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Vergadering van 20 Januari 1926
Aanwezig ; de heeren Prof. Dr. L. SCHAR14,, bestuurder,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN, onderbestuurder, en Dr. L. GOEMANS,
bestendig secretaris ; rechts van den heer Bestuurder had aan
de Bestuurstafel evencens plaats genornen de Weled. Heer C
HUYSMANS, Minister van Wetenschappen en Kunsten, door het
Bureel uitgenoodigd om de vergadering van heden bij te woven.
de heeren : Dr. L. SIMONS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
Kan. AM. Joos, Is. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, Prof. Dr. J.
MANSION, 0. W1TTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. J.
VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEms, Prof. Dr. A. J. J. VANDE
YELDE, j• JACOBS, KAREL V N,N DE WOESTYNE, Prof. Dr. J. PIRSYN,
Prof. Dr. M. S1131-1E, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER en J. SALSMANS S. J., werkende leden ;
de heeren : F• V. TOUSSAINT VAN BOELAER11, Dr. J. CUVELIER en J. VAN AfI1,RI4 0 jun. S. J., briefwisselende leden.

Lieten zich verontschuldigen : de heeren K. DE FLOU, GUSTAAF SEGERS en Juff-r. M. E. BELPAIRE, werkende leden, en AL•
briefwisselend lid.
WAI,GR
**

Mr. LEON RD WILLEMS, aftredend bestuurder, richt tot de
vergadering de volgende toespraak :
Mijne Heeren !

Ik verklaar de zitting geopend.
Als uittredend bestuurder zetel ik nog een oogenblik aan de
eeretafel om te zorgen voor de overdracht van het Voorzitterschap van onzen nieuw benoeniden Bestuurder Prof. Dr. I,.
Laat uiij 1 T zeggen dat ik van den grooten last en de zware
verantwoordelijkheicl van het Bestuur gedurende het afgeloopen
jaar niets heb gevoeld.
dat ligt waarlijk aan mij niet : dit komt zeker niet doordat ik de gewoonte zon hebben lichtzinnig over moeilijkheden
heen te stappen. Dit ligt uitsluitend aan den uitstekenden geest,
(lie in onze Acnclernie heerscht.
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Iii take kunstopvatting zijn wij het hier niet altijd eehs.
De wetenschappelijke methoden die wij volgen loopen soms
uiteen. (Jok op andere gebieden heerscht er tusschen ons verschil van meening.
Doch alles belet niet dat wij maandelijks al die punten
die ons verdeelen in de kleedkamer der Academie aan den
kapstok hangen, tegelijkertijd met onzen hoed en onzen mantel,
om, wanneer wij deze Vergaderzaal binnentreden, ons slechts
te herinneren hetgeen ons alien hier vereenigt : liefde voor de
taal — liefde voor ons Volk.
Moge de goede geest van hartelijke samenwerking blijven
voortleven !
ik ben ervan overtuigd.
En dat zal hij
De bestuurders komen en gaan. Het Bestuur wordt jaarlijks
gewijzigd. Maar er is dan toch iemand die blijft : onze bestendige Secretaris. Hij is met dienzelfden goeden geest bezield.
n wij mogen op hem rekenen om in ons midden de gezonde
traditie hoog te houden.
Wij weten nu alien dat hij die de plaats heeft ingenomen
van onzen betreurden Collega Gailliard niet alleen een man N,an
wetenschap is, niet alleen iemand die in bestuurlijke zaken zijn
weg weet te vinden : hij is tevens een volmaakt gentleman.
Den lof hier verkondigen van onzen nieuwen Bestuurder,
Prof. SCHARk, zal wel overbodig zijn. Gij kent hem alien als
wetenschappelijk man en hetgeen ik dienaangaande zou kunnen
mededeelen, is door U alien reeds geweten. Maar ik hecht er aan
te verklaren dat ik hem gedurende onze, samenwerking van een
jaar, heb leeren kennen als een klaren geest en een practisch
man.
Door hem werd mij aangetoond dat iemand een stoere en
radicale Vlaming kan zijn, en tegelijkertijd iemand vol takt en
omzichtigheid, die het voile besef heeft dat de Bestuurder eener
Academie niet zijn persoon en zijn eigen opinies vertegenwoordigt. Hij vertegenwoordigt de Academie.
Waarde Heer Voorzitter, ik ben overtuigd dat het Bestuur
onzer Academie, thans in goede handen berust. Moge het jaar
dat gij als Voorzitter. fungeert even voorspoedig zijn, en even
veel blijken leveren van werkzaamheid en vlijt als het afgeloopen
jaar. Moge het den goeden naam van ons korps nog helpen
vermeerderen.
**

Prof. SCHARP, bij het overnemen van het ambt van Bestuurder, drukt zijn hartelijken dank nit aan Mr. WILLEms voor het
vertrouwen en de genegenheid waar zijn toespraak blijk van

geeft. Niet zoncler schroom zal hij straks den zetel innernen, van
waaruit Mr. WILLEMS met zooveel tact en toewijding de vergaderingen der Academie heeft geleid. « Want zoo Mr. WmLEms » zegt Spreker, « door zijn menigvuldige mededeelingen
zoowel hier iii pleno als in de Commission waarvan hij deel
uitmaakt, onzer alien uitblinkt door werklust en wetenschappelijken speurzin, ja, alien tot voorbeeld strekt, dan kwam,
gedurende deze laatste Naar jaren ook nog de verdienste erbij
van zijn groote toewijding bij het Bestuur.
De samenwerking met de HH. WILLEms en GOEMANS, als
Bestuurder en Secretaris, maand aan maand, in den geest van
een opgewekt streven van, goed naar beter, maakte me vertrouwd
met het huishoudelijk werk, en bezielde mij met de ambitie aan
de mij thans opgedragen taak al mijn Krachten te wijden, naar
het voorbeeld van mijn voorgangers. Het is niettemin toch met
een gevoel van beklemming dat ik plaats neem v6 Or de groene
tafel : moge 't mij gegeven worden, wanneer na verloop van het
jaar ik het ambt zal neerleggen, van U alien het getuigenis te vernemen voldaan te hebben bij dc proef ! »
Zich daarop wendend tot den H. HUYSMANS, Minister \,an
Wetenschappen en Kunsten, die aan de Bestuurstafel plaats
genomen heeft, gaat de Bestuurder voort als volgt
« Mijn verlegenheid evenaart mijn blijdschap, Mijnheer de
Minister, nu ik, als Bestuurder, U in ons midden te begroeten
heb, en welkom te heeten. Voorwaar, de jongste tijden brengen
verrassing na verrassing. Pas enkele maanden geleden, toen gij
nog maar even Uw ambt hadt aanvaard, kwaamt Gij ons Genootschap vereeren met Uwe tegenwoordigheid op de plechtige jaarlijksche Feestvergadering. En de woorden door U toen gesproken, de belangstelling welke Gij ons toen liet blijken, blijven
onuitwischbaar en dankbaar in onze herinnering bewaard. Maar
dit bezoek verblijdt en verheugt ons nog veel meer : thans wilt
gij eenige oogenblikken de beslommeringen van Uw Ministersambt vergeten, en weer, als doctor in de Germaansche Philologie, U vermeien op het jachtterrein onzer vroegere letteren. Vele
jaren reeds is het geleden dat Gij zelf, in het verre Bilsen, uw
geboortedorp, dat heerlijke tooneelgedicht aan het licht bracht,
de « Menschwordingh » betiteld, waarvan Gij en anderen sedertdien tevergeefs hebt zoeken te ontdekken op wiens naam het
moet worden aangeschreven. En nu verwachten we van U, Heer
Doctor in de Philologie, een mededeeling daarover, en dit Uw
optreden op een gewone werk-vergadering, dit Uw vriendelijk
mee-aanzitten in de vertrouwelijke Academische huiskamer, stellen we nog veel meer op prijs en verdient veel, veel meer nog
onzen dank, Mijnheer de Minister, dan Uw kordaat bezoek ter
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plechtige feestzitting, hoezeer het ons toen een blijde verrassing
is geweest !
(( Laat me evenwel toe, vooraleer ik U uitnoodig ons te spreken
over do « Menschwordingh » en haar Schrijver, U en de Vergadering kennis te geven van een verheugende tijding
(( Ik ontving van Mevrouw Weduwe JORIS HELLEPUTTE, een
schrijven waarbij zij mededeelt dat, ten gevolge van een verlangen van wijlen haar echtgenoot, ons betreurd Medelid, JORIS
HELLEPUTTL door haar aan de Kon. Vl. Academie een som van.
50.000 fr. wordt aangeboden, als gift, onder bepaalde voorwaarden die — meent zij — zonder bezwaar zullen kunnen aangenomen warden, en zulks met het doel een HellePutte-Schollaert-Fonds te stichten, waarvan de intrest zal btsteed worden
om, alle 3 jaar, een prijs (of prijzen) toe te keunen aan het
ueste werk (of de beste werken), van geschiedkuncligen aard,
in het Vlaamsch, betrekking hebbende . een jaar, op de Vlaamsche
gewesten van Belgie ; het jaar daarna, op de Waalsche gewesten
van Belgie ; het jaar daarna op de Vlaamsche en Waalsche
gewesten van Belgie.
(( Het Bestuur is nog niet in de gelegenheid geweest dit
aanbod te onderzoeken, maar ik meende niet U daarom die goede
Nieuwjaarstijding te moeten onthouden, en meen wel dat ze bij
ons alien eenzelfde gevoel van dank weld tegenover de edele
schenkster. »
**
Leopoldsorde. Bij Koninklijk Besluit van 27 November
1925 (Staatsblad van 5 Januari 1926) werd Prof. Dr. MAURITS
SABI3E, werkend lid der Academie en conservator van het PlantijnMuseum, bevorderd tot officier in de Leopoldsorde.
*
**
AANGEBODEN BOEKEN.
Door de Regeering :
Woordenboek der Nederlandsche Taal. 7 de deel, 19 e afl. Kerst-Kettingjongen, bewerkt door Dr. A. BEETS ; — 12 de deel, 15 e en 16' afl. :
Pin-Plaats, bewerkt door Dr. G. J. BOEKENOOGEN ; 15de deel, 2 e afl. :
Staancler-Staat, bewerkt door Dr. R. VAN DER WITLEN ; — 14 de deel,
9 . afl. : Schriiven-Schuit, bewerkt door Dr. J. A. N. KNITTIF,T, ; — 16 de deel.,
Stroozak-Stuiver, bewerkt door Dr. j. HEINSTUS.
2'
Academie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Sciences.
5 e serie, tome XI, 1925, N os 10-12 ; — Id. de la Classe des Lettres.
5' serie, tome XI, 1925, N°' 10-12; — Id. de la Classe des Beaux-Arts.
Tome VII, 1925, N OS 10-12
p ires. T. VIII, fasc. 7: Anatomic de
Id. Classe des Sciences. em
cocos botryophora Mart. pat A. -1\T0NOVER , Doctenr en Sciences natnrelles.

9
— T. VIII, fasc. 8: Etude cytologique sur les nodositës radicaies des
iegumineuses, par JEANNE TERBY, Docteur en Sciences naturelles.
Ornentent letton. Art vestimentaire, textile, architectural, ceramique etc. d'apres des documents officiels et prives. Riga.
Door de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publication, te
Den Haag :
JAPIKSE (I)r. N.), Resolution der Staten-Generaal van 1576 tot 1609.
Dl. VIII :
MOLHUYSCN (Dr. P. C.), Bronnen tot de Geschiedenis der Leidsche
Universiteit. Dl. VII : 23 Febr. 179,5 — 30 Dec. 1811.
VAN DILLEN (Dr. J. G.), Bronnen tot de Geschiedenis der Wisselbanken
(Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam). Dln. I en II.
Door het Bestuur van het XX ste Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, gehouden te Groningen op 14, 15 en 16 April 1925 :
Handelingel van het Congres.
Door de Videnskapsselskapet i Oslo :
Skrifter Matematisk-Naturvidenskabelig Klasse. 1924 : 1.-2. Bind.
Historisk-Filosoftsk Klasse. 1924.
Forhandlinger. Aar 1924.
Door de Gentsche Afdeeling van het Davidsfonds
Christelijke Kunst, door Loo. TAEYMANS, S. J.
Landelijk Leven, door Dr. SPITYTER.
Schetsen en Schertsen, door Jos. JOOS, aalmoezenier van het groot
gevang te Leuven.
Door den heer Prof. Dr. P. J. BLOK, buitenlandsch eerelid :
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, door Prof. Dr. P. J.
131,ox. I)erde herziene druk. 3de deel.
Door Prof. Dr. JAC. VAN G-INNEKEN S. J., buitenlandsch eerelid :
Publicaties der afdeeling Nederlandsch van het instituut Nieuwe
Letteren aan de Nilmeegsche uitgegeven door Prof. JAC.
VAN GINNEKFN. Eerste deel.
Door Dr. J. TF, WINKEI„ buitenlandsch eerelid :
1)e ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, door Dr. J.
T.e, WINKEL. Tweede druk. VI. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de eerste eeu7fI der Europeesche Staatsomwentelingen. Eerste
deel
Door Prof. J. VERcouLL-m, werkend lid :
diersage en Reinaert de Vos, door Prof. J. VERCOULLIE, Hoogleeraar te Gent.
Door den hoer AUG. VERMEYLEN, onderbestunrder der Academie voor
1926 :
Het Wezen der Romantiek. Voordracht in de Jaarlijksche Vergadering van de Maatschappii der Nederlandsche Letterkut;de te Leiden den
10den funi 192.5, gehouden door AUG. VERMEYLEIN.
te Oslo :
Door Prof. Dr. S
Papyri Osloensei. Lase. I. Magical Papyri, edited by S. EITREM.
Door den heer P. Tu. JUSTESEN, te Banjoewangi (Java) :
Trecko and trochalos (Homer).
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Door den Schrijver :
ERIKSSON ,JOHN,, Orsaken till ciskviider och mOligheten av att

framkalla regn (Tankar och iakttatgelser).
Door de Redactie :
Dietsche IVarande en Betfort, 26e jg. N o I, Jannari 1926. (Jubelnrnmer.)
Paginae. I. - N I' 1.

*

**
Aangekocht.

Nederiandsche Bibliographic van 1500 tot 1540, door

WOUTER NIJHOFF en M. E. KRONENBERG. ' S Gravenhage, 1923.
Id. Eerste Aanvulling, door M. E. KRONENBERG.

*
**
Voor den Aug. Beernaert.Wedstrijd werden ingezonden
Diepere Krachten, door URBAIN VAN DE VooRm.
AMTER (E.), Menschen in botsing. Tooneelspel.
De nienwe Mensch ». Spelletje.
Fieke Tofus, door ALExis CALLANT. (Hs. 1 ex.)
Sti/ Leven, door STE,PH kNIE CLAES-VETTER .
Miin Zusterke, Verlzaal itit het Leven van een Rakker, door Lon.
LAvKI.
SIMONS ( JOZEP) Ons Vroom en Vroolijk Kenipenland.

Nlastenvlimmen.
Kattestaart.
Mijn derde Ster.
op Vacantie.
REYPENS (Dr L.), Ruusbroec.

***

LETTERKUNDIGE MEDEDEELING.
Door den E. H. J. JAcoBs, werkend lid, over Publicaties der
Afdeeling Nederlandsch van het Instituut Nieuwe Letteren aan
de Nijmeegsche Universiteit uitgegeven door Prof. Jac. Van Ginneken, S. J. — Eerste deel. Nijmegen-Utrecht, 1925. Uitgever
Dekker & Van de Vegt en J. W. Van Leeuwen; — 324 blz.
Prijs 4 for.
Dat er werkkracht en werklust zit in de Afdeeling Nederlandsch der Faculteit van Wijsbegeerte en Letteren aan de zoo
pas gestichte hoogeschool to Nijmegen, mag blijken uit het eerstedeel der Publicaties door ons achtbaar buitenlandsch eerelid,
prof. Jacob Van Ginneken de Academie ten gesehenke aangeboden. We krijgen daarin een aantal schitterende opstellen — het
werk van professors en hoogstudenten — over het rhythme, den
verzen- en strophenbouw hij moderne Nederlandsche dichters.
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kiia van der Kailen bestudeert het Ritme van « De Vrou,w in het
Woud » (Meer. Roland Hoist) ; Louise Veldhuis onderzoekt het.
gebruik van de vijfvoetige jambe in Kloos' Okeanos ; Jo Mils

tracht door de ontleding der verzen van P. C. Boutens het stelselmatige in diens strophenbouw te ontdekken; jot, Pollmann
gaat zorgvuldig na op welke wijze Ary Prins zijn taal heeft
gesmeed ; en eindelijk komt de professor zelf, de leider van de
groep, de organisator van zoovele andere instellingen (1), met
een opzienbarende studie over de quantiteilsverschijnselen in
verzen na 1880.
Vooreerst treffen ons in deze mooi verzorgde uitgave de
nieuwe okvattingen, welke met veel critischen zin uit de jongst
verschenen vakstudien overgenomen werden. De toepassing
deter gegevens op nieuw materiaal heeft vaak tot verrassende
conclusies geleid, waardoor de bestaande theorieen soms aanzienlijk gewijzigd worden. De stellers hebben daardoor het werk
voor andere zoekers in hooge mate vergemakkelijkt.
In de tweede plaats is de gevolgde methode streng wetenschappelijk. Men leze b.v. hoe Pvlia van der Kallen hare medewerkers heeft moeten uitkiezen, hoe dikwijls deze samen overleg hebben gepleegd om achter het ware rhythm, in de verzen
van Mevrouw Roland Hoist te geraken. Geen twijfel of de door
haar verkregen uitslagen geven ten vcolle de werkelijkheid weer.
Wat ons in deze opstellen aangenaam heeft verrast is het
feit, dat niet alleen de uiterlijke woordvorm onderzocht werd,
maar ook dat de daardoor bekomen kennis uitgangsnunt wordt
tot een diepe psychologische studie van den «innerlijken» dichter zelf. Wat hier in Belgie schier alleen voor G. Gezelle is
beproefd geworden, wordt thans in het Noorden voor talrijke
schrijvers met den grootsten ernst gedaan. De hoogstudenten
van Nijmegen sterk onderlegd in de phonetiek, de zielkunde en
de algemeene wijsbegeerte trachten tot het innerlijk wezen van
de schrijvers door te dringen, en de kenmerkende trpkken van
hun karakter in den loop van hun leven te achterhalen. Zij
maken daarbij ook gebruik van hetgeen brieven, opstellen, gesprekken en openbarp laden van de auteurs hun leeren. Zoo,
vernemen we hier een en ander over de persoonlijkheid van Ary
Prins (blz. 207 - 209), over den « inhoud » van Boutens, die het
voile leven mist, die moed mist, omdat een wil ontbreekt ; die
niet waar is ; die geen echte liefde bezit ; in Wien veel steekt van
Plato, maar niet de kern, iets van het christendom, een ietsjevan dit en een tikje van dat, maar geen geheel Wanneer
krijgen we in Zuid-Nederland ook Germanisten, die zoo diep in
(1) 0. a. de aangekondigde reeks Bloernlezingen, voor de voornaamste Nederlandsche dialectgebieden.

— 12 —
de werken en het wezen ouzer schrijvers doordringen, en het
laatste waarom van hun slechte en goede hoedanigheden vermelden? Wanneer brengen zij voor de gestrenge vierschaar van
het gezond verstand de schrijvers, die toch ook in 't openbaar
optreden, en vaak zelf de doeningen van hun medem.enschen
haarfijn ontleden, zonder dat hun lezer er in slaagt tot in de
diepte van hun kuustenaarsgemoed te dalen.
Op het einde van het werk levert prof. Van Ginneken een
belangrijke en belangwekkende studie over de rhythmische quantiteitsverschijnselen bij onze moderne Vlaamsche en Noordnederlandsche dichters. Hij heeft om de phaenomeneg duidelijker voor te stellen de verzen op noten Qvergebracht, en bespreekt
— onafhankelijk van Ed. Sievers bepalingen —de verschillende
maatsoorten, met het gevolg dat hij op het einde reeds enkele
merkwaardige conclusies trekken kan. De veelzijdig ontwikkelde
en gezaghebbende professor recenseert in het Overzicht d'e werken — ook uit Bei gie welke in de laatste jaren op taal-, letterkundig en wijsgeerig gebied van de pers zijn gekomen.
Alles laat voorzien dat de volgende deelen niet zullen onderdoen voor den eersteling, die allerwege zooveel bijval geniet.
Mochten de Nederlandici alhier die boeken ernstig instudeeren,
en tot de overtuiging komen dat ook zij op hetzelfde gebied veel
moois presteeren kunnen. In Noord-Nederland is de eerste stout
gegeven, die de zoekers nieuwe banen openen zal.
**
MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSI1N.
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. — De heer Prof. Dr. J. MANSION, secretaris, legt verslag
ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Mr. L. WILL-Ems, voorzitter,
Prof. Dr. L . VAN PUVVELDE, ondervoorzitter, Kan. Dr. J. MITVLDERMANS, Dr. L. SIMONS, Is. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Prof.
Dr. M . Sh.13I1F, Dr. J. CuvELIER, leden, en Prof. Dr. J. MANSION,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat
1°) Tweetalig J T1aanderen in de Xe eeuw? — Lezing door
Prof. Dr• J. MANSION.
Spreker bestrijdt de stelling van P. Jac. Van Ginneken, S. J.,
als zou Gent in de vroege middeleeuwen reeds tweetalig geweest
zijn in cten zin dat het eene Pransch-sprekende naast eene
Vlaamsch-sprekende bevolking 7011 geteld hebben. Verder 7011
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:alle Fransch te Gent half Nederlandsch, en alle Nederlandsch
half Fransch geweest zijn. Hiertegen is in te brengen dat nod],
in letterkundige werken als den Reinaert, noch in oorkonden en
officieele geschriften, noch in persoonlijke aanteekeningen als die
van M. van Vaernewijck, om maar enkele te noemen, iets te bespeuren valt dat op tweetaligheid of taalvermenging wijst. Wel
kenden velen Fransch, maar als eerie vreemde taal. De stelling Is
,dus onmogelijk staande te houden voor de tijden na 1250. Even
onwaarschijnlijk is ze wat de XI" en XII' eeuw betreft. Alleen
in de Xe eeuw kan ze voor een oppervlakkigen waarnemer eenigen schijn van waarheid hebben. De ontegenzeggelijke Fransche
kleur van zekere stukken uit (lien tijd is te verklaren 1) door
invloed van Fransche modellen in de kanselarijen, 2) door persoonlijken invloed van enkele Fransche monniken in de Gentsche
kloosters, 3) door de algemeen in Europa heerschende spellinggewoonten der IVIerowingische kanselarijen.
De Commissie stelt voor deze bijdrage op te nemen in de
Verslagen en Mededeelingen.
2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door
her Nederlandsch. --- De heer WATTEZ, wn. secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering, door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE,
voorzitter, Jxcons. ondervoorzitter, Kan. Dr. J. MUVLDERMANS, Kan. AM. Joos, Dr. L. GOEMANS, OMER WATTEZ, Dr. j.
PERSYN, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE en Prof. J. VERCOULLIE.
De secretaris der Commissie, M. C. SEGERS, afwezig zijnde,
zal de heer WATTRZ hem vervangen.
Aan de dagorde staat :
1°) Taal- en letterkundig Onderwijs in de Lagere en Middelbare School. I,ezen en OPstellen. — Lezing door GUSTAAI
SEGERS. (BesPreking van de besluiten der lezing in de maand
.SePtember gehouden.)
Dit punt van de dagorde, gezien de afwezigheid van M.
SEGERS, wordt uitgesteld tot de volgende zitting.
2°) President Wilson als oPvoeder in zijne «War-Addresses.»
— Lezing door 0. WATTRZ.
De heer WATTV,Z leest een hoofdstuk uit zijr boek over Pre,
silent Wilson, dat eerlang zal verschijnen.
Dit hoofdstuk heeft betrekking op onderwijs en opvoeding
aangezien de « War-Adresses » van Wilson in de « Secundary
Schools » van de Vereenigdle Staten als schoolboek worden
gebruikt.
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DAGORDE.
Benoeming van drie
1°) Commissie voor Rekendienst.
Leden die samen met het Bestuur, de Commissie voor Rekendienst voor het jaar 1926 zullen uitmaken. Worden aangewezen : de HH. Kan. AM. Joos, Prof. VERCOTJLLIE en Prof.
Dr. A. J. J. VANDEVELDE.
2°) Plechtige Vergadering van 1926. — De verg-adering zat
gehouden worden op Zondag 27 Juni. De Bestendige Secretaris
zal de noodige schikkingen nemen.
3°) Minister Aug. Beernaert-Prijs. tijdvak : 1924-1925.

Benoeming van de Jury. — Worden benoemd : Prof. Dr. j,
PERSYN, Prof. Dr. M. SABBE, Prof. K. VAN DE WOESTYNE en Prof.
Dr. A. VERMEYLEN.

Daarvan zal onmiddellijk kennis gegeven worden aan den
Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten, met verzoek dat
zoo spoedig mogelijk tot de benoeming van den afgevaardigde
der Regeering zou overgegaan warden.

4°) De heer Prof. Dr. L. SCHAR verleent vervolgens het
woord aan den Heer Minister.
Lezing door den heer C. Huysmans, Minister van Wetenschappen en Kunsten : Het Geheim van een Mysteriespel.
Na deze hoogst belangwekkende lezing spreekt de heer
Bestuurder als volgt den dank uit der Academie tegenover den
heer Minister RUYSMANS :
« 1k ben de tolk van de geheele Vergadering, IVIijnheer de
Minister, wanneer ik IT verklaar dat onze verwachting in niets
teleur werd gesteld. Niet alleen werd door T.:- met klemmende
redenen het bewijs geleverd dat de « Menschwordingh ^ De
Swaen tot schrijver heeft, maar tevens zijn we alien gaan gevoelen dat dit naar Bilsen op geheimzinnige wijze verdwaald
stuk, allicht het oudste onder de werken die totnogtoe van De
Swaen teruggevonden werden, meteen het meest frissche, 't kleurigste, het treffendste is onder die werken.
Limburg schenkt aan 't verre Fransch-Vlaanderen een der
merkwaardigste werken terug van zijn eenigen grooten schrijver:
Limburg zelf, met zijn groot 1etterkundig verleden, blijft rijk
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genoeg aan eigen schatten. De naam van Bilsen zelf blijft ver-

bonden aan het zoo merkwaardige liturgische kerstspel, thans te
Brussel in de Bibliothek van de Bollandisten, heelemaal in

latijnsche verzen, dat, tot omstreeks 1080 opklimmend, met
enkele zeldzame andere teksten nit lien tijd als het ware den
inzet vormt van het zoo vrij en blij later opbloeiende Kersttooneel. Zou het spel van 't Kribbeke, destijds door Abbe Camel
opgeteekend uit den volksmond, in de stad van De Swaen zelf,
mogelijkerwijze niet het ontredderde overblijfsel zijn van een
dergelijk, eenmaal met fijnen smaak en innigheid van vroom
gevoel te Duinkerke opgevoerd groot Kerstspel? nit denzelfden
tijd als De Swaen's « Menschwordingh »? als een vervolg, in
zekeren zin, op de « Menschwordingh »?
Hoe jammer dat te Bilsen zelf, zooveel wat daar nog bestond
van de oude Rederijkkamer toen gij een knaap waart, sedertdien verloren ging en vernield werd. En op hoeveel plaatsen, het
land door, gebeurt niet, jaar om jaar, hetzelfde : dokumenten,
van groote waarde soms, hoe hing hun lot aan een draadje ! Als
we ons de lotgevallen te binnen brengen van het eenige handschrift van Veldeke's Servatius, is dit een geval onder vele;
Gij zelf, Heer Minister, hebt, meen ik, jaren geleden, in het
Eimburpsch Jaarboek Uwen humor daarover laten gaan. En als
ik in een toevallig me terhand gesteld handschrift een Passiespel
aantref, dat, heelemaal niet Limburgsch van taal, te Stockem
dagen achtereen nog werd gespeeld in 1767, is dit ook weer
maar een voorbeeld nit honderd : hoeveel, voor dit eerie, hoeveel
die mogelijk heel wat merkwaardiger zijn, blijven op zolders,
tot een toeval ze aan den dag brengt om al te dikwijls, eilaas,
het lot te ondergaan van waardeloozen rommel ! Zult Gij,
Heer Minister, wien de zoo dwaas vernielde Bilsensche stukken
wrevelig blijven stemmen, er niets op vinden om het opspeuringswerk in te richten naar die bedreigde overblijfselen van
vroegere kunst- en taalbeoefening?
De Swaen, in leven lid van de « Vlaemsche Academie » van
Duinkerke, zooals hij zichzelf betitelde, beleefde op heden een
eeredag in onze Gentsche Koninklijke Vlaamsche Academie.
Uwe ontdekking, Heer Minister, zal allentwege de belangstelling
opnieuw doen gaan tot het merkwaardige, te weinig bestudeerde stuk van De Swaen. En het valt niet te betwijfelen
of, na De Swaen's spel van de « Gekroonde Leerse » dat tot
veler verrassing zoo jeugdig en frisch Week te zijn gebleven, ook
dit edele devote drama weldra met den bijval van de Vondelspelen zelf opnieuw voor ons tooneellustig Yolk het land door
zal vertoond worden !
Nogmaals, namens allen, onze bijzondere gelukwenschen, :211
omenhartelijksten dank ! »
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5°) Lezing door Dr. J. van Mierlo jun. S. J., briefwisselend
lid der Academie : Beatrijs van Nazareth.
De heer Bestunrder bedankt }erw. P. VAN MIERL0, en legt
er den nadruk op hoe, dank zij de stoere werkkracht en Lien
speurzin van E. P. VAN MIERLo, en zijn vrienden, insgelijks
Doctors in de Germaansche Philologie, P. Reypens en P. Stracke,
het gebied van onze vroege geestelijke letterkunde eindelijk voor
goed ontgonnen weed. hn wat al verrassingen tot hiertoe ! Deze
laatste ontdekking is zeker niet een van de minst gewichtige.
Maar we mogen vertrouwen dat het zooeven genoemde driemanschap nog menigvuldige ontdekkingen voorbehouden blijven,
waardoor in menig uitzicht de kennis van onze oude letterkande
en van onze vroegere beschaving in cen geheel ander li ght zal
komen to staan.

Tweetalig Vlaanderen in de Xe eeuw ?
Lezing door J. MANSION.
In eene recensie van mijn boek Vud-Gentsche .Naamkunde (1), worth mij door ons medelid, P. JAC. VAN GINNEKEN,
verweten dat ik uit overdreven voorzichtigheid, uit bangheid
voor een nieuw resultaat, eigenlijk niets zou geboden hebben
dan wat reeds lang bekend was. Een dergelijk verwijt kan in
elk geval den referent niet treffen. Zijne vijf bladzijden behelzende bespreking is uitermate rijk aan nieuwe gezichtspunten
en nimmer geziene resultaten. Zie b.v. zijne samenvatting t.a.p.,
blz. 285. Op afzonderlijke punten kom ik later terug. Maar het
hoofdverschil tusschen den criticus en ondergeteekende ligt in
zijne opvatting van de taaltoestanden in het oude Vlaanderen
\ an de IX' en X' eeuw. Volgens hem is — en was — ,( in werkelijkheid alle Fransch te Gent : half Nederlandsch en alle
Gentsch Nederlandsch : half Fransch» (blz. 283). Hij spreekt van
het ,( reeds toen (in de I K" en X' eeuw) te Gent aanwezige Frarskiljonsgeslacht ». (k Het Gentsch, lezen wij verder, dankt nu
eenmaal zijn wezen ook reeds in de Oud-Nederlandsche periode,
aan zijn bemiddelende positie, die het tusschen Nederlandsch
en Fransch inneemt » (ibid . ). Van Ginneken twijfelt er geen
oogenblik aan dat er ten onzent, in de vroege middeleenwen,
w'erkelijk eene taalvermenging bestond als op den huidigen slag
en hij verwijt in-ii die taalvermcnging en zelfs het feit der taalvermenging in het algemeen te willen ontkennen.
I T it het onderzoet der naamvormen hlijkt genocgzaan dat
het Oudnederiandsch van het Romaansch woorden, denkelijk
ook uitdrukkingen heeft ontleend ; zeer waarschijnlijk ook
ondergingen zinswending en syntaxis in meerdere of rniad...re

mate den invloed van Latijn en Romaansch. n hoewel zulks
a priori te verwachten was, kon het voor mijn ontleding der
namen niet als hewez.en g-elclien. In dezen zin is het Oudnederlandsch, meer missctlien dan andere oud-Germaansche talon,
eene gemengde taal. 'Mar van Ginneken gaat verder. Voor hem
is de toestand van vroeger hlijkhaar te vergelijken met lien van
heden, en nota hene zooals die van heden gezien met NoordNederlandsche oogen. Tr hestond (Ins te Gent in de TXe en
X' eeuw- een Franskiljonsgeslacht, « Franskiljons die toen
(1) Tiidschrift voor Taal en lettcren, _NHL blz. 282-286; zie ook
Publicaties van het Institifift Nieuwe Letteren aaii tie Yiiineeffsche Uriversiteit,
hlz. 3-5.
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zooals ook heden een taaltje spraken, dat zeker geen model
van taalzuiverheid mocht heeten, maar toch reeele Gentsche taal
is en was ». (t. a. p. blz. 283). De stelling laat aan duidelijkheid
niets te wenschen over. Er waren, laat ons zeggen, tusschen 800
en 1000 Gentenaars Fransch spraken, zeker wel onzuiver
Fransch, maar toch Fransch. Naast deze wil de criticus wel aannemen dat ook sommige Gentenaars Nederlandsch spraken, maar
dat Nederlandsch was half Fransch.
Werd door een ander dan P. Jac. van Ginneken Yu& eene
onwaarschijnlijke hypothese verdedigd, zeker zou ik geen tijd
verliezen om haar te weerleggen. Wie met de geschiedenis van
Vlaanderen bekend is en vooral wie vertrouwd is met de oudste
oorkonden waarop deze geschiedenis steunt, kan geen oogenblik
gelooven aan het bestaan van eene Fransch-sprekende bevolking
te Gent in de X' eeuw. Maar het gezag van den geleerden schrijver zou oorzaak kunnen zijn dat de stelling in het buitenland
bijval vond. Waar het het Nederlandsch in Belgie geldt, zijn
de dwaaste %,00rstellingen welkom (1). Zelfs in Noord-Nederland
blijkt men met de taaltoestanden van heden niet goed bekend te
zijn, laat staan met die van vroeger.
Maar zijn wij Vlamingen wel bevoegd om daarover te oordeelen? De zaak lijkt,twijfelachtig. Een « rechtgeaarde Flamingant » is met blindheid geslagen. Het werkelijke Gentsch ziet
hij niet, hij is daar « vies van » en loopt eene hersenschim achterna « het ideale zn.ivere Gentsch dat echter nooit dan in de
erbeelding der Flaminganten heeft bestaan » (t. a. p. blz. 283).
De psychologie van den rechtgeaarden Flamingant kan hier terzij
blijven. Maar als ik zeer bescheiden mijn gevoelen mag zeggen,
meen ik toch een verschil te bespeuren tusschen het Gentsch
van vroeger en dat van nu, en zelfs een hemelsbreed verschil.
Als ik b.v. den Reingert lees, misschien nie1 het werk van een
Gentenaar, maar in elk geval geschreven door iernand die te
Gent, in Oost-Vlaand'eren, en in de Waasstreek, 't soete lent,
goed tehuis was, en dat vergelijk met de taal van onze hedendaagsche Gentsche kranten, wel dan meen ik toch dat de verfransching eenigen vooruitgang sedert de XIII' eeuw te boeken
heeft. Nochtans was « Willem die Madioc makede » wat van Ginneken zou noemen een Pranskiljon, dear hij er zich op beroemt
zijn stof « uten walschen boeken » gehaald te hebben. Willem
is een kunstenaar. De taal, die hij gebruikt is niet Gentsch naar
de definitie van van Ginneken, d. i. half Fransch, maar zuiver
Nederlandsch, ten hoogste, Vlaamsch getint. Diezelfde taal vied
(1) Zie b.v. wat een geslagen taalkundige en een specialist in Germaansche talen over het Nederlandsch schrijft in les Langues du
monde (Parijs 1924), blz. 70.
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ik ook terug in oorkonclen, van de oudste af, die weer eene Gentsche is, a° 1252, (bij Serrure nr. 269) , verder in de Gentsche
Stads- en Baljuwsrekeningen uitgegeven door VUYI,STEKE (XIII"
en XIV' eeuw). In de XVI' eeuw leveren ons de werken van
Marcus Van Vaernewijck en vooral zijn Beroerlicke tijden uitstekende proeven van de taal die een welgesteld burger van
Gent dagelijks bezigde. En uit dat alles blijkt m. zeer duidelijk
dat vele Gentenaars van het verleden een Nederlandsch spraken
dat niet half Fransch was tusschen die taaltoestanden en die
van heden bestaat een oneindig verschil. P. Stracke heeft in zijn
korte verhandeling : Was Vlaanderen altijd tweetalig als nu?
het bewijs geleverd, dat het Nederlandsch vroeger en namelijk
in die XVI", XVII' en XVIII' eeuw alleen de taal van VlaamschBelgie was, niet zooals nu in concurrentie met het Fransch. En
zoo verpletterend voor de Franskiljons is zijn betoog, dat het
door hen eenvoudig doodgezwegen werd, nooit bestreden, laat
staan weerlegd. Met strenger wetenschappelijke methode en
steunende 01) deels onuitgegeven materiaal heeft Mr. Leonard
Willems de Middeieeuwsche taaltoestanden in, Vlaamsch - Belgie
bestudeerd (Handelingen van het 2 e Vla. Philologencongres,
Gent 1913). Met scherpe critiek worden hier de uitspraken van
Kurth en vooral van Tirenne over de zoogezegde verfransching
van adel en burgerij in Vlaanderen en Brabant gewogen en te
licht bevonden. Evenmin voor den Bourgondischen tijd als
nadien is in de Nederlandsche gewesten eene tweetaligheid als
die van nu waarschijnlijk te maken. Het betoog van L. Willems
is soms genegeerd geworden, nooit werd eene poging tot weerlegging gewaagd.
De verandering is overigens gemakkelijk te begrijpen. Sedert
de XIX' eeuw hebben alle Vlamingen nit den burgerstand, zoo
vrouwen als maniten, hunne opleiding gekregen in een ver-franscht college of kostschool, \vaar men er vooral werk van
maakte Fransch te spreken, Fransch te denken en Fransch te
schrijven. Vandaar de tegenwoordige reactie.
Was cyan in de XIII' of XIV° eeuw en later het Fransch
in Vlaanderen eene onbekende taal ? Geenszins ; maar en
hier ligt de font van de meeste beoordeelaars van vroegere taaltoestanden — het was en bleef eene vreemde taal. Hoopen menschen ten onzent kenden goed Fransch, konden die taal met
gemak spreken, een deel ook schrijven ; maar zij bezigden ze niet
in den huiselijken kring : juist gelijk de velen die thans Duitsch
of Engelsch kennen er niet aan zullen denken thuis met vrouw
en kinderen Duitsch of Engelsch te .,spreken. Dit blijkt onder
meer nit de Fransthe Baljuvvsrekeningen van Gent, zooals ik
dadelijk zal aantoonen.
Maar in vroeger tijden, voor de oudste Middelnederlandsche
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teksten, bewijzen de namen juist niet een verregaanden Romaan
schen invloed op bet Oudnederlandsch, een taalvermenging in
den zin van J. van Ginneken? Voor_een oppervlakkigen lezer,
ja. En tot mijn leedwezen moot ik hier mijn criticus van oppervlakkigheid en lichtvaardig oordeel bochuldigen (1). Het schijnt
hem ontgaan te zijn dat in de Gentsche omgeving, een broeinest
van Franskiljonisme naar het heet, geen enkele plaatsnaam van
Romaanschen oorsnrong aan te wizen is. Waar hij beweert dat
die helft, ja de grootc helft van de Oudnederlandsche persoonsnamen Romaansch zou zijn, heeft hi; hlijkbaar de som niet opge
maakt. Naast een veertigtal namen \ an Vlamingen met een
Romaansch luchtje, worden in mijn work nog die van vijftig
andere personages opgesomd, Welke hoogstwaarschijnlijk noch
Gentenaars noch Viamingen waren, maar Franschen of Walen
nit Parijs, Noyon of Doornik. Te zamen nog geene honderd. Op,
ruim 1500 is dat toch geene helft.
Wie slechts oppervlakkig waarneenit ontkomt wel niet aan
den indruk van een aanzienlijken Iona aanschen invloed ten
onzent in de X' eeuw. Nog sterker wordt die indruk bij het lezen
van de teksten. Ook buiten de eigennamen komen talrijke voorbeelden voor van Romaansch taalgebruik : talliare tailler; segare
voor secare; niultones = moutons; frisingia ofra, frjsange; enz.
Met de XIe eeuw verandert het beelcl heel en al. De meeste
Romaansche eigenaardigheden verdwijnen uit het Latijn en ook
krijgen de Germaansche namen een duidelijker Germaansch.
aanzien. Dat is niet de aprioristische conclusie van een fanatieken taalzuiveraar, het is een gemakkelijk te constateeren felt
voor wie de nitgave van Fayen ter hand neemt en den LibelTraditionum van de XI' eeuw met zijne bron, het fragment van
de X' vergel i ikt. Van of de XII' eeuw valt nogmaals iets nieuws
waar te nemen : de Fransche invloed schijnt weer aan de winnende hand en in de XIII' zet zich deze beweging voort. Het zij
hier uitdrukkelijk gezegd dat mijne kennis van het Oudnederlandsch niet uitsluitend herust op ruim 1500 aangehaalde namen
nit de IX' en X' ecuw, rnaar dat ook duizenden voorheelden nit
die XI' en XII' door mij onderzocht I.verden.
(1) Deze oppervlakkigheid kornt o. a. tot citing in het veroordeelen
van mijne hording tegenover Dassonville, Gallee, enz. Blijkbaar zijn
die schrijvers hier alleen naar mijne Inleiding genoemd. Kostelijk is de
uitspraak over « bet materiaal van het Salische Frankisch uit Parijs (!!) ;
gelijk dat d'Arbois de Jubainville zoo mooi ontgonnen heeft. » (blz.283).
— Wie verklaart dat mijn onderzoek « een kunstmatig uitknipseltje nit
het Ond-Nederlandseh » (hlz. 284) zou zijn, heeft bliikbaar van de Inleiding zeer weinig begrepen. — Biz. 285 wordt met de bewering dat the =
ke is de draak gestoken, alsof dit te niet gemaakt wend doordat elders.
ce = ke aangenomen wordt. Daarbij voert van Ginnel:en tweemaal een
onhestaand Schelma aan, maar van het Mite Scelma geen woord ; enz.
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Dat de Fransche invloed in de XII' eeuw en later in Vlaanderen aan het stijgen is hoeft ons niet te verbazen : hetzelfde
feit kan men in geheel Europa vaststellen. Maar dat een machtige strooming van Frankrijk in de IX' en X e eeuw zou nitgegaan zijn om dan plotseling tusschen 1000 en 1100 tot stilstand
te komen, dat is niet zoo licht te verklaren. Vooral als we in het
oog houden wie de dragers van den Franschen invloed waren in
de tijden die we eenigszins kennen, in de XII' en XIII' eeuw.
'Poen is ongetwijfeld van de hoven van Franschsprekende vorsten,.
van den Franschen koning, van den hertog van Normandie, enz.,
van den adel die deze vorsten omringde, de beweging uitgegaan. Dat de graven van Vlaanderen na Karel den Goeden meerendeels Franschsprekenden waren hoeft geen bewijs. In denzelfden tijd begint de machtige uitstraling van de Fransche letterkunde, een invloed waaraan geene literatuur in Europa heeft
kunnen ontsnappen. Maar vroeger was dat niet zoo. Ten tijdle
der eerste Boudewijns, toen Karel de Kale, een Duitscher van
taal, in Frankrijk regeerde, later toen de eerste Capetianen, —
dezen ongetwijfeld Romanen zich met de grootste moeite
tegen hunne leenmannen trachtten te handhaven, konden hunne
« hoven » en de enkele getrouwen die ze rond zich wisten te
scharen den invloed niet hebben dien men hun toekent. Evenmin
kon in deze troebele tijden de handel, — een van de machtigste
factoren voor het verspreiden van de Fransche taal in onze gewesten — de heteekenis hebben van later. Heeft het oude Gent
in die TX' en X' eeuw Franschsprekenden geteld, dan waren het
zeker noch burgers, noch edellieden in den lateren zin van het
woord. Het Franskiljonsgeslacht dat men meent te herkennen
zal onder de laten en cijnsplichtigen_ moeten gezocht worden.
Wat de eerste graven van hunne omgeving eischten, was niet
dat ze er hoofsche manieren op na hielden en Fransch konden
spreken, maar wet dat ze dapper vochten en den Noormannen'
kloekmoedig \veerstand hoden.
Den Romaanschen invloed heb ik als hoofdzakelijk tot de
spelling beperkt voorgesteld. Daarvoor zijn, volgens van Ginneken, « allerlei bewonderenswaardige kunstgrepen van analytische methode » noodig geweest. Dit laatste is helaas ! niet het
geval. Dig « bewonderenswaardige kunstgrepen » zijn niet eens
van mij. Enkele bekende feiten uit de geschiedenis der spelling
in West-Europa toegepast op het Nederlandsch van de IX' en
Xe eeuw en voor het gemak van den lezer in een apart hoofdstuk
bijeengehracht zie daar de onschuldige oorzaak van den woedenden aanval van v. Ginneken tegen mijn purisme. Het klinkt zeer
mooi als beginsel : «het namenmateriaal te nemen geliik men het
vindt » ; maar wie ervaring heeft van Middeleeuwsche teksten
weet dat men daarmee niet uitkomt. De taal van Layamon's Brut
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van raadsels, tot Luhmann de eenvoudige oplossing vond dat
de Middelengelsche klanken door de hand van een Franschen
kopiist eene wonderlijke metamorfose hadden ondergaan. Met de
Proverbs of Alfred, een ander vroeg Middelengelsch werkje,
hebben we een soortgelijk geval, maar hier heeft de afschrijver
er zelf voor gezorgd, ons de oorzaak van zijne fouten bekend te
maken. Den meesten last had de man met de Angelsaksische teekens voor and, voor g (uitspraak j), w en th. Daarom oak nam
hij de voorzorg vooraan in het handschrift een lijstje op te maken
van die moeilijke letters, wat hem niet belette ze gedurig voor
elkaar te gebruiken. Qp het Oudhoogd'uitsch gebied is geen mindere dan K. M iiLLENHOFF, door de methode van Van Ginneken
te volgen, tot de verbazingwekkende conclusie gekomen dat in
de omgeving van Karel den Grooten eene hoftaal bestond, grondslag voor de later; eenheid der Hoogduitsche taal. De heele
constructie is helaas in duigen gevallen. Fr. Kauffmann toonde
aan dat de gewaande eenheid alleen op papier bestond en in den
grond niets .meer beteekende dan eene verre consequentie van
de hervorming der schrijfschool onder invloed van den grooten
Keizer. Zoolang niet bewezen is dat alles wat wij van Middeleeuwsche spelling meenen te weten onzin is, blijf ik getrouw
aan de analytische methode. Zij is door te veel resultaten bewaarheid en op veel gunstiger gebied dan het glibberige terrein
der Oudnederlandsche naamkunde. Overigens zou ik mij op het
voorbeeld kunnen beroepen van den door mijn criticus zeif
geciteerden H. Kern, die de glossen der Lex Salica toch niet
eenvoudig liet « gelijk hij ze vond n.
Maar zaak is het te verklaren hoe de Romaansche invloed
sterker aan het licht komt in de X e eeuw d'an in de XI' eeuw ;
waarschijnlijk zelfs zou die nog duidelijker te voorschijn komen
in de VII% VIII' en IX' eeuw, als we over die tijden beter
ingelicht waren. Om het antwoord te vinden, zullen we ons
afvragen wat onze z. g. Ondl. bronnen eigenlijk zijn? Fenvoudig
notarieele stukken door monniken in het Latijn opgesteld.
Enkele daarvan — die b.v. welke van de Fransche kanselarij
afkomstig zijn — werden te Parijs opgemaakt ; andere te Doornik of elders. Notarieele acten werden toen, gelijk nu, naar
bestaande modellen vervaardigd, vaststaande formulieren zoo
getrouw mogelijk afgeschreven. En die modellen kon men in
Merowingischen tijd alleen in Gallie zoeken, te meer daar de
`Gentsche kloosters, door den hl. Amandus, een Romaan, gesticht
steeds betrekkingen bleven onderhouden met hun moederhuis
te Elnone (heden S.Amand-les-Eaux, in eene zuiver Romaansche
streek). ender de Gentsche kloosterlingen zullen, vooral in de
, eerste tijden, Romanen geweest zijn. De hl. Bavo, uit Haspen-
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,gouw afkomstig, was vermoedelijk Germaan ; zeker Romaan
daarentegen was abt Gerardus (941-955 te Gent ; zie Berliere,
Monasticon Beige, I, 29). Het zal ons dus niet verbazen, als het
monnikenlatijn sporen draagt van de school waaraan het zijn
ontstaan te d'anken heeft, t. w. eene Romaansche school ; evenmin als de namen van Vlamingen, in de stukken opgenomen,
tot op zekere hoogte geromaniseerd zijn ; als de spelling in vele
gevallen die van den Merowingischen tijd is gebleven. Dit laatste spreekt van zelf voor het oude fragment van den Liber Traditionum (als frg. Bland. aangehaald) : dit geeft onder beknopten vorm oudere stukken weer, deels nog uit de VII' eeuw en
eerbiedigt natuurlijk meest niet altijd — de uiterlijke gedaante der origineelen. Zeer leerrijk is b. v. het woord waterschap dat driemaal met d, eens met t gespeld wordt (in de
XI' eeuw zonder uitzondering met t). Het woord is van Germaanschen oorsprong maar is ook Romaansch (warichet in
Fransch-Waalsche stukken). Het behoort tot de staande formules van schenkingen : casa cum curtile (sic) tum tectis et
wadriscaPud et de terra arabile ; cum casticiis et wadriscampis, enz. Evenals in de IX' eeuw fratrem in het oudste Fransch
fradre geworden is (Straatsburger eeden), heeft watr- zich in het
Romaansch tot wadr- ontwikkeld. Waar ik zoo onvoorzichtig
ben geweest te schrijven dat de « ondl. vorm van mndl. -waterschap blijkbaar t moet hebben » — daarvoor word ik door van
Ginneken voor Neogrammatiker (1) uitgescholden — had ik in
de verste verte niet gedroomd te beweren dat een overgang van t
tot d in strijd was met de goede zeden ofte klankwetten, maar
alleen dat in alle onwraakbare Ondl. voorbeelden de t vaststond.
Overigens waarom hadde men t geschreven in watriscampis (een
voorbeeld uit de x e eeuw) als de « t evidentelijk in d overging
(v. Ginneken t. a. p. p. 285) ? — Vlak naast wadriscamPis staan
(v. Lk. nr. 10) de woorden « de terra arabile », blijkbaar het
Romaansch « de la terre arable ». Dat is weer niets anders dan
eene van een Fransch model afgeschreven formule. Waren al deze
« Romaansche smetten » dieper gedrongen dan in het Latijn
der kanselarij, dan zouden er sporen van te vinden zijn in de veel
beter bekende taal van de XI' en XII' eeuw. Maar dat is niet
het geval.
Dien zelf den Romaanschen invloed op het geschreven Latijn
treft men aan in geheel Europa, ook en vooral op het gebied
der Germaansche namen. Waar we inheemsche bronnen naast
de Latijnsche bezitten, als voor het Ohd. en het Os., daar is

(1) Sic. — Is dat niet een aardig staaltje van taalvermenging (du.
Tunggrammatiker = fra. Neo-grammairien).

— 24 —
controle mogelijk, hoewel niet ire alle gevallen gemakkelijk. Maar
zulke voorbeelden laten ons zien hoever zich de romanisatie der
spelling uitgestrekt heeft. Zelfs het verre Groot-Britannia, dat
in Angelsaksischen tijd aan alle Frankisch-Romaansch invloeden schijnt vreemd te zijn, levert ons voorbeelden van soortgelijke vervormingen in het spellen van eigennamen. In Beda's
Historia ecclesiastica gentis Anglorum worden de Angelsaksische namen op -frith met d, zelden met gestreepte d, zoo goed
als nooit met th gespeld ; die op -berht, -beorht worden tot
-berctus herschapen. Naast Aedilberctus (d met en zonder
streep) heeft men Adilibertus (zuiver continentale spelling). De
koning van Kent Eadbeald ziet zijn naam tot Audubaldus vervormd, weliswaar in een aangehaalde Lat. oorkonde. Maar dit
is juist een treffend bewijs er van, met welke slaafsche getrouwheid schrijvers of kopiisten hunne bronnen weergeven.
Bene controle van de Nederlandsche elementen in Latijnsche bronnen door middel van zuiver Nederlandsche teksten is
voor 1250 niet doenlijk. Maar van toen of kunnen we ons rekenschan geven van de taaltoestanden te Gent en de vergelijking
bevestigt ten voile het door mij ingenomen standpunt. Wie uit
de oorkonden van de XIII' eeuw het bewijs kan halen dat het
Fransch in de Middeleeuwen ten onzent eene plaats bekleedde
eenigszins te vergelijken met die van nu, moet ziende blind zijn.
De duidelijkste taal in dezen spreken de Gentsche Stads- en Baljuwsrekeningen uitgegeven door Vuylsteke. }en groot gedeeltedaarvan (nl. de Baljuwsrekeningen, bestemd voor de Franschsprekende graven uit het huffs Dampierre) is in het Fransch
gesteld. De vergelijking tusschen Ne1erlandsch en Fransch isuitermate leerrijk. Wie de Nederlandsch gestelde stukken zonder vooringenomenheid leest herkent wel dadelijk den invloed
van Latijn of Romaansch. Maar van taalvermenging is Beene
sprake ; evenmin van (( een Gentsch taaltje » dat « geen model
van taalzuiverheid » zou mogen heeten. De taal die de Gentsche
ambtenaars tusschen 1280 en 1336 schreven is niet half Fransch
maar geheel Nederlandsch.
Daarentegen draagt het Fransch ,yan de Baljuwsrekeningen
duidelijke sporen van de Nederlandsche onigeving waarin het
ontstaan is. Het is vol Vlaamsche namen : Simon Stoute, Wautiers Overleghere, Gilles fius Aven (Aven mndl, genitief van
Ave), Jehans fius Marien (genit. van Marie), Pieres GansePluckere, enz. Onvertaald zijn b. v. Vlaamsche `-titels : des arbitres
k'on apiele vinders; Vlaamsche geijkte termen : pour les deniers'
qu'on apiele bunreghelt; pour rechevoir le Brute; en le vierscare de Barsele ; enz.
Overal waar het eenigszins kan, heeft de bewerker in het
Fransch vertaald. Zoo de Vlaamsche voornamen. Elke Pieter
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wordt Pieres, Jan is Jehans, Heinric Henris, Willem Willames,
Hubrecht Hubiers, enz. Hier en daar sluimerde de vertaler en
daaraan .danken wij b.v. den Vlaamschen vorm fluorecht It
Brasseur, 8, 20, blijkbaar dezelfde als Hubiers lit) Brasseur, 9, 23.
Die li Brasseur heette eigenlijk de Bruwere, want Jan de Bruwere, 811, 33 staat gelijk met Jehannet le Bruwere. Moesten we
voor de XIII e en XIV' eeuw de methode toepassen die van Ginneken aanprijst voor de X', dan zouden we gaan gelooven dat
naast elken Pieter van de Vlaamsche oorkonde ook een Pieres
bestond die alleen in Fransche teksten optreedt ; of waar aan
de gevolgtrekking dat beide een persoon uitmaken niet te ontkomen is (zooals bij Hubiers li Brasseur), dan blijft de uitweg
mogelijk dat de man tweetalig was en men zal voor een mooi
geval van taalvermenging in bewondering blijven stilstaan. Het
wachtwoord is immers « het namenmateriaal maar newen gelijk
men het vindt» (vgl. v. Ginneken, t.a.P., blz. 283). Elke poging
tot interpretatie is uit den booze. Vipeger heette het oppassen
tegen den bedriegelijken schijn van de schrijftaal om alicen acht
te slaan op de werkelijk levende spreektaal. Nu moet met elke
schrijffout van een ljalfgeleerden kopiist angstvallig rekening
gehouden worden, alsof het de aanteekening yan een geschoolden phoneticus gold. Puristische neigingen bij den schrijver zijn
de oorzaak van al het kwaad en die moeten eerst van karat gemaakt. — Purisme, ja, dat erken ik ook, maar in een anderen
?in dan van Ginneken ; een purisme dat in de teksten zelf waar
te nemen is, namelijk het Ii ransch purisme. Voor den Romaan
is het eene ware behoefte, aan alles wat hij aanraakt eene Romaansche tint te geven ; en de reden is dat hij niets anders verstaat dan zijn eigen taal. De Franschman ontleent weinig maar
vertaalt of verfranscht gedurig. Zulks is karakteristiek voor den
Franschman van heden ; zoo ook was het in de X' eeuw. De
Fransche koning Hugues Capet kende,noch Duitsch noch Latijn;
in een onderhoud dat hij met Otto II had, diende bisschop
Arnulf als tolk daar Otto ten minste het La'tijn machti.g was.
Welnu zulke Romanen zijn het geweest die tot omstreeks het
jaar 1000 de Gentsche monniken in de kennis van het Latijn
ingewijd hebben. Is het te verwonderen dat eenige sporen Bier
Latijnsch-Romaansche gewoonten in de teksten overgegaan
zijn?
Maar, zal men mij tegenwerpen, ge neemt dus juist aan
wat ge daareven schegnt te verwerpen, nl. dat te Gent in Oudnederlandschen tijd Franschsprekenden gevonden werden? —
Zeker, Franschsprekenden zijn er ongetwijfeld geweest. Het
voorbeeld van abt Gerardlus (S. Gerard de Brogne) is duidelijk
genoeg. Maar wat ik loochen is dat die enkele kloosterlingen een
noemenswaardi p,-en invloed op de spraak van de bevolking in
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haar geheel zouden gehad hebben en vooral dat met ons
materiaal zulk een invloed waarschijnlijk te maken is. Een paar
ontleende eigennamen bewijzen niet yeel. Als talrijke Belgen
naar het voorbeeld van hunne twee eerste vorsten den naam Leo.
pold dragen, bewijst dat nog niet dat men ten onzent Oudhoogduitsch is gaan spreken ; zelfs niet Nieuwhoogduitsch, hoewel
Leopold I van Duitsche afkomst was. ,Evenmin is voor vroegere
tijden afdoende het feit dat ettelijke paamvormen Fransch zijn.
Welken invloed enkele Romaansche monniken op de hen omringende bevolking konden uitoefenen, daarvan zal men zich eene
voorstelling kunnen maken als men zich afvraagt, welke verandering in de Engelsche of Nederlandsche volkstaal het gevolg
is geweest van de vestiging in Engeland of Nederland van
Fransche gevluchte congregation. 't Is waar, Gent is eene stall,
maar voor 1000 zal het zeker niet veel meer geweest zijn dan
een groot dorp. Meent men dat werkelijk vele van de toenmalige'
« dorpers » aan de Fransche kloosterbroeders zullen gaan vragen
zijn hoe ze moesten, spreken en denken?
Een belangrijk opderdeel in de uiteenzetting van Van Ginneken vormt zijn strijd tegen klankwetten en hun aanhangers de
(( Neogrammatikers », wien hij een blind _geloof aan de Ausnahnislosigkeit Bier wetten toedicht. De jongste navorschingen
op dialectisch gebied zijn voor het stokpaardje der junggraminatiker van het geslacht van Osthoff en Leskien niet gunstig geweest. En het ware te veel gevraagd van den schrijver der Gron
beginselen dat hij de hier gebodene hulp zou versmaden. Maar
het feit dat niemand meer de formule van voor 50 jaar : « Die
Lautgesetze wirken blind » of wel « die Lautgesetze sind Naturgesetze » kan beamen bewijst nog niet dat met het begrip klankwet moet opgeru imd warden, nosh dat elke regelmatigheid in
de historische klankontwikkeling een « hersenschim » zou gebleken zijn. Juist door hunne getrouwheid aan het beginsel derr( eenparigheid » hebben de beoefenaars der historische taalkunde resultaten verkregen welke door de laatste ontdekkingen
op het gebied der dialectkunde niet omvergeworpen zijn (1).
De tegenovergestelde methode, de linguistiek zonder klankwetten boezemt me nog geen vertrouwen,in. Ook niet de door van.
Ginneken langs dezen weg verkregen resultaten op Oudnederlandsch gebied.

(1) Ik ben zoo vrij mijn geachten tegenstander op de volgende formule opmerkzaam te maken. n In science a law is a compendious statement of what is observed to occur under certain conditions (Mawer &
Stenton, Introduction to the Survey of English Place-Names, p. 6 n.) —
Zie verder over de tegenstrijdigheid dialectologie — klankwetten, v.
Wijk, N. Taalgids, XVII, 176 vlg.
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Men leest blz. 285 :
(( 1k concludeer uit de meegedeelde feiten dan ook heel
rustig :
1. Dat in het oud Gentsch ook Umlautlooze vormen van
Engel- en -beke gehoord werden;
2. Dat naast Swan zeker ook een uitspraak Sqwan- en naast
Was(i)a ook Gwas(i)a of misschien Quas(i)a werden gehoord;
3. Dat naast Bracbantum Bracbatinsis en ook Pracbatinsis
voorkwamen ;
4. Dat de t van watriscaj(ud) evid'entelijk in een d °verging ;
5. Dat de intervocalische k (ook misschien die na r en voor
vocaal) neiging vertoonde om in Nederl. ch over te gaan ;
6. Dat in Bacceningahem en Bursitbace de ce als tse en in
Melcunnaria de cu als ku moet worden gelezen. »
Antwoord.
1. Voor Engel- met a spreekt alleen Angilramnus, naam
van een Romaanschen of misschien Hoogduitschen bisschop van
Metz. De vorm komt niet voor in een Gentsche maar in eene
S. Truidensche bron. — Voor beke staat hier en daar bace, juist
als in Romaansche stukken (Rosbacem = Rebaix ; zelfde ontwikkeling in Ronnace = Renaix).
2. Daar Quasa alleen te vinden is in een stuk dat gedeeltelijk
onder Romaanschen invloed ontstaan is (kanselarij van Noyon),
bewijst het niet veel, te meer daar het Gentsche afschrift Wase
heeft. Wat Squan- betreft, is misschien door q eene schakeering
in de uitspraak aangeduid, maar dat dit k zou zijn is naar Quasa
allerminst zeker. Vgl. b.v. de qu-, qhu- spellingen in het
Schotsch en Noordelijk Engelsch in de middeleeuwen.
3. Pracbatinsis is eene font van een copiist, die nooit van
Brabant had hooren spreken of onder Hoogduitschen invloed
stond. Van den grondtekst zal de foot overgegaan zijn in het
frg. Bland.
4. WadriscaPut verbeeldt evidentelijk het prototype van
rom. warichet.,
5. De ch is een teeken voor k in het Romaansch ; in het
Ohd. ; in het Os. ; in het A gs. Vandaar dezelfde onderstelling
voor het Oudnederlandsch. Waar naast elkaar Scelma, Skelma,
Schelnum voorkomen, moet men bij de interpretatie der schrijfteekens toch een beetje voorzichtig zijn.
6. Als -ce in -bece (niet in -bace dat Romaansch is, zie
boven) tse is, kan dat als ingwaeonisme beschouwd worden, hoewel i1 dit niet voor waarschijnlijk houd ; zelfde mogelijkheid
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Ten slotte een voorbeeld uit den tegenwoordigen tijd. Mijne
gewezen keukenmeid, Marie, gebruikt in hare correspondentie
vormen als schrijfen, briefert, lefen,, gefen en toch spreekt ze
deze woorden uit met eene normale Oost-Vlaamsche v. Ik zou
niet willen beweren dat ze er een bepaald orthografisch stelsel
op na houdt, maar had ze hare spelling to verdedigen, dan zou
ze kunnen aanvoeren dat wie f voor v schrijft in liefde, leefde,
er niets moet tegen hebben dat diezelfde f ook voor schrijven,
Leven, enz. dient. Overigens is v geen duidelijk teeken van de
zachte uitspraak, daar men in ontvangen v schrijft en f uitspreekt. Dit staaltje van Nieuwnederlandsche spelling geef ik
hun in overweging die meenen dat de schrijfwijze van vroeger
,geene interpretatie behoeft.

President Wilson als opvoeder
Lezing door OMER WATTEZ, werkend lid.
De lezing, die ik voornemens ben te houden in de Commissie
voor Underwijs is de samenvatting van een hoofdstuk nit mijn
(( essay )) of vertoog over President Wilson als opvoeder voor
der volkerenvrede.
Het hoofdstuk gaat over zijne reden, die men in Amerika genoemd heeft : War Addresses.
Onder zijne talrijke schriften heeft Woodrow Wilson ons die
verzameling van zijne oorlogsreden nagelaten, die kunnen beschouwd worden als een standaardwerk door al degenen die bezorgd zijn in de toekomst van het menschdom ; al degenen die
verlangen dat het niet meer beheerscht worde, noch door tiranniek imperialism, noch door bandelooze anarchie of neerdrukkende demagogie.
Die kostbare nalatenschap van President Wilson is vervat
in een boekje van 142 bladzijden, getiteld :
(( WAR ADDRESSES OF WOODROW WILSON, with an introduction and notes by Arthur Roy Leonard M. A. Head of Department of History and Economics, High School of Commerce,
Columbus, Ohio. » (1)
Het boekje wordt gebruikt als leerboek in de hoogere klassen van het middelbaar onderwijs, — secondary schools, — in
de Vereenigde Staten van Amerika.
Die War Addresses of oorlogsreden zijn in de scholen van
een democratisch land als de Vereenigde Staten op hunne plaats.
Het is eene uitstekende brok humanitair onderricht, die kan
opwegen tegen wat men ons te lezen geeft uit de Oudheid met het
doel denkende menschen te vormen.
Er zijn drie redenen, zegt de verzamelaar, waarom ik die
War Addresses heb bijeengebracht en met de noodige nota's en
historisehe toelichting voorzien.
Ten eerste : «their intrinsic literary merit,» — hunne innerlijke letterkundige waarde. Ten tweede : « their timeliness »,
— de gunstige gelegenheid. Ten derde : eene betere kennis en
dieper inzicht omtrent het ware doel van eene gezonde democratie.
Wilson heeft de gave van het woord niet om zijne gedachten
te bewimpelen, gelijk gezegd werd van sommige diplomaten.
(11 Ginn and Compan y . Boston. New-York. Chicago. London.
Atlanta. Dallas. Coloinbus. San Francisco.
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Zijn woord is kort en bondig. Geene holle zinnen over
abstracte zaken.
Wilson houdt zijn ideaal zeer hoog, en hij drukt het nauwkeurig uit, opdat iedereen, omhoog en omlaag, het zou verstaan.
Hij vertoont geen nutteloozen woordenpraal, en toch is zijn
pi oza aangenaam en kunstig, dikwijls verrassend schoon.
Hij herhaalt dikwijls dezelfde woorden, die als een leidmotief door zijne redevoeringen loopen.
Wat betreft de gunstige gelegenheid : wij leven nog in de
naoorlogsche periode van verdrukte gemoederen, geschokte
zenuwen, overprikkelde zinnen, die het logisch denken en het
menschelijk geweten veel kwaad hebben gedaan.
De gelegenheid is dus gunstig om in de school een geest van
vrede en nuttige werkzaamheid te kweeken. Als het in de geesten
klaar komt, zal het in de wereld, in het leven ook wel veranderen,
tenzij dan wanneer het woord van den meester geen gezag meer
zou hebben.
— « Clear, cogent thinking is vastly more important as an
element of patriotism than flag-waving and cheering. »
Klaar, krachtig denken is .oneindig veel belangrijker als
element van vaderlandsliefde dan vlagge-gewapper of hoerahgejuich.
Dat zegt de verzamelaar van Wilson's oorlogsreden, en ik
meen dat zulk woord te gepaster ure komt, bij al hetgeen wij
rondom ons zien en hooren van uiterlijk vertoon, feestviering,
sportreclame, snelheidswaanzin en gerucht van alien aard.
De verzameling War Addresses bevat twaalf stukken, die elk
een bijzonder karakter hebben. Zij is voorafgegaan van een inleiding. Deze bevat een beknopt levensbericht van Woodrow
Wilson, een overzicht van zijn literair werk, een korte geschiedenis van den oorlog . — het uitbreken, de gebeurtenissen, de
neutrale houding van de Vereenigde Staten en daarna hunne
deelneming aan den wereldkrijg.
*
**
De eerste rede is van 17 Januari 1917, gericht tot het Congres der Vereenigde Staten.
Wilson komt dadelijk te voorschijn met zijn ontwerp voor
een Volkerenbond tot welken de Vereenigde Staten formeel zouden toetreden.
Hij trekt te velde tegen de politiek van « l'equilibre europeen » — « the balance of power », — evenwicht van macht,
die tal van oorlogen heeft doen ontstaan.
Daar moet gemeenschap zijn van macht, zegt Wilson; geen
georganiseerde wedijver noch strijd, maar goed ingerichte, alge-

meene vrede.
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In de tweede rede tot het Congres spreekt Wilson over het
afbreken der diplomatische betrekkingen met Duitschland, omdat het de zee voor niemand, neutralen gelijk oorlogsvoerenden,
meer vrij liet.
De « Sussex » was getorpedeerd geworden zonder verwittiging, en het kostte het leven aan verscheidene Amerikanen.
De rede is getiteld : « Armed neutrality », gericht tot het
Congres op 26 Februari 1917. President Wilson beklaagt zich
dat de Duitsche regeering geene rekening houdt met de waarschuwing van de Vereenigde Staten, betreffende het werk der
duikbooten. Hij zegt dat hij door de wet de macht bezit handelend op te treden ; maar dat hij eerst het Congres wil raadplegen.
Hij verklaart zich een vijand van den oorlog en een vriend van
den vrede, maar hij wil de Amerikaansche zeelieden beschermen
bij hun vreedzame tochten op zee.
— Het recht van den mensch is in gevaar, en zonder dit is
geene beschaving mogelijk, zegt President Wilson.
De vierde rede, op 5 Maart, is de, openingsrede tot het Congres gehouden, na zijne tweede verkiezing als President der
Vereenigde Staten.
Hij somt op wat hij gedaan heeft om orde te brengen in het
Amerikaansch huishouden, om de rust te behouden ander het
Amerikaansche yolk, — «a composite and cosmopolitan people,»
— een gemengd en cosmopolitisch yolk ; het bloed van al de
volkeren, die in oorlog zijn, zegt hij. Toch zijn zij fier burgers
te zijn van ons land met de beginselen van een vrijgemaakt
menschdom, Dan stipt hij de zeven punten aan voor dewelke
Amerika zal in den oorlog treden, als het noodig zou blijken.
En hij eindigt die rede met een roerend gebed :
« I pray God I may be given the wisdom and the prudence to do my duty in the true spirit of this great people. »
De vijfde rede heeft voor onderwerp : dat de Duitsche duikbooten-krijg een krijg is tegen het menschdom. Zij is gericht
tot het Congres op 2 April 1917.
President Wilson zegt dat hij geen twist zoekt met het
Duitsche yolk, maar dat de wapens der Amerikanen zich zullen
keeren tegen de Pruisische autocratie, die den overmoed zoo ver
drijft van Mexico tegen de V. S. op te hitsen, nadat zij de V. S.
zelf had bewerkt door bespieders.
En dan komt het leidmotief, dat de V. S. den oorlog zullen
voeren zonder zelfzuchtige doeleinden, ook niet tegen het Duitsche yolk, met Amerika bevriend; zooveel te meer daar millioenen niannen en vrouwen in de V. S. van Duitschen oorsprong
zijn.
Maar de beschaving zelf ligt in de weegschaal, zegt hij, en
menschenrecht is kostelijker dan vrede.
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Amerika trad in den oorlog op 6 April 1917.
« God helping her, she can do no other, » zegt President
Wilson.
De zesde rede is gericht tot het « Provisional Government of
Russia », op 26 Mei 1917.
Het thema is de vrijmaking der volkeren.
Het Tsarenrijk bestond niet meer ; Kerensky werd eerste
minister van eene democratische regeering. In November was
hij verplicht te vluchten voor de tweede revolutie, geleid door
Lenin en Trotzky, hoofden der « bolcheviki », stichters van de
tepublieken der Sovjets.
Op 3 Maart 1918 werd te Brest-Litowsk tusschen SovjetRusland en Duitschland de vrede geteekend. De Duitsche legers
kwamen van het oostelijk naar het westelijk front ; maar daar
zouden zij nu de Amerikanen treffen bij de bondgenooten.
Hunne groote hoop te winnen kreeg een gevoeligen knak. Toch
zouden zij nog een offensief wagen en weerom tot over de
Marne komen bij Château-Thierry.
Het zevende War Address is gericht tot het Amerikaansche
yolk. Het is getiteld : « The flag we follow », — de v lag die we
volgen.
Het is eene brok hooge welsprekendheid, wellicht de
schoonste redevoering van het heele boek.
— « De militaire meesters van Duitschland hebben nooit de
nation beschouwd als volkeren, bestaande uit mannen, vrouwen
en kinderen van hetzelfde bloed, dezelfde natuur, menschen die
hunne regeering zelf mogen kiezen.
zij beschouwen volkeren als dienstbare ,organisaties.
Kleine volkeren hebben geen recht op het bestaan, zeggen zij.
Wilson wraakt met krachtigen greep den aanslag, gepleegd
op de vriiheid der volkeren.
Amerika is bereid, zegt hij, later, zonder blozen voor de
rechtbank der geschiedenis te verschijnen voor zijn tusschenkomst in den oorlog.
Het achtste stuk is de brief, gericht aan zijne Heiligheid
Benedictus XV, Daus van Rome.
Wilson zegt geroerd te zijn door den oproep van het opperhoofd der Kerk om den oorlog te eindigen en vrede te sluiten.
Maar hij voegt er dadelijk bij, dat het niet alleen een ophouden
moet zijn van oorlog te voeren, maar het stichten van een duurzamen vrede.
De toestand van vroeger in Iuropa kan niet meer worden
geduld : de wereld leefde onder de bedreiging van eene militaire
caste, gestuwd door eene niet verantwoordelijke regeering.
Amerika wil geen vrede sluiten met de « military masters »
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van Duitschland. Het heeft geen vertrouwen in hun woord.
Het wil onderhandelen met burgers, afgevaardigd door het Duitsche yolk zelf.
De negende rede van President Wilson is gericht tot de
(, American Federation of Labor Convention ». Zij is getiteld :
« The American people must stand together. »
Ditmaal spreekt de President tot de werkende klasse onder
de leiding van Samuel Gompers.
Deze rede is eene -van de knapste en degelijkste die hij heeft
uitgesproken.
Hij gaat rechtstreeks of op het Joel :
— « The war was started by Germany... ».
— Duitschland heeft den oorlog in gang gestoken. Had het
reden daartoe ? Had het niet zijne plaats onder de zon, meer dan
zijne plaats?
— De heele wereld stond verbaasd van Duitschland's vooruitgang op stoffelijk zoowel als op inteilectueel gebied.
En President Wilson hangt een tafereel op van lien vooruitgang, van den snellen opbloei van steden en streken, sneller dan
wij ooit in Amerika hebben gekend.
Wilson toont in die rede dat hij Duitschland beter kende dan
nienige staatsman in Europa.
En dan besluit hij :
— « Germany is determined that the political power over
the world shall belong to her. »
— Wie poogt op dit oogenblik met Duitschland overeen to
komen is zeker van zijn ondergang, zegt hij nog.
— De Russische droomers zullen het aan den lijve wel
ondervinden.
Die negende rede is, ik herhaal het, zeer belangrijk. Zij hepaalt, n.l. op economisch gebied, den stand van het «Wilsonism»,
zal ik maar zeggen, tusschen autocratic en bolchevism.
De tiende rede : « No peace with autocracy » is gericht tot
het Congres op 4 December 1917.
Geen vrede met de autocratische regeering in Duitschland.
— « The voices of humanity » hangen in de lucht en spreken
elken dag duidelijker, zegt Wilson.
Humaniteit wil niet dat de oorlog eindigt met wraakzuchtige doeleinden: geene annexaties, geene lasten, Beene straffende
vergoedingen. Wij zullen den vrede steunen, zegt hij, op edelmoedigheid en recht, niet op wrack en haat. Maar wij moeten
den oorlog winnen. Duitschland moet het onrecht herstellen.
En het eerste onrecht dat Wilson noemt is : het onrecht
Belgic aangedaan :
— « The have done a wrong to Belgium which must be
repaired. »
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De Rijkskanselier Bethmann-Holweg heeft overigens dat
onrecht zelf herkend in zijn beruchte rede in den Rijksdag op
4 Aug. 1914.
— « Dit is een oorlog voor hooge beginselen, » zegt verder President Wilson.
Hij eindigt met de volgende treffende woorden :
— « A supreme moment of history has come. The eyes of
the people have been opened and they see.
The hand of God is laid upon the nations. He will show
them favor, I devotely believe, only if they rise to the clear
hights of His own justice and mercy. »
De ti€nde rede, tot het Congres, op 8 Januari 1918, spreekt
over het programma van den vrede.
Met een militairen vrede van Duitschland kunnen de volkeren niet vrij zijn en niet over zich zelf beschikken.
En dan ontwikkelt hij veertien punten, waarop vrede moet
steunen, — de vermaarde veertien punten, die den naam van
Wilson de wereld rond hebben gedragen, en hem sedert 1918
deden beschouwen als de man die een nieuw licht over de wereld
wilde laten stralen, en daarvoor de help inriep van den Allerhoogste.
De elfde rede is weerom gericht tot het Congres op 11 Februari 1918. Zij heeft als onderwerp : « the four principles of
peace ».
De rede van 8 Januari had grooten indruk gemaakt in alle
landen van de wereld, ook in Duitschland.
Oostenrijk had al willen vrede maken met de Bondgenooten.
Duitschland wilde onderhandelen, doch op de oude diplomatische manier. Dat wilde Wilson niet. Dat moest openlijk
gebeuren.
— Hertling, de kanselier van Berlijn, snapt niet dat hij met
zijne gedachten leeft in eene wereld die flood is, zei de President.
— « The power of the United States is a menace to no nation
or people. It springs out of freedom and is for the service of
freedom. »
De twaalfde rede werd uitgesproken te Baltimore op 6 April
1918, op den eersten verjaardag der intrede van de Vereenigde
Staten in den oorlog.
— Het is de verjaardag van Duitschland's uitdaging tot
vechten voor ons recht op het leven, en om vrij te zijn, en ook
voor de heilige rechten van vrije menschen, om 't even \vaar,
zegt President Wilson.
— De natie is opgestaan. Het is niet noodig ze op te roepen.
Wij weten wat de oorlog kosten zal : onze uiterste opoffering,
de levens van onze knapste mannen, en, zoo noodig, alles wat wij
bezitten.
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« Force, force to the utmost, force without stint or limit,
the righteous and triumphant force which shall make right the
law of the world and cast every selfisch dominion down in the
dust. »
Die rede, evenals de vorige, sloeg in en deed de wereld
nadenken. Ze klonk als « steel on flint »,
staal op vuursteen.
Intusschentijd werkte Amerika uit al zijne krachten.
De duikbooten van den keizer hadden veel schade berokkend
aan de koopvaardij aller nation, maar zij hebben niet belet dat
in Augustus 1918 een paar millioen soldaten uit de Vereenigde
Staten van Amerika aan het westelijk front in Europa waren met
wapens, munitie, materiaal, voedingsmiddelen en geld.
Fn dat deed het Duitsche leger wijken, de wapens neerleggen en muiten.
De « Kriegsherr » trok er van door op onzijdig gebied.
President Wilson had de muiterij voorspeld.
**
Dat alles was het werk, het reuzenwerk van President Wilson, — den profeet, den ziener, den man Gods, die als een nieuwe
Pieter de Eremijt de wereld opriep voor een kruistocht van het
Recht tegen het brutale geweld, voor vrijheid en beschaving,
bedreigd door « military Masters ».
De laatste rede der War Addresses werd uitgesproken te
Mount Vernon in Virginia op 4 Juli 1918.
Zij is gericht tot de leden van het diplomatisch korps en tot
het Amerikaansche yolk. Zij heeft een anderen klank. Het is
als eerie iclylle na den pan of strijdzang.
Mount Vernon is de plaats waar George Washington, eerste
President der V. S., woonde en waar zijne grafstede wordt vereerd. Deze rede werd in open lucht uitgeproken. De redenaar
zegt :
« The place seems very still and remote. It is as serene
and untouched by the hurry of the world as it was in those great
days long ago when General Washington was here and held
leisurely Conference with the men who were to be associated
with him in the creation of a nation...
From this green hillside we also ought to be able to see
with comprehending eyes the world that lies about us and
should conceive anew the purposes that must set men free. »
En zoo gaat Wilson voort met te snreken over het groote
dat eons in Mount Vernon gebeurde ten tijde van Washington,
— de stichting der Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
Daarna hangt hij een tafereel op van den wereldoorlog en
van de twee partijen, die in de wereld tegenover elkander staan.
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Van den eenen kant niet alleen de volkeren die in oorlog
zijn, maar ook de onzijdigen, die door den oorlog lijden, maar
niet kunnen handelen omdat zij te zwak zijn.
Van den anderen kant meesters die over groote legers beschikten en voor welke de volkeren slechts dienden als brandstof ; heerschers gedost in zonderlinge uniformen en bekleed
met een gezag dat niet meer van onzen tijd is.
Het Verleden en het Heden zijn in doodelijke worsteling
tegen elkaar.
Er is maar eene uitkomst en ze moet beslissend zijn.
En Wilson zet eens te meer de voorwaarden van den vrede
uiteen ; de vier punten waarover we reeds spraken.
En daarna klinkt zijne slotrede :
— (( I can fancy that the air of this place carries the accents,
of such principles with a peculiar kindness. »
Hij zegt nog, dat hij hoopt dat de wereld deze woorden zal
hooren en in vertrouwen de toekomst te gemoet zien.
— (( De verblinde meesters van Pruisen hebben krachten
opgewekt, die zij weinig kerylen, krachten, die eens opgewekt,,
niet stil gelegd worden, want zij zijn gestuwd door hoogere dan
menschelijke macht en hebben een doel dat onsterfelijk is en dat
de zege in zich bevat. »
Dit is de laatste der War Addresses,
Op 11 November om 11 uren 's morgens eindigde de oorlog.
De wereld was verlost van het monster. De vreugd was onbeschrijflijk.
Toen President Wilson zich met den Europeeschen krijg
begon in te laten, werd er met hem in Duitschland spottend gelachen. Men beweerde, dat hij, om zich te verdedigen, niet&
antlers had dan eene schrijfmachine, en dat zij in Duitschland
vele en zware kanonnen hadden om van verre en nabij hunne
tegenstrevers te verpletteren.
De schrijfmachine van President Wilson heeft zoo goed
gewerkt, dat zij de kanonnen in onbruik heeft gesteld. Ze staan
nu te beroesten, zoowat in alle hoeken van de wereld.
Dat alles kwam door het woord van President Wilson, die
niet alleen over zijn woord beschikte, maar over macht, legers
en geld; schepen en munitie om oorlog te voeren tegen den
oorlog.
**
VO6r enkele weken werd hier in de Academie herdacht de
Nederlander Huig de Groot, de beroemde Grotivs, de schrijver
van De Jure Belli ac Pacis, van de Mare Liberian en van de

Feritale Religionis Christianae.

(1583-1645).
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Dat was de Wilson van zijn tijd, maar het was de tijd der
-autocratic. Grotius geraakte in de gewingenis.
President Wilson was de Grotius van eene eeuw, waarin
een nieuwe tijd zal aanbreken, gelijk de democratische President der Vereenigde Staten het vooriegde.
De beginselen van Wilson \\-aren de beginselen van Grotius,
het waren de Christelijke beginselen, de vrijheid der zeevaart
en de verzuchting naar vrede ander menschen van goeden roil.
Wilson haatte den oorlog, — het « zwijn des oorlogs 0
gelijk Vondel zei, de groote vriend van Grotius.

Januari 1926.

Het Geheim van een Mysteriespel
dcor C. HUYSMANS, Minister van Kunsten en Wetenschappen.
Ik zou het nooit aangedurfd hebben de aandacht van de
Vlaamsche Academie bezig te houden, indien de h. SABBE
mid niet had geschreven dat een lezing over het onderwerp dat
ik ga behandelen, belangwekkend genoeg was om in de Verslagen opgenomen te worden. Ik verontschuldig me dus en zal
maar met de deur in het huis vallen.
**
Toen vOOr dertig jaar, in 1892, het zeventiendeeuwsch
mysteriespel DE MENSCHWORDING voor de eerste maal gedrukt
werd en verscheen in het « Tijdschrift voor Nederlandsche
Letterkunde, te Leiden », was de indruk bijna algemeen dat wij
ecn meesterstuk rijker geworden waren. Vooral de koren van het
5€ bedrijf een prachtige paraphrase van Salomo's Hooglied -maakten diepen indruk en de belangstelling werd nog versterkt
door het felt dat het handschrift geen schrijversnaam droeg.
« Wie was de dichter ? » vraagde men zich af.
Het geheim van het mysteriespel bleef onopgeklaard.
**
Het doel van dit opstel is het bewijs te leveren dat de dichter
der MENSCI-n\ ORDING niemand anders is dan MICHAEL, DE
SWAEN.

Hetgeen me eigenlijk verwondert is, dat dit bewijs niet vroeger geleverd werd door onze specialisten, vooral omdat de roem
\ an de Swaen veel grooter is geworden en het jongere geslacht
onzcr germanisten de MENSCHWORDING in den laatsten tijd zeker
heeft gelezen. moet veronderstellen dat de kenners van de
SA/ aen's werken de MENscHwoRDING niet grondig hebben bestudeerd en dat degenen die de MENSCHWORDING wet kenden,
de werken van de Swaen slechts oppervlakkig hadden ingezien.
Dat was b. v. mijn eigen geval.
Wie beide aandachtig gelezen heeft — de MENSCHWORDING
en de lyrische gedichten van de Swaen — kan onmogelijk
t ijfelen.
Want zie !
Het naamlooze mysteriespel DE MENSCHWORDING en het
eerste deel van de lyrische ontboezemingen van de Swaen's
LEVEN EN DOOD VAN KRTSTUS maken, om zoo te zeggen, een
parallel gedicht nit.
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Het eenige handschrift van « De Menschwording van het
Feuwigh Woort in den schoot van de Heilige en Onbevlekte
Maget Maria, volbracht onder de boodschap van den Aartsengel
-Gabriel, tooneel-wijs uitgebeelt » draagt het jaartal 1686. De
eerste drie bedrijven warden in den Hemel vertoond, de laatste
twee to Nazareth.
In de Inleiding — ik neem den korten inhoud van den
dichter zelf over — (( gaat de schim van Adam de Heilige Maagd
in hare ruste verwekken, opdat zij voor hare voorvaders, in het
voorgeborchte besloten, bidden zou. »
In het eerste bedrill zijn « Gabriel en Raphael verwonderd
over de stilte en den vrede des aardrijks (ik onderstreep) onderzoeken derzelver oorzaak en vragen uit den naam der voorvaders
naar den Messias. Uriel, hieronder verschijnend, daagt Gabriel
van Gods troon.
Terwijl, in het tweede bedrijf Uriel en de rei, uit den naam
van menschen en engelen naar den Messias verlangen, vertelt
Gd.briel« den last hem door den Allerhoogste gegeven en Michael
stuurt Uriel met de tijding naar het voorgeborchte. »
Het derde bedrijf behelst de « uitlegging van het mysterieder MEN SCE WORDING )) (( Uriel, uit het voorgeborchte terugkeerende, boodschapt de blijdschap der oudvaderen. »
In het vierde bedrijf wenscht « Alpheus met zijn huisvrouw
de braid van zijn broeder veel geluk. Maria vertelt de wondere
volbrenging van haren ondertrouw. »
Het vijfele bedrijf behelst « de bruiloftszangen op de aan-staande verzameling van de God- en Menschelijkheid, alsmede
de boodschap van den aartsengel Gabriel.
Michael de Swaen's LEVEN EN DOOD VAN JEZI T S KRISTUS ,
GOD VN MVNSCH, bevat twee deelen van 33 + 27 zangen. leder
Gezang is verdeeld in een hoofdstuk berijmd in alexandrijnen,
vclledigd met een toezang in kortere maat.
Wij krijgen hier, buiten de Opdracht, ook een inleiding
(eerste zang) Avaar het doel van het werk wordt omschreven.
Het tweede gezang heft als onderschrift « o1 den algemeenen
vrede 7caarmedc het aardrijk gezegend was ten tfide van de
m c ns hw ording »
Het derde gezang behandelt: n de gesteltenisse des hemels
en, de verkie,:diinge van de Pleats waar de menschwording zon
olbracht .7Vorden.
Het vierde gezang hezingt : « de boodschaP door den eager
Gabriel gedaan aan de Heilige Maagd Maria.
Het viifde gezang ontwikkelt : « het verboten invsferie
der menschwording. »
Het zesde heschrijft : n de bezoeking van de Heilige
Maagd .gedaan can hare nicht Elisabeth. »
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Is dat ook niet ongeveer de leiddraad van de MENSCHWORDING? De vijf bedrijven der MJNSCHWORDING en de zes eerste
zangen van KRISTUS ' LEVEN EN DOOD behandelen ongeveer hetzelfde onderwerp. In beide werken wordt het Joel in een inlei.dmg omschreven. De beschrijving van den vrede neemt het
,ecrste deel in. Daarna komt de mededeeling van het besluit
Gods. Verder de uiteenzetting van het mysterie . Later het be.zc ek .
Maar dat is nog geen bewijs ! Dat kan een bloot samentreffen zijn ! Vooral in de details is de overeenstemming bijna
volledig. Wij ontmoeten niet alleen dezelfde vormen, dezelfde
uitdrukkingen, maar zelfs gelijkluidende verzen.
VOORBEELDEN
Menschwording : (bl. 40)

Leven en Dood (bl. 231)

Hij is den schoonsten aller menschen
Waernae een brunt sou connen
wenschen

0 schoonsten onder al de menschen.
Waer naer een Bruyd soud konn en wenschen

Menschwording : (bl. 46)

Leven en Dood (b1. 67)

Glory ! roem! prijs ! eer ! en lof !
......
‘Gode in des Hemels hof !
Vree op aerden aen de menschen,
Die naer sijn behaegen wenschen.

Glorie, prijs lof en eer!
In den hoogsten Godt den Heer.
Vred' op aerden aan de menschen
Die naer sijn behagen wenschen.

Menschwording (bl. 39)

Leven en Dood (bl. 18)

Dan comt den minnelijcken hijmen,
Der lieven herten t'samen lijmen,
Dan maeckt hij van de twee maar
een.
Dan wort al 't bender goet gemeen ;
Dan roept de blijde maegden
reve,
0 ! hijmen ! hijmen ! hijmenije !
Com, hijmen, stap ten hemel uvt
En leij den bruvgom bij de
brunt!

Waar ik keere mijn gehoor,
'k Hoore niet dan Minne-rijmen
'k Hoore niet dan Hijmen, Hijmen !
Den verlichten Hemel door.
Hijmen, Godt van reyne minnen,
Liefde roept IT staedig binnen,
Spoevt u, stapt ten hemel uyt,
Lend den Bruvgom bij de Bruyd.

Men krijgt hier den indruk dat de dichtcr zekere verzen
ontworpen en gevijld had met smaak en vlijt en dat hij later uit
-zijn eigen vorm niet nicer kon losgeraken. De herinnering aan
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vroegeren arbeid was zeer sterk bij hem. En dat niet alleen in
den stijl, maar ook in den gedachtengang.
Lees b.v. de twee passussen betreffende de Pax Romana toen.
Kristus werd geboren. In (le beide xverken komen dezelfde herinneringen, dezelfde beelden terug :
a) de Scyth biedt vriendschap aan ;
b) de 1, ndiaan vraagt bondgenootschap ;
c) de, Parthen geven Crassus' adelaars terug ;
d) de volken van Rijn en Elbe erkennen Augustus' macht.
Tekst van DE MENSCHWORDING (bl. 11)
... nu d'heerschappij van Romen alle landen
En volckeren te saem vereenight door de vree,
Den to-omeloosen Scyth, in woestheijt, ijs en snee,
En wreetheijt opgevoedt, versoeckt door afgesanten
De vrientschap van August • De kenflen. olyphanten,
En dromadaeren, met gesteenten overlaen,
Bewijsen door hull gift, hoe lief den Indiaaa
't Verhond met Cesar sij. Dc noyt gedwongell Palthen
Wiens wapens Romens macht zoo lange derfden tartten,.
Omhelsen mee den peijs; zij leggen 't
neer.
En senden d'Adelaers van Crassus' benden weer.
De duytsche volckeren die Rijn en Elbe boorden,
Verkennen selve macht... enz.
Tekst van LEVEN EN nooD (bl. 9)
Augustus word voortaen den eenigen Monark,
Den Stichter, Heer en Vorst van Rijken ende Throonen,
Wilt door een waste vred' het aardrijk doers bewonen...
Siet daar den woesten Scyth gebogen voor sijn voeten,
Terwijl hem met eerbied de Indiaenen groeten,
En offerer' tot gift gesteente en wierook-geur.
Den ongedwongen Partly valt in de selve keur;
En tot versekering doet weer te ruige komen
De gulden adelaers aen Crassus afgenomen.
De volken door den Rijn-en Elbe-vloed bepaelt
Vergeten hunnen roern... enz.

Ik zou dezelfde vergelijking kunnen Timken tusschen de
theologische verklaringen der drievuldigheid van de MENscHWORDING (bl. 27-28) en de ontwikkeling van hetzelfde anderwerp, in LEVEN EN Door), op de tweede bladzijde van de Opdracht.

— 42 —
Maar typischer nog is de uiteenzetting — in beicle wecken —
van een wetenschappelijk vraagstuk. De dichter werpt de vraag
op of de goddelijke voortplanting plaats grijpt op dezelfde manier als de menschelijke voortteling. Zal Kristus in het lichaam
zijner moeder de gedaanteverwisselingen van een zwak menschelijk schepsel ondergaan ? En onze schrijver, die dit onderwerp
schijnt bestudeerd te hebben, neemt de gelegenheid te haat om
les in menschelijke anatomic te geven. Luister ! .
Teksl van DE MENSCHWORDING (N. 28)

Sal hij, Wiens wesentheijt vermengingh, nogh verdeelingh
Can lijden, sijn vereent met weynigh vochtigheijt,
Die in den eersten staet van haer oirsproncklijckheijt,
Ses dagen melk gelijekt, in bloet is negen dagen;
Jae ruym vier wecken in het lichaem wort gedraegen
Berooft van menschlijcke gelijckenis en vorm :
Die in 't begin gelijck een omgedrongen worm
Sigh in en uvt-treckt, als een mengel-clomp van zeenen,
Bloet aedren, vlies en vlevs, niet ondersteunt met beenen,
Maer door malckanderen geweven en verwert
Dan suet m' alleenelijck omtrent de plaets van 't pert,
Van breijn en lever, drij seer kleijn verheventhedtrn
Gelijck aan bobbelkens, uyt wie al d'and're leden
Onordentlijck gevormt voorts comen, soo door ,een
Met duysent fijberkens gevlochten, dat men geen
Vertooningh van cle vorm eens menschs can achterhaelen.
Hoe luidt nu de bewerking van hetzelfde onderwerp
bi. 26, vijfde gezang • Op het verholen mysterie der menschwording)?

LEVEN EN DOOD

't Beginsel van den mensch in eene vrouw ontfangen,
Is niet dan weynig slym met veseltjens omvangen.
Dat tot den derden dag verschijnt als melk soo wit.
Men vind geen onderscheyd van 'alderminste lit.
Maer slechts een mengel-klomp van buyte-en binneleden,
Die, niet gelijck een beelt, dat nu en dan gesneden,
Met stricken bier en daer, tot sijnen vorm geraakt,
Maer t'samen op een maend allengskens sijn volrriaakt.
De nadruk op deze vraag gelegd door den dichter had me
.vroeger, in de jaren '90, reeds getroffen. Heden klaart het
probleem van zelf op, want de Swaen was heelmeester van be-roep.
Het parallelisme, dat den igzer in de MENSCHWORDING en
it KRISTUS I LEvEN EN DOOD moet opvallen, bestaat niet alleen in
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dit werk van de Swaen. Dit samentreffen vindt men ook in andere schriften. Sabbe had reeds in zijn studie ,opgemerkt
(bl. 119) dat de Swaen de gewoonte had dezelfde gedachten in
verschillende (lramatische en lyrische schriften te verwerken.
Men ontmoet b. v. dezelfde denkbeeldo en dezelfde uitdrukkingen in de zEDELIJKE Rum-wERKEN en tevens in zijn drie treurspelen MAURITIUS, C,‘THARINA en KEIZER KAREL.
Men zou kunnen bijvoegen : ook in de DE IVIENSCHWORDIIN-G.
Tnderdaad de inspiratie van Salomo's Hooglied had den dichter
zoo sterk bevangen dat men in de ZEDELUKE RIJM-WERKEN (zie
bl. 61) een echo van zijn vroeger treurspel hoort :
(( Rijs, roept hij menighmael, rijs, spoey u mijn Vriendinne,
Mijn alder-liefste Bruyt, mijn Schoone, mijn Duyvinne,
Den winter is voorbij, den regen treckt van leant.
De Lente-bloemen sijn verscheneii in ons landt.
Men hoort de lieie stem der Tortel-duyf hier buyten ».
Veel mooier, alhoewel de toon dezelfde blijft, had hij Salomo's Hooglied omgedicht in kortere maat, in Rijn MENSCHWORDiNG (bl. 40) :
Stae op ! mijn duyve, mijn vriendin !
Stae op ! laet uwen bruygom in !
Ey spoey mijn liefste ! spoey, mijn schoone !
De lent begint sigh te vertoone !
Den rouwen winter is van cant.
Den regen valt niet meer op 't lant ;
De bloemen rijsen uyt haer wortel ;
Men hoort de stemme van de tortel. »
Het konit me nutteloos voor, verdere tekstvergelijkingen
aan te halen . De MENSCHWORDING dagteekent van 1686. Het
LENTEN EN DOOD werd geschreven tusschen 1684 en 1694. Het
eerste deel van dit laatste werk heeft hij dus ontworpen en geschreven terwiji hij aan het mysteriespel arbeidde. Dit legt
historisch nit waarom in beide werken zooveel bladzijden overeenkomen.
**
De vraag kan nu opgeworpen worden : Is het handschrift
der Menschwording een afschrift of is het een oorsinonkeliik
werk van den dichter?
Op deze vraag kan slechts geantwoord worden na vergehiking met andere handschriften van de Swaen. Ik heb de gelegenheid gehad dit onderzoek te doen. Dr. Celen, leeraar aan
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het Athenaeum te Doornik, heeft mij, ter vergelijking, twee
handschriften van de Swaen's werken gebracht, het .eene, in dato
1697, dat VERSCHIJDE GODVRUCHTIGE EN ZEDIGE RIJM-WERKEN
bevat — het andere van 1702, dat o. a. de treurspelen Catharina
en Mauritius inhoudt. Beide handschriften hooren toe aan het
Comitê flamand de France en Dr Celen die zich met de uitgaaf
van de verzamelde werken van de Swaen bezig houdt, is van
oordeel dat beide documenten eigenhandig zijn en door den
dichter zelf geschreven werden. Ik heb dit punt niet bestudeerd,
maar wat ik wel heb kunnen constateeren is dat de hand, die de.
twee handschriften van Le Comite de France schreef, dezelfde
is die het handschrift der MENSCHWORDING heeft geschreven.
Ik was ten ande.,t-e overtuigd, voor het onderzoek, dat het
zoo moest uitvallen. Het Bilsensch handschrift droeg de sporen
van een authentiek iets.Inderdaad, vele verzen werden er door
dezelfde hand gewijzigd. De dichter had strookjes papier op
zijn maaksel geplaatst. En de latere verzen zijn niet inferieur.
Integendeel ! Ook een tweede hand heeft aan het handschrift
gewerkt; Professor Van Veerdeghem merkte het reeds oi,
hi. 37 van zijn uitgave. Maar, vreemd genoeg, hij heeft den tekst
der latere hand overgenomen, in plaats van den uitgeschrapten
passus in den tekst terug in te lasschen. De man van de tweede
hand vond wellicht dat de 8 regels der bladzijde 37 — toegewijd
aan de Sulamiet — een te Oostersche tint hadden. Was het de
aht van St. Winoksbergen die de Swaen's handschrift onder
slot stelde en het niet \vilde afgeven? Was hij het wellicht die
de Swaen's poezie te lyrisch vond?

***
Hoe is het handschrift DE MENSCHWORDING uit Fransch
Vlaanderen naar Limburg verzeild geraakt ? Om de vraag toe
te lichten is het noodig ook aan de geschiedenis der vondst te
herinneren.
In 1886 of 1887 ontdekte ik bij toeval het handschrift derMENSCHWORDING te Bilsen, mijn geboortedorp. Ik was toenmaals student op het Athenaeum te Tongeren en bereidde me
voor tot het toelatingsexamen in de normaalschool voor humaniora te Luik. Ik leidde met den archivaris-generaal CUVELIER
een jonge tooneelmaatschappij en, op zekeren dag, zei me een
onzer liefhebbers, Henri Lormans, kleermaker van beroep : « Ik
heb thuis ook een stuk liggen, maar wij kunnen het niet spelen,
want daar komen engelen in »
1k drong bij mijn kameraad aan, met zijn stuk voor den dag
te komen, ondanks het eventueel optreden van hemglgeesten.
Maar Lormans kwam niet nit zijn hoek, zoodat
gedwongen
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werd zelf het stuk in zijn huis te gaan halm, Wat ook gebeurde !
Lormans' vader haalde het handschrift van onder een warme
koffiekan uit — het omslag draagt er nog de spores van —
en gaf het mij. Hij was vroeger « knape » van de plaatselijke
Rederijkerskamer geweest en zoo was hij in het bezit van het
liandschrift geraakt.
1k nam het stuk merle naar huis, las het en vond de
verzen zeer schoon. Maar ik voelde mij onbekwaam, op mijn
jaar, een deskundig oordeel over het mysteriespel te v ellen,
en ik wist ook dat ik niet de noodige bevoegdheid bezat om het
zelf uit te geven, indien het nog onuitgegeven was.
Ik keek rond en vond een man lien ik hekwaam achtte
te helpen : het was mijn leeraar in de Engelschc taal, de h.
Fabritius. Deze las het werk, vond het ook merkwaardig
ging zijn oud-leeraar in de Nederlandsche Letterkunde aan
de Hoogeschool te Luik raadplegen, Professor van Veerdeghem,
die ook later mijn eigen leeraar werd.
Professor Van Veerdeghem bestudeerde het handschrift en
kwam me op zekeren dag opzoeken in mijn geboortedorp. Hij
bezocht den ouden kleermaker Lormans, die hem niet meer wist
te vertellen dan ik reeds wist. Ik bracht hem bij den h.
Edward Barthels. Deze was voorzitter van de nog bestaande
rederijkerskamer. De leden er van hielden zich niet meer met
verzenfabrikatie bezig, maar kwamen regelmatig bijeen om een
halve ton bier of te drinker. Barthels had bet archief der gemeente in zijil bezit en scheen ook de geschiedenis van het stadje
uitstekend te kennen. Hij was ziekelijk, leed aan tering.
Hij ontving ons, toonde eenige dokumenten der oude Kamer
en verzocht ons terug te komen. Hij trweerde verder dat het
stuk moest geschreven geweest zijn door Jan 1merix, auditor
der Rota te Rome, die te Bilsen of in de omstreken op het
einde der 17e eeuw overleed. Barthels heloofde ons het bewijs
van zijn stelling te leveren ; maar enkele maanden nadien overleed hij.
Professor Van Veerdeghem behield het handschrift gedurende eenige jaren in portefeuille en gaf het eindelijk nit, in
1892, in het Tiidschrift p oor Nederlandsche Taal en Letterkunde, te Leiden. Hij had het probleem van het auteurschap
niet kunnen opklaren. Wij bleven dus eigenlijk hij de niet he\vezen hypothese van Barthels.
Het vraagstuk boezemde mij groot belang in. Het was gebleken dat de MENSCHWORDING het beste stuk onzer Vlaamsche
17° eeuw was, en, onder den invloed van plaatselijk patriotisme,
deed ik mijn best de stelling van Barthels met onrechtstreeksche
argumenten aan te dikken. Ik gaf met Cavelier, Lambrecbts en
anderen het Limburgsch Joarboek nit en wij zochten groote
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Limburgsche schrijvers uit den vergeethoek te halen. Einerix
paste in onze kraam en Emerix moest het zijn.
1k wendde mij tot de familie I3arthels oni het arcliief der
oude Rederijkerskamer te mogen inzien. Maar wij stonden in
vijandelijke politieke kampen : de zusters van Barthels antwoordden mij dat zij niets gevonden hadden in de papieren van
hun broeder. 1k had intusschentijd vernomen dat vele dokumenten der oude Kamer toevertrouwd geweest waren aan een endinspecteur van het lager onderwijs, den h. Driesen, die een
en antler over het land van Loon had gi:sclireven: Maar ook laiigs
deze zijde bereikte ik niets. De weduwe beweerde dat zij van de
handschriften der Rederijkerskamer niets afwist.
Dertig jaren gingen voorbij . De neven van Edward Barthels, die inmiddels studenten aan de Luiksche Hoogeschool geweest waren en mijn artikels over het onderwerp hadden geleyen, k\\ amen mij opzoeken — nu twee jaar geleden — en zij
brachten mij andere handschriften die zij op den zolder van hun
oom hadden gevonden, andere tooneelstukken, met een agenda
der Rederijkerskamer. Ook deze handschriften, van minder letterkundige \vaarcle, klaarden het geheim van het auteurschap
van M MENSCHWORDING niet op. Deze jongste vondst zal me
wel toelaten en nieuw boek nit te ge gen, maar het probleem
bleef onopgelost.
Ik had nochtans al de werken van dien tijd doorsnuffeld —
en niets gevonden. Een onderzoek te Rome — Emerix had aldaar geleefd — bracht ook niets op.
Er was maar een dichter dien ik voorbijgekeken had :
Michael de Swaen, De studie van Maurits Sabbe had ik
wel oppervlakkig gelezen. De 'herdruk van de GECROONDE
',VERSE door C. Celen had ik ook ingezien. Maar een eerste kennismaking had me geen aanleiding- gegeven tot eenige veronderstelling.
Gedurende de laatste week van 1925, besloot ik al de werken
van Michael de Swaen te laten komen die in de Koninklijke Bibliotheek voorhanden zijn. De interpellatie over Gent was voor-

bij, de polemiek met het schepencollege van Brussel liep ten.
einde. Ik had wel het recht vat afleiding te vinden in de liefhebberijen van mijn jeugd : wie houdt niet van zijn mid beroep?
ontving uit de Koninklijke Bibliotheek :
1° De Gecroonde Leersse: (Herdruk van «De Standaard» 1925).
2° De Zedelijcke Riirn-Werken (uitg. Duvnkerke bij Pieter Labus 1722).
3° Den Cid (vertaling van Corneille-uitg. Duynkerke-Van Ur-

sel 1694).
4° .4n dronicus (vertaling van de Capistron, 1700).
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5' De Zedige Doot van, Keizer Karel den Vijiden (Duynkerke,
P. Labus 1707).
6" Ongedrukte Rijw-Werken (handschrift van E. de Coussemaker).
7" Het Leven en de food van onzen Heer en Meester Jesus
Kristus Rijm-konstig beschreven door M. de Swaen, in zijn
leven Prince der Reden-rijke Gilde tot Duynkerke (tot Brugge bij Joseph Van Pra,et. M.DCC.LXVII).
Het aandachtig overiezen van Sabbe's uitstekende studie
met de door hem aangehaalde teksten gaf mij onmiddellijk den indruk dat de Swaen wellicht de dichter der MENSCHWORDING zou kunnen zijn; en de kennismaking met het LEVEN
EN DOOD VAN ONZEN ZALIGMAKER JESUS KRISTUS leverde mij
de onbetwistbare bewijzen dat de vraag van het auteurschap opgelost is. Het eenigc verschil bestaat hierin dat het mvsteriespel meer synthetisch is opgevat dan het lyrisch werk, en daarom
oak schooner is.
Toen veertig jaar geleden, de MENSCHWORDING gedrukt
werd, was iedereen van gevoelen dat dit niet bet proefstuk van
-den, dichter kon zijn. Zulk een volmaakten vorni bereikt men
niet in een proefschrift. Het geheim van deze vittuositeit is nu
met de vaststelling van het auteurschap opgeklaard.
**
Dr. Sabbe stelt vast dat de Swaen tijdens zijn leven slechts
een zijner werken in drill; en onder zijn toezicht heeft laten vetschijnen, in 1700 : ANDRONICUS, een vertaling van een Fransch
treurspel van de Capistron.
De tijdgenooten van de Swaen verwonderden zich zelf over
het niet uitgeven zijner werken. In de opdracht van de vertaling
van Corneille's Cid (1684) schrijft de drukker Van Ursel over de
Swaen's « zonderlinge zedigheyt » en hij voegt er bij :
« Wie isser sc...cwhe ick, die niet en weet dat oock het minste schijusel van ijdel glorie U. E. is verveerende en dat dit de
rechte oorsaeck is waerom soo veele deftighe stukken die U. E.
ghemaeckt hebt, verduystert blilven. »
Die zedigheid blijkt nog hicruit dat de Opdracht aan
:lndronicus niet onderteekend is door den dichter, maar door
« De oolnieedighste ende onderdanighste Dienaren. Die van
de Gilde van Rethorica. » Bij het lezen van die opdracht krijgt
men den indruk dat de Swaen liever anderen vooruitzond.
Maar ik denk dat er nog een andere reden is die het nietuitgeven uitlegt. De Swaen was zeer nauwgezet : hij was de
honig-zoete dichter « en het honig-zoete verkrijgt men niet
zonder arbeid. De Swaen had Boileau gelezen en hij hield van
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polijsten. Hij was bevangen met « den duivel van het volmaakte»
en ik ben overtuigd dat hij ontevreden was over zijn eigen werk.
Hij was zeker niet van plan zijn arbeid te vernietigen. Het kan
best dat hij op lateren leeftijd zekere bladzijden te kleurrijk
getint vond. Maar de zorg waarmede hij zijn handschriften bewaarde, bewijst dat hij zijn uitgaaf slechts verdaagde. En hij
verdaagde zoolang tot hij verrast werd door den flood.
Toen hij stierf was hij 53 jaar oud.
Het geval dat een dichter zijn werken op lateren leeftijd
uitgeven wil, is niet zoo zeldzaam. Toen Weber zijn « Dreizehnlinden » uitgaf, was hij een grijsaard.
De Swaen nam deel aan letterkundige prijskampen en zijn
avonturen met de Bruggelingen bewijzen ten minste dat hij
soms tegen wil en dank in den strijd gedreven werd. Toen de
Swaen overleed, werken zijn zorgvuldig bewaarde handschriften naar de abdij van St. Winoksbergen gebracht en « begraven ». Het woord is niet van mij. Het woord is van de Swaen's
vrienden en tijdgenooten. Deze wisten wel wat de Swaen
waard was. Zij waren vol eerbied voor den zOigen, talentvollen dichter en zij plaatsten hem met recht in de onmiddellijke
nabijheid van zijn groote leermeesters : Hooft en Vondel. Overdreven scheen de vergelijking wellicht, twintig jaar geleden ?
Doch wie thans weet dat ook de MENSCHWORDING zijn opus is,
wie bedenkt dat heden nog verschillende werken van de
Swaen onbekend zijn, moet het oordeel der tijdgenooten niet
overdreven vinden. De man — de ware schuldige — die de
werken van de Swaen begraven heeft, is de abt van St. Winoksbergen.
De uitgever, Pieter Labus, die een vriend van de Swaen
geweest is, schrijft in de voorrede zijner ZEDELIJCKE RIJM-wERKEN (anno 1722) « Het Pijnight de Konst-ghenooten deser amliggende steden dat al de Wercken vav, dien treffelijcken Schrijver, soo vol geest, en in den grondt soo versterckt door Godtsgheleertheyt, nu soo langh als 13EGRAEVEN sijn onder d'handt
van een der Weerdighste PRELAETEN; terwijl in veele andere
Plaetsen ontelbaere Riim,-wercken ghedruckt en hprdruckt worden, waer in de Reden-Konste (die geschickt is orn den Heere
te loven en sijnen Wfleste te stichten) dickwils of een andere
wijse wordt ghebruicki : dock ondertusschen dat ons holm
duert van eons het gheluck te hebben van SIJN GROOTE WERCKEN is 't licht te sien (gheweckt zijnde door Lief de tot desen
Schrijvers eere, jongst en ghedachtenis) soo hebbe bijeen vergadert al de stucken van sijnen verheven Geest die ick heb
konnen bekomen, en aen de Persse bevolen, orn Baer van de
Godt- en Konst-minnende zielev deelachtigh te maeken.
indien den vernufien Leser en besanderli.ick
Lief-hebbers
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gene men niet en twiffielt, vermits dit den tweeden Druck
is) soo verhooPt men haes1 van den selven Dichter een Werck
van MEERDER BELANGH te sien. »
Deze tekst van 1722 is merkwaardig. Labus ke pt den arbeid
van de Swaen. Hij weet dat « groote werken » van « meerder
belang » nog in handschrift berusten. Hij noemt den man die
de uitgaaf inhoudt, met de hoop een einde te stellen aan een
onverdedigbaar misbruik van vertrouwen. Maar 't hielp niet.
De prelaat bleef onvermurwbaar. De Abdij behield haar schat.
De verzamelde werken van de Swaen zagen het daglicht niet.
De belangstellende tijdgenooten van De Swaen o-verleden. Het
Vlaamsch werd ook uit Fransch-Vlaanderen teruggedrongen en
vele handschriften gingen waarschijnlijk te loor. Anderen werden gered en kwamen terecht in het Comite Flamand de France of in familieverzamelingen waaruit zij ook, naar het schijnt,
wederom verdwenen.
Ook het Bericht dat het « LEVEN EN DooD » voorafgaat
(uitg. 1767) is merkwaardig, omdat wij door deze mededeeling
vernemen dat van de werken van Dc Swaen « maer een klei'n
.gedeelte gevallen zijn ir, de handen van een der Sonen van den
gemelden Auteur, die deselve aen

besondere vrienden geschon-

ken heeft. »
Het « LEVEN EN DooD » werd geschonken in 1724 aan F.
Adriaan Donche, die het handschrift naliet aan zijn zoc,i , , en
.deze aan zijn moci. « Waerdoor en met het toedoen Tan lzaere
voordere vrienden den Drucker deser lietselve bekomen lteeft,
.soo dat acn dit alleen men tocscli„kifven mag, dat hetselve Werk,
gelijk vele andere van den A icteur, niet in de duysternisscn gebleven is. ))

Door een bloot toeval kwam dus het handschrift van het
de handen van een Brugschen drukker,
bijna 60 jaar na den (food van den dichter.
Door een bloot toeval werd het handschrift der MENscHWORDING ill Limburg ontdekt, 180 jaar na het overlijden van
de Swaen. Maar hoe het aldaar terecht kwam is een vraag waar.op ik het antwoord schuldig blijf.
Het felt dat dc Swaen de MENSCHWORDING schreef is vrn
-groot belang voor de geschiedenis onzer letterkunde. De dichter
staat nu veel hooger, want het mysteriespel is zijn beste werk.
Under onze goede poeten neemt hij voortaan een eersten rang
ill en de hoop mag nu gekoesterd worden dat ook andere werken
van de Swaen zullen te voorschijn komen. Daarom is het nog
onmogelijk een volledig beeld van de Swaen te ontwerpenDe « aanzienlijke werken » waarop Labus zinspeelde, zijn nog
onhekend en wie van contrasten houdt zal niet vergeten aan te
LEVEN EN DooD in

50 -stippen dat de Vlaamsche zeventiende . ceuw in de geschiedenis
onzer letterkunde, voortaan het best vertegenwoordigd is door
een Vlaming uit Frankrijk.
De Swaen schrijft in zijn eersten tang van « HET LEVEN
EN DE DOOD » :
te doen quelen,
« Ick die voor desen plaoht mijn
Met droef of blij geklang in Treur of Herder-spelen,
Die naer de dwaese lust van mijne dichtens sucht,
Mijn weerden tied versleet in boerterije en klucht,
Ick die vol wind en roock mijn ader op ded' swelled
Om op een trotsen voet mijn moeders-tael te stellen,
Speel nu op mijne bier met eenen stillen thoon,
Het leven en de flood van 's Alderhoogstens Soon.
Wij bezitten van zijn hand : drie treurspelen en een blijspel
Zijn herderspelen zijn nog onbekend,
Maar de Swaen wilde niet alleen dichten om zijn lyrisch
gemoed uit te storten. Hij voelde ook, in den hock van FranschVlaanderen, dat zijn moedertaal bedreigd was, en hij schreef
« Om oP een trotsen oet

rnoeders-tael te stellen. »

De Swaen komt ons ook voor als cen flamingant. Een vale
de eersten Hij stond op (le frontlijn en hij deed wat een lid van
de Vlaamsche Academic twee eeuwen later als raa(1 gaf aan het
jongere geslacht. Hij schiep kunstwerken, niet alleen opdat het
x,olk zijn dorst zou liven aan de ecuwige bron van ideaal en
kennis, maar ook omdat hij zijn Vlaamsche menschen uit
Frankrijk wilde sterken in hun streven naar eigen beschaving..
Hij was cen dichter, rnaar ook cen strijcler !

Beatrijs van Nazareth
door J. VAN MIERLo jun. S. J., briefwisselend lid der Academic.
De Lirnburgsche Sermoenen zijn, zooals men weet, een verzameling van 48 preeken, door een Limburger, hoogst waarschijnlijk een monnik, uit de buurt van Maastricht of Tongeren,
omstreeks de jaren 1320-50 aangelegd. (1) De 'twee derden Bier
preeken zijn vertalingen nit 'het Hoogduitsch : althans voor twee
derden is het origineel Hoogduitsch bekend. Daarom werd vermoed, dat de overige preeken ook wel oorspronkelijk in 't Hoogduitsch zullen zijn gesteld geweest (2) .
Daarin ligt misschien de voornaamste reden, waarom deze
preeken wel van een taalkundig standpunt nit, namelijk voor
de studie van het Limburgsch, werken van belang geacht, maar
in de geschiedcnis van de letterkunde zoo goed als verwaarloosd. De uitgever is er met een paar \voorden over uitgepraat.
De eenige onzer .,,-eschiedschrijvers, die ze eenigszins nitvoerig
beoordeelt, KALFT, meent, dat wij meermaals « in dezen
bundel worden getroffen door een innigheid van gevoel en eene
hoogte van vlucht, zooals wij ze slechts bij de mvstieken y inden (3) ». Fn hij haalt ten bewijze enkele uittreksels aan nit de
42 e preek : van seven_ maniren van minnen ; juist uit eene der
preeken waarvan het Hoogduitsch origineel niet was ontdekt

geworden.
Deze preek nu volgt onmiddellijk op een andere, waarvan
het slot reeds was erkend als zijnde de 10' Brief van HADE\MM. (41 Het was dus niet alles Hoogduitsch wat in lien
(1) Uitgegeven door Dr. J. H. KERN, Hz. Groningen, Wolters, 1895
als afl. 46-53 van de Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkiinde.
lk bet) me meermaals afgevraagd of die verzameling niet zou kunnen
ontstaan zijn in de abdij van St. Truiden ? Deze was op het einde der
13 e ceuw onder de leiding van WILLEm VAN AITLIGEm tot een bloeiend
letterkundig-ascetisch midden ontwikkeld. WILLEm nu sehiint ten voile
in de mystieke bewe g ing van Brabant to hebben gestaan, voor hij naar
St. Truiden kwani : althans hem wordt het berijmde Dietsche leven van
de H. Lutgardis toegeschreven, en hij zou ook nog de Dietsehe werken
van een non hebben vertaald.
(2) Deze preeken zijn : 23, 32-43, 45, 46, 48.
(3) G, KAT,E1, Geseitiedenis der Nederlandsche Letterkunde, I, Groningen, Wolters, blz. 372.
(4) Hierop werd gewezen door Dr. W. Dr VRF,EsE in zijn Handschriften van .jan van Ritysbroeck. T. 73-78. Voor het belan.g hiervan
vlg. mijn op de Visioenen van HirwwijcH, 1925, biz. 26
vlg.. Ook in mijn nitq-ave der Illesigeldichten leidde ik daaruit een bewijs
of voor het ontstaan van TINDE-wucx's schriften in de 13 e eeuw.
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bundel stond; misschien was er ook Brabantsch in opgenomen.
Inderdaad, ook elders is in die niet als Hoogduitsch bewezen
preeken de invloed van HADEWUCH klaarblijkelijk genoeg, al kan
geen enkele, geheel of gedeeltelijk, bij haar thuis gebracht worden. (1) In 't bijzonder had de 42 e preek mij getroffen. Staande
in de onmiddellijke nabijheid van HADEWUCH, had ik er dezer
invloed ook in meenen te erkennen, voornamelijk daar het
voorkwam, dat bet onderwerp erg verwant was met HADRwucn's 20'1 Brief, over de twaalf men der Minne, die eveneens
een poging is on] de stinging van dc ziel in de Liefde te ontleden
en langs bepaalde hoogten te leiden. Bij de behandeling van
(lien Brief zon ik bet ter vergelijkiiig kunnen gebruiken. Dat
bet Brabantsch zon zijn kwam mid om bet Hadewijchiaansche
in taal en voorstelling als hoogst-waarschijnlijk voor. 1k voeldc
er bepaald verwantschap in met onze mystiek. En ook KALFF'S
oordeel nerd wel hoof dzakelijk door bet bewnstzijn dier verwantschap ingegeven. Dit treft immers niet zoozeer de letterkundige waardc, als wel de innigheid van gevoel en de hoogte
van vlucht, die bij onze mystieken gevonden worth. \Vat dit
vermoeden omtrent de Brahantsche afkomst dier preek scheen
te bevestigen was, dat zij voorkwam als een afzonderlijke vethandeling in het Ruysbroeck-handschrift Vv. waar de tekst bepaald Brabantsch was, hoewel een paar woorden als ervulne en
ersteet nog eenigen twijfel konden laten hestaan. (2)
Door zijne Ruyshroeck-studien \vas ook D r REvrENs :n
kennis gekomen met dit hs. Vv en zoo met de verhandeling, die
daar beet : Van seven maniercin van heiligher Alinnen. En zoo
werd hij door de voortreffelijkheid ervan bekoord, dat
er aanstonds de aandacht op vestigde en haar in Dietsche
TlT arande Belfort hewonderen liet, als een verdoken parel
onzer mystiek. (3) Hij stelde zich van Coen of voor ze afzonderlijk met enkele andere mystieke teksten nit hetzelfde hs. nit
te geven. Later ontdekte hij er nog een afschrift van in een
vijftiendeeuwsche hs. nit de Hofbibliotheek te Weenen. Ook
hies is de tekst bepaald Brabantsch. Merkwaardig is, dat onze
tekst hierin voorafgegaan en gevolgd wordt door dezelfde twee
preeken als in de Limbitrgsche Sermoenen. Zoodat we bier nog
een fragment nicer krijgen van RADEWUCH, de 10e Br. namelijk, die immers het slot uitmaakt van de voorafgaande verhandeling. (4) Zoodat deze drie verhandelingen of preeken wel alle
(1) Vig. mijn Inleiding, o. c. biz. 140.
(2) Hierop weer eveneens Dr. DH; VREES, o. C. bij de behandeling van hs. Vv.
(3) 1923 (Jg. XXIII) blz. 717.
(4) De tekst van het Weensche hs. is tamelijk Jong : het is een
afschrift nit de 15' eeuw, waarin de taal nog hepaalder Brabantsch
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drie13rabantsch zijn geweest, ja, zoodat een derde der Sermoenen,
de met in 't Hoogduitsch teruggevonden preeken, hoogstwaarschijnlijk alle of toch de rneeste tot onze oud-I3rahantsche m y stic]: belbooren. (1)
Totnogtoe echter was er over die verhandelingen verder
niets bekend. In 't bijzonder wat de preek van seven maniere,:
van Minne aangaat xvisten wij niet uit welken tijd ze stamde
noch Wien ze mocht toegeschreveu worden. Op mii had ze hepaald den indruk gemaakt te zijn ontstaan in de tweede helft
der dertiende eeuw. De verwantschap met HADEWI ICH was zoo
treffend, dat ze klaarblijkelijk in dezelfde mystieke school moest
hebben behoord : dezelfde opvatting van de Minne en van den
Minnedienst, dezelfde duidelijk kenbare Minne-mvstiek; dezelfde begrippen en voorstellingen; dezelfde openbaringen, gevoelens en strevingen. Men kon er geheel het mvstieke vocabularium van HADEWIJCH ill terugvinden. Dc toon echter leek
al wat meer burgerlijk; de hooge adel der Mimic was er nog
wet, dock niet meer zoo voi, zoo nit het leven zelf gegroeid.
enkele beschouwingen deden als minder kicsch aan. De beschrijving van den orewoet der Minne, zoo kenschetsend merle voor
de dertiende eeuw, was hepaald realistischer-overvloedig. Ook
de taal kwarn me als eenigszins jonger voor; en de geheele
uiteenzetting als minder poetisch-visionair, meer didactischhetoogend.
We weten nu dat ze stamt nit de eerste helft- der dertiende
eeuw, ja waarschijulijk nog nit het eerste derde Bier eeuvv, nit
de jaren 1230-35; en dat ze het werk is van een totnogtoe onbekende schrijfster, van de Cistercieuserin BEATRus, uit de andii
van 0. L. Vrouw van Nazareth hij Lien Daar dit van overgroote heteekenis moet heeten voor de geschiedenis van onze
letterkunde, zij het bier geoorloofd eerst heknopt te schetsen,
hoe deze kennis allengs is opgekomen en eindelijk tot zekerheid
geworden. Daaruit mag ook blijken hoe sommige voor de geschiedenis der kunst oogenschijnlijk- weinig bruikhare oorkonden plots een eigenaardige heteekenis kunnen krijgen.
Sedert enkele jaren reeds werd vermoed dat deze BEATRIJS
wel in 't Dietsch kon hehben geschreven.

is dan in Vv. Dit laatste is meer Oost-Brabantsch of zoo men wil
West-Limburgsch. Daaruit zijn misschien vormen als ersteet en
ervidne te verklaren.
(1) De reeks preeken 32-43 althans, waaronder onze verhandeling
en de preek met den I en Br. van HADEWIJCH schijnen te zamen te
hooren en uit een zelfde bron te zijn overgenomen, een broil die reeds
liAnEwucH en T1F,ATRIJS had samen gebracht. Wij komen liierop terug,
omdat het nog een bewijs meer kan brengen, zoo dit nog veriangd
wordt, van den hoogen ouderdom van TINDEWIJCH.
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Wij bezitten van haar een volledige levensschets, die lang
alleen is gekend geweest nit het tamelijk zeldzaine boek van
CHR. liNRIQUEZ Quinque prudentes -virgines (1). Hierin
komt de biographie van BEATRIJS voor als de eerste en uitvoerigste. Toch wordt niet vermeld vie er de schrijver van mocht
heeten. HENRIQUEZ beweerde ‘vel het te hebben getrokken uit
oude handschriften. Maar over den aard zijner bronnen en de
wijze waarop hij die had bewerkt lichtte hij ons verder niet in.
Uit die biographie nu was het moeilijk op te maken dat BEA-TRijs ooit jets zou hebben te bock gesteld. Zoolang men alleen
HENRIQUEZ kende, was het leven van BEATRIJS als dat van zoo
vele andere heiligen en gclukzaligen nit de dertiende eeuw :
interessante documenten misschien voor de geschiedenis van de
vroomheid en van de mystiek in het leven; maar zonder belangvoor de kunst en de litteratuur.
Allengs werd het geweten, dat de beroemde abt van
ST-TRUIDEN, WILLEM VAN AFFLIGEM, de schrijver van dit
leven was geweest.
Het eerst is WILLEM genoenul geworden in verband met
I-TADEWIJCH. Nadat A. ANGZ. ANGILLIS in 1858 den naam
dezer dichteres had ontdekt, kwam C. A. SERRURE met de gissing nit dat zij de abdis HAWIDIS zou zijn, die aan het hoofd
stond van het klooster van AQUIRIN (Aywiers) in WaalschBrabant, ten tijde van de Hl. LITTGARDIS (2). Hij steunde daarvoor op een post over WILLEM VAN AFFLIGEM in den aan
Henricus Gandavensis toegeschreven catalogus viroruin illustriuin, waarin over din WILLEM bericht wordt, dat hij het leven
van de Hl. LUTGARDIS suit het Latijn van Fr. Thomas in Dietsche verzen had vertaald, en ook in 't Latijn, nog al sierlijk,
jets had opgesteld over een Cistercienserin, die in 't Dietsch
wonderbare dingen over haar zelve had geschreven. (3) Ook Trithemius had onder de werken van WILLEM vermeld : Visiones
cuiusdam monialis. Men weet hoe door deze mededeelingen een
tijd lang de nieening werd gesteund, ,dat door deze Cistercienserin onze HADEWIJCI-1 becloeld werd; waaruit dan verder werd
(1) CHR. HENRIQUEZ. Q uingue prudentes 7,,iigines, sive B Beatricis
de Nazareth, B. Aleydis de Scharenbecka, B. Idae de Nivellis, B. Idae
de Lovanio, B. Idae de Lewis, ordinis Cisterc. praeclara fiesta, ex dullquis Ms. eruta. Antverpiae, apud Joan. Cnobbaert, MDCXXX. Voor titel
en inrichting zie Dietsche War. en Belfort, XXV jg. (1925) blz. 355.
(2) Vaderlandsch Museum, II, 1858, blz. 141 vlg.
(3) Deze catalogus wordt ten onrechte nan Henricus Gandavensis
toegeschreven. Zie PET.sTE-R Der Heinrich von Gent zugeschriebene Catalogics virorum illustrium und sein wirklicher Verfasser in Thst. Jahrbuch, B. 39, H. I. and IT (1919) blz. 253-269. , P. LEHMAN Quellen ,zur Feststellung U. Geschichte Mittelalt. Bibliotheken, etc., ib. B. 40 (1920)
blz. 77-82.
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afgeleid, dat HADEwucH de HAWIDIS abdis van Aquiria moest
min geweest, wier schriften WILLEM had leeren kennen nit
zijne bezoeken aan die abdij tijdens zijn arheid aan het leven
van LUTGARDIS.
Maar P. V. BETS gaf in 1870 den prologus nit van het
'even van BEATRIJS VAN NAZARETH, dien HENRIQPEZ had weggelaten. Daaruit bleek vooreerst, dat de schrijver van dit leven
in het handschrift genoemd werd WILI,EM VAN AFFLIGEM (2).
VAN VFERDEGHEm in zijn uitgave van het leven van Sinte LI-TGARDIS (2) wees er dan ook op, dat de door WILLEM VAN AFTLIGEM vertaalde visioenen die van BEATRIJS VAN NAZARETH
waren. Wat Prof. VEmeouLLIE in zijn. Inleiding op de werken
van HADEWIJCH deed schrijven, dat van WILLEM niets an&rs
bekend was dan zijn vertaling van de visioenen van BEATR1 JS
VAN NAZARETH.

Bij mijn onderzoek naar de waarde van dit getnigenis bleek
het mij dat door die Cistercienserin niemand anders kon hedoeld
zijn dan inderdaad BEATRIJS. In dien prologus toch verklaart
de schrijver uitdrukkelijk, dat niet zoozeer hij zelf, als wel
BEATRIJS, moet beschonwd worden als hehhende dit leven vervaardigd. Hij immers had niet meer gedaan dan hare schriften
in 't Dietsch te vertalen (3) . BEATRIJS toch had zelf in haar
leven alle genadegaven opgeteekend, die zij van God ontvangen
had, zonder iemand tot getuige toe te laten in de geheimkamer
van haar hart. De verkiaring van den schrijver over den aard
van zijn arheid beantwoordde ten voile aan wat over WILLEM
VAN AFTLINGEM ' S arheid door Henricus Gandavensis werd gezegd, zoodat, zelfs al ontbrak in het handschrift alle vermelding
van WrLL E M, nog geen twijfel kon bestaan omtrent het in den
katalogns bedoelde werk en omtrent de Cistercienserin wier
wonderbare mededeelingen over haar zelve WILLEM z011 hebben
vertaald. Niet HADEWIJCIT, alleen BEATRIJS VAN NAZARETH,
is daar bedoeld (4) . Zoo viel het eenige argument voor de hypo(1) In Annalectes pour scrvir a l'histoire eccles. de ia Belgique,
t. VII, (1870) blz. 77-82. Preface inedite de la vie de Patrice de Tirlemont.
2) o. c. biz. XVI.
(3) Hee prout in cedula °Hata, suscepi ilia vulgaria latino in eloquio coloravi. Meer hierover in de Inleiding tot de uitgave van
BEATRIJS ' werkje.
(4) Reeds in 1908 hadden wij er in Dietsche War. en Belf.op gewezen, dat de hvpothese HNDEWIJCH = HAwIDIS van Aquiria weinig waarschijnlijk zooniet geheel onmogelijk was. Wij kwamen er meermaals op
terug, omdat die gissing nog steeds opnieuw wordt voorgedragen. Zoo,
aan het slot onze uitgave van HADEWIJCH ' S, Mengelgedichten ; zoo nog
in Dietsche War. en Bell. XIX jg. (1919).
Het eenige argument dat die gissing steunen moest dat namelijk
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mogehikheid (want sterk was het niet) aan gegeven had.
Eeii andere vraag is natuurlijk of die VITA BEAIRICIS
inderdaad van WILLEm VAN AFFLIGENI is. Dat duet hier nietg
ter zake en zullen wij elders onderzoeken. 't Komt mij psychologisch vreenid voor dat WILLF,m het leven van LUTGARDIS in
't Dietsch zou hebben berijmd, en dan het Dietsch leven van
BEATRIJS In 't Latijn zou hebben vertaald. Op andere onwaarschijnlijkheden in deze bewering van Henricus Gandavensis,
wiens katalogus trouwens weinig geloof verdient, kom ik elders
terug. Wie de schrijver ook zij : hij heeft zich van BEATRITS'
eigen schriften bediend. En dat geeft aan zijn werk cen bijzondere waarde. Aan een fictie moeten wij niet denken. Uit geheel
,den aanleg van zijn werk blijkt, ,dat hij niet zoo lange jaren na
BEATRus' dood heeft geschreven : hij heeft nog zusters gekend
.die met haar hadden geleefd ; ja de voornaamste getuige voor
de feiten, die hij niet nit BEATRIJS ' schriften zelf heeft gekend,
is dier eigen mister Christina. Trouwens een der nog bewaarde
handschriften van de Fila Bealricis is van 1320 : en dit is al
zeker een afschrift, als nit het wegvallen bij het overschrijven
van enkele onget\vijfeld oorspronkelijke zinsdeelen blijkt. Het
is dus in alle opzichten een document van hooge waarde voor
de kennis van 13F,ATRUS en van de mvstiek in de dertiende
eeuw.
Maar zoo was mede de aandacht gevestigd op het feit dat
die BEATRI :IS in het Dietsch had geschreven. Over aard, omy ang, waarde en beteekenis van die schriften kon echter verder
weinig achterhaald worden. Zelfs de medecleelingen in den prologus lieten niet toe bepaalde bijzonderheden daarover of te leiden. En hoe moest dat \vel opgevat worden : dat BEATRIJS zelf
alles had geschreven, dat de biograaf alleen had vertaald? Kon
naar aanleiding daarvan BEATRIJS wel beschouwd worden als
een Dietsche schrijfster? En was het feit zelf dier bewerkmg in
't Latijn geen reden om te gissen, dat die schriften weinig weer
zouden geweest zijn, dan wat losse aantcekeningen, zondsr letterkundige waarde?
Voor iemand die op de hoogte was van het ontstaan en van
den aard der Vita Beatricis kon cen aandachtige lezing misafgeleid uit den post over WILLEm VAN APTLIGEM, is van geener waarde
gebleken te zijn. Bovendien was Aquiria een Waalsch klooster, waar
abdis zich reel niet zal vermeid hebben is1 Dietsche verzen en Dietsche
prozabrieven voor hare onderhoorigen. nn HADEWIJCH heeft klaarblijkelijk nooit in een abdij geleefd.
(1) Voor de verdere uiteenzetting en verdediging van het hier voorgedragene verwijs ik naar onze uitgave van de Seven Manieren die
binnen kort zal verschijnen.
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schien cell aanduiding worden van een of ander daar in vcrwerkte mystieke verhandeling. Als cen der laatste hoofdstukkimn
nu schetst de schrijver oiider den titel : de charidate Dei el
sePtem eius graclibus, BRATRus' cigen opgang in de Liefde.
Niets verraadt er dat dit cen vertaling of omwerking van een
oorspronkelijk Dietsche verhandeling zou zijn. Alles toch worth
er op BEATRus zelf toegepast : de schrijver wil bcknopt aantoonen, langs Welke wegen of graden, door Welke toestanden van
Liefdebeoefening de Gelukzalige tot de hoogten der Liefde zelf
was opgestegen. En toch : het Neck alras, dat hij eenvoudig de
preck of verhandeling van seven maniercn van Minnen had
voorgesteld als BEATRUS I cigen levenservarin2-, (1) . Het Latiju is
niet rower dan een vrije omwcrking van het Dietsch : het zijn
dezelfdc zeven graden of manicren; op dezelfdc \\-ijze uitecngezet; met gansche volzinnen die hijna letterlijk \verden vcrtaald;
met tamelijk uitvoerigc samcnvattingen van het overige; meestal
weer door vertaling van kunschetsendc xvoorclen, heelden en nitdrukkingen. Hierin echter gaat hij eenigszins vrij te werk : behalve eenige persoonlijke uitweiclingen en beschouwingen, staat
het .overige wel wheel in het Dietsch, maar niet steeds op dezelfde plaats, in dczelfde orde. Ii en enkel mail zou men meenen, dat hij iets gai2sch persoonlijks brengt ; als men echter
toeziet, is het cell woord, een hceld uit hut Dietsch, dat hij vat
uitwerkt.
Er is dus Been twijfel mogelijk: het hoofdstuk over BEATRTJS'
Godslicfde in hare levensheschrijving weal opgesteld met de
help van de verhandeling van seven maniere» van 11-innen,
waarvan tit hoofdstuk niet nicer dan een bewerking, ja een vrije
vertaling is.
Aanvankelijk hadden wij gehoopt, dat de Latijnsche biographic, die nog in handschrift to Brussel herust, misschien nog
uitvoeriger en vollediger het Dietsche tractaatje zou hebben bewaard, dan (lit in de nitgave van HENRIQUEZ het geval is. Deze
toch had Been volledige uitgave willen bezorgen. Doch het
hoofdstuk de charitate luidt daar ong-eveer hetzelfde als bii hem.
Wij moeten nu niet gaan veronderstellen, dat de schrijver
van BEATRus' leven de verhandeling van elders zon hebben
gekend, en ze zooals ze was op het inwendige leven van de
-Gelukzalige zon hebben overgedragen. Dit past na ltuurlijk met
bij zijn uitdrukkeliike verklaring in den prolong. to joist aan
het slot van zijn hoofdstuk herhaalt hij nog eons, dat hip een
overvloedige stof heeft moeten samenvatten (2) . Aan een fictie
(1) In Dietsche n'arande en Beif. XXV jg. (1925) blz. 354 vig. verhaalt Dr. P. REA:PENs S. J. hoe hij er toe kwam de seven manieren van
Mennen als een werk van BEATRTJS VAN NAZARETH te erkennen.
(2) Zie onze nitzave, \vaar meer daarover.

— 58 —
kan onmogelijk gedacht worden. En nu wij op dit eene voorbeeld
kunnen nagaan, hoc hij die verhandeling voor zijn doel heeft
gebruikt, erkennen wij ook elders in zijn werk duidelijk genoeg
andere verwerkingen van Dietsche schriften. Het blijkt daaruit
clat BEATRIJS meer verhandelingen moet hebben vcrvaardigd; onze verhandeling van seven inattieren is er eene van.
Ook is er geen grond voor de veronderstelling, dat een
ander de Dietsche verhandeling zou hebben opgesteld volgens
het hoofdstuk uit de Latijnsche Vita Beatricis. Dit ware alweer
een loutere bewering, lijnrecht in strijcl met den schrijver, die
verklaart uit BEATRIJS te vertalen. En al te duidelijk is de Dietsche verhandeling het origineel. Ook heeft de biograaf enkele
plaatsen weggelaten of besnoeid, enkele uitdrukkingen verzacht,
of verklaard, orndat hij vreesde, dat sommige lezers of lezercssen er aanstoot aan niochten nemen.
Ik vermeld deze mogelijke opwerpingen slechts om te laten
beseffen, hoe onomstootelijk vast het staat, dat BEATRIJS VAN
NAZARETH inderdaad in het Dietsch heeft geschreven; dat haar
derhalve een plaats en nog wel een eereplaats moet ingeruimd
worden in de geschiedenis van onze vroegste letterkunde.
Het nu van haar erkende werkje is niet zeer uitvoerig.
In de uitgave van de Limburgsche Scrmoenen beslaat het bijna
twaalf bladzijden, van oms1treeks 30-35 regels elk. Maar om zijn
hoogen ouderdom, om zijn beteekenis als vroegst gedateerde
lifting van het hoogste zieleleven in proza, ook om zijn innerlijke kunstwaarde, verdient het wel een afzonderlijke uitgave
en studie. Deze ligt gereed en zal binnen koft verschijnen.
In die uitgave heb ik gemeend eenigszins uitvoerig over
BENTRIJS te mogen handelen, daar het eene totnogtoe .onbekende schrijfster geldt. Wat ik over haar heb kunnen ontdekken
heb ik er in bijeeng-ebracht. Hier kan noch mag ik nicer doen.
dan juist BEATRIJS even voorstellen.
**
Wie dan was BEATRIJS van... ja hoe zullen wij haar noemen? VAN TIENEN ? in die stall immers is zij geboren. VAN OPLINTER of VAN MAAGDENDAAI,? want in de abdij van MAAGDENDAAL te
Oplinter schijnt ze wel de meeste van hare werkjes, en inzonderheid geheel haar levensbericht te hebben geschreven. Of
eindelijk VAN NAZARETH? Want in die abdij heeft zij het groo
tere deel van haar leven doorgebracht, en is zij als priorin g-estorven. In de hagiographische geschiedenis wordt ze gewoonlijk genoemd BEATRIJS DE NAZARETH, waarom we dat bebouden hebben.
Zij was de dochter van een welgestelden burger van Tienen.
In bet oudste nog bewaarde handschrift , van hear leven, ge-
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schreven in 1320, wordt haar varier BARTHOLOMEUS geheeten,
zonder meer. Ook HENRIQUEZ noemt hem niet anders, waaruit
volgt dat hij eveneens in zijn handschrift alleen Bartholomeus
heeft gevonden. Toch draagt hij bij sonunige schrijvers den
naam LANIO = de Vleeschouwer. Waaruit die komt blijkt ncrgens. Steunt die wellicht op een of andere overlevering? lien
echte familienaam is het niet geweest. Was het een herinnering
aan zijn bethijf? Anderen teekenen verontwaardigd protest aan
tegen al zulke burgerlijke benamingen. Volgens dezen behoorde
Bartholomeus tot het adellijk geslacht der heeren de AA, droeg
hij allerlei adellijke titels, had hij in zijn jeugd met roem deel
genomen aan de kruistochten en zich bij de belegering van
Jeruzalem door moed en beraad onderscheiden. Maar deze voorstelling komt niet op vOOr 1650. Men had haar uit een reeks
kronieken, die op den naam stonden, van twee gelijktijdige schrijvers, NICOLAUS HOOGLANDT of DE ALTATERRA, die in 1330
tot abt van de 0. L. Vrouwabdii te Middelburg zou zijn gekozen geworden, en die v66r die jaren zijner verheffing een algcmeene kroniek der heiligen nit de Premonstratenserorde zou
hebben ontworpen; en ALBERICITS, monnik uit de Cistercienserabdij van ter DOEST, benoorden Brugge, die op het einde der
dertiende eeuw een kruisvaartkroniek zou hebben opge,;,,teld,
evenals een leven van Bartholomeus de AA, een leven van een
Zal. Trmengardis, eerste abdis van Maagdendaal, een leven van
een Zal. Elisabeth, eerste abdis van 0. L. Vrouw van Nazareth,
met de kronieken dier abdijen, stichtingen van Bartholomeus (1) .
Van al deze kronieken werden afschriften gevonden in de
nalatenschap van CHR. BUTKENS, den beroemden historiograaf

en schrijver der TroPhc'es du Brabant, die in 1650 overleed. Bii
mijn onderzoek naar de waarde dier schriften is het mij gebleken, dat ze alle valsch zijn. Geen van beide kroniekschrijvers
was v6Or dien tijd ergens zelfs vermeld; ze hadden niet eens g-eleefd. Geen Ermengardis was eerste abdis van Maagdendaal
geweest, geen Elisabeth eerste abdis van Nazareth (2) . Een
(1) Zie Analecta Praemonstratensia, Jan. 1926, waarin ik deze kro
nieken in hun samenhanv behandel en aantoon dat ze inderdaad niets
anders zijn dan vervalschingen door CHR. BuTKENs.
(2) In het onuitgegeven alictarium dat C. Dr VISCH in voorbereiding had voor een derde nitgave van zijn Bibliotheca Cistercifnsis, wordt
als een der kronieken van Albericus ter Doest vermeld het leven van
Elisabeth, eerste abdis van Nazareth. De valsche kronieken zijn echter
teruggevonden. Ze zijn in 't bezit van heer Adv. Ign. Van den Tiranden,
te bier. Daarin echter is 't niet Elisabeth, maar Be arix die als eetste
abdis voorkomt.
Ileeft DE ViscH sours verkeerd gelezen ? Dat is van eenig helang,
daar zoo die ver Leyse die door HADVWUCTI samen met mijn vrouw nazaret genoemd wordt, niet die Elisabeth, eerste abdis van Nazareth kan
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H. Arnikius, kanunnik der abdij van Averbode, \liens leven.
door Hooglandt was beschreven geworden (hij zou een vriend
van Bartholomeus zijn geweest (lie hem naar Jeruzalem had
vergezeld) heeft geen enkel spoor van zijn bestaan in de geschiedenis deer abdij nagelaten. Bartholomeus was totdantoe nooit
antlers gekend dan als civis Theneusis of Lanio; terwijl juist
al deze kronieken hem voorstellen als een ridder de AA. Want
Batholomeus is het, die al die kronieken verbindt. Hoofddoel is
klaarblijkelijk geweest, nit verschillende bronnen en door verschillende schrijvers, te laten bevestigen, dat Bartholomeus
geen eenvoudige burger, geen Vleeschouwer, mo.ar een
held uit een roemrijk geslacht en met een roemrijk verleden.
Als we nu zien dat juist in die jaren, van 1646 af, abdis van
het door Bariholomeits cir'is Thenensis gestichte klooster van
0. L. Vrouw van Nazareth was cen Carola BUTKENS, dochter
van Alexander BITTKENs, die te NAZARETH zelf verhleei, nicht
van Christophorus BuTRENs, die reeds cen adellijken stamboom
voor de familie had kunnen opmaken, clan begrijpen wij met
welk Joel al die kronieken werden vervaardigd : men had Le
Nazareth geen vrede met een gewonen burger als stichter der
abdij ; men moest kunnen aanspraak maken op een adellijken
stichter, die de adellijke BuTKENs \vaardig von zijn. De BUMF:NS,
hoogst waarschijnlijk Christophorus, zijn de schuldigen. Deze is
het die al die kronieken uit de eigene fantazic heeft vervaardiigd,
en op den naam van die twee onbekende kroniekschrijvers geplaatst. Wat daarin verhaald wordt heeft derhalve niet de geringste geschiedkundige waarde, althans verdient niet betrouwd
te worden. Hoevcr daarin ondere oorkonden of overleveringen
bewaard werden, kan onmegelijk vastgesteld worden.
Zoodat al die schriften, die aanvankelijk zoo rijke bronnen
beloofden te zijn voor Bartholomeus en diens stichtingen, voor
BEATRTTS, zijn dochter, medc, en voor geheel de religieuze beweging in de dertiende eeuw, zonder meer moeten van leant
gcschoven worden. De eenige veilige bron voor onze kennis van
BEATRUs is dus het aan WILLEM VAN AFFLIGEM toegeschreven
levensbericht (1) .

zijn. 1:,chter in het levensbericht van WILLEm VAN AFFLIGEM wordt de
naam der eerste abdis niet vermeld. BEATRIJS was slechts priorin.
(1) Uit de op den naam van NICOLAuS HOOGLANDT geplaatste krorieken werden de levens van den H. Andreas, stichter der abdij van
Averbode, en van den H. Arnikius, kanunnik nit dezelfde abdij, in druk
nitgegeven in 1680. Feitelijk had BUTKENS niet meer gemaakt en zijn
« afschrift » betiteld • extractum, uit een algemeene kroniek van de
HH. van Premonstreit. Daar die Arnikius nooit geleefd heeft en dus
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Beatrijs was this een eenvoudige burgersdochter. In well:
jaar zij geboren is, heeft haar biograaf nagelaten te vermelden.
Dit zal wel niet voor 1200 zijn geweest : nit de vriendschapsbetrekkingen die zij later zal aanknoopen met IDA VAN NIJVF,I,
blijkt dat zij de jongere was. IDA nu is geboren in 1199 of 1200.
Toch is het ook niet ;la 1205 : als kan afgeleid worden uit
mededeelingen omtrent de verschil1ende plaatsen waar zij verbleven heeft (1) .
Hare moeder heette GERTRums. Zij was eene om hare
vroomheid en liefdadigheid ook onder de aanzienlijke dames
der stad algemeen geachte en vereerde vrouw. BEATRIJS zal
wel niet de oudste der kinderen zijn geweest. Zij had een s, waarschijnlijk, ouderen broeder, die te Averhode bij de Premonstratensers intrad, en eene, ook waarschijnlijk, oudere zuster, die'
to Rameia Cistercienserin werd en bleef. Nog had zij een broeder Wichertus, die zijn vader bij diens kloosterstichtingen ter
zijde stolid; en twee zusters, Christina en Sibilla, die met
BEATRIJS, bun vader en broeder, bij die kloosterstichtingen,
als Cistercienserinnen zullen begeleiden.
BEATRIJS was zeven jaar oud, toen zij hare moeder verloor. Bartholomeus vertrouwde haar nu toe aan ,de begijnen van
Zout-Leeuw ( 2) . Daar volgde zij lessen aan een gemengde
school, voor knapen en rneisjes, die er onderricht ontvingen in
de artes liberales. Een zeer interessante instelling, waarover
we echter verder niets vernemen, dan dat BEATRIJS reeds daar
alien stichtte door hare uitstekende zedigheid. Ze verbleef er
slechts een jaar. Want Bartholomeus schijnt zich na den (food
van zijn vrouw, uit de wereld te hebben teruggetrokken, om,
ten behoeve van de steeds in aantal stijgende maagden nit de
riooit een zuster Helwigis heeft gehad, vallen de vriendschapsbetrekkineen die ik vroeger, naar aanleiding van het feit dat Arnikius uit het
huis van Diest zou hebben gestamd en Bartholomeus zijn vriend was
geweest, tusschen die Helwigis en Bartholomeus' dochter heb vermoed.
De kronieken van Albericus zijn nooit in druk verschenen ; maar er
werd overvloedig uit geput door de geschiedschrijvers der abdijen van
Bloemendaal, Maagdendaal en Nazareth en door de geschiedschrijvers
van bier. Allerlei legenden zijn door die valsche kronieken in omloop
gebracht. De lijsten der abdissen mogen niet betronwd worden. Ook de
geschiedenis van Averbode is door die kronieken van Hooglandt verduisterd. Verder meer over arses in Analecta Premonstratensia.
(1) In 't bijzonder over de stichting der abdijen van Bloemendaal,
Maagdendaal en Nazareth. Hierover eenigszins uitvoerig in onze uitgave
van BEATRIJS ' werk.
(2) Vat voor vrouwen dat waren is niet bekend. Aan het einde
der dertiende eeuw (immers BEATRIJs' biographie is uit dien tijd) worden
ze wel begijnen genoemd ; maar daarom nog niet bij het begin. Zij zullen
tot de mvstieke beweging der nhlilieres religiosae uit het begin der eeuw
hebben behoord.
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mystieke beweging, die toen in vollen bloei was, Cistercienserinnen-abdijen te helpen stichten, waar die maagden een
onderkomen vonden, tot zij, te talrijk geworden, in de begijnhoven haar vroomheidsidealen konden nastreven I ) . De eerste.
door Bartholomeus gestichte abdij was die van Bloemendaal
(Florival). Hier riep hij zijne dochter BEATRIJS naar toe. Onder
de leiding der zusters, zou ze er, als oblata, hare opvoeding
voortzetten ( 2) .
Toen ze ten voile vijftien jaar oud geworden was, vroeg ze
om in de orde te worden opgenomen. Zij werd geweigerd: de
abdis ried haar aan nog een jaar na te denken. Ze moet ongeveer zestien jaar zijn geweest, toen ze, na een tweede dringender aanvraag, als novice het witte kleed der orde ontving. Na
een jaar noviciaat tot de eerste geloften toegelaten, werd ze
daarna naar de abdij van Rameia gezonden ad discendam ar/em
scriPtoriam, om er de schrijfkunst te leeren, om er namelijk de
liturgische boeken voor de pas gestichte abdij te leeren schrtjyen.
Te Rameia nu sloot zij een innige vriendschap met IDA VAN
NIJvEL. Onder hare leiding en door haar voorspraak werd zij
langs de wegen van het hoogere mystieke leven gevoerd en verkreeg zij hare eerste bijzondere genadegunst.
Na een jaar verblijf in die abdij werd BEATRIJS reeds teruggeroepen naar Bloemendaal. Tusschen beide zoo innig naar den
geest verwante zielen bleef toch steeds, tot IDA's vroegen flood
in 1232, verkeer bestaan door brieven, waarin BEATRIJS zich
tegenover IDA als de mindere, de jongere, althans in het geestelijk leven, blijft gedragen.
Na haar terugkeer te Bloemendaal wordt het leven van
BEATRIJS weinig meer dan het verhaal van hare gebedsoefeningen, hare genadegaven, hare visioenen, hare zilek tten en
krankheden ook, hare boetplegingen en zielekwellingen. Wanneer zij naar Maagdendaal is overgegaan wordt niet vermeld.
Want haar vader had een tweede abdij gesticht, bij Oplinter,
die Maagdendaal werd genoemd. Daar was hij met Wicbertus,
zijn Brie dochters en enkele andere religieuzen zich gaan vestigen. Van hem wordt gezegd, dat hij er veertien jaar verbleef. Dat
zal ook wel Belden van BEATRus, hoewel het niet vaststaat of
(1) Of Bartholomeus die abdijen stichtte uit zijn eigen vermogen,
dan wel of hij slechts de opziener was, terwijl anderen, adellijke heeren,
gi and en 't noodige bezorgden, blijkt niet. Volgens mij is Bartholomeus
niet miner geweest dan administrator bonorum temporalium.
(2) Dat er al dadelijk bij die nieuw gestichte abdij een school werd
opgericht blijkt uit meer dan een voorval iij BEATRIJS ' leven. Zoo moesten
hare gezellinnen haar soms helpen, (want ze was zeer zwak en dikwijls
ziek) om naar de klas te gaan.
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deze hem dadelijk daarheen is gevolgd. Na die veertien jaar
,ondernam Bartholomeus een derde stichting, de abdij van
O. L. Vrouw van Nazareth bij Lien Dat was in het jaar 1235.
In 1236 volgde weer BEATRIJS met Wicbertus en de twee zusters, hun varier naar Nazareth. De naam der eerste abdis deter
abdij wordt niet meegedeeld. Aileen wordt verhaald hoe BEATRIJS, tegen haar verlangen in, tot priorin werd verkozen. Dit
bleef ze tot aan haar dood, die gebeurde den 29 en Augustus
1268 (1).
**

De laatste maanden had ze ziek te bed doorgebracht. Het
:gebeurde haar meer, dat ze weken, maanden te bed lag. Want
dat treft vooreerst in de persoonlijkheid van BEATRus : het ziekelijke, zoo men wil, het pathologische.
Zoo had zij een zees zwakke gezondheid. Als bong meisje
leed ze aan hevige derdendaagsche koortsen. Over haar geheele
lichaam werd ze met puisten en zweren overdekt, een beeld van
Job. Wel om haar zwakke gezondheid werd haar eerst de toegang tot het kloosterleven geweigerd. Te Rameia had ze mare
drukking in de ledematen, die door hare eerste genadegunst
-\verd weggenomen ; herhaaldelijk wordt over hare ziekten gewaagd. Zij liep sons, in haar verlangen naar de Liefde, rond
-als een waanzinnige, zoodat het bloed uit neus en mond stroomde en ze 't allernoodzakelijkste levensonderhoud vergat. Niet
zelden werd ze met larnheid geslagen, zooda rt ze niet spreken
kon, Hoch zelfs den mond openen. Dat bleef haar altijd min
'of meer bij. Soms maakte ze dolle gebaren en vreugdesprongen.
Zij voelt den storm der Liefde op haar komen, als een alles
'omvattende spinneweb die haar krachten samentrekt, of als
,een woest (liar dat zijn kooi heeft gebroken en haar te neer
-werpt.
In de eenige ons bewaard gebleven verhandeling treft de
beschrijving van den orewoet als bijzonder sterk realistisch nitwendig, met bepaald ziekelijke trekken. In haar Libel- vitae
moet er herhaaldelijk spraak zijn geweest van lien orewoet.
Zeer dikwijls vermeldt de biograaf, dat ze door ii1ende liefdekoorts werd aangegrepen, dat ze door insania van Liefde overweldigd werd. Aestus, furor, insania, woorden die voortdurend
weerkeeren, schijnen de vertaling te zijn van orewoet of eng
daar mee verwante begrippen nit te drukken.
(1) Niet den 29en Juli. Zoo heeft het wel de biograaf maar
vergist zich klaarblijkelijk ; doch zijne vergissing kon gemakkelijk hersteld worden uit hetgeen hij over den duur der laatste ziekte van BEATRIJS
:m.eedeelt. Zie hierover onze uitgave, waarin dit zal aangetoond worden.
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lichaamssterkte en gezondheid. Ook schijnt de verrukking haar
niet meer zoo ontredderend te hebben overmeesterd, althans
sloeg haar niet meer zoo te neer, maar vestigde haar in rust en
zelfbeheersching, als in de zesde manier van Nlinne nit eigen
ervaring geschetst wordt.
Toch valt het pathologische niet te ontkennen. Laten we
echter daarbij niet vergeten, dat we slechts hare vroegste genadegaven bezitten, dat we weinig weten over haar inwendig
leven na 1235; zoodat, wat we als ziekelijk hebben aang-ewezen
alleen geldt vOOr haar 35° jaar. Voor de beoordeeling nu van dat
pathologische in verband met de waardebepaling dier mystieke
verschijnselen zij het mij geoorloofd aan twee hierbij passende
beginselen te herinneren. Een algemeen geldende leer : Gralia
non tollit naturam sed perficit laat den katholiek toe aan te
nemen, dat ook mystieke gaven een zekere natuurlijke geschiktheid kunnen vereischen ; dat derhalve een zekere lichamelijke
gesteltenis, fijn- of overgevoeligheid en prikkelbaarheid van
het zenuwstelsel, voor de uiterlijke openbaringen althans der
mystieke gaven, heel goed kan vereenig-d worden met haven
bovennatuurlijken oorsprong, zoo die van elders blijkt. Verder
moet het niet bevreemden, dat de aanraking met het goddelijke
altijd eenigszins ontredderen kan. Het bronze vat des lichaams
is te nauw en te zwak om niet te kraken, ja te breken onder
lien machtigen inval van God. Maar het voile bezit van God en
deLiefde verzekert de ziel ten slotte in g-eheele zelfbeheersching,
waardoor zij, inwendig in God gevestigd, naar buiten hare
levenstaak en hare goddelijke zending verricht. Echte mystiek
heeft haar eind- en hoogtepunt in de daad.
Wat nog treft in BRATRus' persoonlijkheid is hare schuchterheid. Zij moet van natuur en aanleg buitengewoon schroomvallig en bedeesd zijn geweest. Nog als oblata te Bigemendaal
moet zij zich geweld aandoen om te vragen wat ze behoefde. Zoo
schuchter was ze, dat ze soms honger iced als men haar vergat in
hare ziekte, dat ze niet durfde klagen over versleten kleederen en
ze bij een vriendin most gaan om een behoorlijk kieed te leenen,
als ze bezoek van vader of bloedverwanten ontving. Het was
een groote zelfoverwinning na hevigen strijd, toen ze het waagde hare aanvraag in het klooster aan de abdis voor te leggen.
uit hare latere jaren zal wel veel ook door die schuchterheid
moeten verklaard worden : zoo, dat ze zich uit het gezelschap
barer medezusters soms terugtrok, dat ze niet kon spreken, dat
ze de eenzaamheicl opzocht en niet verlangde gezien te worden.
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Maar die vreesachtigheid komt vooral sterk uit in haar
geestelijk leven. Hare betrekkingen met God worden lang beheerscht door hare vrees voor God. In alles vreesde zij zonde;
en nooit meende zij zich genoeg van hare zonde te hebben gezuiverd. Zoo hebben hare boetplegingen iets overdrevens. Ze
was reeds hoog in het geestelijke opgestegen, toen zij begreep
dat de vrees voor God haar leven tot dan toe te zeer beheerscht
had; en dat die vrees voortkwarn nit kleinmoedigheid en gebreli
aan vertrouwen. Die vrees heeft ze nooit geheel kunnen overwinnen. Tot ze eindelijk werd opgenomen in het koor der
Seraphijnen. Ook droegen hare geestelijke oefeningen een tamelijk ingewikkeld karakter, zooals dit bij angstvalligen gebeurt.
Zij geraakte zelf verward in de veelvoudigheid harer praktijken, gebeden en boetplegingen.
En dat voelt men voortdurend bij haar : gebrek aan ruimte,
aan kracht, aan zelfbetrouwen, aan opgewektheid, aan durf en
on dern emin gs st
BEATRIJS had ook, echte vrouw die ze was, behoefte aan
steun en genegenheicl. Als jong meisje aan de school te Bloemendaal sloot ze vriendschap met eene gezellin. Wel wordt die
vriendschap op het hoogste gericht : beide vriendinnen zullen
elkander de gebreken openbaren die ze in elkander bemerkt
hebben en samen nieuwe oefeningen van godsvrucht uitdenken.
Maar de neiging om met eene inniger samen te zijn is er. Hetzelfde gebeurde te Rameia, in het jaar van haar verblijf aldaar.
Daar ontblocide tusschen haar en IDA VAN NIJvEL een warme
genegenheid die tot IDA ' S good heeft geduurd. Maar BEATRIJS
is het die bij IDA steun zoekt, die zich onder hare leiding
plaatst, al kan tusschen beiden geen nletkelijk verschil in jaren
hebben bestaan. Zij is er niet de sterkere : zij verschijnt er
veeleer als een teeder, broos, fijngevoelig en warmtebehoeftig
meisje, dat zich wel voelt in de koesterende g-enegenheid van
de krachtiger IDA.
Ten forsche, zelfstandige persoonlijkheid schijnt BEATRIJS
dus niet geweest te zijn. Zij komt ons voor als zeer ontvankelijk
voor indrukken van buiten, als weinig aandrift-bezittend nit
zich zelve, om een leiding op te nemen en krachtdadig vooraan
te gaan. Ook hare schriften vertoonen haar als zoodanig. Wij
kunnen alleen oordeelen nit hare Seven manieren. Hoe mooi,
hoe verheven, hoe echt dit ook zij, welk een perel der mystiek
cr ook nit strale, forsch, krachtig, beslist zelfstandig is het niet.
Zij mist vastheid en gebondenheid van uitdrukking, als kracht
en diepte zelfs van gedachte of gevoel. r ligt over geheel het
werkje jets gelatens, iets weemoedigs, jets pijnlijk-gevoelerigs,
iets teeder-weeklagends, dat ook in den minderen bouw barer

volzinnen, in de lossere spanning van haar stijl, in de elkander
opvolgende en-de's en de soms wel gerekte opsommingen, nog
onaangenaam gevoeld wordt. Haar schrift mist het zekere kenmerk van alle sterke, klassieke kunst : in alien overvloed de
vaste gedragenheid. De Seven manieren zijn ongetwijfeld een
prachtige ontwikkeling van het leven der ziel in de Liefde een
eerste grootsche poging in de volkstaal om in zooveel onderscheiden vakken den opgang der ziel naar God nit te beelden;
zooals de H. Theresia, die zoo vele eeuwen meer mystieke
ervaring erfde, dat eens uitvoerig zal doen in hare zeven Burchten der Ziel. Van een psychologisch-mystiek standpunt nit
heeft hare verhandeling groote waarde. Doch ook litterair bezit
het zijn onmiskenbare en zeer hooge verdienste. Hier worth
inderdaad een innigheid van gevoel en een hoogte van vlucht
bereikt als bij de beste mystieken; en er lomen eenige beelden
in voor die de grootsten haar benijden zouden. Wat ik bedoel
is juist : BEATRIJS is innig, is zacht en teeder, zij is strevend
naar het hoogste, hunkerend steeds naar het voller bezit der
Liefde. Maar zij is niet sterk, niet, laat ik het maar zeggen,
hartstochtelijk. Zelden gaat door hare verzuchtingen de drang,
het geweld, de onstuimige oerkracht der hartstocht, ik meen,
van dat diepe levens- en zijnsgevoel waaruit alle hoogste kunst
geboren is.
Ik heb mij al den tijd moeten bedwingen om niet bij elken
trek in deze schets van BEATRIJS ' persoonlijkheid ter verduidelijking door tegenstelling den naam van HADEWIJCH te vermelden. En wat ik over BVATRIJS heb gezegd wil ik slechts in vergelijking met HADEWIJCH begrepen zien. Want hoe waar ook
beiden dezelfde my stieke leer verkondigen — al is BEATRIJS
meer leerarend-verstandelijk, HADEWIJCH meer uitbeeldendvisionair — in beider persoonlijkheid ligt het verschil. Wil
men eens gaan inzien hoe kern-gezond feitelijk HADEWIJCH is
— ondanks het ziekelijke dat men bij haar heeft willen ontdekken en dat niets meer is dan de noodzakelijke werking ook op
het lichaam van de aanraking met het goddelijke — zoo beschouwe men tegenover haar even BEATRIJS : niets van al wat
wij bij deze hebben moeten erkennen, zal men bij gene aantreffen. HADEWIJCH is ongetwijfeld een sterke persoonlijkheid, een
krachtige vrouw. Zij heeft de epiek en de ruimte : zij heeft het
breede gebaar en de wijde visie; dat is een onfeilbaar kenmerk
van haar kunst; zooals het de afdruk is van haar forsche, breeddenkende en sterk-voelende persoonlijkheid waaruit dit geboren
is. Zij heeft de levenshartstocht, die in de orgelende muziek van
hare volzinnen, in de fiere kracht van hare beelden, ieder openbaring van haar diepste leven maakt tot onverwelkbare schoonheid van Kunst.
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Waartoe al deze beschouwin,9,-en? Wij zouden kunnen begrijpen dat HADEWUCH haar Dietsch heeft gemaakt tot het gefolterde werktuig van haar leven, waarvan de volhei(1 zich nitdrukken moest. De persoonlijkheid van BE.majs zooals wij die
zien door hare levensbeschrijving, last oils niet toe te veronderstellen dat zii het Avaagstuk heeft aangedurfd om in de taal van
het diet de hoogste mystieke bespiegelingen uit te drnkken,
zoo er al niet een kunst van het woord Ware voorafgega,111.
BEATRus is onmogelijk de eerste geweest die het Dietsch tot
schrijftaal heeft verheven. HADEwijcii had (lit kunnen doen.
1k beweer hier niet dat ze (lit gedaan heeft.
Met doze beschouwingen evil ik BEATRus in geenen deele te
Dort doen. Minder rift-. van nature begaafd clan HADEWIJCH
heeft zij toch haar leven opgevoerd tot den hoogsten adel en de
ziliverste schoonheid.
Wilde ik hier hare heiligheid
de stof zou voorwaar niet ontbreken. Van een zuiver-katholiek
standpunt nit hiedt haar leven kostbare gegevens voor de ontwikkeling van de veneering van het Linden van Jezns, voor :le
devotie tot de H. Eucharistie en zelfs tot het H. HART.
Nog op andere wijze mag blijken dat BEATRIJS Ilia het
eerst in 't Dietsch zal hebben geschreven en (Tat dus ooze prozakunst nog voor het begin der 13 e is ontstaan. [!it den aard van
hare werken zelf, Nv a a r over ik nog een paar woorden verlangte zeggen.
Haar liver vitae \verd al vroeg begonnen; misschien wel
zoo vroeg als 1220. Het werd voleindigd in 1235, vermits de
biograaf uitdrukkelijk vermeldt dat het niet verder gaat dan tot
de aankomst te Nazareth.
Dit levensboek bevatte slechts mededeclingen van intiemen
aard, o. a. hare visioenen. Deze visioenen herinneren, ten minste enkele, zeer sterk aan die van HADFAVIJCH. Zoo sluit Christus ook met haar een verbond : dat zij steeds als zijn Bruid met
Hem den Bruidegom zal vereenigd blijven. Zij wordt vervoerd
tot het koor der Seraphijnen, ziet de negen reien en God zelf
van aangezicht tot aangezicht. Geheel Seraphijnsche geest geworden, boort ze God haar verklaren, dat zij van alle volmaakten die v6 Or haar hadden geleefd of die toen leefden en nog
leven zullen, hijzonder door Hem was uitverkoren. Wat geheel
ill den aard is van HADEwucH's 13 e Visioen met de hernchte
lijst der volmaakten (1), hoewel hij HADEWINT-1 alles veel
grootscher, epischer, apocalvpitischer gehouden wordt (2). Zij
Zulk een lijst komt wel niet voor in de hiographie van Bitvritus.
Maar haar visioen had er even goed aanleiding toe kunnen geven.
(2) Altijd met dien verstande, dat we 't oorspronkeliike niet hebben
ein alleen moeten oordeelen haar wat de biograaf er van behouden heeft.
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haar geheel leven door had ze voor deze geesten van Liefde een
gansch bijzondere godsvrucht. Ook voelt zij bij de H.Communie
Christus door al hare ledematen met haar vereenigd : als bij
FIADEWIJCII ill het VII' vie., waarin men siteeds het groote 1)ewijs voor hare zinnelijkheid heeft gezocht; dat echter bij HAD g
BEATRIJS, vooral symbolische beteekenis-wpmerdanbij
heeft : de vereeniging nitbeeldend met Christus in zijn Lijden
en zijn Menschheid. Dikwijls beschou\vt 13EATRUS het geheimenis der H. Driecenheid; want al is hare mystiek als van HADR
WIJCIT Minne-mystiek, zij be\veegt zich eveneens geheel 'in de
beschouwing en de beleving van de H. Drievudigheid, vat een
grondleer wordt in de Nederlandschc, Germaansche nlystiek.
In God ziet zij de eeuwige oorzaken der dingen; leest zij Gods
vonnissen komendc nit de broil der Gerechtigheid. Geheel van
eigen wil ontbloot(zij is bepaald quietistischer dan HADEWIJCH)
WO011t God in haar, die haar volkomen vrij maakt. Zip ziet heel
de wereld onder haar; God alleen boven haar, en voelt zich geheel vergoddelijkt.
1k kan dit sleclits met enkele woorden aanduiden, om eenige
voorstelling te geven van het voornaamste deel uit het levensbock, en om even te laten aanvoelen hoe enge verwantschap
deze visioenen vertoonen met die van HADEWIJCH.
Behalve haar Liber -vitae moet dan BEATRus nog ascetischmysticke verhandelingen hebben geschreven, waarvan nog een,
de seven manieren., is overgebleven. Wat deze verhandelingen
zijn geweest kunnen we opmaken nit de samenvatting die ervan
gegeven wordt in het tweede Bock der Latijnsche biographic.
Want de hoofdstukken waarin men zulke verhandelingen kan
ontdekken, maken juist samen dit tweede bock uit, dat hoogst
waarschijnlijk door den biograaf nit de afzonderlijk bestaande
tractaten van onze schrijfster op die plaats in haar levensboek
werd ingelascht. Over den reeds sterk allegorisch ontwikkelden
aard deter verhandelingen, waarvan men er negen kan onderscheiden, laten de titels reeds oordeelen :
Over de waarde en het gebrnik van den tijd ;
over een drievoudige oefening van onze geestelijke strevingen ;
over twee cellen in het hart, tegen lauwheid en onstandvastigheid ;
over vijf spiegels des harten ;
over het klooster der ziel, waarin de ziel wordt beschouwd
als een klooster, met als aht God zelf en Minne die den aht
bijstaat ; met Rede als abdis ; met Wijsheid als priorin ; enz.
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een heele allegoric waarin de bedieningen in een klooster door
de deugden vervuld worden.
Nog een =dere eenvoudiger voorstelling van 't geestelijk
klooster ;
over den vruclitbaren akker des harten ;
over gebruik en misbruik onzer natuurlijke gaven ;
over een regeling van het geestelijk leven, voor beginnelingen.
Verder de seven manieren, die echter juist in het derde
Bock staan, als samenvatting van BEATRIJS ' leven in de Codsliefde.
Hoe jammer dat niets daarvan bewaard is gebleven : het
geestelijk klooster b.v. schijnt al heel inooi en rijk grootsch uitgewerkt te zijn geweest. In de ME. werd die allegorie veelvoudig
behandeld en ontwikkeld tot uitvoerige tractaten.
't i\leest betreur ik het verlies van de verhandeling over
gebruik en misbruik onzer natuurlijke gaven. Dit is zoo geheel
Hadewijchiaansch. Het Latijn geeft er slechts een beknopte
schets van ; (loch welk een hoog leven ook daarin nog gevoeld
wordt ! Het moet ongeveer volgenden inhoud hebben gehad
De edele natuurlijke schoonheid der ziel wordt bezoedeld,
.cloordat zij hare edele zuiverheid niet behoorlijk beoefent, maar
hare natuurlijke goederen verwaarloost en in 't geestelijke leven
,ongebruikt laat. Deze zijn ilia suPerbia (de edele fierheid
van HADEWIJCII) die edele de ziel aangeboren fierheid, die haar
Abet misprijzen al wat laag is ; subtilitas (subtielheid) en acumen
(onderscheid ?) waardoor de ziel in de beschouwing der
hemelsche dingen zeer hevorderd wordt ; simplicitas (enicheit)
de drang naar enkelvoudigheid van alle zielsvermogens, die de
ziel des te spoediger en vaster aan God hecht ; innata severitas,
g:estrengheid (lie alle, ondeugden en onordelijkheden veracht en
uitdrijft, maar die hij verduistering van Rede door Gerechtig-heid moet geleid worden om haar niet te huiten te gaan ; vredelievendheid, 's harten drang naar stillen vrede (quiets tranquillitas) die vrede sticht, geen kwelling wil veroorzaken en zelf gelijkmoedig alle kwelling verdraagt en zich boven 't geclane
onrecht verheft; ridderlijke welgemanierdheid (gratiositas), vrij-,
ruimgevigheid (laroitas), vaardig-heid (habilitas), vriendelijkheid (aflabilitas). Al deze natuurlijke gaven en neigingen wil
vrRus gesteld zien in den dienst der Liefde. De heiligheid
moet een ophloei worden van 't beste en 't edelste in den mensch.
Cook bier hooren we overal HADEWUCH : dat is geheel haar
ridderlijke geest. Maar hoe dit ons HADEWUCH ook helpt te
begrijpen Pin hoe we nu anders gaan oordeelen over wat men
geneigd mocht zijn haar als hoogmoed voor te werpen ; hare
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fierheid, haar zoogezegde trots is niets anders dan die nobilis
ills suj5erbia van BEATRIJS. En hoe geheel die mystiek gebouwd,
was op het allerbeste en allerechtste : op het voile besef van
der ziele waardigheid ook in hare natuurlijke schoonheid, die
niet moest te niet gedaan, maar in haar edelste mogelijkheden
tot oppersten bloei gebracht.
kn uit welken tijd ongeveer is dat alles?
Daar die verhandelingen ingelascht werden in het levensboek
hebben ve niet langer het getuigenis van den biograaf, dat
alleen geldt voor dit liber vitae. Zij kunnen over verscheidene
jaren zijn geschreven; sommige misschien ook reeds zoo vroeg
als 1220, andere waarschijnlijk nog na 1235.
Van belang vooralsnog is : wanneer is het ons bewaarde
tractaat van seven manieren ontstaan ? Wie er het laatste hoofdstuk van leest, met het cupio dissolvi, het verlangen om van deze
aarde bevrijd en uit het lichaam verlost te worden om de Liefde
te bezitten, komt onweerstaanbaar onder den indruk, dat zoo jets
niet voor de jaren der levensrijpheid, dus niet voor omstreeks
1250 zal zijn geschreven. Dit is echter niet zoo zeker. Uit het
Lib'er vitae blijkt, dat I3EATRus omtrent de jaren 1231-1235
reeds geheel in de stemming was die in die laatste manier ter
uitdrukking komt : ook daar klaagt ze er reeds over, b.v. dat
haar lichaam, 't well; haar totdantoe zoo getrouw had gediend,
nu de cenige hindernis was geworden in haar drang om met
de Liefde te zijn, en verlangt ze dat dit brooze omhulsel toch
spoedig vallen moge. Juist zooals in de yerhandeling met dezelfde
uitdrukkingen. Zoodat het niet onmogelijk is, ja zelfs hoogst
waarschijnlijk moet heeten, dat onze verhandeling uit die jaren
dagteekent, nl. 1231-35. BEATRIJS was toen in alle geval reeds
tot die zevende manier opgeklommen : het was toen hare levenswijze geworden.
Zoodat die prozakunst zoo oud is als de vroegste jaren der
dertiende eeuw. En ook de aard van dit proza : de ontwikkelde
allegorie, de breede verhandeling wijst er op dat het wel niet
het eserste zal zijn geweest.
Wat deze ontdekking beteekent voor HADEWINH kan ik
slechts even hier aanraken. Uit de zoo intieme verwantschap van
beider mystieken in de leer en geheel de opvatting van de Minnezooals die genoegzaam blijken kon reeds nit het hier gezegde,
volgt dat ze wel ongeveer gelijktijdig moeten hebben geleefd.
Nog andere argumenten voor, zoo hooge oudheid van HADEWIJCH
lieten zich v erder ontwikkelen uit de feiten in verband met BEATRUS. Zoo uit het gezamenlijke voorkomen van BEATRus en
HAMWINK in de Limburgsche Sermoenen nit het bestaan van
een nog oudere verzameling, waarin beiden reeds eveneens voorlwamen, wat kan afgeleid worden nit een vergelijking der Lim-
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burgsche sermoenen met het Weensche handschrift van de seven
^ anieren ; uit de afwezigheid in die Sermoenen van alle verhandeling uit zelfs de eerste jaren der 14 e CUM' ; in 't bijzonder
van alle uittreksel zelfs uit de oudste werken_ van Ruysbroeck ;
uit de noodzakelijkheid die de verzamelaar reeds gevoeld heeft
om de taal van H.‘DEwijeti eenigszins te verjongen, wat met
het geval is geweest met de verhandeling van BEATRIJS, enz.
Ja, alles samen beschouwd, zou men, in 't licht van BE vrR
n11 het eenmaai vaststaat dat er zoo vroeg een prozakunst heeft
bestaan die niet de eerste is, zou men kunnen geneigd zijn H ‘DEwucH nog v66r haar te laten leven, op het einde der twaalfde,
ill 't begin der dertiende eeuw. Zoo toch zouclen vele bijzonderheden bij HADEAvijoi ongetwijfeld beter kunnen verklaard worden dan in het midden dier eeuw, als b.v. dat geen enkel der
groote mystieken nit het begin der dertiende eeuw in hare lijst
van volmaakten wordt vermeld ; dat Hildegardis er nog bepaald
gevoeld wordt als een gestorven tijdgenoote ; en ook geheel de
geest van haar werk past beter voor den geest der mvstieke
beweging nit het begin clan uit het midden der eeuw. Toch kan
ik er vooralsnog niet toe besluiten zoo jets te beamen : ik hlijf
in meester Robbaeri den Inquisitor Robbert zien, en in Hendrik
van Breda den heer Hendrik van 1246 - 1256 ; wat dan wijst naar
't midden der eeuw ; evenals het woord begijn zonder pejoratieve beteekenis gebruikt. Of die lijst van Volmaakten zou niet
echt zijn !
Wat deze feiten nog beteekenen voor ontwikkeling van
onze Middeleeuwsche letterkunde moet ik aan uwe overwegingen overlaten. Daardoor toch wordt bevestigd dat de bloeiperiode
dier letteren valt in de twaalfde en dertiende eeuwen (al wat we
moois hebben in de Middeleeuwen behoort grootendeels daartoe),
dat we mooi op weg waren naar echte en zuivere kunstschoonheid, toen in de tweede helft der dertiende eeuw de oorlog werd
verklaard aan de valsche poeten en aangestuurd werd naar nutseap ende waer ; wat feitelijk beteekende oorlog aan
verbeelding en aan de Schoonheid.
Nog een eenigszins hevreemdend g-evolg : wat de wording in
't bijzonder van HniewucH's gedichten betreft. Die kunst is
ontstaan in de kringen der inulieres religiosae, die door het yolk
en door sommigen nit de geestelijkheid beguinae werden genoemd : ketterinnen, albigenserketterinnen. Hoe rechtgeloovig
die vrouwen ook waren, verwantschap met de gedachten en de
godsdienstige oefeningen der Katharsche sekten gaf aanleiding
om ze met de Albigenzen te verwarren. Die vrouwen waren zich
met hewust dat, e11 hoever, die Albigensen eigenlijk letters
waren. Maar dat ze veel van hen hebben overgenomen hlijkt
steeds duidelijker. En zoo is ook waarschijnlijk door de Kathar.

ache stroomingen en bewegingen, die reeds in de tweede helft
der twaalfde eeuw ten onzent doordringen, de Minnelyriek der
Provencalen tot onze gewesten overgebracht, die in 't bijzonder
m die met de Katharen onbewnst verwante kringen der mystiek
beoefend werd.
En voor de geschiedenis der Nederlandsche, der Germaansche mystiek zijn ook deze feiten van ongemeen belang : ten
onzent werd de mystiek in de volkstaal zoo vroeg beoefend als
de eerste jaren der dertiende cam ; terwiji dit in Duitschland
niet voor ongeveer het midden dier eeuw gebeurt. En als we nu
bedenken, dat wij, door de mystiek in de wereldcultuur zijn
doorgedrongen, dan staan we hier met eerbied bij de nederige
bronnen waaruit eens de groote stroom, met Ruysbroeck en zijn
school, zich over Europa, over Frankrijk, Duitschland, Italie,
Spanje zal uitstorten.
Ten slotte nog deze opmerking : hoe hoog ascetisch-geestelijk leven er heerschte in die mystieke kringen nit de vroegste
dertiende eeuw laat ik onvermeld. Maar dit leven bloeide op in
Schoonheid ; het noopte om zich nit to zingen in de kunst van
het Woord. Daaruit is ons oudste proza en onze beste lyrische
poezie ontstaan. Wat intens intellecttteel leven daar mede gevoercl werd bewijzen nu BEATR IJS en HADEWITCH. Doch wij
vermoeden dat ze niet alleen stonden. En als we zien hoe de
biograaf van BEATRUS met dier schriften heeft gehandeld, dan
zou het ons veinig verwonderen, zoo we nog ooit ook andere
mannen en vronwen nit die mystieke beweging, als de H. LUTGAIthrS, de Zal. ID k VAN LEEMV, IDA VAN Nuvm, en ID.'1 VAN
LEUVEN als kunstenaressen van het Dietsche woord molten
begroeten.

VAN DE VEN -HEREMANS-FONDS.
liet doel van dit Fonds is u de Nederlandsche Taal en
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- o/ Geneeskundige
Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het I'ab van
den Ingenieur. n
Derhalve worden hij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken oh het gebied (lezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonuen verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige (Tommissie voor Nieuwere faal en Letteren. Na kennismaking pan
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken.

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

*
**
Pater J. SALSMANS FONDS.
-

Krachtens het Koninklijk
houdende goedkeuring van het
Vlaamsche Academie voor het
zal de jaarlijksche intrest van
xvorden naar eigen inzicht en

Besluit van 25 Januari 1909,
Reglement door de Koninklijke
.1. Salsmans-Fonds vastgesteld .
dit Fonds door haar gebruikt
naar den eisch der omstandi .,-

heden :
a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitge
ven 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, liter•
gie, zedeleer, catechese, homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke
liederen en gedichten, ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of
littera a en b genoemde, noodzakelijk worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de
Academie ondernomen uitgaves in des aard van de onder litters s en ►

penoemde.

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

ACHTSTE TIJDVAK :

1926-1927.
Mededingende werken mogen

bij den Bestendigen

Secretarie ingezonden worden.

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

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

Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van
hun werk of werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Keningstraat, 18, te Gent (met vermelding op het adres
Voor den Aug. Beernaert-prijs), in te zenden

Vergadering van 17 Februari 1926

Waren aanwezig, de heeren Prof. Dr. L. SCHARY, bestuurder, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, onderbestuurder, en Dr. L. G0EMANS, bestendig secretaris;
de heeren KAREL DE FLou, Dr. L. SIMONS, Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, Kan. Am. Joos, IS. TEIRLINCK, FRANK
LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION, 0. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE, Prof. J. VERCOULL1E, Mr. LEONARD WILLEMS,
Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE, J. JACOBS, Prof. Dr. J. PERSYN
en HERMAN TEIRLINCK, werkende leden.
Lieten zich verontschuldigen de HH.: G. SEGERS, Dr. M.
SABBE, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER en J. SALSMANS S. J.,
werkende leden.
*
**
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Januarivergadering ; het wordt goedgekeurd.
*
**
Kroonorde. — Bij Koninklijk Besluit van 5 December 1925
(Staatsblad 9 Februari 1926) werden tot Kommandeur in de
kroonorde bevorderd, de volgende heeren werkende leden der
Academie : KAREL DE FLOU, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Dr.
De heer Bestuurder wenscht
L. SIMONS en Is. TEIRLINCK.
zijn medeleden hartelijk geluk met die vereerende onderschei(Toejuichingen.)

**
AANGEBODEN BOEKEN.
Door het Friesch Genootschap van Geschiedenis, Ondheid- en TaalRunde, to Leeuwarden :
97ste Verslag : 1924-1925.
Door het Archief der Stad Antwerpen :
Antwerpsch Archievenblad Driemaandelijksch Tijdschrift. Tweede
reeks, l s" jaargang 1926. l e afl. Januari.
Inventaris op het Archievenfonds van Handel en Scheepvaart.
Inventaris op het Archief der Generale Indische Compagnie. (Compagnie d'Ostende) 1723-1777... door Dr. FLoRis PRIMS.

- 14 PRINIS (Dr. FL.), lie Briefwisseling tusschen het Antwerpsch Ma.
gistraat en zijn Gedeputeerden. Juli 1565-April 1566.
Kataloog der Scheldetentoonstelling. Antwerpen 1925.

Door de « Societe Royale d'Archeologie de Bruxelles » :
Annuaire. Tome XXVI : 1925.
Door Prof. Dr. L. VAN PuvvELDE, werkend lid :
Tentoonstellingen. Gent. (Overdruk uit « Onze Kunst », 1925,
N° 9-10).
Door Prof. Dr. C. G. N. DE VOOYS, bUitenlandsCh eerelid :
illiddelnederlandsche Legenden en Exempelen. Bijdrage tot de
kennis van de Prozalitteratuur en het Volksgeloof der Middeleeuwen.
Herziene en vermeerderde uitgave, door Dr. C. G. N. DE VOOYS.
Door den Heer C. DEBAIVI, bibliothecaris aan 's Rijks Hoogeschool te Gent :
De zoogezegde Flora van Daniel Heinsius. Overdruk uit den
Gulden Passer.
Bibliographische Aanteekeningen. Overdruk uit Versl. en illeded.
der Academie 1925.
Door Dr. JAN GESSLER, Atheneum-Leeraar, te Hasselt :
Over Loonscl'te en andere «Geltbrulochten ». (Overdruk uit Limburg, jg. VII).
Enkele terechtwijzingen. Semondre en Sermonner. (Uit Brabantsche Folklore, 5° jaar, No 26.)
.Le cognomen latin de Goswin de Straile. (Uit Leodium XVIII,
1925)
La, (Marie de Brustliem 117.5. (Uit Bulletin de l'Institut Archologigue Liegeois, 1924).
Een Luiker Ordonnantie in het Vlaamsch over de Kaart van
Ferraris en De Keure van Colmont 1170. (Uit Versl. en Meded. der
Kon. Vi. Acad. 1925.)
Door den Schrijver :
De Groot-Nederlandsche Gedachte. Historische en politieke beschouwingen door Dr. P. GEYI,, hoogleersar aan de Universiteit te
Londen.
leeraar aan het Kon. Atheneum te Luik :
Modern en Modernistisch Tooneel in Nederland
ID., Een Lapje Zeventiendeeuwsche Dorpszeden en Gebruiken
GESSLF,R (K.) en GODELAINE (C.), Het Doxaal der St.-Martinuskerk te Tessenderloo. Een Meesterstuk der Zestiendeeuwsche BeeIdhouwkunst.
Door Dr.

C. GODELAINE,

GODELA1NE (C.),

Door den Heer P. TH. JUSTESEN, te Banjoewangi (Java) :
The Homeric « Thumos ».
Door Dr. PAUL VAN OYE, te Stanley-ville :
Een dringend koloniagl Vraagstuk, door PAUL VAN OYE. Dr. Sc.
11. et Med. (Overdruk uit « De Vlaamsche Gids Dec. 1925.)
Natura docet : I. Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE, Over de Melk
en Melkvervalsching. — AUG. HAVERMANS, Gids voor Dierkundige
Waarnemingen
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Voor den Aug. Beernaert.Prijskamp werden ingezonden :
PIET VAN ASSCHE, De avonturen van Kasper Se;npersnel.
STAP VLIEGF,RS, Fiele Savels' Opgang.
SPERA, Uit 's wergilds alledaagschen Loop. Droevig spel van
Liefde, Haat en Dood, in 3 bedrijven. (Hs.)
CONSTANT RECKELS, Een Ruikertje voor de Lie-cc-Vroww.
JORIS EECKHOUT, Litteraire Profielen. I.
JD., Karel van de Woestyne.
**

MEDEDEELINGEN
door den. Bestendigen Secretaris.
1") llelleputte-Schollaert=Fonds. — De Bestendige Secretaris geeft lezing van een brief van 16 Januari 1926, Nvaarbij
Mevrouw Louisg HELLEPUTTE-SCHOLLAERT aan de Koninklijke Vlaamsche Academic bericht dat zij, ingevolge den wensch
N,an haar diepbetreurden echtgenoot aan de Academie aanbiedt
cen gift van 50.000 fr. tot stichting in den schoot der Academie
Dc Acavan een HELLEPUTTE-SCHOLLAERT-FONDS.
demie beslist cell brief van bedanking te zenden aan Mevr. Helleputte en de aanneming van het legaat aan den Heer Minister te
vr agen.
2 °) Lijkplechtigheid van Z. E. Eminentie Kardinaal Mercier.
— Bij brieve van den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken,
gedagteekcnd den 26 Januari 11. werd de Koninklijke Vlaamsche
Academie, met de andere Acaclemien uitgenoodigd op de natiotiale lijkplechtigheden van Zijne Eminentie den Kardinaal
Mercier.
(Thze Academic was te Brussel vertegenwoordigd door den
Heer SCIIARPT■,, bestuurder, den Heer SIMONS, werkencl lid, den
Zeer Eerw. Heer WALGRAVE, briefwisselend lid, en den hestendigen Secretaris.
30 ) Aug. Beernaert=Prijs. -- Brief van 8 Februari 1926,
waarbij de Weled. Heer Minister aan de Academie meldt, dat hij
den heer AnoTx HERCKENRATH , uitgever te Gent, heeft aangeduid als vijfde deel uit te maker van de jury van den
Aug. Beernaert-Prijsl-amp (7' tijdvalz : 1924-1925) .
**

MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSIEN
1°) Bestendige Commissie voor Midderlandsche Taal- en
Letterkunde. — De heer Prof. Dr. L. SCHAR secretaris, legt
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
got' ouclen
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Waren aanwezig de heeren : Prof. J. VERCOULLIE, voorzitter, Prof. Dr. J. MANSION, ondervoorzitter, KAREL DE FLOU,
Kan. AM. Joos, Is. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Dr. L. SIMONs,
Mr. L. WiLixms, J. JACOBS, leden, en Prof. Dr. L. SCHARPI
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) Een Diestersch Handschrift, wit het midden der
is' eeutz4, van het aPocrief Evangelise van Nicodemus. — Lezing
door J. JACOBS.
De « acta Pilati », oorspronkelijk in 't Grieksch geschreven,
vormen de bron van 't eerste gedeelte van dit belangrijk werkje.
Het eigenlijke ((Nicodemus Evangelie» was ten ontzent nogal
verspreid, en werd nog in de 16' eeuw gedrukt te Rotterdam door
Montanus. Doch in zeer gewijzigden tekst.
Het Diestersch Handschriftje werd onder de oude boekjes
van het Begijnhof te Diest gevonden, en de tekst wijkt of van
de oudere bekende bewerkingen. De verouderde woorden, en andere indicien geven te denken dat onze tekst het afschrift is van
een rnerkelijk ouderen.
De Commissie stelt voor de studie van den Eerw. Heer
JACOBS alsook den tekst van het Hs., in de Verslagen op te nemen.
2° LexicograPhische SProkkelingen; Mnl. dietsc en duutsc;
— Mnl. diesch en duusch; Mnl. Hoogduutsch. — Lezing door
Mr. LEONARD WILLEMS.
I. — De oude benaming van onze taal is in Noord-Nederland
«diuntsc» en in Zuid-Nederland («lietsc».
Gillis De Wevel, Jan Yperman, in Vlaanderen, gebruiken
„Dietsch» en «Viaamsch» in dezelfde beteekenis: beide 14e Eeuw;
Yperman's werk is van 1307; maar «Dietsch» is toen reeds aan
't vcrdwijnen, en in de volgende eeuw is «Dietsch» zoo goed als
verdwenen. Anthonis De Rovere spreekt nooit dan van ((Vlaemsche tale». Vaernewyck, Matthys de Castelein, in de 16' eeuw,
spreken nooit meer dan van «Vlaemsch». — In Brabant wordt
eerst in de 16e eeuw de volkstaal «Brabantsch» genoemd (J r Jan
van der Noot) ; in de Middeleeuwen en in de 15 e Eetiw bleven de
Brabanders getrouw aan de benaming «Dietsch» (Boendale,
Broeder Gheeraert van Herne, Ruusbroec, ook 1493: de Kamers
van ((Dietscher tonge» worden te Mechelen door den hertog bijeengeroepen) . Maar einde 15' Eeuw komt «Duvtsch» overal
op, tengevolge van cte Boekdrukkunst, i. pl. v. «Dietsch», de
Hollandsche vorm. De incunabels veranderen 't oudere «Dietsch»
ill «duytsch» (Reinaert, Seghelyn, Catoen) Duitsch, in de 16'
Eeuw, moest tot verwarring voeren met «Hoogduitsch». Nu
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komen de benamingen «Nederduitsch» en «Nederlandsch» op;
welke laatste de zege behaalt.
IL — Bij Veld* (Servatius) moet in het rijmpaar : (( dietsche P en (( vriesche », (( dietsche » verbeterd worden in « diesche » : ook andere plaatsen met « diesch », u duusch » komen
voor.
III. — In de Middeleeuwen noemde men de taal van
Duitschland (( overlandsch »; dit woord verdwijnat na de
16' eeuw. (( Hoogduitsch » komt reeds een enkele maal voor
in de voortzetting van Boendaele's Yeesten (( quit hogher duytsche ghetransfereerd ± 1450) , en vervangt later het vroegere
((overlantsch)).
De uitbreiding die de uitdrukking ((Vlaamsche taaal)) genomen heeft, is vrij modern : buiten 't eigenlijke Vlaanderen wint
ze veld als slaafsche vertaling van ((langue flamande».
Onder dank, wordt aangenomen deze studie te later, drukken
in de Verslagen en Mededeelingen.
3° Middelnederlandsche Bijdrage uit het Wiirzburger Hs.-Door P. STRACKE S. J. ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden.
De heeren VERCOULLIE en SCHARPA worden aangewezen om
advies uit te brengen.
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. L. SIMONS, voorzitter,
IS. TEIRLINCK, Kan.. Dr. J. MITYLDERMANS, FRANK LATEUR,
Prof. Dr. L. SCHARPA, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Dr. j. PERSYN, leden ; Dr. LEO GOEMANS en Dr. VANDEVELDE, hospiteerende leden, en OMER WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1° Onze oudste Germaansche Meesterschrif ten. Waar ze
zijn en wat er in den loot der eeuwen mée gebeurde. (Voortzetting). — Lezing door OMER WATTEZ.
De heer WATTEZ heeft het thans over het Nevelingenlied
en het Goedroenlied, en eindelijk over Van den Vos Reynaerde,
die omtrent denzelfden tijd het licht zag als de twee MiddelHoogduitsche heldendichten. Na in 't kort de geschiedenis der
oudste Germaansche schriften te hebben uiteengezet, treedt
spreker op het gebied der algemeene Germanistiek, die in onze
faculteiten van Germaansche philologie zou mogen uitgebreid
worden. Er werd en er wordt nog, op uitstekende wijze, gedaan
.aan phonetiek, dialectologie, toponymie, vakken die tot de
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wetenschap behooren die volstrekt noodig is voor Germanisten,
loch er wordt niet genoeg gedaan aan Germaansche literatuur,
oude zoowel als nieuwe.
2°) Bibliographische .ctudie over de werken van den APotheker-Chernicus P. J. Kasteleyn 1746 j 1794). — Lezing door
Prof. A. J. J. VANDEVELDE.
Prof. A. J. J. VANDEVELDE geeft een overzicht zoowel van
het wetenschappelijk als van het letterkundig werk van den Apotheker-Chemiker-Dichter. Hij deelt de lijst van Kasteleyn's werk
mede. Zij is tamelijk lang. Kasteleyn leverde veel oorspronkelijk
werk; maar vertaalde ook wetenschappelijk en letterkundig werk
uit andere talen. : Fransch en Duitsch. Hij schreef gedichten en
tooneelspelen en had over de dichtkunst eene bepaalde meening.
Zijn wetenschappelijk werk is letterkundig bewerkt en Lijne
letterkundige werken dragen het kenmerk van zijne wetenschap.
Kasteleyn was in zijn tijd een zeer interessant man.
Er wordt voorgesteld en aangenomen de lezingen van .1e
hh. WATTEZ en VANDEVELDE op to nemen in de Verslagen
en lliededeelingen.
**

DAGORDE
Boekerij. Verslag door den Bestendigen Secretaris over
den toestand der Boekerij. (Ingevolge art. 16 van het reglement
van inwendige orde van de Secretarie.)
Het zal in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden. (Zie blz. 79.)
2°) Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche Academie. Jaarlijksch verslag : Dienstjaar 1925. — De Bestendige Secretaris
doet verslag over den toestand van het Karel Boury-Fonds, het
August Beernaert-Fonds, het Van de Ven-Heremans-Fonds en
het Karel Barbier-Fonds gedurende het jaar 1925.
3°) Salsmans-Fonds. Verslag over het Dienstjaar 1925. -Namens de Commissie doet de Bestendige Secretaris verslag over
de werkzaamheid van dit Fonds gedurende het dienstjaar 1925.
De verslagen over de Fondsen zullen in de V erslagen en
Mededeelingen opgenomen worden. (Zie blz. 80.)
4°) Lezing door Prof. Dr. A. J. J. Vandevelde, werkend lid:
Het Leven en de flood.
5°) Daarna wenscht de hoer Bestuurder Prof. Dr. A. WIZmEYLEN geluk ter gelegenheid van zijn benoeming tot afgevaardigde van Belgie bij het Institut International de Cooperation
intellectuelie.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
SECRETARIE

BOEK ER U
VERSLAG OVER HET DIENSTJAAR 1925.
WM!

MUNE HERREN,
Om to voldoen aan de voorschriften van het Reglement der
Secretarie, heb ik de eer U verslag e doers over den toestand
van de Boekerij der Academie gedurende het jaar 1925.
Aanwinsten. — De aanwinsten worden medegedeeld in onze
erslagen en Mededeelingen; gedurende het laatste jaar bedroe •
gen zij 335 boeken en brochures, en 78 tijdschriften. Daarvau
werden 328 boeken en brochures, en 30 tijdschriften aan de
Academie ten geschenke aangeboden, namelijk :

Boeken en
chures.
Door de Regeering . .....
Door openbare besturen, letterkundige en andere genootschappen, onderwijsinrichtingen enz. uit Belgie . . .
Door Academien, Universiteiten,
bibliotheken enz. uit den vreemde . .
Door werkende en briefwisselende
leden der Academie .....
Door buitenlandsche eereleden .
Door bijzondere personen :
a) Uit Belgie ...
b) Uit den vreemde .

Tijdschriften.

13

13

28

4

177

11

32
3

45
30

2

328

30

Werden aangekocht 7 boeken en 1 tijdschrift.

Ruildienst. — In ruiling met hare Verslagen en Mededee
lingen en haar Jaarboek ontving de Academie : nit Belgie 26 en
uit den vreemde 21 tijdschriften.

FONDSEN
BIJ DE KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

VERSIzAG
door den Bestendigen Secretaris, in vergadering van 17 Februari
1926 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 Verslagen en IVIededeelingen, jaarg. 1925, blz. 48-49.

I.

PATER VAN DE VEN=HEREMANS=FONDS
(20.000 fr.)
Art. 4 van het Koninklijk Besluit van 18 Mei 1905).
(Zie Jaarboek voor 1912, blz. 133).

KAS.
Batig slot op 23 Januari 1925.
Interest 1924. ....
Rente l e halfjaar 1925. .
»
2e»
»
.
In kas op 12 Jan. 1926

fr.
»
i»

2472.50
66.38
294.00
294.00

fr.

3126.88

»
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KAREL BOURY-FONDS
Art. 6 van het Koninklijk Besluit van 22 Januari 1909) .
(Zie Jaarboek voor 1912, blz. 124).
KAS.
Batig slot op 23 Januari 1925 . .
. . ..
Interest 1924
Rente l ste halfjaar 1925 .

fr. 4064.84
»
134.32
»
122.00
»

Ingetrokken ter betaling van den Liederbundel
Van der Haegen-Meulemans. .

Rente 2' halfjaar 1925

. .

In kas op 12 Jan. 1926

4321.16
— 1301.20

»

3.019,96
122.00

fr. 3141.96

STAATSMINISTER AUG. BEERNAERT-FONDS.

(Art. 9 van het Koninklijk Besluit van 20 Augustus 1912).
(Zie Jaarboek voor 1919-1920, blz. 182).
KAS.
Batig slot op 12 November 1924 .
Interest 1924 .

. fr. 2341.44
72.06
»
2.413,50

Ingetrokken ter betaling van den Beernaert-prijs
1922-1923 en voor de reiskosten van de Jury

— 1540.00

Rente Nov.1924-Mei '1925 ..
»
Mei-Nov. 1925.. .

»
»
»

In kas op 10 Nov. 1925

873.50
249.00
249.00

fr. 1371.50
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Iv.
PATER SALSMANS-FONDS.
(Art. 5 van het Koninklijk Besluit van 25 Januaii 1909),
(Zie Jaarboek voor 1912, blz. 140).
KAS.
Batig slot op 12 November 1924 .
Interest 1924 ...

. fr. 4542.03
.
»
147.27

» 4689.30
Ingetrokken ter betaling van de zitpenningen
eener Commissievergadering van het Fonds . . — 80.00
» 4609.30
» 294.00

Rente Nov. 1924-Mei 1925 .

» 4903.30
Ingetrokken ter betaling van de zitpenningen
eener Commissievergadering van het Fonds . . — 100.00
» 4803.30
» 294.00

Rente Mei-Nov. 1925 . .
In kas op 10 Nov. 1925

fr. 5097.30

V.
KAREL BARBIER-FONDS.

(Zie Versi. en Meded. 1922, blzz. 15-17, 236, 426; -1924, blz. 237).
KAS.
Batig slot op 18 Nov. 1924 .
Interest 1924. .....
Rente Nov. 1924-Mei 1925 .
»
Mei-Nov. 1925 ..

In kas op 10 Nov.1925

fr.
»
»
»

735.00
2.20
735.00
735.00

fr. 2207.20

Onze oudste Germaansche Meesterschriften
Waar ze zijn en wat er in den loop der eeuwen meë
gebeurde.
Lezing door OMER WATTEZ, werkend lid der Academie.
I

Al wie in mijn jongen tijd hier ter school is geweest, heeft
in .eene bloemlezing zoo wat een en ander gelezen van de geschiedenis der Nederlandsche letteren. Die geschiedenis vangt
aan met een overzicht van de algemeen Germaansche literatuur, inzonderheid van onze oudste Germaansche schriften.
Wij vernamen zoo jets vaags van het bestaan van een Gotitischen Bijbel van Ulfilas, van het Angel-Saksische epos Beowulf, van de Scandinavische Edda, van het Oud-Duitsche Hildebrandslied, het Lodewijkslied, en den Heliand; van de Middel-Hoogduitsche heldendichten Der Nibelunge Not en Kudrun,
en verder nog eenige andere stukken van mindere waarde. Maar
door de meesten werd daar niet heel veel belang aan gehecht,
en het wekte bij weinigen zucht naar weten op.
In leesboeken, gebruikt bij het middelbaar onderwijs, werden soms we] een paar stukjes uit Oud-Germaansche werken
aangetroffen, maar zelden gelezen.
Op de hoogeschool werden in de faculteit van wijsbegeerte
en letteren fragmenten nit die schriften bestudeerd, soms ook
xvel een werk in zijn geheel, maar dit werd vooral in taalkundig
opzicht gedaan, minder voor literaire of cultureele doeleinden.
Na de studiejaren werden tekstboeken met taalcommentarien niet meer ingezien.
Degenen die in ons land voortgingen met de studie van OudGermaansche lettergewrochten zijn niet talrijk geweest, en
Dunne stem Meek di.d van een roepende in de woestijn.
Is dat nu veranderd?
Er werd in onze hoogescholen eene faculteit voor Germaansche philologie ingericht. Er scheen dus lets veranderd to zijn.
Bijna al degenen die zich met Oud-Germaansche letteren
bezig hielden, en een of ander werk daarnit hadden aangevat,
lieten het \veldra steken.
Philips Blommaert, op intellectueel gebied zeker de meest
beslagen man onder onze letterkundigen van rondom 1830,
was hier de eerste, die zich liet bezielen door de mythologie, de
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poezie en de heldendichten van onze voorvaderen uit het
Noorden. Zijne paging om belangstelling voor onze Oud-Germaansche letteren te doen .ontstaan, is zoo goed als vruchteloos
gebleven.
In 1853 verschenen zijne Gedichten. Daarin stolid eene afdeeling, Dietsche Sagenkreits, voorafgegaan Nan eene inleiding over
de godenleer en de heldensage van het Noorden. Die Gedichten
zijn nooit herdrukt geworden.
Max Rooses heeft vier zangen van het Nevelingenlied vertaald, maar heeft bet werk niet voortgezet, bij gebrek aan belangstelling.
Door de Koninklijke Vlaamsche Academie werden prijskampen ingericht voor werden over Germaansche Goden- en heldenleer. Prijzen werden toegekend, doch degenen, die ze behaalden,
hebben, naar mijn weten, op dat gebied, nadien weinig geleverd.
Onze zeer geachte collega, Dr. L. Simons, vertaalde Beowulf
uit het Angel-Saksisch in het Nieuw-Nederlandsch, en voegde
bij zijne vertaling eene grondige, degelijke studie over het oudste
Germaansche epos.
Onlangs, met hem sprekend, drukte ik mijne verwondering
nit, dat er nog geene tweede uitgaaf van zijn werk was verschenen, daar de eerste al lang was uityerkocht.
FIij antwoordde mij, dat intellectueelen, zelfs Germanisten,
bier weinig voor Oud-Germaansche letteren gevoelen, en dat het
hem speet dat hij aan zijne vertaling zooveel tijd had besteed.
Is het niet bedroevend dat te moeten hooren uit den mond
van een man, die in dat yak van wetenschap en literatuur voor
ons hooger onderwijs v eel goeds en schoons had kunnen leveren,
indien het voor Vlamingen, was ingericht gelijk het moet zijn ?
Later heeft hij hier in de Academie nog lezingen gehouden
over het Walthari-lied, maar daarna is er van hem op dat gebied
niets meer uitgekomen. (1)
Onlangs sprak ik met een hoogleeraar in de Germaansche
philologie aan eene onzer universiteiten over literaire Germanistische studien.
Zijn antwoord was dat thans de meeste studenten liefst gaan
meewerken aan dialectologie, maar dat de algemeene Germaansche literatuur, vooral de oudere letteren, hen afschrikt, omdat
ze geen boeken hebben en misschien ook wel omdat ze in 't middelbaar onderwijs daarvoor niet genoeg werden voorbereid.
Dat was waarheid. 1k kende, bij ondervinding, ook den toe,
stand. Wij hebben inderdaad zien vormen : dialectologen, folklo(1) Bene vertaling van bet Waltharilied, met uitvoerige inleiding,
door L. Simons is verschenen in de Leuvensche bijdragen.
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risten, tekstv(.1-klaarders en tekstverbeteraars, waaronder uitstekende ; maar het ontbreekt ons aan leeraars, belezen en beslagen
in de Germaansche literaturen, begaafd met smaak en critischen
zin voor het edele en schoone in de oude letteren der volkeren
van Welke wij afstammen en Wier taal we spreken.
Zulke leeraars bestaan in landen van hooge kultuur. Werken
in dien card zijn er ook in menigte. Wij treffen ze voornamelijk
in de Duitsche, Engelsche en Scandinavische landen. Minder
in de Nederlan den.
Buiten het werk van enkele bekende philologen en historieschrijvers, bezitten wij in de zuivere Noord-Nederlandsche literatuur betrekkelijk weinig kultureele prestatien op het gebied der
literaire Germanistiek.
Van Lennep, naar het voorbeeld van Walter Scott, Hofdijk, Alberding-k Thym en enkele andere prozaschrijvers vonden
voor lion werk stof in het Germaansche leven onzer voorouders.
Wij kennen Onze Voorouders, Ons Foorgeslacht en Karolingische Ferhalen van deze schrijvers.
In de poezie is er niet veel meer voorhanden.
Vosmaer, in zijn Vogels, dichtte eenige heelden uit den
epischen sagenkring der Edda om, gelijk hij zei, in den geest
deel te nemen aan de grootsche muzikale geheurtenis Bier dagen, de eerste opvoeringen van Wagners Ring des Nibelungen
te Bayreuth.
Marcellus Emants gaf ons Godenschernering; J. B. Schepers Bragi, en in de Middel-Nederlandsche letteren vond Boutens stof voor zijn Beatrijs, en TY H. H. Knippenberg voor zijne
EPische Gedichten.
Maar dat is bijna alles wat ik weet, en het staat daar gelijk
afgezonclerd in een hoekje op het uitg-estrekte veld der Nederlandsche letteren.
Prof. B. Symons te Groningen en Prof. R. Boer te Amsterdam, die stellig twee uitstekende geleerden zijn op het gebied
van Germanistiek, schreven hunne inleiding en commentarien
van Oud-Germaansche tekstuitgaven in het Duitsch. Zoo deed
de eerste met Kudrun, de tweede met de Edda.
Richt zich dat niet minder tot he Nederlandsch geletterde
yolk, clan tot het Duitsclie, bij wie zulke uitgaven niet ontbreken?
Of werd het gedaan met het oog op meerdere verspreiding
of grooter afzetgehied?
Holland is nu ook joist het land niet waar men veel heeft
gehouden van de schoonheid der Oud-Germaansche letteren,
die tot de Middeleeuwen behooren. Het Hollandsche intellect
is vooral een Renaissance-intellect. Het staat in verband met
de Hervorming. De Renaissance heeft toch alles willen op zijde
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stellen wat nit de Micidelecuwen en nit het Noorden was. In
Duitschland heeft men, ten tijde van Goethe en Novalis, de
Middeleeuwen begrepen; doch minder in Nederland, ten tijde
van Bilderdijk en Tollens.
De Vlamingen, ik spreek van intellectuelen, — hadden
betere Middeleeuwers of medievisten kunnen zijn ; het glanstijdperk hunner cultuur ligt immers in de Middeleeuwen. Zij zijn,
ongelukkig genoeg, meest alle « deracines », gelijk een onzer
eerste dichtcrs eens terecht zei.
Een van onze eerste Vlaamsche schrijvers, veel gelezen in
Vlaanderen en in Holland, schreef in een van zijn laatste
werken van een becldschoone dame awl het schaatsenrijden en
« die hij moest trachten te benaderen, te veroveren zooals de
Graalridder, door den vuurkring heen, de Walkure veroverde. »
Graalridders hebben nu toch niets met Walkuren te maken
gehad. Het is alsof iemand zou beweren, dat eene Grieksche
amazone geschaakt werd door St. Joris of St. Michiel.
Zulke anachronismen leest men enkel bij geletterden, die,
zooals hier, werden ontworteld en eenzijdig ontwikkeld.
Wij, Vlamingen, zijn toch geen Latijnen, maar Germanen.
Ik zeg dat nu niet om aan politiek te doen. Ik doe niet aan
pangerrnanism », maar aan Germanistiek, aan Germaansche
cultuur.

Wat ik \veet van Germaansche talen en literaturen heb ik
niet uit onze scholen, noch uit onze boeken, op enkele uitzonderingen na, namelijk die van de hooger genoemde Vlamingen,
en die van Emile de Laveleye en Godefroid Kurth, die hunne
wetenschap op dat gebied ook meer in den vreemde clan hier
hebben opgedaan.
De eerste leverde eerie vertaling van het Nevelingenlied
met voortreffelijke inleiding; de tweede schreef l'Epopee merovingienne en dat prachtige hock : Les origines de la civilisation
moderne, dat ons klaar en duidelijk bewijst langs waar ons (le
beschaving is. gekomen.
Er Leo Goemans, onze bestendige secretaris der Koninklijke
Vlaamsche Academie, lief in 1890 te Leuven verschijnen : « Le
»
H g liand, messiade saxonne du IX'
Sedertdien heeft ook hij het gebied der litteraire Germanistiek verlaten voor de studie der phonctiek en der dialectologie, die toen in onze faculteiten voor Germaansche philologie
sterk aan de dagorde waren, maar in den laatsten tijd opmerkelijk zijn verlaten geworden voor de toponymie. 1k verklaar het
hier rechttiit: dat alles was en is te exelusief. onze Germanisten
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waren goede phonetisten, dialectologen, en zullen thans waarschijnlijk uitstekende toponymisten worden, maar op het gebied
der algemeene Germaansche letteren is hunne bedrijvigheid
veel minder drub.
Wat is in Vlaanderen dat werk, vergeleken bij de macht
van Duitsche, Engelsche en Scandinavische boeken, die over
Germaansche kultuur : kunst, wetenschap en letteren handelen?
De meeste zijn hier zoo goed als onbekend of, ten minste,
staan niet in onze bibliotheken.
Ik heb verwonderd opgekeken toen mijne lezing verschenen
was over William Morris en de Oud-Germaansche letteren in
de nieuwere Engelsche literatuur.
Een jonge Germanist verklaarde mij ronduit dat hij nooit
had gehoord van den Morris, die de Volsunga-Saga vertaalde
en het epos dichtte : The Story of Sigurd and the Fall of the
Niblungs.
Gedurende eene lezing, welke ik in een geletterd midden
hield over het heldendicht Goedroen, hoorde ik een toehoorder,
die niet ver van mij zat, aan zijn buurman vragen wat Wikings
aren. En zonderling genoeg, de vrager was ook een Germanist,
gelijk degene aan wien hij de vraag stelde, en die over die vraag
nog al vreemd opheek.
Is dat alles niet teekenend voor onze toestanden, ons intellect in de school dat op andere wegen werd geleid, dan de natuurlijke wegen? Is dat inderdaad geene denationalisatie?
Wat al verkeerde beoordeelingen heb ik sinds jaren gelezen
over ntijn werk, op het gebied der Oud-Germaansche letteren
om niet te spreken van kwaadwillige.
Germanistiek werd, vrijwillig of niet, verward met de politieke drijverij van het « pangermanism ».
Gansch in 't begin van den wereldoorlog werd ik bij de
regeering door een naamloozen brief aangeklaagd en heschuldigd van pangermanistische uitlatingen in 't openbaar in de
Belgische hoofdstad. En let wel, ik had Brussel verlaten een
paar weken v6Or de oorlog uitbrak. Ik werd door de regeering,
die toen in Antwerpen verbleef, in Augustus 1914, uitgenoodigd
om over die « uitlatingen » te verantwoorden. Het viel me niet
zeer moeilijk, aangezien ik tijdcns den oorlog de Belgische
hoofdstad niet heb gezien, en er dus het woord niet kon gevoerd
hebben.
Ik heb, gelukkig genoeg, ook menschen mogen treffen die
mij aanmoedigden om op het gebied der Germanistiek op de
ingeslagen baan voort te gaan.
Ofschoon geen vijand van Fransche, noch van Latijnsche
cultuur in 't algemeen, zeg ik met M me de Stael :

— 88 —

« Toutes mes impressions, touter mes idees me portent depr eferences vers les litteratures du Nord. » (1)

En dat, omaat ik Vlaming ben.
Then ik mijn Germaansche Balladen en Germaansche
Beelden had laten verschijnen, schreef Prof. Te Winkel mij
orn bij aan te zetten zoo voort te gaan, dat « daaruit de echte
geest van het Dietschdom sprak. »
Ik heb voortgedaan en ik heb in mijn werk mijn grootste
voldoening gevonden.

II
Ik wil u wat mededeelen over onze oudste Germaansche
schriften. Ik heb geen nieuwe bronnen ontdekt, maar ik kom
anderen toch ook niet napraten. Veel van wat ik zeggen zal,
staat in boeken ; maar bij hetgeen ik in die boeken gelezen heb,
heb ik ook nagedacht.
Toen ik onlangs in de jury zetelde voor den hoogeschoolprijskamp in de Germaansche philologie, werd door een kandidaat, doctor in de wijsbegeerte en letteren, geklaagd over het
gebrek aan werken over Germanistiek en boeken uit de Germaansche literaturen in de bibliotheken onzer staatshooge
scholen.
Dat is toch nog al erg, meende ik, als men weet dat aan onze
hoogescholen eene faculteit 1;an Germaansche philologie werd
opgericht. Ik denk dus dat hetgeen ik hier zal zeggen over onze
oudste Germaansche schriften, waar ze zijn en wat er met gebeurde, geen nutteloos werk zal zijn.

In de Middeleeuwen hadden, gedurende zeker tijdperk, de
volkeren van Germaanschen oorsprong invloed, niet alleen op
stoffelijk, maar ook op geestelijk gebied. En waaraan kan men
dat best bemerken?
Die invloed kwam al dadelijk na de veroveringstochten van
Goten, Vranken en Noormannen, die zich over West- en ZuidEuropa hadden verspreid en hier en daar rijken hadden gesticht.
De toponymie van die gewesten zegt ons genoeg, waar ze geweest
zijn, en wat ze daar gedaan hebben is ons ook bekend.
De Middeleeuwen waren geen « nacht van duizend jaar »,
gelijk heweerd werd door Michelet en anderen.
(1) Histoire de la litterature francaise illustree publiee sous la
direction de MM. Joseph Bedier de l'Acadernie francaise, professeur an
College de France et Paul Hazard, maitre de conferences a la Sorbonne_
Libraire Larousse . Paris. Tome I page 28.
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Er is een tijd geweest, dat zoowat iedereen in West-Europa
een Germaanschen naam droeg, zooals er later een tijd is geweest, dat alle Germaansche namen van manner van beteekenis
verlatijnscht werden. Er zijn ors dtAizenden Germaansche per-soonsnamen uit de Middeleeuwen bekend. Beziet maar eens de
namen van heiligen van beide geslachten in onze oude kalenders,
en de . namen van den adel ten tijde van Merowing-ers, Karolingers en nog nadien. Gontran is Loch niets anders dan Gunther,
en Gautier is hetzelfde als Walter.
En de hedendaagsche Fransche namen zooals Henri, Louis,
Robert zijn zoo Germaansch als maar zijn kan.
Wat heeft dat te beduiden ? Dat de Germaansche volkeren
en talen reeds gedurende de vroege Middeleeuwen hoog in macht
en in aanzien waren gestegen, Nvat men later hevig heeft tegengewerkt. Men heeft zelfs gepoogd de herinnering er aan nit te
&oven.
Karel de Groote sprak Been Fransch met zijne paladijnen,
zooals men beweerde, maar Germaansch of, Mader bepaald,
Frankisch. Frankisch was de taal aan het hof der Frankische
koningen gedurende eeuwen. Maar later heeft men in Frankrijk
laten gelooven dat de Franken afstamden van Hector, dat zij
van Troje kwamen en niet van over den Rijn. Dat was ten tijde
dat de Latijnsche volkeren en talen een overwegenden invloed
kregen door wat men noemde het « Humanism » en het « Italianism » en de zoogenaamde « Renaissance » (1) .
In die tijden moest hier in Vlaanderen Dodoens Dodonaeus
orders geheeten en Kremer wend Mercator genoemd.
Dat was het Latijnsche tijdperk.

(1) « Le mot de renaissance ne se rencontre pas chez nos ecrivains
du XVIe siècle pour designer la grande qansformation qui s'accomplit
alors dans nos lettres et dans nos arts. Les promoteurs et les temoins
de ce mouvement se sent servis plutOt d'autres expression : retour
Page d'or », lumiere dissipant les tenebres gothiques et les brumes
cimmeriennes », « restitution des bonnes lettres » etc. Seul, semble-t-il,
au XVIe siecle, dans sa dedicace des Vies de Plutarque, Amyot a employe la metaphore tiree de l'idee de « resurection
quand it a rappele
It I-Ienri que le grand roi Francais avait heureusement fonde et
commence de faire renaistre et florir en ce noble royaume les bonnes
lettres ».. « On vit renaitre Hector, Andromaque, Ilion, • dira Boileau A.
son tour. L'image ne devint usuelle qu'a la fin du XVII° siècle : l'Acadernie accueille « renaissance » en cette acception dans la seconde
edition de soil Dictionnaire, parue en 1718. On peut regretter que ce
mot consacre 'tine injustice a l'egard du moyen age. Mais ii dit le culte
ardent, exclusif de notre Age classique pour la Grece et pour Rome; it
indique quel ideal, sous le regne des Valois, renova les lettres francaises.
Histoirc de la litterature francaise illustree, publiee sous la direc
tion de MM. J. Bedicr et P. Hazard, Tome I, p. 127, Paris. Larousse
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De Gertnaansche tijd, die voorafgiug, was de tijd der heldensagen. Elke Germaansche stam had zijne sagen, of dezelfde sage
werd gewijzigd volgens of naarmate ze voorkwam bij Noren,
Coten, Angel-Saksers of Franken.
Men spreekt van Gotische sagen met 1-,1 'rtnenrik en Diedertk
als helden ; Noorsche sagen met Sigurd, Helgi en Wieland ;
Angel-Saksische sagen met Beowulf als held en zijn trouwen
kamper Wiglaf ; Burgondische sagen met Gunther en zijn trouwen dienaar Hagen ; Frankische sagen met Brunhild, Krimhild
en Siegfried, die dezelfde is als de Noorsche Sigurd ; Hunnensagen met Etzel (Attila) als held en BlOdel, zijn broeder.
Lit de satnensmelting dozer drie laatste sagen is het Neve=
lingenlied ontstaan.
Er zijn Friesisch-Saksische sagen. Heiden zijn Hagen,
Hettel, zijn koenen kamper 'ate en de « zoete zanger » Horan&
de weerga van _den zanger Volker nit het Nevelingenlied.
Pit deze sagen ontstond in Oostenrijk het Middelhoogduitsae epos Kudrun of Gudrun, « Nebensonne des Nibelungenhedes », gelijk een Duitsch dichter zegt.
De oude Germanen werden « barbaren » geheeten door de
Romeinen en nu nog door onze geschicdschrijvers, die zelf van
« Barbaarschen » oorsprong zijn, maar Latijnsch geworden door
opvoeding.
De Germanen zouden geen barbaren blijven. Barbaren wil
overigens toch niets antlers zeggen dan e -c,reemden ». Voor de
Grieken waren de Romeinen « barbaren ». Deze zouden ook geene
barbaren blijven, na in aanraking te zijn gekomen met de Grieksche beschaving. De Germanen zijn het ook niet gebleven, nadat
zij kennis hadden gemaakt met de zuidelijke cultuur, waaruit
zij hun eigen cultuur zouden halen, maar die op eigen manier
bewerken, zooals de Romeinen en zelfs de Grieken v6Or hen
hadden gedaan.
Graze Germaansche voorvaderen waren niet beroofd van
verstand, noch Nan poetischen aanleg en aesthetischen zin
zich zelf eene cultuur te vormen. Dit getnigen, zoowel als de
gebouwen en de beelden, de sagen en de smoker', op Germaanschen bodem ontsproten.
De hoofdmotieven van de Germaansche sagen vijn :
A. — Kamplust, gepaard met eergevoel en zucht naar
Toem.
B. — Begeerte naar goud, naar een schat, die op den dttur
het geluk zal verstoren : bet Rijngoud, de schat van Ermenrik, enz.
C. — Getrouwheid tot den flood aan den Heer, den bloedverwant of den stam tot welken men behoorde.

-91-D.— Gevoel voor zang en dichtkunst : Horand in Goedroen.
Volker in het Nevelingenlied.
De kenmerken van die sagen zijn nog :
A. — Het zwaard van den held draagt een naam: Nothung,
Balmung, Hrunting, Durandal, Joyeuse (1).
B. — De beeldspraak is geene uitgewerkte allegoric, maar
het zijn vergelijkingen, « kenningar » geheeten, gelijk in
B e Ow ul f
C. — De vrouw speelt eerie aanzienlijke rol in vele sagen.
In geene enkele literatuur der wereld speelt zij zulke ideale roe.
Tacitus merkte dit reeds vOOr eeuwen; inaar wij weten het nog
beter nit de Edda, het Nevelingenlied en Goedroen dan nit
Tacitus' Germania.
Verder treffen wij nog in die sager' :
D. — De aankomst van een held : Beowulf, Siegfried,
Lohengrin.
— Het dooden van een draak, of een ander monster,
-dat de geest van het kwaad verbeeldt.
F.
Bloedwraak wordt gepleegd, behalve in Goedroen,
waarin het Christelijk beginsel der verzoening verschijnt.
In onze sagen en epen kunnen wii den overgang van het
heidendom tot het Christendom bij de Germaansche volkeren
bestudeeren en den grooten invloed werken deze volkeren op
onze beschaving en z3ifs op de Fransche hebben gehad.
Wij kunnen ook den invloed der Germaansche sagen op de
Fransche « chansons de geste » nagaan, en daarover dan lezen
de Fransche werken van Leon Gautier, vooral zijne klassieke
uitgave van La Chanson de Roland met hare treffende inleiding
en zijne Les EpoPees francaises. Ook de werken gelijk de Histoire poetique de Charlemagne van Gaston Paris, die te Bonn
en te Goettingen had gestudeerd.
Vergeten wij eindelijk ook niet het Nverk van den Italiaan
Pio Rajna : Le origine dell' epopen francesse, verschenen in
1884.
Wat men later ook moge gepoogd hebben, vooral in den
laatsten tijd om het aandeel der Germaansche volkeren in de
Europeesche cultuur te kleineeren, en de stevige Duitsche
wetenschap over de Middeleeukvsche toestanden en beschaving
te wederleggen, geeft mij stof tot nadenken.
Toen ik de reeds aangehaalde Histoire de la liitjrature
francaise had gelezen, en vooral Le Genie du Rhin, zes lessen
(1) ()nnoodig te bewiizen, meen ik, dat de Fransche K Chansons
de Geste » van Germaansche stof zijn, gelijk Karel de Groote zelf van
Cermaanschen oorsprong was.
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gegeven aan de thans verfranschte universiteit van Straatsburg,
vroeg ik mij af of ze niet haast weerom de Franken afstammelin=
gen van Hector van Troje zullen laten worden

Hoe zijn de Germaansche sagen en epen tot ons gekomen?
Natuurlijk door schriften, ofschoon zij oorspronkelijk, gedurende eeuwen misschien, uitsluitend van mond tot mond
werden gesproken en voortgezet. Bij de oervolkeren bestond
poezie en literatuur, als ik het zoo mag heeten, eer die volkeren
een alphabet hadden.
Taal is vooral klank; het teeken der taal, de letter, kwam
later. Als wij de oude gedichten van 't Noorden in hunne letterteekens beschouwen, gevoelen wij dat b. v. de Skalden zeer
goed wisten, dat het klank was, zoowel als moderne schrijvers,
die denken dat zij thans de klankexpressie hebben uitgevonden.
Vergelijk eons met de moderne schriften de Edda-liederen, zelfs
onzen Vlaamschen Reinaert, op sommig-e plaatsen een meesterwerk van klankexpressie.
Waar hebben wij de oudste Germaansche geschriften ontdekt? Wat is er mede geheurd in den loop der eeuwen?
In alle tekstuitgaven van lie oude stukken zal men in de
inleiding de beknopte geschiedenis van het handschrift, of
van de kopij van het oorspronkelijkc werk aantreffen. Maar niet
velen hebben eene bibliotheek met tekstuitgaven te hunner
beschikking. Daarom wil ik kortbondig- de geschiedenis van
eenige handschriften samenvatten.
**
Beginnen wij met
I. — De Gotische BIJBEL van Ulfilas (Wulfila of WOlflein)
Het is het oudste stuk, dat wij bezitten, in eene Germaansche
taal geschreven.
De Goten begonnen hunne heertochten in de tweede eeuw
na J. C. van uit Gotenland in het Zuiden van Zweden. Bisschop
Ulphilas stamde af van eene Gotische familie, in de Donaulanden gevestigd, en die, in gevangenschap, naar Cappadocie gevoerd werd. Van heidensche afkomst werd Wulfila christelijk
opgevoed. Hij werd rector in 341 na J. C. en later bisschop
der Goten.
Hij leidde zijne gemeente over den Donau en verkreeg voor
deze van Keizer Constantijn een grondgebied bij Nicopolis. Hij
stierf in 383 op eene kerkvergadering te Constantinopel. Hij
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vertaalde uit het Grieksch in het Gotisch den heelen Bijbel,
behalve het hoek der Koningen, omdat hij, zegt men, zijne
Goten Viet ill strijdlust wilde doen ontvlammen.
Voor zijne vertaling maakte hij een alphabet, bestaande
uit Grieksche en Latijnsche letterteekens, dat geworden is het
Grieksche alphabet en ook het begin van het Gotische schrift,
,dat in de XII' eeuw het Romaansche schrift zou vervangen.
De Goten hadden reeds vO6r Ulfilas een eigen schrift, het
zoogenaamde runenschrift, en aan de, namen der nieuwe letterteekens gaf men de namen van de teekens van het runenschrift (1).
De geschiedenis van het Gotische schrift en zijne verspreiding, en van de invoering der Gotische drukletters is nog een
teeken van overweg-enden Germaanschen invloed in de Middeleeuwen en later. Hier begint eigenlijk de Gotiek. Na het
Gotisch kwam het cursief of « italiek » in gebruik in de
XV' eeuw, nadat in 't midden der XIV' eeuw de beweging was
ontstaan, die men in Italic « Il Rinascimento », in Frankrijk
« La Renaissance » noemde.
Wat ons van den Bijbel van Ulphilas is bel,vab.rd, wordt genoemd de Codex argenteus en herust in de hibliotheek det
Upsal'sche Universiteit. Het handschrift met gouden en zilveren
letterteekens werd in Italic vervaard:gd en werd later ontdekt
in de boekerij van het klooster te Werden aan de Ruhr. Het
werd gekocht door een Zweedschen graaf en geschonken aan
de rrniversiteits-bibliotheek te Tpsala.
Enkele andere stukken of bladen van den Gotischen Bijbel
bestaan nog te Wolfenbiittel te Milaan en in de bibliotheek
van het Vaticaan.
**
II. — BEOIATuix een Angel-Saksisch heldendicht (2) .
Het handschrift van Beowulf werd waarschijnlijk yervaardigd in de X' corky ; maar de handeling van het heldendicht
he.eft plaats in de VII" eeuw. Over den oorsprong van het stuk,
en over hem, die het heeft afgeschreven, weten wij niets. Is
het gedicht het werk van een dichter of hebben verscheidene
er aan gewerkt? Is het geschreven door een Angel-Sakser of
is het .eerie vertaling nit een anderen Germaanschen tongval?
In het gedicht is er geen spraak van Angelen noch Saksers, maar van Denen en Franken, met elkander in strijd.
(1) Gotische Grammatik mit Lesestiicke and Wortverzeichnis von
W. Braune. Halle, Max Niemeyer.
Gotische Sprachdenkmiiler von Dr. J. Jantzen. Sammlung GOschen.
(2) Beowulf. Mit ausfiihrlichem Glossar herausgegeben von Moritz
Heyne, Paderborn, F. Schoningh, 1903.
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geheele geschiedenis; maar ze is weinig bekend.
In 1571 werd te Denton, in Engeland, een man geboren,
die zich in den loop der tijden van zijn leven mocht verheugm
in het be_zit van eene rijke verzameling boeken. Zij maakte
langen tijd zijn gejuk uit ; maar op zekeren dag bewerkte zij ook
zijn ongeluk.
Die man was Robert Bruce Cotton.
In alle deelen van bet land had hij ijverig handschriften
en drukwerk opgezocht en gekocht, en was niet weinig prat opi
zijne rijke bibliotheek.
Onder zijne boeken was er een dat, zoo 't schijnt, niet aan
de overheid behaagde. Sir Robert Bruce werd zelfs beschuldigd
aan de vervaardiging van dat boek te hebben medegewerkt. Al
zijne boeken werden hem daarom ontnomen, en de man had
zooveel verdriet, dat hij hegon te kwijnen en in 1631 den geest
gaf.
De boeken waren gelukkig niet verloren. In 't begin der
XVIII e eeuw werd er een kataloog van opgemaakt door Humphrey Wanley.
In 1731 vernielde een brand het grootste gedeelte van de
boeken nit Cotton House en beschadigde de overgeblevene.
()ider deze be yond zich het handschrift van BeOwulf. In Wanley's kataloog wordt het vermeld als een stuk, in 't AngelSaksisch opgesteld, en dat betrekking heeft op de geschiedenis
der Denen. Maar in die dagen bekommerde men zich niet veel
om Angel-Saksische of andere Oud-Germaansche schriften,
zelfs niet in Engeland en de andere Germaansche landen...
't Was al Latijn dat de klok sloeg.
Gelukkig voor onze literatuur waren er ook eenige
menschen van eene andere meening; maar ze waren niet talrijk
en ze bewoonden meest het hooge Noorden. Een geleerde
IJslander, met name Thorkelin, kreeg de boekenlijst van Wanley
in handen. Zijn oog viel bij toeval op het vermelde AngelSaksische work en zoo ontdekte hij in 't British Museum c
Londen het handschrift van BeOwulf.
Sedert den brand van Cotton House waren de overblijvende
boeken, waaronder Be6wulf, naar het British Museum gevoerd.
Zij vormen de « Cotton Library », dat is de verzameling van
den ongelukkigen Robert Bruce.
Razy ulf is gelijk Goedroen bet Germaansche epos der zee.
In Be67eutlf worden bezongen de daden van een held, die
ook dien naam draagt. Het gedicht is geschreven in den trant,
eigen aan de Germaansche clichters uit het heldentijdperk : in
allitereerende verzen, zoogenaamde staf- of letterrijmen.
Behalve zijne letterkundige waarde, de bijzonder sterke
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kracht van voorstelling, die wij er in bewonderen, heeft het
voor ons het groote belang, dat wij er den graad van beschaving
van onze Germaansche voorouders der VIP eeuw in kunnen
bestudeeren. Wat dat betreft : ik verzend u naar de inleiding
van Dr. L. Simons voor zijne vertaling van BeOwulf.
**

III. — Het LODEWIJKSLIED, gedicht uit de IXe eeuw (1) .
Onderwerp. Lodewijk, koning der Franken, rijdt aan de
spits van zijn leger, in 't jaar 881 tegen de Noormannen
overwint ze bij Saucourt, in 't noorden van Frankrijk bij
Abbeville.
In 't Lodewijkslied hebben wij een voorbeeld van de
poetiek der Vranken, en wij kunnen ze vergelijken met de
poetiek der Edda en van Bawulf.
Een paar regels, in Nieuw-Nederlandsch overgezet, zullen
bet ons duidelijk maken wat ze toen door kiankexpressie verstonden :
De koning reed koene, zong een lied schoone
alles te zamen zong Kyrie eleison.
De zang was gezongen; de strijd was begonnen;
't Bloed scheen door de wangen der lustige Franken.
Daar vocht elke held. Als Lodewijk geen;
Snel en koen. Dat was hij gewoon.
Let op den rythmus en luistert hoe die glasheldere taal
klinkt. Destijds noemde men mike poezie : naief en onbeholpen,
arm aan woorden, en alledaagsch.
Maar, lieve God, ze werd g-emaakt om gesproken en gehoord te worden, en niet om door « geschoolde » menschen
bekeken en gelezen te worden, vooral als ze te zeer gekonfijt
zijn in klassieke rhetorika.
De taal in het Oud-Frankische Lawiikslied klinkt als de
taal in de Edda en in Be(57elulf.
Al de woorden hebben een, twee, ten hoogste Brie lettergrepen. Er zijn geen lang-staart ,ig-e bij of grammatische koppelingen gelijk bij onze moderne « klankexpress,ionisten ».
Het handschrift van het Lodewijkslied werd in 1837 gevonden te Valencijn, in Noord-Frankrijk, door Hoffmann von Fallersleben. Die ontdekking ervan werd beschreven door Prof.
(1) Aelteste Deutsche Dichtutigeti. Leipzig, Insel Verlag.
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op zijne ontdekkingsreis.
Op de keerzijde van het blad 141 van het boek met de
werken van den H. Gregorius van Nazianze, staat het Lodewijkslied.
In denzelfden band staat ook de cantilena op de H. Eulalie,
het oudste gedicht in het Romaansch, gelijk toen geheeten werd
de taal, die we nu wel wat verkeerd Fransch noemen.
De taal van het Lodewijkslied was de taal der Franken; het
is Frankisch.
Miillenhoff noemt het Middel-Frankisch en Braune ZuidFrankisch. Dit komt er nu niet op aan; het is en blijft
Frankisch, — de taal der Franken, die niet van Troje kwamen.
We weten er toch mee hoe onze voorvaderen, de Franken,
zongen en dichtten.
De vertaling welke Jonckbloet geeft van het Lodewijkslied
in zijne Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde is
onschoon en zelfs niet rythmisch. Het is geschreven taal; ze
klinkt niet.

IV. — De HELIAND, Oud-Saksisch gedicht uit de IX' eeuw.
De dichter verhaalt op eigenaardige wijze het leven van
Jezus. De Heiland wordt voorgesteld als een Germaansche
koning. Alles is in het gedicht Germaansch van uitzicht, toon
en aard. Jezus is een milde koning voor de Apostelen, zijne
trouwe vassalen en weerbare mannen, juist gelijk in een OudGermaansch epos.
Aan een strijdlustig yolk de leer der lief de van het Evangelie
lezen was voorwaar een moeilijk werk. Op eene plaats wordt het
zwaard getrokken ; dat is in den hof van Gethsemane. De dichter
schildert ons dit tooneel van het afslaan van 't oor van Malchus
met lust op de wijze van een heldendicht. Daar schijnt hij in
zijn element to zijn, gelijk ook bij de schildering van den storm
op het meer van Galilea, waar Jezus op het water wandelt. (1)
De Heliand werd in Westfalen gedicht tusschen 825-835.
De tekst ervan werd uitgegeven door wijlen Dr. Moritz
Heyne, buitenlandsch eerelid der Koninklijke Vl. Academie. (2)
Een stuk ervan werd ontdekt in een Latijnsch haudschrift
in de Bibliotheek van het Vatikaan. Door eene hand uit de
(1) Altdentsches Lesebuch von Dr. Willy Scheel, Berlin. E. S.
Mittler.
(2) Altniederdeutsche Denkmdler. Mit ausfiihrlichem Glossar.
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IX' eeuw werd het stuk daar op de vrij gebleven bladzijden ingeschreven.
Het was dus zoowat overal een aandrift van wege monnikenafschrijk ers om de volksgedichten van hun tijd in te schrijven
op perkament in boeken, die maar alleen bestemd waren voor
kiassieke letteren of Latijnsche schriften uit de Middeleeuwen.
Wij molten bet hun dank wijten dat wij jets hebben bewaard
van de poezie onzer voorvaderen.

V. — Het HII4 DEBRANDSLIED is zeker een der oudste Germaansche heldendichten. Het beherort tot de « Gotische Dietrichepen » en werd waarschijnlijk op 't einde der VIII' eeuw
gedicht. Het heeft zijn naam van Hildebrand, den koenen
wapenmeester van Diederik van Berne, of Theodorik, den Gotenkoning.
Beiden waren voor Odoaker gevlucht bij Etzel, den Hunnenkoning. Na jaren keert Hildebrand terug naar zijn land, Italie,
waar hij eene jonge vrouw en een zoontje had achtergelaten.
Aan de landgrens wordt Hildebrand den ingang geweigerd
door een jongen ridder, aan het hoofd van krijgslieden. Er gaat
een kamp tusschen de twee ridders plaats hebben. Hildebrand
vraagt aan den jongen ridder hoe hij beet, en deze antwoordt,
dat hij Hadubrant is, de noon van Hildebrand.
— Dan hebt ge nog nooit voor zoo een nauw bloedverwant
gestaan, zegt hem Hildebrand, en hij verzekert hem dat hij zijn
vader is.
Hadubrant wil het niet gelooven, want er werd hem verzedat zijn vader dood is.
kerd door betrouwbare
Hij beweert dat de oude liegt en maakt zich bereid om met
-hem te vechten.
In de ziel van Hildebrand wordt een strijd gevoerd tusschen
vadervreugde en riddereer. Deze heeft de overhand en de riclders
vechten...
Wij weten niet wie er overwint ; want het handschrift is
maar een hrokstuk, dat ontdekt werd in het klooster te Fulda
en thans wordt bewaard te Cassel.
Het onderwern is tragisch, maar de sage werd ook bij andere
volkeren aangetroffen.
In het Hildebrandslied bewonderen wij het spel der stafrijmen, geliik de Oud-Germaansche dichters het verstonden en
in hunne liederen in de negende eeuw gebruikten. Men kan
vergelijken met BeOwulf en met de Edda.
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VI. — Het WALTHARILMD.
Dit is geen Germaansch maar een Latijnsch gedicht uit de
X' eeuw. Het werd geschreven in de abdij van Sint-Gallen door
den monnik Ekkehard.
Is het een oorspronkelijk Latijnsch werk of is het een Oud
ermaansch vertaald epos?
Die vraag werd al zoo dikwijls opgeworpen.
Hierover heb ik het eater niet. Het is mij te doen om den
inhoud. Aileen wil ik dit zeggen :
We weten dat de geestelijken somtijds voor Latijnsche gedichten, in hunne scholen gebruikt, hunne stof kozen onder de
Germaansche volkszangen.
Dit kan ook het gev al geweest zijn voor het Waltharilied.
Eeuwen lang bleef het stuk verborgen. In 1780 werd het ontdekt,
terwij1 men bezig was eene tekstuitgave te bereiden van het
Nevelingenlied.
Dat Latijnsche gedicht bevestigt ons ook hoe groot de
irwloed was en de populariteit van de Oud-Germaansche heldensagen, zelfs op 't Latijnendom der middeleenwen.
Er waren er wel die er jacht op maakten en ze aanzagen als,
zijnde « fabulas inanes » of « cantica turpia et luxuriosa ». Toch
is het waar dat monniken ze opschreven, en dat ze zoo bewaard
zijn geblev en in kloosters en abdijen.
Het onderwerp van het Waltharilied is het volgende :
Attila, de Hunnenkoning, is in heertocht tegen de Franken,
Burgonden en Acquitaniörs. Hij heeft drie gijzelaars gevat en
voert ze naar PanoniOn. Walther van Acquitanie vlucht met
Hildegonde. De vluchtelingen komen aan den Rijn ; maar koningGunther zendt krijgslieden uit om ze te vangen. Walther zegeviert over hen en over de Saksers. Hij voert verder strijd tegen
Giinther en Hagen. Walther geraakt eindelijk met Hildegonde
behouden thuis en huwt haar.
Het onderwerp is wat we « romantisch » noemen ; maar het
heeft een historischen grond, gelijk ook het Nevelingenlied en
incest alle heldensagen.
Victor von Scheffel heeft uit het Waltharilied de stof gen'aakt voor zijn meesterlijken historischen roman « Ekkehard. —
Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert. »
Hij hangt ons een sprekend tafereel op van de beschaving
in de Rijnlanden in dit tijdperk, eene eeuw na Karel den Groote_
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VII. — De EDDA.
Ik moet, wat de Edda betreft, verzenden naar mijne lezing
gehouden in de Academic in 1924 (1).
Ik verzend ook de weetgierigen naar het werk van Prof. R.
Boer, die op 8 Januari 1924 te Amsterdam, op het verjaringsfeest
der universiteit, eene merkwaardige rede hield over Het poetisch
karakter der Edda.
Hij bezorgde ons ook de voortreffelijke tekstuitgave van
de Edda (2).
Die rede van Prof. R. Boer is van het joirgste en het beste,
dat wij op het gebied van de studie der Oud-Noorsche literatuur hebben aan te stippen in de Nederlanden.
Het weze hier nog eens herhaald dat Edda beteekent
poetiek », en niet (( grootmoeder », gelijk men vroeger meende.
meende.
Omtrent 1645 werd het handschrift der Edda ontdekt
op IJsland door Brynolf Sweinson, bisschop van Skalholt.
Er zijn twee Edda's, de oudere en de jongere, anders geheeten de Saemund-Edda en de Snorri-Edda, naar de namen
der verzamelaars of opteekenaars. Zij berusten te Kopenhagen
in de Kon. Bibliotheek : de Lieder-Edda (Codex regius) en de
Proza-Edda.
***
Thans zijn wij gekomen aan de twee groote Middel - HoogNEVELINGENLIED en GonDROEN :
duitsche volksheldendichten : het

Das EinQ
furchtbar prdchtig wie blutiger Nordlichtschein
Das Andre — siisz and milde, als blickte Vollmond drein.
VIII. — Het NEVF,LINGENLIED. - « Der Nibelunge Not
heette het in de Middeleeuwen. Het moet zijn gedicht geworden
rondom 1200. Het was toen de eerste bloeiperiode der Duitsche
letteren. De dichter of de dichters zijn ons onbekend. Het is
een volksepos, dat wil zeggen dat het niet den stempel draagt
van een persoonlijken dichter, maar dat het op objectieve wijze
weerspiegelt de beschaving en den geest van een geheel tijdperk in de Middeleeuwen. Het verschil met bet «hiifische Epos»
is, dat dit laatste op subjectieve wijze werd gedicht, b. v.
Parcival van Wolfran von Eschenbach, die een heldendicht
(1) Versiagen en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche _Academie.
Igg. 1924. Biz. 641-662.
(2) Die Edda mit historisch-critischem Commentar. Haarlem. H. D.
Tjeenk Willinck en Zoon.
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aan het ridderdom in die beroerde tijden eene meer ideale
strekking te geven.
Alhoewel volksepos, is het Nevelingenlied toch een kuniterk (1) . Het werd geschreven volgens vaste regels van poètiek.
Er zijn vier handschriften bekend van het Nevelingenlied.
A. Het Hohenems-Miinchener in de Bibliotheek te Munchen.
B. Het Sint-Galler handschrift in de « Stiftsbibliothek
te Sint-Gallen.
C. Het Hohenems-Laszbergische hs. in de « Fiirstenbergische-Bibliothek » te Donaueschingen.
D. Het Ambras-Wiener hs. in de bibliotheek
Weenen.
Ik zal beginnen met te zeggen dat het jongste en het merkwaardigste, dat ik over het ontstaan van het Nevelingenlied
gelezen heb, de nieuwe uitgave is van het werk van Hensler,
verschenen in 1922 (2) , eene omwerking van eene eerste schets
Lied und EPos van 1905.
Alles aanhalen en overzien wat omtrent het Nevelingenlied
is verschenen is, in eene lezing als deze, onmogelijk.
Tekstuitgaven, vertalingen, bewerkingen, opsporing van
bronnen, karakterstudien en dies meer verbeeld ik mij als cen
berg van boeken.
Het Nevelingenlied is de sage van Siegfried.
In de Middeleeuwen was die sage in alle Germaansche landen bekend, ook in Vlaanderen.
Ik las in mijne schooljaren een paar stukken uit eene
Dietsche vertaling in de Nederlandsche Dichterhalle van Prof
Reremans « Zegevryts Beerenvangst » en « Zegevrijts Uitvaert ».
Keizer Maximiliaan, (( der letzte Ritter », gelijk
vroeger Karel de Groote, eenige Oud-Germaansche schriften,
niet opschrijven maar afschrijven, van 1504 tot 1518 door een
(1) Der Nibelunge Not, und mittelhochdeutsche Grammatik von
Prof. Dr. Golther. — Leipzig Sammlung GOschen.
Das Nibelungenlied. Nach der Lachmann'schen Handschrift A im
Auszuge mit WOrterverzeichnis, erlduternden Anmerkungen und einer
kurzen Grammatik des Mittelhochdeutschen ; herausgegeben von Dr.
Sieger. — Leipzig, 0. R. Reisland. 1904.
Das Nibelungenlied, iibersetzt von Karl Simrock. Cotta-Stuttgart.
Das Nibelungenlied, bearbeiteit und eingeleitet von Roman Woerner. Cotta. Stuttgart.
Das Nibelungenlied, nach dem Quellm bearbeiteit von Emil Engelmann : Paul Neff. Suttgart.
(2) Andreas Hensler. Nibelungensage find Nibelungenlied. Druck
und Verlag von Pr. With. Ruhfius. Dortmund.
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Deze afschriften werden ontdekt op het slot Ambras bij Innsbruck.
Gelukkig voor ons; want na de cerste vernietiging van
Germaansche schriften, die moet plaats gehad. hebben ten tijde
van Lodewijk den Vrome, en de miskenning van wege het
(( Humanism », was het dat een gezaghebbend man genoegen
vond in de poètische voortbrengsclen van eigen yolk en de
oude handschriften opnieuw liet overschrijven. Dat deed Maximiliaan. Zoo bleven zij ons bewaard. Doch bij het yolk ging de
sage zoo goed als verloren. Ze werd nog eens bewerkt door Hans
Sachs, in 1587, te Nurenberg, onder den titel van Der hoernen
Seyfried en, gelijk De Faustus, als volksboekje op de markten
verkocht.
Twee honderd jaar verliepen, na het boekje van Sachs, eer
te Zurich een bock verscheen Chriemhildes Rache door Jacob
Bodmer, een Zwitser, die in het archief te Hohencms een brokstuk nit Der Nibelunge NO t had ontdekt.
Zijn leerling C. H. Muller gaf in 1782 het geheele handschrift uit van bet Nevelingenlied. Het work droeg voor titel :
(, Der Nibelungen Liet, ,ein Rittergedicht aus dem 13. oder
14. Jahrhundert. »
Het bock werd den honing van Pruisen, Frederik, den
vriend van Voltaire, aangeboden, die zei, dat hij er keen
(( Schusz Pulver » voor gaf. Zooveel was hem het epos van zijn
eigen yolk waard.

IX. GOEDROEN, Kudrun, Gudrun.
Onder de stukken die ontdekt werden in 1819 op het slot
Ambras bij Innsbruck be yond zich ook Kudrun. Het Middelhoogduitsche gedicht, dat Keizer Maximiliaan had laten
copieeren, werd in Oostenrijk vervaardigd rondom 1210.
Wat Goedroen betreft, ik zal verzenden naar mijne lezing :
Gerrnaansche Kultuur in het Goedroenlied in de Academic
gehouden in 1911 (1). Sedertdien is er voor de studie der Goedroen-literatuur nog al wat bijgekomen. Ik moet hiervoor de
aandacht vestigen op het reeds aangchaaldc work van Prof.
Symons in de tweede verbeterde uitgavc (2).

(I) Versiagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie. Igg. 1911. blz. 781-820.
(2) Kildrum herausvgeben von B. Sylnons. Halle a. S. Max. Niemeyer. 1914. Zweite verbesserte Anfiage.
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De inleiding voor de nieuwe tekstuitgave beslaat in die uitgave meer, dan honderd bladzijden en houdt den lezer op de
hoogte van de Goedroen-studie.
Hoe de Goedroensage van uit het Noorden, waar zij is ontstaan, naar 't Zuiden der Germaansche landen is gekomen, hebben de sagenvorschers nog niet klaar kunnen bewijzen.
Tusschen deze twee uitersten van het Germaansche taalgebied ligt de plaats der handeling van het Goedroenlied. Het
is de Noordzee; het zijn onze kusten, welke in de vroegere
Middeleeuwen door Noordsche wikings zijn bezocht geworden,
veroverd en bevolkt. Denemarken, Zeeland en Normandie worden in 't gedicht vernoemd. De slag op het Wulpzand werd op
onze kust geleverd. Een Vlaamsch dorp, Wulpen geheeten, ligt
aan onze zeekust.
De zee was de wereld der Wikings en het Goedroenlied is
het lied van de zee, gelijk het Nevelingenlied het lied is van
het land, — de garde, de rotsen, de beide, de wouden en den
Rijnstroom.
In tegenstelling met het Nevelingenlied, ligt in het Goedroenlied, nevens de Oud-Germaansch-Heidensche bloedwraak,
reeds, de Christelijke leer der verzoening van welke nog Been
spraak is in het Nevelingenlied.
Het Goedroenlied werd op 't model van het Nevelingenlied,
volgens dezelfde regels van verskunst, gedicht.

VAN DEN Vos REINAERDE of Reinaert de Vos.
Naar er spraak is van onze oudste Germaansche meesterschriften van welke de schrijvers ons onbekend zijn, mag de
Dietsche Reinaert niet vergeten worden.
Het werk behoort eigenlijk niet tot de Oud-Germaansche
letteren maar tot de Middel-Nederlandsche, daar het in de eerste
heift der XIII' ecuw, voor 1250, werd geschrcven.
Maar wij hebben het Nevelingenlied en Goedroen onder de
oudste Germaansche mcesterschriften gesteld, die beide tot de
Middel-Hoogduitsche literatuur behooren, bijgevolz mogen wij
onzen Reinaert bier niet onopgemerkt laten voorbij gaan.
Overal wordt de Reinaert de Fos van den Vlaming Willem
beschouwd als het beste werk dat in de Reinaert-literatuur voorkomt. Het is dus zonderling dat in een onlangs verschenen nitgebreide geschiedenis der Fransche literatuur, onder leiding van
den hekenden philoloog J. Bedier, het volgende to lezen staat :
— « Il v a de nonibreuses versions du Renard en des langues
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ktrangêres; la plus remarquable est celle de l'Alsacien Heinrich
der Glichesaere qui date de la fin du XII' siecle. » (1)
Ik kan dit onmogelijk laten voorbijgaan zonder de getuigenissen in te roepen van bevoegden die er anders over dachten.
In het onlangs verschenen werk van prof. J. Vercoullie
De Diersage en Reinaert de 1 7os lees ik op blz. 43 :
Een geniale Vlaming heeft de stof «uten Walschen boeken », d. uit de Fransche branches gehaald en er, in eene
zelfstandige bewerking, een volmaakt epos mee geschapen dat
wereldberoemd geworden is. Voor J. Grimm is het het beste
gedicht uit de Middeleeuwen na de Divin g Commedia, van
Dante. F,en modern Engelsch bewerker, Naylor (1845) noemt
het the unholy Bible of the world en het Londensch Athenceum,
in de bespreking van Naylor's berijming (1845, bl. 9) zegt dat
het tot the handbooks of the world behoort.
Vooraleer nog andere getuigenissen in te roepen wil ik het
volgende laten voorafgaan
— « Le sujet de ces recits (poemes de Renart on branches)
.sont-ils sortis d'un jet du cerveau des conteurs? Non. Leur
merite est plutOt celui de la forme que celui du fond et de l'invention. Tous les cas pendables etaient connus et repetes. » (2)
Als het de vorm is die den doorslag geeft voor de kunstwaarde van het werk, weet ik niet waarom er zooveel omslag
wordt gemaakt over al die « branches », bekende en onbekende,
,en waarom er niet wat meer wordt gezegd en geschreven over
-hetgeen door de eeuwen heen zijn kunstwaarde heeft behouden,
en de stof van de sage zelve het levendigst heeft bewaard.
— « La version flamande de Reinaert de l7os la plus belle et
la plus complete est Bien superieure au roman francais dont elle
,cliffere sensiblement dans la forme sinon dans le fond. (3)
— « Ihre vollkommenste kiinstlerische Gestaltung erhielt
jedoch die sage urn 1250 im Reinaert lurch einen Flandrischen
Dichter Willem. » (4)
En over de behandeling der stof in onzen Reinaert zegt
de Duitsche commentator van Goethe's gedicht het volgende :
— « Im 13. und 14. Jahrhundert erschienen eine grosze
Zahl deutscher mid franzOsischer Bearbeitungen, aber keine
, orreichte auch nur anniihernd die Wirkung mid Verbreitung
des Reinaert. T4;ine Ustliche Frische und Lebendigkeit der
(1) Aangehaald werk OD blz. 88.
(2) Leo Claretie. — Histoire de la litterature francaise. Tome I,
page 85.
(3) H. Pergameni. Histoire de la litterature francaise.
(41 Reincke Fuchs. Tierepos von Goethe erldutert von Fr. Polack.
Leipzig. Theodor Hofmann.
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einde iiberraschende Naturwahrheit, und drollige Naivetät und.
Komik 2eichnen die Dichtung aus. »
Nog andere getuigenissen van de superioriteit van onzen
Dietschen Reinaert zou ik kunnen aanhalen, maar het is voldoende door enkele bevestigd te zien dat die superioriteit in de
Europeesche literatuur wordt erkend.
Het heeft me dus ten hoogste verwonderd, dat in die groote
Histaire de la litterature francaise illustrëe, in het kap,ittel «Les,
Fables et le Roman de Renard », behandeld door M. Faral, professeur a l'ecole des hautes etudes, onze Dietsche Willem niet
eens worth vernoemd en zelfs in de bibliographische lijst der
bewerkingen in vreemde talen niet voorkomt.
Dc strijd over de vraag of ons dierenepos ontstaan is uit
sproken, van mond tot mond verteld, in het Germaansche als
in het Romaansche land, of nit den daarnaast en daarboven
voortloopenden stroom der schriftelijke Latijusche traditie, laat
ik aan anderen over. 1-1: verzend naar de inleiding-en, voorbe
richten en commentarin der tekstuitgaven van Reinaert, n. 1.
die van F. Buitenrust Hettema, (I) van C. G. Kaakebeen en
Jan Ligthart (2) en van Dr. J. W. Muller (3) en naar de ontelbare werken, studien, bijdragen, mededeelingen hier verschenen
van de « vosseniagers », gelijk wij ze noemen, te beginnen met
Jan Frans Willems en Prudens Van Duvse tot aan deze van mijne
geachte medeleden der Academie : MM. Tsid. Teirlinck, L.
Willems en Prof. Vercoullie.
Dit nog wil ik aanhalen uit de inleiding van bet werk van
Dr. Muller :
- « Alles op kunstige wijze verbonden tot een volschapen
geheel, dat reeds lang alom en eenstemmig erkend is als de
sappigste, geurigste vrucht van dozen tak van het dierenepos,
tevens als het meesterwerk onzer Nederlandsche letterkunde.
Alles te zamen genomen een kunstwerk, dat alle andere dierensproken van Latiinsche, Romaansche of Germaansche epische
verhalen over dieren verre overtreft. »
En Dr. Muller voegt er nog deze beschouwing bij, die ik ook
aanstippen :
- « Door de geletterden der Renaissance-eeuw, werd de
diersage met geringschatting bejegend. Van den eerbiedwaardigen ouderdom van het geringe hoekje had de klassieke trots
der zeventien(le en achttiende eeuw geenerlei hesef.
(1) Zwolsche Herdrukken. Nrs. 18-20. Zwolle. Tjeenk en Willinck.
(2) Van alle Tijden. Nr. 3. Reinaert de Vos. Groningen. Wolters.
(3) Van den Vos Reinaerde. Ijitgave van de Kon. Vl. Academie,
Gent. W. Siffer.
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Wie bekommerde zich toen om een kunstwerk uit die
duistere, onverlichte Middeleeuwen ! »
De Vlamingen van onzen tijd hebben zich om onzen,
Reinaert wel bekommerd. Hier mag men ze niet beschuldigen
-van onverschilligheid en onwetendheid. Wij kennen de moderne
bewerkingen van J. F. Willems, Prudens Van Duyse en Julius,
de Geyter, in verzen, en die van Stijn Streuvels in proza.
In 1874, toen de bewerking verscheen van Julius de Geyter:
Reinaert de Vos in Nieuwnederlandsch met ecne inleiding en
een woord over epischen versbouw, » (1) zat ik nog op de schoolbanken. Dit was mijne inleiding tot de Reinaertstudie.
(( Tegenover deze bedrijvigheid van drie Zuid-Nederlanders om hunne landgenooten met het oude Vlaamsche
meesterstuk gemeenzaam te maken », zegt nog Dr. 'Muller,
.( maakt Noord-Nederland een poovere figuur. »
1k heb gezegd dat Holland meer in het teeken der Renaissance stond.
Voor verdere verklaringen betrekkelijk onzen Vlaamschen,
Reinacri verzend ik naar het hooger aangehaalde werk van Prof..
J. Vercoullie De Diersage en Reinaert de Vos (2).
IV.
Het is zeker aantrekkelijk alles te lezen wat door geleerdevorschers werd in 't licht gezonden over onze oudste Germaansche schriften. Wat al opklaringen, — historische, mythologische of phylosophische, — er aan gewijd werden, wat al theorieen en stelsels werden opgebouwd en vooruitgezet is niet te
tellen. De bibliographie alleen zou een groot boekdeel beslaan.
Fen menschenlev en zou onvoldoende zijn om alles te lezen.
Maar elk kiest er zijn deel gelijk hij wil of kan, en zorge
er voor dat het licht zelf, door te veel toelichting, niet worde
gedoofd.
Wat niet uit het oog mag verloren worden zijn : de schriften
zelven, — die tot de wereldliteratuur behooren en zullen blijven
behooren.
Als men alleen en uitsluitend blijft bij opsporing van bronnen, vergelijkingen met ander werk, of bij grammatische en
historische beschouwingen, schijnt men te vergeten dat er in een
werk van den menschelijken geest, een werk van kunst en verbeelding, nog icts anders ligt, iets dat men alleen met de oogen
van den geest, of door het gevoel kan ontdekken, als men kunstsmaak- genoeg bezit en begaafd is met critischen zin.
(1) H. A. M. Roelants. Schiedam. 1874.
(2) S. V. De Centrale Boekhandel. Brugge.
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Zoo hebben kunstenaars van den eersten rang, denkers
Df dichters, schoonheid ontdekt in werken die geleerden, eeuwen
lang, voor nietswaardig of voor onbeduidend hadden gehouden.
En als die schoonheid dan weerom in 't licht wordt gesteld,
hegint ze op den geest van het yolk, op het intellect in te werken. Dichters en ,andere kunstenaars zoeken er inspiratie in
voor hun kunstwerk. Zoo ontstaat nationale kunst.
Zoo deden zij, die men de Duitsche Romantiekers noemde,
met de kunst en de letteren der Middeleeuwen, die niet naar
waarde geschat werden door het Humanism, het Italianism of
de Renaissance.
Hedendaags zijn ze talrijk bij de Germaansche volkeren, de
kunstenaars, die stof vinden voor hunne kunst in het werk van
hun eigen voorvaderen, in stede van altijd uit te zien naar het
geesteswerk van volkeren, die zij weinig en nooit volkomen
zullen leeren kennen.
Kunstenaars zien niet alleen letters en woorden, maar
voelen zich geroerd door karakters, toestanden, geniale trekken
en dramatische handeling. Zoo deed Lessing voor Shakespraere.
Ziet ook eons wat Wagner in zijn Ring des Nibelungen
en in zijne andere werken nit de oude Germaansche meesterschriften heeft gehaald.
Wagner begreep niet alleen de taal van het ()ud-Gcrmaansche epos van Siegfried, Brunhilde en Krimhilde, maar verstond
als niet een hare klankkracht en hare beklemtooning; hij klonk
er zijne muziek aan vast gelijk voor hem het niemand op ‘voorden
heeft gedaan, zelfs niet Bach en Beethoven.
Hij had niet alleen de poetische schoonheid van het epos
van het Noorden begrepen, maar ook de woordschoonheid en
heeft aan de moderne wereld de Middeleeuwsche Germaansche
kunstwereld geopenbaard.
Goethe zei van het Nevelingenlied :
— « Die Nibelungen sind klassisch wie der Homer, dean
beide sind gesund und tiichtig. Ein jeder sollte das Gedicht lesen
und nach dem Masse seines Vermogens die Wirkung davon zu
empfinden. »
En hoe meer men de epen der Germaansche volkeren leest,
hoe meer men er de werking van gevoelt.
Ze zijn reusachtig grootsch en schoon, zoowel als onze Gotische kathedralen ; ze zijn vol kleur gelijk onze schilderstukken,
onze glasramen ; vol klank, gelijk de a-capella zangen uit de
Middeleeuwen, die de schepping der polyphone toonkunst hebben gezien.
Heine, na Goethe, de grootste lyrische dichter van Duitschzegt :
-- « Das Nibelungenlied ist- von groszer, gewaltiger Kraft:
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die Sprache worm es gedichtet ist, ist tine Sprache von Stein. »
En William Morris, die de I olsii nga-Saga in het Engelsch
overzette :
« For this is the Great Story of the North, which should
be to all our race, what the Tale of Troy was to the Greek. »
1k wil er ook nog het oordeel van een Franschman bij halen:
« Rien n'egale en sauvage grandeur la conception de la
farouche epopee. D'autres ont des accents plus pars, des elans
plus lyriques, une variete plus seduisante; aucune n'atteint a
cette continuite d'energie, n'accumule autant de drames terribles, ne retentit a ce point de l'invective des combattants et
43u fracas de leurs armes. » (1)
Men heeft dus zoowat overal, en dit vooral sedert Wagner,
de waarde van de letteren en de schoone kunsten der Middeleeuwen begrepen en erkend. Wagner heeft zooveel invloed gehad op de literatuttr als op de toonkunst.
Onze kathedralen waren sedert de Middeleeuwen onder den
blauwen hemel blijven recht staan; onze geschilderde ramen
blonken en vonkelden altijd voort in het zonnelicht; onze schilderstukken hingen to schitteren in zalen aan de wanden van
alle groote musea ; onze verluchte handschriften lagen achter
glas in de groote boekerijen; maar de schriften onzer dichters
zaten in de bibliMeken, lagen op den zolder, xveggestoken,
onder stof vergeten, verguisd door de Humanisten, zelfs ter
vernietiging bestemd door de Revolutie.
Gansch Europa is toch aangetast geweest door die vervolgingswoede tegen al \vat Middeleeuwsch was, nationaal, of van
eigen yolk of ras.
Hoorden wij niet in den laatsten tijd Michiel de Swaen Hier
noemen als der grootste onder de Vlaamsche dichters der
XVIII' eeuw ? Werd zijn werk niet gered uit den brand
van St-Winnoks-Bergen, waarin de Revolutie het vuur had
gestoken?
Hoeveel werk is er niet vernield geworden ?
Die vernietiging was het gevolg van het misprijzen van
nationaal werk van wege de intellectueelen van « la Republique
des Lettres » en van wege de Encyclopedisten.
Luister wat Leon Gautier zegt in de inleiding voor zijne
tekstuitgave van het Rolandslied (2) :
« Durant trois siêcles it n'y cut guêre parmi nous a
garder le souvenir de Roland que quelques pauvres paysans qui,
(1) Alfred Ernest : Les grandes epopees : Les a Nibelungen ».
Paris. Henri Gautier, editeur.
(2) La Chanson de Roland. Texte critique, traduction et commentaire, grammaire et glossaire par Leon Gautier. Alfred Mame. Tours.
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le dimanche ou a la veillee, se delectaient dans la lecture de
la Bibilotheque bleue. Quant aux lettres, ils ne connaissaient
meme plus notre heros de reputation et c'etait une ignorance
dont Boileau et Voltaire se montraient volontiers tres fiers .....
Cela dura trois siecles. »
Indien onze oude schriften maar hadden moeten dienen in
onze dagen voor philologische oefeningen, dan ware hun verlies misschien nog niet zoo groot geweest, maar er lagen schatten van schoonheid in verborgen, wonderen van kunst, zoowel
als in de beeldende kunsten van onze voorvaderen nit de Middeleeuwen.
Omdat men in de Germaansche landen tot die ontdekking
is gekomen, is de reactie uit het Zuiden nu zoo groot. Aileen
wij, een grensvolk, volgen niet genoeg den strijd, ontworteld
als wij werden in eigen land.
Al wat wij hebben, hebben wij met brokken en stukken of
individueel, door eigen studie, moeten verkrijgeu.
We doen aan philologie, taalwetenschap, phonetiek, dialectologie, toponymie, folklore, al wat ge wilt, doch dat is maar
een deel der Germanistiek. De letteren en de kunst, de oude
gelijk de nieuwe, deze geinspireerd door de oude van eigen
bodem, — othbreken er nog te veel in, en worden door de mannen der zuivere wetenschap te zeer beschouwd als « romantiek » of « fantazie ».
Zelfs in Frankrijk vat men de Germanistiek veel breederop dan bij ons in Belgie. Degene, die er zich wil van overtuigen, leze maar eens de korte maar zaakrijke verhandeling van
een Parijzer hoogleeraar aan de Sorbonne.
— « Les Etudes germaviques par Charles Andler ». (1)
Weldra zal hij bemerken dat daar de letteren door de
wetenschap niet als bijzaak, of work van minder waarde worden
beschouwd.
Fehruari 1926.

(1) Librairie Larortsse. Paris.

Bijdrage tot de studie
der werken van den

Apotheker Petrus Johannes Kasteleyn
(1746t1794)
door Prof. Dr ALBERT-J.-J. VANDEVELDE,
werkend lid der Koninklijkc Vlaamsche Academie.
Een vlijtige beoefenaar der wetenschap, een vruchtbare letterkundige, en daarenboven een warme vaderlander en een gedienstige menschenvriend, dit alles te samen was de chemicusapotheker P€trus Johannes Kasteleyn,, gleboren te Breukelen
op 2 April 1746 en overleden te Amsterdam op 18 April 1794, op
slechts 48-jarigen leeftijd.
Buitengewoon groot is zijne werkzaamheid tusschen de jaren
1776 en 1792 geweest ; in deze 18 jaren verschenen van zijn hand
een aantal boekdeelen over chemie, een aantal gediohten, een
aantal tooneelstukken. Wel zijnyerscheidene dezer werken vrije
vertalingen nit het Fransch en uit het Duitsch, maar de omwerking is zoowel op Nederland toegepast, de keus der werken is
met zulke zorg gedaan, dat zij de waarde hebben van het oorspronkelijke.
Uit de vlijtige studie van hetgeen buiten Nederland op het gebied van wetenschap en letterkunde verscheen, heeft hij practische en nuttige wenken weten uit te drukken, ten einde den
vooruitgang van zijn land aan te moedigen ; zijne redevoering in
1791 (1) over den invloed der chemie op den handel is nog heden
een voorbeeldige pleid9oi om de nijveraars, die niets anders kennen clan overlevering, naar nieuwe wegen te leiden.
De verdiensten van P.-T. Kasteleyn werden door zijn vriend,
en later zijn biograaf, G. Brender a Brandis (2), afgeschilderd.
In Hollands Roem erkent Collot d'Escury (3) dat Kasteleyn
krachtig tot den opbouw der wetenschap heeft bijgedragen.
Stoeder (4) in zijne geschiedenis der pharmacie in Nederland
roemt Kasteleyn als .een verdienstelijke chemicus.
(1) Zie daarover . Vene redevoering in 1791 over den invloed der
chemie op den handel, door A. J. J. Vandevelde, Chemisch weekblad,
1925.
(2) G. Brender a Brandis, Levenschets van Johannes Kasteleyn;
Proeven van geschied- en letterkundige oefeningen, 1801, blz. 249.
(3) Collot d'Escury, Hollands Roem, VII, blz. 154 en 184.
(4) W. Stoeder, Geschiedenis der Pharmacie in Nederland, blz. 287.
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De Geschichte der Chemie van Gmelin, het Biographisch
woordenboek van Vander Aa, het Biographisch-literarisches
HandwOrterbuch van Poggendorff geven biagraphische en bibliographische aanteekeningen.
In de laatste jaren verscheen over Kasteleyn een uitvoerig
artikel van Vander Horn-Van den Bos (5), waarin de verdiensten van den chemicus worden vermeld, namelijk waarin wordt
opmerkzaam gemaakt, dat J. B. Kasteleyn bet initiatief nam
am zuiver wetenschappelijke onderzoekingen te verzamelen en
nit te geven, dat hij de eerste is geweest die het nut en de noodzakelijkheid inzag, om vervalsching van genees- en voedingsmiddelen van natuur- en nijverheidsproducten op te sporen,
am middelen aan te wijzen om die vervalschingen te ontdekken
en bij de regeering aan te dringen om die vervalschingen te doen
beteugelen.
Na hem als een verdienstelijk, ervaren, onvermoeid man,
van leerzamen en onderrichtenden omgang, van innemende zedigheid afgeschilderd te hebben, eindigt Vander Horn met deze
Woorden : (( Als men dan thans onze werkplaatsen binnentreedt,
waar mannen chemie beoefenen en beoefend hebben, die ons
klein land op dat gebied groot doen zijn, dan vergete men.niet,
dat Kasteleyn dezen gelukkigen toestand heeft helpen voorberei den. »
Oak heeft J. B. Kasteleyn zijn plaats in, het Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek waarin W. P. Jorissen, de
‘7erdienstelijke hoofdredacteur van de uitgaven der Nederlandsche Chemische Vereeniging, de biographie met eenige bibliographische aanteekeningen heeft geschreven.
In het Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuid Nederlandsche Letterkunde (6) wordt Kasteleyn vaoral als letterkundige bestudeerd.
Mijn doel, in deze mededeeling is voor het work van Kaste
leyn te doen, wat ik vroeger voor andere Nederlandsche beoefenaren der wetenschappen, zooals Leeuwenhoek, Blankaart,
Bontekoe, gedaan heb, wat de Bibliographica Belgica, door Ferd.
Vanderhaeghen gesticht, heeft gedaan en nog heden doet, namelijk een volledige bibliographie met de oorspronkelijke bronnen
te verzamelen. In mijne bijdrage, hespreek ik niet alleen de chemische verhandelingen, doch ook, hierin den wensch van eenige
collega's onzer Academie volgend, de letterkundige werken.

(5) H. P. M. Vander Horn-Vanden Bos, P. J Kasteleyn (1746+1794),
een Amsterdamsch chemicus uit het laatst der 18e eeuw, Chem. Weekblad, 1914, blz. 7.
(6) Deventer, 1878.
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Mijn overzicht wordt verdeeld in Brie stukken
1° De wetenschappelijke verhandelingen.
2° De gedichten.
3° De tooneelarbeid.
Wie dit overzicht aandadhtig wil doorloopen zal zAer tot
de overtuiging komen dat hetgeen de Algemeene Konst- en Letterbode van 1794 op blz. 130 schreef, wel de uitdrukking was
van de waarheid : « Verleden Vrijdag den 18' April is alhier
tot geen gering verlies der -Wetenschappen overleden Heer Petrus.
Johannes Kasteleyn, apotheker, Wiens verdiensten zoo in het
schei- als dichtkundige, nit zijne gedrukte schriften algemeen
bekend zijn. »
*
In geen enkel bio- en bibliographisch werk (7) schijnt de lijst
der verhandelingen volledig to zijn. Ik had tot nu toe de volgende titels kunnen verzamelen; de werken die ik zelf kon bestudeeren warden door het teeken aangeduid.

Wellenschappelijhe verhandelingen.
* Scheikundige proeven en natuurkundige verhandelingen, vertaling uit het Duitsch van J. F. Meyer, l e deel Amsterdam 1776, 2 e deel
Amsterdam 1777. (G, B, N, V)
Nadere beproeving van de Heeren Bindheim's opmerking bij de
bereiding van de violen-syroop, Alg. Vaderl. Letteroef., 1782, 4, 2,
blz. 269. (V)
* Chemische oefeningen, l e deel Amsterdam 1785, 2e deel Amster
dam 1786, 3 e deel Amsterdam 1788. (G, V, N, Nij, B, Po).
* Chemische en pliysische oefeningen, l e deel Amsterdam 1792 en
Leyden 1793, 2e deel Leyden 1793, 3' deel Leyden 1797. (G, B, V, N, Nij)
• Beschouwende en werkende pharmaceutische-ceconomische en
(7) De volgende bronnen werden geraadpleegd
Biographisch woordenboek der Nederlanden van Vander Aa. Haarlem, deel 9, 1860, blz. 70. (V)
Nieuw Nederlandsch biographisch woordenboek, IV, blz. 825 (artikel geteekend Jorissen). (N)
Nijhoff catalogus. (Nij)
Catalogue Bibliotheque nationale Paris. (P)
Catalogue British Museum. (Br)
Catalogus Bibl. Univ. Gent. (G)
Catalogus Kon. I3ibl. Brussel. (B)
Poggendorff, Biographisch-literarischen HandwOrterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften, 1863, I, blz. 1230 .(Po)
Cttalogus Stedelijke hoofdbibliotheek Antwerpen. (A)
Mededeeling van H. P. M. Vander Horn Vanden Bos, in Chemisch
Weekblad, 1914, blz. 7.
Catalogus Kon. Vlaamsche Academie. (Ac)
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natuurkundige • chemie, l e deel Amsterdam 7786, 2e deel l e stuk Amsterdam 1788, 2 6 deel 2 e stuk Amsterdam 1791, 3 e deel Amsterdam 1794. (G,
B, V, Nij, Po)
• Scheikundige ontleding der cementpoeders, Amsterdam 1792.
(B, V)
Analyse chimique du tras d'Allemagne ou de Dordrecht, et d'un
ciment pour lequel le magistrat d'Amsterdam a accorde un privilege,
Journal des mines, an III (1794), no 9, blzz. 83-85.
Reflexions sur les partisans du phlogistique et la repugnance qu'ils
montrent a admettre les phenomenes qui contrarient leurs opinions, a
l'occasion d'une lettre de Gren a van Mons, Journal des mines, au III
(1794), no 4, blz. 89. (Volgens Ann. Chemie Crell, 1794)
Merkwaardig bericht, betreffende het tegenwoordige scheikundig
gevoelen van de Heeren Gren, Westrumb en Tromsdorf, Nieuwe Konst.
en Letterb., 1794, I, blz. 81. (V)
Vertaling van de Alchymistische Brief e, brief wisseling tusschen
Meyer en Andreae, 1779. (N)
Antwoord op een prijsvraag van het Prov. Utr. Genootschap luidende : Welke zijn de eigenlijke oorzaken, waarom de Scheikunde bij
onze naburen, en vooral bij de Duitschers, in meer aanzien en algemeene oefening is, dan in ons Vaderland, 1786. (N)
* Bereitungsart des weissen Quicksilberniederschlags, Crell's Ann.,
1791. (Po)
* Uber die Eigenschaft des Alcohols, eine grOssere Menge fliichtiger Oele- in der Hitze als in der Kalte aufzulOsen,Crell's Ann., 1796. (Po)
* Uber die Bereitung der luftsauren Soda, der kduflichen Soda, des
vitriolischen Weinsteins, der Salzsaiire and der Bittererde, Crell's Ann.
1797. (Po)
Preparation des oxide et muriate de mercure, Ann. chim., 1798,
XXVI. (Po)
Preparation du Vert de Brunswick, Ann. chim., 1799, XXX. (Po)
Recueil des experiences et opinions concernant la calcination et la
reduction des substances metalliques. Ann. chim. (Po)
Volledige beschrijving van alle kunsten, waarvan 23 deelen to Dordrecht tusschen 1788 en 1806 verschenen :
l e De indigobereider en blauverwer door . Kasteleyn.
2 e * De sterkwaterstooker door Kasteleyn. (1788)
3 e * De porceleinfabriek door Kasteleyn. (1789) (Nij, Ac.)
4 e De leerlooijer door Kasteleyn.
5e De kaarsenmaker.
6 e Het houtskoolenbranden.
7 e * De zeepzieder door Kasteleyn. (1791) (A. J. J. V.)
8 e De zijdeverwer.
9 e * De papiertnaker door Kasteleyn. (1792) (Ac.)
10 0 *De waschbleeker door Kasteleyn. (1792) (A. J. J. V.)
1 l e De suikerraffinadeur door J. H. Reisig.
12 e De plateelbakker door G. Paape.
13e De graveur door Sr. A Pokke.
14e De honingbijenteelt.
15 e De zijdenteelt.
16e De bierbrouwer door J. Buys.
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18 e De azijnmaker door T. Olivier Schilperoart.
19 e tot 21 e De orgelmaaker door J. Van Heurn.
22 e De boekbinder door H. de Haas.
23e De bouwkunstenaar door Van Dalen.

Gedich ten.
* Dichtlievende verlustingen, Amsterdam 1779. (V, A)
Proeve over de kunst om altijd vrolijk te zijn, naar het Hoogduisch
Nan Uz, Amsterdam 1780. (V)
* De Vaderlandsche Zanger, Amsterdam 1781. (V, G, B)
* Oorspronkelijke dichwerken, Amsterdam 1783. (V, G)
Bemoediging den Heer Nic. Bastert, kanonik tot het kapittel van
St. Pieter toegezon g en, Amsterdam 1784. (N, V)
* Nieuwste poezij, l e stuk Amsterdam 1792, 2e stuk Amsterdam 1792
(V, G, B, P)
Christelijke gezangen, n r 17, 37, 61, 74, 76, 89, 97, 103, 115, 116,
125, 128, 138, 143, 163 in den Grooten bundel bij de doopsgezinden
sedert 1796 in gebruik. (V, N)
Bekroonde stukken als beantwoording van het Leidsche Dichtgenootschap « Kunst wordt door arbeid verkregen » : De invloed van een
vast geloof aan de voorzienigheid (gedrukt in Tael en dichtl. Oef. van
genoemd Gen., VII, biz. 1). De Onschuld (niet gedrukt), De inenting
der Kinderziekte (niet gedrukt), Lierzang op Franklin (niet gedrukt),
Over de vereischten en kenmerken van den stijl der poezij (Gedrukt
in 4 e deel der prijsverhandelingen van genoemd Genootschap). (V, N)
* Gedicht aan Brender a Brandis, in dezes werk : De Schilderkunst,
Amsterdam 1780. (G)

Tooneelarbeid.
* De graaf van Olsbach of de belooning der deugd, Amsterdam 1778.
<G, B, V, A)
De graaf van Olsbach, tooneelspel, en zeker grafschrift tegen den
schrijver der vrije aamnerkingen dicht- en tooneelkundig verdeedigd,
Amsterdam 1780 ; als antwoord op een aanval getiteld Brief van een Amsterdamsch Heer, te gelijker tijd met : Brief aan den Heere M. P. D.
beOordeelaar van den Grave von Olsbach, Amsterdam 1780. (V, P)
* Dormont en Julia of de beloonde huwlijksliefde, Amsterdam
1779. (V, G, B, A, P)
De Schouwhurg of loon naar werk, Amsterdam 1780. (V, P). Naspel
N oor het stuk Dormant en Julia.
* Moliere, Amsterdam 1781 (V, G, B, A, P)
De Marquis de Bouille, of de hervorming van St Eustachius, heldenspel naar het Duitsch, Amsterdam 1782. (V)
* De jufferlvke kamerdinaar, Amsterdam 1783. (V, G, A)
Elfride, * l e druk Amsterdam 1783, 2e druk Amsterdam 1787,
* 3e druk Gent 1796 (V, G, P)
Lierzang na het tooneele voeren van het treurspel Elfride, de uitmuntende actrice, Mej. Joh. Corn. Wattier toegezongen. Amsterdam
1788. (V)
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* Codrus, Amsterdam 1784. (V, G)
* Olintes, Amsterdam 1786. (V, G. P), In nieuwste poezij 1793.
* Erastes en Lucinde, Amsterdam 1786. (V, G, P)
* Eduard de Derde, Amsterdam 1786. (V, G, P), in Nieuwste poezil
1792, Gent 1796 (V, G)
* De tooneelsluiting, Amsterdam 1788. (V, G)
Aanspraak van het tooneelminnend Genootschap ter spreuke voerende Utile en Amusant » bij de opening van deszelfs Tooneel in 1786,.
Amsterdam (V, Br)
* Carolina van Eerburg of de rampen der lief de, Amsterdam 1788.
(V, G, A, P)
Aanmerkingen op de beoordeeling van den Recensent, betreffendehet Tooneelspel Carolina van Eerburg, Amsterdam 1790. (V)
* Wijsheid, de zuil der vrijheid, Amsterdam 1787. (V, G)

Van zijne werken noemt Kasteleyn in zijn Nieuwste poezij
(1792) , met persoonlijke beoordeelingen :
1778, Graaf van Olsbach, een berijmde vertaling van Bran.
dis, — 1779 Dormont en Julia, een ten deele van Brandis overgenomeng tooneelspel in dichtmaat, — 1779 Dichtlievende verlustigingen, bevatteride in het Nederlandsch overgebrachte verzen
van Duitsche dichters, — 1780 De kunst om altijd vrolijk te zijn,
naar Uz, waarin volgens K. zelf niet weinig bewijzen van
onnauwkeurigheid te vinden zijn, — 1781 Vaderlandsche zanger,
die, altijd volgens den schrijver, op den zangberg niet hooger dan
kleinigheden motten aangemerkt worden, — 1871 Het Geschenk
voor Tooneeldichters en Tooneelspeelers, kleine theoretische
brochure, — 1781 Moliere, blijspel met taalgebreken, eenige
zwakke verzen, maar met onderhoudende handeling, en op het
tooneel bij uitstek voldoende, — 1782 De Marquis de Bouille,
met veel goeds, die nooit echter eene plaats onder de schoone
kunststukken zal verdienen, — 1783 De Jufferlijk2 kamerdienaar, blijspel, wonderbaar mengsel van ernst en boert, — 1783
De oorspronkelijke Dichtwerken, van middelmatige hoedanigheid, een werk dat « misschien een aankomend vernuft vereeren
zoude, indien hij hetzelve, als proeven van zijn dichtvermogen,
voor zich zelven halt... teruggehouden. » — 1783 en 1787
Elfride, treurspel naar Bertuch vrij dichtmatig overgebracht,.
waarvoor schrijver toegenegenheid koestert, — 1784 en 1785
Codrus treurspel naar van Croneck, dat den naam van voortreffelijk stuk verdient, — alsook 1786 het treurspel Eduard den derden, naar Weisze — 1786 Erastes en Lucinde, naar Geszner's
Erast bewerkt is een niet te verachten proeve om de mogelijkheid van een regelmatig zangspel aan te toonen ; — Het treurspel
Olintes 1786 en 1789 beschouwt K. als , een zijner beste voortbrengselen in het dramatisch y ak; — Carolina van Eerburcr 1788
volgens Sprikman's «Natnurlijke Dochter» is ver van beneden
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oorspronkelijke te wezen, en kan het recht van belangwekkend.
niet ontzegd worden; — over zijn dichtstuk, Wijsheid de zuil der
Vrijheid 1787, is K. in het algemeen niet te ontevreden; — De
tooneelsluiting 1788 is alleen een voor het oogenblik voldoende
werk; — zijn bekroonde lierzang, over den invloed van een vast
geloof aan de voorzienigheid, in 1791 in het dee]. VII van het
Leidsche Dichtgenootschap, acht K. als een zijner beste poetische voortbrengselen.
*
WetenschaPpelijke verhandelingen.
[1776 Kasteleyn]. Scheikundige proeven en natuurkundige verhandelingen ter nadere kennisse der ongebluschte kalk, der elastike- en
electrike stoffe, der allerreinste vuurstoffe, en des oorspronglyken algemeenen zuurs ; nevens een aanhangsel over de hoofdstoffen : door den
Heer J. F. Meyer, Apotheker. Volgens den laatsten Druk uit het Hoogduitsch vertaald en met eenige Aantekeningen vermeerdert, door P. J.
Kasteleyn, Apotheker te Amsteldam. Berste deel : Behelzende de Scheikundige Proeven. Te Amsterdam, Bij Albrecht Borchers, in de Gasthuismoolenstraat, in Lutherus, MDCCLXXVI. + 374 blzz., 22 x
14.3 cm., Bibl. Univ. Gent Ch 401, Kon Bibl. Brussel 7660, V 47913).

Dit eerste gedeelte van het werk wordt opgedragen aan de
Inspectores Collegii medici amstelaedamensis, de geneesheeren
Jan Hanedoes, Cornelis Joannes de Famars, Petrns van Leendt,

Johan van Alphen, en de apothekers Dirktimmer en Revnhardus
W. L. de Rhoer. Kasteleyn schrijft uiterst gemakkelijk ; aldus
is het niet te verwonderen dat «De Vertaaler aan den leezer eene
rede bedraagt van 19 blzz., waarin hij het nut der scheikunde
ophemelt en de waarde van thet oorspronkelijk boek van J. F.
Meyer (8) duet uitschijnen.
Het stuk bevat de voorrede van den schrijver en eene inleiding met een historisch overzicht over de kalk, en de indeeling
in 26 hoofdstukken. Al de technische uitdrukkingen zijn in het
Nederlandsch, met als voetnoten, de Latijnsche benamingen,
ook in den loop van de hoofdstukken zelve. Achtereenvolgens
bespreekt bet boek de kalksteenen, het onderzoek van rauwen
kalksteen, de branding des kalksteens, (lc blussching en de ont(8) Joh. Friedr. Me yer stierf te Osnabruck op 10 noKember 1765.
De chymische Versuche zur ndhern Erkenntniss der ungelOschten Kalks,
der elastischen and electrischen Mat&ie verschenen te Hannover en
Leipzig in 1764. Buiten de Nederlandsche vertaling van Kasteleyn bestaat er ook een Fransche door Le Dreux, Parijs 1766 : Essais de chimie
stir la chaux vine, la rnatiere elastique et electrique, le fen, et l'acide

universel.
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binding tot kalkwater, de samenstelling van kalkwater, de verbindingen van de kalk met zouten, vetten, zwavel, alles in het
hcht van de phlogistontheorie.
[1777 Kasteleyn]. Scheikundige proeven en natuurkundige verhandelingen ter nadere kennisse der ongebluschte kalk, der elastike
en elektrike stoffe, der allerreinste vuurstoffe, en des oorspronkelijken
algemeenen zuurs ; nevens een aanhangzel over de hoofdstoffen ; door
den Heer J. F. Meyer, Apotheker. Volgens den laatsten Druk uit het
Hoogduitsch vertaald en met eenige Aantekeningen vermeerdert, door
P. J. Kasteleyn, Apotheker te Amsterdam. Tweede deel. Behelzende de
Natuurkundige Verhandelingen. Te Amsteldam, Bij Albrecht Borchers, in de Gasthuismoolenstraat, in Lutherus. MDCCLXXVII. (VIII
-I- 320 blzz., 22 x 14.3 cm., Bibl. Univ. Gent Ch 401, Kon. Bibl. Brussel 7660, V 47913).

Het tweede gedeelte wordt aan verscheidene vrienden van
den vertaler opgedragen, « beminnaars en zeer ervaaren beOefenaars der schei- en natuurkunde », namelijk de geneesheeren
R. Deiman, C. D. van Erichem, J. H. Durcks en de apothekers Fl. Loosjes, J. van Heekeren, T. P. Schonk, Th. Van
Leeuwen.
Het bevat de hoofdstukken 23 tot 36, en een belangrijk aanhangsel over de hoofdstoffen of elementen (blzz. 220-296) . Daarin wordt de aard van het vuur besproken met een historisch
overzicht; het vuur bevindt zich als kleine lichtdeeltjes in de
lichamen verspreid; die deeltjes treden uit de brandbare lichamen door het verhitten, zij bezitten ,een gewicht, wat aldus
gansch met de phlogistontheorie ov ereenstemt. Daarna wordt
het vettig zuur, of elastieke stof der lucht, of aether besproken, en de studie eindigt met dit besluit dat alle natuurlijke
lichamen uit aarde, water, vettig zuur en licht bestaan, hetgeen
ons tot de oude theorie van Aristoteles der vier elementen,
aarde, water, lucht en vuur, terug brengt.
De hoofdstof of element wordt als volgt bepaald : « zoodanige lichamelijke grondstoffen, die de Allerhoogste, als ter voortbienging van alle andere daaruit te zaamgezette ligchaamen,
noodwendig wezen, bereids in den beginne geschapen en voortgebragt heeft, en waaruit nog heden alle ligchaamelijke dingen,
naar zijne wijze inrigting, worden zaamgezet. Zoodanige stoffen,
die noch door vuur, noch door eene menschlijke kunst, verder
kunnen gescheiden noch vernielt worden, maar die al Loos, 't geen
ze zijn, blijven; zoo dat zij, als ze uit een verbrandend en zich
vernielend ligchaam uittreden, zich geenszins vernietigen, maar
haar wezen en haare eigenschappen onverandert behouden, en,
na haare uittreding, weder tot voort brenging en zaamen zetting
van nieuwe ligchaamen worden aangewendt. Dit nu zijn de be-
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grippen welke ik mij van een wezen mak, dat een Hoofdstof
of Beginzel (principium) der ligchaamlijke Bingen kan genaamt
worden. » De 4 grondstoffen zijn : 1° de stof van het licht, die
de stof is van het vuur, die men ziet en voelt; 2° het vettig zuur,
of hoofdstof der lucht, dat bij de verbranding uit de brandende
stof fen uittreedt en zich in den dampkring verspreidt (dit stemt
gansch met het phlogiston overeen); 3° bet water of vloeistof die
bij de droge distillatie ontstaat; 4° de aarde die als asch na de
verbranding overblijft.
Men weet dat Kasteleyn, alhoewel later voor de nt,mwe
theorieen van Lavoisier geen stelselmatige tegenstaander, toch
altijd de leer van het phlogiston verkleefd bleef; hij bleef aldus
onder den indruk van het boek dat hij op meesterlijke wijze vertaalde, en waarin de oude leer volledig aangenomen worth.
[1785 Kasteleyn]. Chemische oefeningen voor de beminnaars der
Scheikunst in 't algemeen, en de apothekers, fabriekanten en trafiekanten
in 't bijzonder : door P. J. Kasteleyn, Apotheker en Chimist te Amsterdam, en Lid van het Provinciale Utregtsche Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen,. Eerste deel. Te Amsterdam, bij A. J. van Toll,
MDCCLXXXV (264 +24+110+50 + VIII blzz., 13 x 22 cm., Bibl. Univ.
Gent, Phys 402)

In zijn voorbericht zegt schrijver dat, als gevolg van de
pogingen gedaan om in Nederland de studie der scheikunde te
bevorderen, hij zich voorstelt « van tijd tot tijd een en ander
zijner scheikundige bewerkingen, welke hem gewigtig genoeg
scheenen, om, met eenige vrugt, ander 't oog zijner Landgenooten te brengen, door den druk gemeen te maken ».
Het belang van dergelijke uitgaven wordt door het aankondigen van een prijsvraag in het licht gebracht; de prijsvraag door
het provinciale Utregtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, op voorstel van den heer W. van Barneveld opgegeven
was : (( Welke zijn de eigenlijke oorzaaken, waarom de scheikunde bij onze Nabuuren, en vooral bii de Duitschers, in meer
aanzien en algemeener oefening is, dan in oils Vaderland ? Welk
is de beste wijze, om, ten minsten, in de voornaamste Steden
van onze Unie, de Scheikunde, in haare grondbeginselen te
doen onderwijzen? Welke zijn de bekwaamste middelen, om die
noodzakelijke en voor den mensch heilzame kunst bii de Arzenijmengkundigen in algemeener oefening te brengen ? En, eindelijk, hoe zoude men de deng-dzaamheid der chemische bereidingen, inzonderheid die van buiten ingevoerd warden, best kunnen onderzoeken, ten einde, de vervalsching voor te komen ? (Om
beantwoord te worden voor 1 Octob. 1785; zullende de uitspraak
geschieden in April 1786) ».
Het eerste deel bespreekt de meest uiteenloopende ander-
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werpen, namelijk een aantal pharmaceutische bereidingen :
liquor anodynus mineralis Hoffmanni of mengsel van aethylaether en aethylalcohol, oleum vini of liquor anodynus concentrates bestaande nit het in het water onoplosbaar aethylaether,
Sal de Seignette of Sal Polychrestum Seignette of Kaliumnatriumtartraat, tartarus emeticus, eau de luce of emulsie van
mastixhars in ammoniak, aldus uit den naam van den Rysselschen apotheker Lucas genoemd, het Sal sedativ um Hornbergii of boorzuur, fibres benzoin, magnesia alba of magnesiumoxyde, wijnsteen en wijnsteenzuur.
In een breedvoerig artikel getiteld « Aanleiding tot de
kennis der kunstluchten; of korte beschouwing der vaste, —
brandbaare, dephlogistiseerde, vitrioolzure, salpeterzuure,
zoutzuure, vloispoatzuure., azijnzuure, en alkalische luchten ,)
(blzz. 179-214) \vorden de eigenschappen gegeven der gassen
die in dien tijd, na de opzoekingen van Black, Mackbride,
Priestley, Henry, Achard, Bergmann, Volta, Hales, Scheele, Lavoisier, Ingenhousz, waren gekend. Ook wordt vermeld dat van
Helmont, de beroemde Vlaamsche medicus-scheikundige, voor
de eerste mail de uitdru1king gas heeft gebruikt. Aldus worden de volgende gassen genoemd
De vaste lucht (Black en Priestley) , ook mephitische lucht,
gas (Macquer en Keir) , phlogiston (Kirwan) , thans de watermann) , wilde geest (Paracelsus) , kunstlucht (Boyle) , wijnachtig gas (Helmont) , mostgas (Helmont), kalkgas (Keir) , mephitisch gas (Macquer), mephitisch zuur (Bewleij), Kreitgas (Bucquet), ,elastike minet-aalgeest (Hoffman), gistinglucht (Herbert), kalkspaatgas, thans het koolzuurgas;
de brandbaare lucht, ook ontvlambaare lucht (Priestley),
vet gas (Helmont) , brandende lucht (Scheele) , ontvlambaar
gas (Macquer en Keir) , phlogiston (Kirwan) , thans de waterstof;
de dephlogistiseerde lucht (Priestley) , ook vuurlucht
(Scheele) , leevenslucht (Ingenhousz) , zuivre lucht (Bergmann), waare kunstlucht (Keir), dephlogistiseerd gas (Macquer) , thans de zuurstof;
de vitrioolzuure lucht (Priestley) , ook vitrioolzuur gas
(Keir) , zwavelzuur gas (Macquer) , • phlogistiek vitrioolzuur
(Bergmann), thans het zwaveldioxyde;
de salpeterzuure lucht (Priestley), ook salpeterzuurgas
(Keir) , luchtvormig salpeterzuur (Leonhardi) , thans de stikstofoxyden,
de zoutzuure lucht (Priestley) , ook zoutzuure gas (Macquer ), luchtaartig zoutzttur, thans het chloorwaterstofgas;
de vloeispaatzure lucht (Priestley) , ook spaatzuure gas
(Keir en Macquer) , thans het fluoorwaterstofgas;
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de azijnzuure lucht, ook vegetabilzuure lucht (Priestley),
azijnzuur gas (Marquer), waarvan de aard niet duidelijk te bepalen is;
de alkalische lucht, ook loogzoutige lucht (Priestley) ,
vlugtig loogzoutig gas (Marquer) , thans het ammoniakgas.
Twee der mededeelingen zijn onder den vorm van brieven
-opgesteld, deze over de berciding van braakwijnsteen (blzz. 43-49)
(4, 25 Juli 1782 aan Voegen Van Engelen, doctor in de geneeskunde, de andere over de bereiding van « eau de Luce n (blzz.
50-64) , aan een niet gcnoemden heer, op 1 Juli 1784.
De dagteekcning der mededeelingen van dat cerste gc-deelte, dat 264 blzz. bedraagt, is tusschen 1781 en 1785.
Daarna komen, in het zelfde 1 e boekdeel, verscheidene
bundeltjes aanteekeningen, met afzonderlijke pagineering :
1 0 Middelen om te beproeven of sommige natuurlijke ligchamen en scheikundige praeparaaten echt of vervalscht zijn »
(24 blzz.), 2° (( Chemische bewerkingen voor de ceconomie,
fabrieken en trafieken » vooral een aantal recepten iom hanAdelsproducten te bereiden: inlichtingen over akkergrond en
meststoffen, beschouwingen over land-- en tuinbouw, en eene
lijst van boeken en mededeelingen over landbouw verschenen
(110 blzz.) . (( Nieuwste ontdekkingen en verbeteringen
de chemie » dit is een chemisch overzicht uit de bibliographic
getrokken (50 blzz.) Een bladwijzer geeft eindelijk den inhoud
der vier door den schrijver genoemde afdeelingen.
[1786 Kasteleyn]. Chemische oefeningen, voor de beminnaars der
Scheikunst in 't algemeen, en de apothekers, fabriekanten en trane-kanten in 't byzonder : door P. J. Kasteleyn, Apotheker en Chimist te
Amsteldam, en Lid van het Provinciale Utregtsche Genootschap
van Kunsten en Weetenschappen. Tweede deel. Te Amstet.lain, A.
J. van Toll. MDCCLXXXVI. (212 + 32 + 130 + 84 + VIII blzz., 13 x 22
cm., Bibl. Univ. Gent, Phys 402).

Uit het voorbericht vernemen wij idat het 2' deel, evenals
het l e deel, elk in 5 stukjes aan de lezers werden medegedeeld.
De 4 afdeelingen zijn evenals in het l e deel : chemische bewerkingen voor de apotheek (212 blzz.), opzoekingen over de echtheid van lichamen en praeparaten (32 blzz.). inlichtingen over
handelsproducten (130 blzz) , bibliographische aanteekeningen
(84 blzz.). Vermeldenswaardig is hier het hoofdstuk (blzz.
13-19) aan de wijngisting gewijd waarin de vroegere uitlegging
van het verschijnsel wordt gegeven. Op blzz. 117-122 treft men,
eene mededeeling van W. Folkersma, med. doct. te Leen-war-den, gedagteekend 3 april 1786, over gedistilleerde wateren,
waarin de schrijver de hoedanigheden van alcohol als bewaar-middel prijst.
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[1788 Kasteleyn]. Chemische oefeningen, voor de beminnaars der
Scheikonst in 't algemeen, en de apothekers, fabriekanten en trafiekanten in 't byzonder : door P. J. Kasteleyn, Apotheker en Chimist te
Amsteldam, Lid van het Bataafsch Gehootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam, en van Provinciale Utregtsche Genootschap van Kunsten en Weetenschappen. I)erde deel. Te Amsterdam,
Bij A. J. van Toll, MDCCLXXXVIII. (IV +160 +22 + 158 + 110 blzz. ;
13 x 22 cm., Bibl. Univ. Gent, Phys 402)

In het voorbericht spoort Kasteleyn zijne landgenooten aan
tot de studie van de scheikunde, die een groot nut heeft in de
ontwikkeling van de nijverheid. De verdeeling in 4 afdeelingen
is dezelfde als voor de twee andere eerste deelen. In de l e afdee
ling worden weder vooral chemische en pharmaceutische pro ducten besproken, ter\vijl de medewerking van andere apoth.?,kers toeneemt . aidus bevat die l e afdeeling eene mededeeling,
van T. Uilkens, apotheker te Leek, over loogzout in kalk
(blz. 30, 24 januari 1787) , een missive van T. P. Schonck,
apotheker te Amsterdam over de bereiding van spiritus cornii
cervi succinatus (biz. 45, 6 maart 1787) verkregen door distillatie van hertshoorn met barnsteenzout, eene mededeeling van
Willem van Barneveld, apotheker te Amsterdam, over de ontleding van hertshoorn (blz. 140, s. d.).
ender de bewerkingen die de nijverheid aanbelangen, geeft
K. de middelen aan om de lucht der gasthuizen te zuiveren
(blz. 35) volgens de verhandeling van Maret in de Nouveaux
Memoires de l'Academie de Dijon, 1782, en wel door gebruik
van tochten; ook wordt bericht over een werk van de Beunie
(blz. 70) in Memoires de 1'Academie de Bruxelles (deel II)
waarin deze door scheikundige proeven de eigenschappen van
heigronden bepaalt.
In zijn rubriek Nieuwste ontdekkingen worden onder meer
de verhandelingen van Lavoisier (biz. 21) over de toestandsveranderingen der stof door de warmte (Mem. Acad. roy.
Sciences Paris 1780), van Berthollet (blz. 30) over de bijtendeeigenschap der metaalzouten (Mem. Acad. roy. Sciences Paris
1784).
In het nabericht wordt vermeld dat 15 stukjes Brie back-deelen uitmaken, en dat de schrijver de hoop koestert een
nieuwe reeks in het licht te geven, « indien mij nog eenigedagen levens vergund zijn;..... ik kan mij echter, voor als nog,
niet aan den tijd verbinden, op welken ik dien arbeid zal beginnen. »
De Brie eerste boekdeelen der oefeningen, alsook de volgende, maken een schoone proef uit van het uitgeven van etn
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wetenschappeiijk refereerend tijdschrift, door eigen initiatief,
ongeveer een eeuw en half voor onzen tijd.
[1792 Kasteleyn]. Chemische en physische oefeningen, voor debeminnaars der Schei- en Natuurkunde in 't algemeen, ter bevordering van industrie en oeconomiekunde en ten nutte der apothekers,
fabrikanten en trafikantea in 't byzonder : door P. J. Kasteleyn, Apotheker en Chymist te Amsterdam ; Lid van de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen te Haarlem ; van het Bataafsch Genootschap
der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam ; van het Zeeuwsche Genootschap der Weetenschappen te Vlissingen, en van het Provinciale Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Weetenschappen_
Qerste deel. Te Amsterdam, bij Gartman en Holtrop. MDCCXCII.
(486 blzz., 13 x 22 cm., Bibl. Univ. Gent, Phys 404).
Nu zijn de eerst verschenen Chemische oefeningen in 3 deelen, de chemische en physische oefeningen geworden, en niettegenstaande den titel van oeconomiekunde voor apothekers,
fabrikanten en trafik4nten, is zeker de neiging van het werk
meer en meer naar de theorie. De kleine referaten zijn in getal
verminderd, en belangrijke mededeelingen, vooral van vreemde
geleerden, worden aldus in het Nederlandsch gepubliceerd;
meer dan eons komt de naam van den Brusselschen apotheker
J. B. van Mons voor.
Ender meer wordt blz. 247 kennis gegeven van een methode
om vleesch van het rotten te vrijwaren door de behandeling van
zilvernitraat in oplossing 0,2 %, — van de ontdekking van
Paats van Troostwijk en Deiman (blz. 363) dat het water door
de electriciteit in ontvlambaare (waterstof) en in zuivere
(zuurstof) lucht zich laat ontbinden.
Ten zeer belangrijk deel van het boek wordt gewijd aan de
nieuwe Lavoisieraansche theorieén, waarvan Kasteleyn nog geen
bepaald aanhanger geworden is, en aan een uitgebreide studie
van Wiegleb over de leer van Stahl's phlogiston en de ongegrondheid van het nieuwe stelsel van Lavoisier (blzz. 391-472);
na, dit stuk verklaart Kasteleyn : ,(.1k bloos derhalven geenszins,
te belijden, dat ik, voor als nog, niet overreed ben, om het
Nieuwe Leerstelsel van den heere Lavoisier, onbepaald aan te
neemen, even zoo min als ik, met den heere Gren, kan zeggen,
of immer heb kunnen zeggen : een nude orthodoxe aanhanger
van het Leerstelsel van Stahl te zijn, )) Laat ons niet vergeten
dat dit in 1792 wordt geschreven, en dat het stelsel van Lavoisier slechts enkele jaren telt.
In de nieuwe reeks Chemische en physische oefeningen is
de verdeeling der stof in vier afdeelingen gevallen.
Dit boek is, met denzelfden inhoud, maar bij een anderen
uitgever ook verschenen.
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[1793 Kasteleyn]. Chemische en physische Oefeningen, voor de
beminnaars der Schei- en natuurkunde in 't algemeen, ter bevordering
van industrie en oeconomiekunde, en ten nutte der apothekers, fabrikanten en trafikanten in 't byzonder : door P. J. Kasteleyn, Apotheker
en Chymist te Amsterdam ; Lid van de Hollandsche Maatschappij der
Weetenschappen te Haarlem ; van het Bataafsch Genootschap der
Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam ; van het Zeeuwsche
Genootschap der Weetenschappen te Vlissingen ; van het Provinciale
tr trechtsche Genootschap van Kunsten en Weetenschappen ; van het Genootschap der Natuuronderzoekeren te Berlijn, en van de Societe Philomatique te Parijs. Eerste Deel. Te Leyden, by Honkoop en van
Tiffelen, MDCCXCIII. (486 blzz., 21.3 x 12.7 cm., Kon. Bibl. Brussel).

Men zal bemerken dat de deelen II en III ook te Leyden
wer den uitgegeven.
[1793 Kasteleyn]. Chemische en physische oefeningen, voor de
beminnaars der Schei- en natuurkunde in 't algemeen, ter bevordering
van industrie en oeconomiekunde, en ten nutte der apothekers, fabrikanten en trafikanten in 't byzonder : door P. J. Kasteleyn, Apotheker en Chymist te Amsterdam ; Lid van de Hollandsche Maatschappij
der Weetenschappen te Haarlem ; van het Bataafsch Genootschap der
Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam ; van het Zeeuwsch
Genootschap der Weetenschappen te Vlissingen ; van het Provinciale
Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Weetenschappen ; van het Genootschap der Natuuronderzoekeren te Berlijn, en van de Societe Philomatique te Parijs. Tweede deel. Te Leyden, by Honkoop en van
Tiffelen, MDCCXCIII. (488 blzz., 13.5 x 22 cm., Bibl. Univ. Gent, Phys
404, Kon. Bibl. Brussel) .

In eene voordracht gehouden in de Gehoorzaal van Felix
Meritis te Amsterdam in maart 1791 ; die volledig hier wordt
gepubliceerd onder den titel « Redevoering over den invloed
der chemie op den Koophandel » (blzz. 1-30) , komt Kasteleyn
terug op zijne vroegere gedachten dat de chemie groote diensten
aan nijverheid en handel kan bewijzen. Thans, ca 130 jaren
daarna, wordt dit nog gezeid, en om de nijveraars en de handelaars daarvan te overtuigen, verschijnen nieuwe tijdschriften
zooals het nijverheidsbijvoegsel van het Chemisch Weekblad,
het Bulletin de la Federation des industries chimiques in betrekking met het Bulletin de la Societe chimique de Belgique,
enz.
Zonder twijfel winnen deze gedachten sedert den oorlog
veel veld, sedert dat men overtuigd is dat de chemie de legers
met allerlei moordwerktuigen rijk kan bevoorr p den, sedert dat
men een edele wetenschap die den mensch gelukkig en gezond
kan maken tot de verschrikkelijkste doeleinden heeft zoeken
te verlagen. En als gevolg yap. deze droevige ondervinding,
-wordt in ons land de nijverheid door de chemie meer en meer
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versterkt, evenals het door de geleerden sedert een halve eeuw
in Duitschland werd gedaan.
Kasteleyn noemt in 1791 reeds, — maar Kasteleyn is niet
alleen een geleerde, maar ook nog een geestdriftige werker —,
de voederstervrouw van den Koophandel : « Voorzeker, geen
uwer, mijne heeren ! of hij gevoeld, dat milk eene weetenschapcelijke kunst alle uwe opmerking verdiene ! En deeze voortreffelijke weldoeneresse des Menschdoins, deeze weezenlijke, doch
13;3 ons jammerlijk miskende, Voedstervrouw van den Koophandel, is de Chemie. » En daarna geeft hij een volledig overzicht
van al de handelsproducten langs chemischen weg bereid .
gistingsproducten, stijfsels, azijn, wijnsteen, suiker, alcali, zeep,
kleurstoffen, aluin, vitriool, ammoniakzout, salpeter, sterkwater,
zouten, metalen, metaalverbindingen, zwavel, buskruit, glas,
porcelein, lijm, v ernissen, lakeerselen, vuurverguldingen, bronsingen, kamfer, terpentijn, hars, kalk, potten, munten, papier,
enz.
Het stuk zou nog, bijna zonder de minste verandering, kunnen
voorgedragen of gepubliceerd worden, als een warme pleidooi
over de groote diensten der chemie.
Onder de belangrijkste mededeelingen van het boek noem ik
vender : blz. 76, een versiag over het work van Petrus Driessen,
hoogleeraar te Groningen, over de waarnemingen op het gebied
van geneeskunde en oeconomie gedaan aan de Hoogeschool te
Groningen, — blz. 270, eene samenvatting van eene mededeeling van Smitson Tenant over & ontleding van koolzuur door
verhitten van een mengsel van marmerpoeder met phosphorus
in een gesloten buis, waardoor zwarte koolstof in vrijheid wordt
gesteld, — blz. 274, een stuk van George Pearson over de bereiding van phosphorkalk en de ontbinding van het water door
die verbinding ander vorming van het \ an zelf brandend phosphorwaterstofgas, -- blz. 297 en 393, twee verhandelingen over
de gevoelens der scheikundigen aangaande de verkalking of
oxydatie der metalen, en herstelling aer metaalkalken of oxyden
tot metalen, waarin de theorieen van Stahl en Lavoisier in verband worden gebracht met de vastgestelde verschijnselen, en
waarin een goed indruk worth gegeven der meeningen op het
einde van de 18' eeuw. Zonder in den heerschenden twist tusschen de aanhangers van de Phlogistontheorie, en de « Lavoisieraanschen of oxegenisten » zich te wilier' uitspreken , verkiest
kasteleyn, — zonderling voor een geestdriftigen vooruitstrever
als hij — een onpartijdig overzicht te geven der « weetenswaardigste denkbeelden en proeven van de voorstanders der onderscheidene Leersteizels, aangaande de oxidering en reductie der
metaalen ».

124 -[1797 Kasteleyn]. Chemische en physische oefeningen, voor de
beminnaars der Schei- en natuurkunde in 't algemeen, ter bevordering
van industrie en oeconomiekunde en ten nutte der apothekers, fabrikanten en trafikanten in 't byzonder : door P. J. Kasteleyn, Apotheker en Chemist te Amsterdam. En na deszelfs overlyden vervolgd door
N. Bondt, Med. Doctor en Hoogleeraar in de Kruidkunde te Amsterdam,
En J. R . Deiman, Med. Doctor te Amsterdam. Derde deel, Te Leyden,
by Konkoop en van Tiffelen, MDCCXCVII (inhoud + 478 blzz., 22 x
13.5 cm., Bibl. Univ. Gent Phys 404, Kon. Bibl. Brussel).

P. J. Kasteleyn overleesi in 1794, slechts 48 jaren oud, een
jaar na het verschijnen van het 2e deel zijner chemische en physische oefeningen. Zijn werk werd vo.ortgezet door N. Bondt en
J. R. Deiman, alle beide medewerkers van Paets van Troostwijk,
een der schoonste figuren van de Nederlandsche wetenschap van
den tijd, en aldus zag in 1797 het 3' deel, — het laatste —, het
licht.
De « verhandeling over de verschillende gevoelens der Scheikundigen aangaande de verkalking of oxidering der metaalen
en de herstelling der metaalkalken of oxides tot metaalen » wordt
op blzz. 1, 53, 93 en 169 voortgezet; de Belgische scheikundige
van Mons die aan de discussie mede doet heeft zich tot de
nieuwe theorie van Lavoisier niet aangesloten, maar hij bestrijdt
die theorie bepaald niet, zooals blijkt op het einde van een zijner
brieven (biz. 107) : (( De ondervinding en een wijsgeerig onderzoek zullen deeze vraagen verklaaren, en over onzen twist oordeelen : doch wij zullen ons vereenigen, en ons, uit louter enthusiasmus der lief de ter waarheid, omhelzen. »
Op blz. 27 treft men eene mededeeling van G.G. Schmidt over
den areometer, — op blz. 125 eene mededeeling van Parmentier
over het bemesten van den grond met minerale zouten, — op
biz. 147 en 230 studien over de verbinding van zwavel met
metalen door Paats Van Troostwijk en zijne medewerkers, — op
blz. 249 eene mededeeling uit Haarlem gedagteekend 12 Maart
1794 van M. van Marum over de verbranding van het phosphor,
-- enz.
Lit dit overzicht blijkt dat de oefeningen meer en meer van
hun refereerend karakter afgeweken zijn om tot een echt theoretisch wetenschappelijk tijdschrift over te gaan. Op welke wijze
deze tweede reeks oefeningen zijn verschenen, of wel in voile
boekdeelen, of wel in stukjes zooals voor de drie deelen der eerste
reeks, heb ik uit het onderzoek van den inhoud niet kunnen bepalen.
11786 Kasteleyn]. Beschouwende en werkende pharmaceutischeoeconomische en naturtrkundige Chemie door P. J. Kasteleyn, Apotheker en Chimist te Amsterdam, en lid van het provinciale Utrechtsche

-- 125 Genootschap van Kunsten en Weetenschappen. erste Deel. Te Amsterdam. Bij Willem Holtrop, MDCCI,XXXVI. (XXII + 508 blzz.
5 platen buiten tekst, 12.9 x 22 cm., Bibl. Univ. Gent Phys 403, Kon
Bibl. Brussel) .

Kasteleyn zoekt de chemie te verspreiden, vooral iii handel en
niiverheid ; dat zegt hij uitvoerig met een overtuigde stem, in
zijn voorafspraak, waarin hij het groot nut van deze wetenschap
uiteenzet
« Heeft men, hij voorbeeld, ooit bij ons den koopman onder
't oog gebragt : dat de gantsche wijnhandel, van wat cart ook,
niets dan Chemische voortbrengzels behandeld ? dat het geheele Suikerwezen een Edukt der Chemie, dat alle derzelver
Raffineeringen en Kristalschietingen niets dan Chemische bewerkingen zijn?
Heeft men dit den Brouwer van zijne Bieren,
den Azijnmaker van zijne Azijnen, de verschillende verweren
van hunne Verfstoffen en derzelver verwerkingen gezegd ?
Weeten de Staalbereiders, en zij, die door te zaamenstelling zoo
veelerleije Compositie-Metaalen, als Pinsbek, Tonbach, enz.
bereiden, dat zij Chemische stoffen Chemisch bewerken? — Was
niet de Chemie, van ouds af, de onwrikbare grondsteun der
Metallurgie ? was en is zij niet die den Mijnwerker leerde en
leert om de Mengingen der Metaalen en Irtzen te vinden, en
hem den weg wijst om, op de voordeeligste wijzen, alle die
stoffen uit te scheiden, te zuiveren. te verbinden?
Zouden wij
zonder de Chemie, wel Goud-, Zilver-, en Uzersmeeden
vcel Koperslagers, wel Tin- en Loodgieters kunnen hebben, die
hunne benodigde Metaalen konden bekoomen, ja ook konden
weeten te bewerk-en? »
« Weeten de Essayeurs de Muntmeesters, de Papiermaakers,
de Lijmzieders, de Glasblaazers, de Porcelijnfabriekanten, de
Potten-, Steen-, en Pijpbakkers, de Spiegelmaakers, de Verlakkers, de Geschut- en Klokgieters, de Kruit- en Vuurwerkmaakers, de Zegellakmaakers, de Emailleerders, de veelerleije Verwstoffenbereiders, de Terpentijn-, en Sterkwaterstokers, de Zoutzieders, de 'Salpeter- en Boraxraffinadeurs, de Kamfer-, Sublimaat-, Vermiljoen- en Oliestookers, enz. enz. dat zij in hunne
bewerkingen niet dan deelen der Chemie behandelen en uitoefenen? — ja, om ook van geene kleinschijnende zaaken, die inderdaad groot zijn, te zwijgen : Weet de Bakker, dat het de Chemie
alleen is, waaraan wij de kunstige gisting, ook die der graanstoffen, verschuldigd zijn, en zonder welke het gezegende brood
voor 't menschdom zoude ophouden een zegen te zijn ? Weet
de waardige Landman, dat het de Chemie alleen is, welke, op
gronden van daadelijke Natnurkunde, de juiste grondmenging
der Aardzoorten van de verschillende gewassen, en de kunstige
en natuurlijke besmestingen leeraart?
Voorzeker : ten minsten
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over het geheel genomen, dit alles weeten zij niet. — Men zegge
bet hun dan ; men zegge het hun luid. »
Dit werd geschreven in 1786 ; thans wordt nog hetzelfde
herhaald, doch zonder groote opbrengst.
Het eerste boekdeel dozer Chemie is vooral van theoretischen aard. Het bedraagt 10 hoofdstukken : geschiedenis der
chemie, verklaring der chemische kunstwoorden, nut der Scheikunst, natuurlijke lichamen en hunne bestanddeelen, chemische
grondstoffen, hoofdstoffen der natuurlijke lichamen, theoretische verklaritig-en, chemische verwantschap, hulpmiddelen der
Scheikunst.
Op vele plaatsen worden rijke bibliographische aanteekeningen gegeven, en daarin onderscheidt zich het werk van de
meeste verhandelingen van dien tijd. Wat ook voor ons zeer
belangrijk is, dat is de verklaring, in het 2' hoofdstu,k, der
chemische kunstwoorden, en waarvan ik hier nuttig acht melding te maken. Over het nut der kennis der vakwoorden in
eigen taal, spreekt zich Kasteleyn trouwens zeer uitdrukkelijk
uit : (( Hij, die, tot eenig onderwijs, voor Nederduitsche ooren,
zich, in 't algemeen, van eene zuivere Nederduitsche taale bediende, doch, tot zijne meestbetekenendste uitdrukkingen, van
Maleische woorden en termen, bijvoorbeeld, gebruik maakte;
zoude zeker de verstaanhaarste onderwijzer niet zijn voor
Nederlanders die geene Maleische termen noch woorden kennen. » In zijn overzicht geeft schijver de overeenstemmende
beteekenis der Nederlandsche woorden, niet met het Maleisch,
doch eenvoudig met het Latijnsch.

ijst der chemische kunstwoorden. — Aantrekking = attractio. Bestaandeelen = partes constitutivae. Betrekking of
verwantschap = affinitas. Breekbaar = fragilis. Eigenschap
proprietas. Enkelvoudig = simplex. Gantsche deelen
partes integrantes. Grondstoffen = principia. Hoof dstoffen
= elementa. Menging
mixtio. Ongelijkaartig = dissimilares. Uitbreidbaar = ductilis. Vast
fixus. Vloeibaar
volatilis. Vuurbestendig = firites.
= fluidus. Vlugtig
Wrijfbaar = fricabilis. Zwaarte = gravitas. Afdrijving = cudecrepitatio. Aftrekking = abstracpellatio. Afknapping
incineratio. Cementeering
cementatio. Aschbranding
destillatio. Dooding = extinctio. Doortio. Desteleering
zijging = filtratio. Gesting
fermentatio. Glasmaaking
vitrificatio. Hoogstverfijning = alcoholisatio. Ineendringing
= concentratio. Ineengedrongen azijn = acetum concentratum.
Kalkbranding of verkalking calcinatio (gloeijing of branding
aller lichamen met kalkbranden te bestempelen, oordeelt Kasteleyn « niet zeer eigenAartig ». Kohobeering = cohobatio
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Kristalschieting = crystallisatio. Korling = granulatio. Luchtvloeiing = diliquissatio. Neerploffing = praecipitatio. Ontleding decompositio (vvisselwoord van scheiding = analysis) .
Ontploffing = detonatio. Opbruisching = effervescentia.
Opgieting = infusio. Opheffing sublimatio. Ophooping —
aggregatio. Oplossing = solutio. Overhaaling = rectificatio.
Poedermaaking = pulverisatio. Prepareering = praeparatio.
Reverberering = rev erberatio. Scheiding of ontleding = analysis of decompositio. Slipping = elu.eratio. Uitdamping = evaporatio. Uitlooging = elixivatio. Uitpersing = expressio.
Uitzoeting = edulcoratio. Vastlijming = lutatio. Verbinding
= combinatio. Zaamvoeging = synthesis. Verdichting =
condensatio. Verdikking = inspissatio. Verdunning = diluitio of rarefactio. Verkwikking = amalgamatio. Verlevendiging of herstelling
revivificatio of reductio. Vervlugtiging
= volatilisatio. Verzadiging = saturatio. Verzoeking
dulcificatio. Weeking
digestio. Koude weeking = maceratio.
Voor de lichamen die als erts, enz., in de natuur worden
getroffen, worden ook met de Nederlandsche, ook de Latijnsche
namen gegeven.
Het werk is volgens de phlogistontheorie opgesteld en op
een echte letterkundige wijze geschreven. De platen buiten tekst
hebben betrekking op de trapsgewijze hardheid der steenen, de
samenstelling van eenige zouten, de physische constanten van
eenige metalen, het gehalte aan olie van een aantal planten, en
een verwantschaptafel volgens Torbern Bergmann opgesteld.
[1788 Kasteleyn]. Beschouwende en werkende pharmaceutische,
oeconomische en natuurkuhdige Chemie, door P. J. Kasteleyn. Apotheker en Chimist te Amsterdam, Lid van het Bataafsch Genootschap der
proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, en van het provinciale
Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Weetenschappen. Tweede deel.
Eerste stuk. Te Amsterdam, bij Willem Holtrop, MDCCLXXXVIII..
(XII + 344 blzz., 1 plaat buiten tekst, 12.9 x 22 cm., Bibl. Univ. Genf
Phys 403, Kon. Bibl. Brussel).

Het eerste deel is aan de zoogenaamde « beschouwende s
chemie gewijd; met het tweede begint nu de « werkende » chemie, en wel met betrekking op de artsenijkunde. In het voorbericht kondigt Kasteleyn de indeeling van zijn werk aan: het
3U deel zal gewijd worden aan de chemie in betrekking met
handel en nijverheid, het 4' deel aan de natuurkundige chemie,
of studie der algemene chemie.
Het l e stuk van het 2' deel beslaat de hoofdstukken XI tot
XXIII : inleiding tot de chemie der artsenijproducten, gedistilleerde wateren, vluchtige olieen, balsemen, harsen, extracten en
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[1791 Kasteleyn].Beschouwende en werkende pharmaceutische,
oeconomische en natuurkundige Chemie door P. J. Kasteleyn, A potheker en Chimist te Amsterdam, Lid van de Hollandsche Maatschappij
der Weetenschappen te Haarlem, van het Bataafsch Genootschap der
proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam, van het Zeenwsche
Genootschap der Weetenschappen te Vlissingen, en van het Provinciale
Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Weetenschappen. Tweede
deel. Te Amsterdam, Bij Willem Holtrop, MDCCXCI. (blzz 343-791,
2 platen buiten tekst, 12.9 x 22 cm., Bibl. Univ. Gent. Phvs. 403, Kon.
Bibl. Brussel) .

Dit is feitelijk het 2' stuk van het 2' deel, met de hoofdstukken XXIV tot XXXIV, waarin de wijngeestpraeparaten,
de zouten, de ophefzels of sublimata en de nederplofzels of
praecipftata worden bestudeerd. De 2 platen hebben betrekking
op de zouten.
[1794 Kasteleyn]. Beschouwende en werkende pharmaceutische-,
oeconomische-, en natuurkundige chemie, door P. j. Kasteleyn ; apotheker en chymist te Amsterdam ; lid van de Hollandsche maatschappij
der weetenschappen te Haarlem ; van het Bataafsch genootschap der
proefondervindelyke wijsbegeerte te Rotterdam ; van het Zeeuwsche
Genootschap der weetenschappen te Vlissingen ; van het provinciale
Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Weetenschappen -, van het
Genootschap der Natuuronderzoekeren te Berliin, en van de Societe
philomatique te Parijs. Derde deel, eerste stuk. Te Amsterdam, Bij
Willem Holtrop. MDCCXCIV. (XXIV + 450 blzz., 12.9 x 22 cm. Bibl.
Univ. Gent Phvs. 403, Kon. Bibl. Brussel) .

Het boek verscheen in het jaar waarop Kasteleyn, half
blind geworden, aan de wetenschap en aan de letterkunde door
den flood onttrokken werd. Daarom is het 1' stuk van het derde
deel, dat de oeconomische chemie behandelt, het laatste dat het
licht zag. De beschouwende en werkende chemie bleef aldus
onvolledig; daaraan ontbreekt het einde van de oeconomische
chemie en het aangekondigd 4 e deel, de algemeene chemie.
Aldus gebeurde in 1794 een dubbel ongeluk : het verdwijnen
van een verdienstelijken geleerde, en het stopzetten van een

verdienstelijk boek.
Het 1° stuk van het derde deel, het laatste dus dat verscheen, bedraagt de hoofdstukken XXXV tot XXXIX met de
bepaling en de verdeeling der oeconomische chemie, de bewerkingen van aarden en steenen, der metalen, der glazen en der
zouten. Volgens de aangekondigde verdeeling (blz. 3) kunnen
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wij aannemen dat het 2 e stuk van het derde deel aan de vier
volgende onderwerpen moest gewijd worden : chemische bewerkingen over de gisting of zymotechnie, over de brandbare lichamen of phlogurgie, over den landbouw, en over de kleurveranderingen der zelfstandigheden.
[1792 Kasteleyn]. Sclieikundige ontleding der Amsterdamsche
geoctroyeerde, en Duitsche, of Dordsche cementpoeders ; door P. J.
Kasteleyn, Apotheker en Chymist te Amsterdam ; Lid van dei Hollandsche Maatschappij der Weetenscliappen te Haarlem ; van het Bataafsch
Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam ;
van het Zeemvsche Genootschap der Weetenschappen te Vlissingen, en
van het Provinciale Utreclitsche Genootschap van Kunsten eel A.Veetenschappen. Te Amsterdam, bij Willem Holtrop. MDCCXCII. (VIII+
72 blzz., 22.5 x 14 cm., Kon. Bibl. Brussel 7876).

Het boekje is gedag-teekend 25 October 1792: in het voorbericht wijst Kastelevn er op dat alleen scheikundigen zijne
rechters kunnen zijn, om de waarde van zijn werk met het gevoel der waarheidsliefde opgesteld te beoordeelen; voor de hom y
-kundigezalhtwrmvsanbzij.
Het Dordsche cement wordt te Dordrecht van duifsteenen
(trass) uit Duitschland aangebracht, gemalen; in 1789 werd aan
A. De Booys te Amsterdam octrooi verleend om een door hem
uitgevonden kunstcement te vervaardigen, en aan het product
werd de naam gegeven van Amsterdamsche geoctroijeerde cement.
Uit geduldvolle onderzoekingen, die volledig worden „beschreven, komt Kastelevn tot het besluit dat de Amsterdamsche
cement voor 100 deelen bestaat nit 42-44 zand, 7-7.5 kalkaarde,
8-8.5 ijzer en 38-40 aluinaarde. Voor den Dordschen cement werd
de volgende samenstelling gevonden : 55-57 zancl, 6-6.5 kalk,
8-8.5 ijzer en 27-28 aluinaarde.
Het werk is een belangrijke bijdrage tot de studie van cement, vooral op het gebied der quantitatieve chemie, in hare
oorsprongsperiod e .
[1788 Kasteleyn]. De sterkwaterstooker, zoutzuur- en vitrioololie
bereider ; grootendeels overgenomen uit het Fransch van den Heere
Demachv, en met verscheiden byvoegzelen en aanmerkingen vermeerderd, door P. J. Kasteleyn, apotheker en chimist te Amsterdam, lid
van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelyke wvsbegeert e
te Rotterdam, en van het Provinciale ti trechtsche Genootschap van
Kunsten en Weetenschappen. Met Platen. (Dordrecht 1788) (22,5X
13.1 cm., VIII + 170 blzz., 10 platen, Bibl. A . T. T. V.).
Het boek wordt door de uitgevers Blusse opgedragen aan
H. F. Decourt, oud-schepen en raad van Dordrecht. onderzoeker
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en beoefenaar der fraaije kunsten en nutte wetenschappen. Het
is door schrijver geteekend op juni 1788, en heeft als grondslag
het Fransch werk van Demachy; het wordt aan de Nederlandsche belangen aangepast : « Ik heb, zegt schrijver, mij echter
van dat stuk niet blindelings kunnen bedienen, Wilde ik de
onderwerpen, in deezen arbeid vervat, den Nederduitschen Leezer zoo volkomen mededeelen, als ik wenschte en billijk oordeelde. » Schrijver zegt ook dat hij veel gebruik heeft gemaakt
van de aanteekeningen van Struve en van Hahnemann aan het
werk van Demachy gevoegd, maar dat hij zelf ook aanmerkingen
heeft opgesteld, die dan door letter K werden aangeduid.
De 9 ihoofdstukken behelzen de studie van werkplaatsen en
gereedschap, grondstoffen, bereiding van sterkwaters, soorten

van sterkwaters, toestellen, inrichtingen van sterkwaterstooken.
zoutzuur, vitrioololie, secondaire voortbrengselen.
De verklaring der 10 platen laat toe een rijken oogst technische woorden samen te brengen, waarvan de beteekenis door
de figuren zeer duidelijk wordt.
Het Fransche werk, dat op verzoek der Fransche Academie
royale des Sciences werd opgesteld, heeft verscheidene uitgaven
gekend. Buiten een luxe-uitgave in-folio van de Academie royale
des Sciences :
[1773 De Machy] . Mart du distillateur d'eaux-fortes, etc., par
M. De Machy, de l'Acadêmie des Curieux de la Nature, de celles des.
Sciences de Berlin et de Rouen, et M e Apothicaire de Paris.
MDCCLXXIII. 47 x 30 cm., 198 pp., 12 platen, bibl. A. J. J. V.) .
verscheen in 1780 te Neuchatel een schoone uitgave :
[1780 De Machy] . Descriptions des arts et metiers, faites ott
approuvees par Messieurs de l'Academie royale des Sciences de Paris.
Avec figures en taille-douce. Nouvelle edition publiee avec des observations, et augment& de tout ce qui a etc ecrit de mieux sur ces.
matiêres, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Italie. Par J. E.
Bertrand, Professeur en Belles-Lettres a Neuchatel, Membre de l'Academie des Sciences de Munich, et de la Societe des Curieux de is
Nature de Berlin. Tome XII. Cohtenant l'art du Distillateur d'eauxfortes, l'Art du Distillateur liquoriste, et l'Art du Vinaigrier ; avec des.
Notes et des Additions par M. Struve, Docteur en medecine, et Membre de la Societe physique de Berne. A Neuchatel, De l'Imprimerie
de la Societe Typographique. MDCCLXXX. Art du Distillateur d'eaux
fortes : Par M. L'e Machy. (24.5 x 18.1 cm., 246 pp., 12 platen, Bibl..
A. J. J. V.) .
1k heb den indruk dat de figuren in het boek van Kasteleyn,
volgens de in-folio-uitgave van de Academie, en niet volgens
de uitgave van Neuchatel, werden opgemaakt. Die figuren zijn
daarenboven gedeeltelijk aan den Franschen tekst ontleend; in
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de twee Fransche uitgaven die ik hooger noem, dragen de platen,
dezelfde figuren, maar zij zijn onderling symetrisch, uitgezonderd de eerste plaat.
Eenige teekeningen, zooals deze van de plaat X, verbeeldende het toestel van Struve, om het zwavelzuur te bereiden, met
eene (( reij schuins opklimmende balons, ook aludels genaamd,
van steendarde » vind ik op de platen der Fransche uitgaven net.
Hierna eenige technische uitdrukkingen onder de belangrijkste : werkplaats met de galeijen = laboratoire avec les galares
(fornuizen) , kruik=cuine on bete (aardevaten om sterk water
te houden) , ontvanger=pot (om de vloeistof nit een distillatie
toestel te ontvangen), de reeten van den koepel digt strijken=r6parer les fentes du dome, staartmuuren der galeijen – contrecceurs ou contre-murs des galeres, ijzeren haak of schoffel =rable
de fer, ijzeren vuurbok (staaf met vier pooten) =chevrette de fer,
de retort=la cornue.
[1789 Kasteleyn]. Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver werkhuizen,
gereedschappen, enz. Ten deele overgenomen uit de beroemdste buitenlandsche werken ; En vermeerderd met de Theorie en Praktijk der
beste Inlandsche Konstenaaren en Hnndwerkslieden. Derde stuk. De
Porceleinfabriek. Met plaaten. Te Dordrecht, bij A. Blusse en Zoon.
MDCCI,XXXIX.
De porceleinfabriek, of volledige beschrijving der Kunst om porcelein te maaken ; behelzende een onderzoek der porceleinaarden ; derzelver zaamstelling tot porcelein ; de bakking ; vergiazing ; bereiding
der koleuren ; het beschilderen ; vergulden ; de noodige werktuigen en
ovens ; mitsgaders de bereiding van het Reaumursche porcelein. Naar
bet Fransche van den graaf de Milly. Vermeerdert met Aantekeningen,
en verrijkt met de volledige verhandeling van d'Entrecolles over het
Chineesche Porcelein, en eene Historische Schets der Europeische potceleinen ; door P. J. Kasteleyn, Apotheker en chimist te Amsterdam,
lid van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelyke wijsbegeerte te Rotterdam, en van het provinciale Utrechtsche Genootschap van
Kunsten en Weetenschappen. Met plaaten. (20.3 x 12.5 cm., VIII + 238
blzz., 7 platen, Bibl. Kon. Vl. Acad. 25 P 2).

Het werk, opgedragen aan Nicolaas Bastert, kanonik tot het
kapittel van St. Pieter, is een vrije verkorte vertaling van het
gedeelte der Arts et Métiers, bewerkt dor graaf de Milly onder
den titel : Art de la porcelaine (9) . Maar Kasteleyn voegt er als
aanhangsels, 1° de verhandeling van Pater d'tntrecolles, over
de bereiding van het Oostindische Porcelein, in China (blzz. 133196), en 2° een historische schets des Europeischen porceleins,
(9) Arts et Metiers, tome VIII, Neufchatel 1777, blzz. 139-264,
4 platen.
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van het eerste tijdstip der ontdekking tot den tijd van des.:elfs
volkomenheid (blzz. 199-224) .
De Fransche uitgave is .onder 457 paragrafen in 4 « memoires » gebracht : over ovens, over Sachsischen porcelein, over
kleurstoffen, over Chineeschen porcelein, dit laatste deel de verhandeling van d'Entrecolles zijnde. Kasteleyn verdeelt zijn boek,
buiten de 2 aanhangsels in 4 hoofdstukken : I Van de por
nen, in 't algemeen (blzz. 1-29) , II Van het 1)uitsch poro.elein,
bekend onder den naam van Sachsisch porcelein (blzz. 30-61),
III Over de bereiding der koleuren voor, en het beschilr'eren
van porcelein (blzz. 62-97) , IV Bereiding der verwstoffen voor
porcelein en email, volgens de wijze van den heer de Montamv
(blzz. 98-130) .
De figuren die talrijker en grouter zijn als in de Fransche
uitgave van Neufchatel, warden evenals in den Fra'ischen tekst,
uitvoerig uitgelegd.
[1791 Kasteleyn]. Volledige beschrijving van alle Konsten, ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, enz. ten deele overgenomen uit de beroemdste buitenlandsche werken ; En vermeerderd met de Theorie en Praktijk der
beste Inlandsche Konstenaaren en Handwerkslieden. Zevende stuk. De
zeepsieder. Met plaaten. Te Dordrecht bij A. Blusse en zoon.
MDCCXCI.
De zeepsieder, meerendeels getrokken uit de schriften van Du
Hamel, Halle en Weber ; door P. J. Kasteleyn, Apotheker en Chimist
te Amsterdam, Lid van de Hollandsche Maatscha.ppij der Weetenschappen te Haarlem, van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wysbegeerte te Rotterdam, van het Zeeuwsche Genootschap
der Weetenschappen te Vlissingen, en van het provinciale Utrechtsche
Genootschap van Kunsten en Weetenschappen ; enz. Met plaaten.
(22.2 x 13 cm., 46 blzz., 4 platen, Bibl. A. J. J. V.).
Deze verhandeling wordt aan `Villein Noodt, zeepsieder
te Delft, door zijn neef, den uitgever Pieter Blusse, opgedragen.
Kasteleyn bestudeert achtereenvolgens de notaschzeepsoorten en de oliezeepsiederij tg: Marseille. Te Berlijn wordt harde
zeep uit vet en loog van houtasch bereid, ook met mineraal loogzout. In Nederland kent men geen bijzondere bereidingswijze;
traan mag niet benuttigd worden, omdat daaruit slecht riekende
zeep ontstaat; zelfs te Amsterdam werd door eene keure vat
10 july 1526 nitdriikkelijk verboden traan, reuzel en vet te gebruiken, maar wel alleen raap- en hennepolie.
De verklaring der 4 platen is sterk uitgebreid en bevat een
aantal vakwoorden.
Het werk is geen vertaling van het vakboek van Duhamel
du Monceau, alhoewel dit boek geraadpleegd werd ; ook zijn de
figuren gansch andere. Het Fransch werk is :
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[1777 Dumahel]. Art du Savonnier ou la maniere de faire differentes especes de savon. Par M. Duhamel du Monceau. (Arts et Metiers, tome VIII, Neufchatel, 1777, blzz. 461-536 blzz., 24.5 x 19.3 cm.,
3 platen).

In 1797 werd te Gent een boekje gedrukt dat in verband
staat met het werk van Kasteleyn :
[1797, P. J. K. (Kasteleyn)]. Den, volmaekten zeepsieder, leerende
De Bereydinge en Bewerkinge om alle soorten van Zeepen, op de beste
en voordeeligste wyse te maeken. Behelsende XI hoofdstukken. I De
verhandelinge van de selfstandigheden en stoffen der Zeepe. II Van
de Gereedschappen der Zeepsieders, en hoe men de selve moet gebruyken. III De wyse om de Looge toe te stellen, en om er Zeepe
van te makers. IV De w y se om harde Zeep uyt Vet en Looge te bereyden. V De aenmerkingen op de bewerkingen en zelfstandigheden der
Zeepe. VI De proeven om de Zeepe volkomen goed te bereyden. VII
Van de Groene Zeepe. VIII De bereydinge en het maeken der weeke
Groene Zeepe. IX de wyse om Swarte Zeepe te maeken, met alle de
teekens die sy geeft in het sieden. X De teekens die de Zeepe geeft
bij het sieden, is 't dat sy te sterk, te soet, te dun, ofte te dik is. XI De
Beschryvinge der Plante Kali, waer uyt de Pot-assche gemaekt word,
om Zeepe mede te maeken, & Door P. J. K. Lid van verschevde Genootschappen van Konsten en Wetenschappen. En vermeerderd met
de Theorie en Practyke der beste Inlandsche Konstenaers en Handwerks-Lieden. Tweeden Druk : Met een Byvoegsel van 22 Geheymen
der Zeepen, door A. L. P. T., seer ,. nuttig en dienstig tot gebruyk van
alle man. Prys 12 stuyvers Brabands courant, ingenaeyd. Tot Maestricht. Men vind-se tot (lend, by Ph. en P. Gimblet, Boelz-druk. en
Boekverk. op de Koornmerkt 1797. (Voorreden, 100 blzz., 17.5 x 10.5
cm., Bibl. A. J. J. V.).

Het boek bevat, onder de 8 eerste hoofstukken verdeeld,
den inhoud van de uitgave van Dordrecht 1791. (blzz. 1-54) .
Hoofdstuk IX en X zijn geteekend A. P., (blzz. 55-69) , terwijl
hoofdstuk XI (blzz. 70-74) geen inlichting van schrijver draagt.
Het bijvoegsel van A. L. P. T. geeft 22 recepten om zeepsoorten te bereiden (blzz. 75-97). Noch platen, noch figuren. Op het
einde komt eene lijst van boeken bij Ph. en P. Gimblet op de
Korenmarkt te Gent verkocht.
[1791 Kasteleyn]. Lie beste Bereitungsart des weissen Quecksilberniederschlags ; vom Hrn P. J. Kastelein, A potheker zu Amsterdam.
-- Chemische Annalen von D. L. Crell, Helmstedt, 1791, t er Band,
1.1zz. 32-42 en 124-136. (Bibl. Univ. Gent Acc 56120).

Het is een Duitsche vertaling door Apoth. F. C. Hulsenkamp (Amsterdam) van een werk in 1788 verschenen in de
Chemische oefeningen, deel. I, 4° afdeelinff blz. 7 en deel III,
4e afdeeling, blz. 12.

- 134 [1792 Kasteleyn] Volledige beschrijving van alle Konsten, Ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver uit de Ueroema ste buitenlandsche werken ; En vermeerderd met de Theorie en Praktijk der beste Inlandsche Konstenaaren en Handwerkslieden. Negende
stuk. De papiermaker. Met plaater Te Dordrecht, b y Li Blusse en
zoon. MDCCXCII.
De papiermaker ; uit het Fransch van den Heer De la Lande ;
vermeerderd met aanmerkingen en aanhangsels, door P. J. Kasteleyn ;
apotheker en chimist te Amsterdam, lid van de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen te Haarlem, van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, van het
Zeeuwsche Genootschap der Weetenschappen te Vlissingen, en van
het provinciale Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Weetenschappen. Met plaaten. (20.3 x 12.5 cm., XVI + 288 blzz., 13 platen, Bibl
Kon. Vl. Acad. 25 Fl)
De verhandeling van de la Lande in de Arts et Métiers heeft
voor titel : Art de faire le papier, (10) en bevat 596 paragraf en,
de uitlegging der platen en een inhoudstafel met de uitlegging
der technische uidrukkingen.
Het boek van Kasteleyn is hoofdzakelijk met De verhandeling van de la Lande opgesteld, en bevat aldus 144 artikelen. Het
laatste geeft de bepaling van al de papiersoorten volgens formaat en gewicht. Drie aanhangsels zijn gewijd tot « 1) zaaklijk
bericht van zelfstandigheden, geschikt ter bereiding van papier
(blzz. 195-214) , 2) Beschrijving van 'het papier der vreemde
natien, en schet5 wegens het boomwollen papier, in Europa
(blzz. 215-230), 3) Oorsprong, voordgang en tegenwoordige
staat der papierfabrieken van lijwaad in Europa (blzz. 231-261) ».
D,eze Brie aanhangsels worden door Kasteleyn oorspronkelijk
bewerkt en bevatten verscheidene aanteekeningen over het gebruik van papiersoorten in de Nederlanden; onder meer wordt
vermeld dat een handschrift van 1322 van den Bijbel, door Jacob
van Maarlant berijmd, in de bibliotheek van Isaac Le Long
bewaard, en in 1744 te Amsterdam openbaar verkocht, op lin nenpapier geschreven is, wellicht het .oudste bewijs van de
kennis van het linnenpapier in de Nederlanden.
Platen I- en III vind ik in de uitgave van Neuchatel niet ;
plaat II van de Hollandsche uitgave is het omgekeerde van
plaat I van de uitgave van Neuchatel en grooter; plaat IV is het
omgekeerde van plaat II van de uitgave van Neuchatel. Platen
V, VI, VII, X geven het omgekeerde van de platen resp.
III, IV, V, VII der uitgave van Neuchatel. De andere platen
zijn nagenoeg dezelfde, maar op een andere wijze geplaatst.
(10) In Arts et Metiers, tome IV, Neuchatel 1776, bedraagt deze
verhandeling blzz. 403-578, met 9 platen.
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De uitgevers A. Blusse en zoon hebben het boek opgedragen
aan « de Heeren Blauw en Briel, beroemde papier-fabrikeurs
te Wormerwetr; met wier huis wij, sedert vijftig jaaren, eene
aangenaame en nuttige correspondentie mogten houden ». Zulke
langdurige medewerkirg tusschen fabrikant en uitgever kan
wel als voorbeeldig aangehaald worden
[1792 Kasteleyn]. Volledige beschrijving van aile konsten, ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, enz. ten deele overgenomen uit de beroemdste buitenIandsche werken ; en vermeerderd met de Theorie en Praktijk der
beste Inlandsche konstenaaren en nandwerkslieden. Tiende stuk. De
Waschbleeker en Waschkaarsenmaaker. Met Plaaten. Te Dordrecht bij
A. Blusse en zoon, 1792.
De waschbleeker en waschkaarsenmaker, meerendeels naar het
fransche van den heere Luhamel Dumonceau door P. J. Kasteleyn;
apotheker en chimist te Amsterdam, lid van de hollandsche madtschappij der weetenschappen te Haarlem, van het bataafsch genootschap
der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, van het Zeeuwsche genootschap der Weetenschappen te Vlissingen, en van het provinciale Utrechtsche genootschap van kunsten en weetenschappen.
Met plaaten. (12.5 x 21 cm., VIII+ 176 blzz., 8 platen, Bibl. A. I. I. V.).

De Nederlandsche vertaling van het gekend werk van Duhamel du Monceau is aan A. J. van der Moolen gewijd, en in
het voorber,icht vermeldt Kasteleyn dat die vertaling vrij is
en voor Nederland aangepast. Dit werk maakt deel van de verzameling verhandelingen over kunsten en vakken door de Academie royale des Sciences van Frankrijk bewerkt; een der uitgaven verscheen te Neufchatel; het stuk door Duhamel du Monceau is :
[1780 Duhamel]. Art du cirier, par M. Duhamel du Monceau,
Augmente de plusieurs reflexions qui oiat ete fournies A. M. Duhamel
du Monceau par M. Trudon, proprietaire de la manufacture royale des
cires, etablie a Antony pres Paris. In : Description des Arts et Metiers,
Neufchatel, 1780, XIV, 231-352, 8 planches.

De Nederlandsche bewerking bevat het opstel met 8 platen,
de uitlegging dezer platen en den inhoud; zij verschilt van den
Franschen tekst hierdoor dat zij de uitlegging der technische
uitdrukkingen niet bevat. Daarentegen kan uit de vergelijkende
studie der platenuitlegging in den Franschen en in den Nederlandschen tekst een lijstje opgemaakt worden van ,eenige bijzondere uitdrukkingen uit het yak van den wasbewerker, zooals zij
door Kasteleyn werden gebruikt :
Wasch, cire. Wan, baguet. Raat, rayon. Zijhouten, jumelles. Het bed, la mai. Het merg, le mare. Leghouten, chantiers.
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Balk, madrier. Schroefmoer, ecrou levier. Smeltplaats
fonderie. Bandeeren, rubaner. Ontledingen, decharge. Furnius,
oven, fournaise. Ovengat, bouche de la fournaise. Lucht- of trekgat, ventouse. Kraan om te korlen en aftetappen, cannelle pour
greler et pour eculer. Kor greloire. Doorslag, passoire.
Rol, tour. Trog, baignoire. Dwarstangen, anses. Gassel, fourche.
Schoffel, pille de boulanger. Lamet, lancette ou cheville. Model,
moule. Kruk, rabot. Kloven, poulie de renvoi. Schepketel, eculon. Kleine kroeg, burette. Lemmetsnijder, taille meche. Tap
van den stok, tenon de la poupee. Kluwen, pelotons de fil.
Waschgieter, cirier. Rolplank, rouloir. Spiesen of priemen, broches pour percer les cierges. Schuiver, piece a coulisse. Tafel
om te kneeden, broie a ecacher. Braakhout, piece a ecacher.
Braaken, ecacher, brayer. Groefijzer, gravoir ou sauterelle. Soldeerijzer, §oudoir. Hoekvatter, sauterelle. Groefnaald, gravoir.
Vleug-els der rol, joues du tour. Trekijzer, filiere. Oven, caque.
Ketel, chauderon. Doorslag, passoire. Houten fundament, patin
de charpente. Vuurpan, braisiere. Warmkist, etuve a* dessecher.
Waschstokken, bougies. Bret, planche. Graveernaald, gravoir.
In drie hoofdstukken warden achtereenvolgens besproken
1° hoe de honig uit de korven wordt genomen en hoe de was
aanvankelijk toebereid moet worden (blzz. 3-16)) , 2° hoe de was
wordt gebleekt (blzz. 17-58) , 3° waartoe de was gebruikt wordt
(blzz. 59-146) . De verklaring der 8 platen is zeer uitgebreid
(blzz. 147-170) , en de inhoudstafel behelst blzz. 171 tot 175. De
laatste bladzijde geeft de lijst der 9 eerste stukken met den prijs,
getiteld : de indigobereider en blaauwerker (3 f. 4 st. of 4 f.) ,
de sterkwaterstoker, zoutzuur- en vitrioo101iebereidex (3 f. 17 st.
of 4 f. 16 st.) , de porceleinfabriek (4 f. 4 st. of 5 f. 5 st.) , de
leerlooijer, leertouwer, wit- en zeemlooijer (2 f. 8 st. of 3 f.) ,
de kaarsenmaaker (1 f. 2 st., of 1 f. 8 st.) • de hontskoolbrander
met een aanhangzel op den leerlooijer (9 st. of 12 st.) , de zeepsieder (1 f. 10 st. of 1 f. 18 st.), de . zijdeverwer (3 f. 10 st. of
4 f. 8 st.), de papiermaker (5 f. 12 st. of 7 f.), volgens de hoedanigheid van het papier waarop gedrukt werd) . De prijs van
het 10e stuk over de was wordt als volgt berekend : 11 1/2 vellen
druk a 1,5 st., dus 17 st. en 8 platen a 6 st. of 2 f. 8 st., te samen
3 f. 5 st. op ordinair papier en 4 f. op best papier.
De figuren komen wel overeen met de 8 Oaten uit het werk
van Duhamel du Monceau en zijn van ciezelfde grootte; zij werden blijkbaar opnieuw geetst naar het oorspronkelijk, en daar
de cliche's positief werden vervaardigd, zijn de uitgevoerde
figuren de negatieven van de figuren uit de Fransche uitgave.
[1796 Kasteleyn]. Brief des Hrn. Kasteleyn an Hrn. van Mons
ilber die Eigenschaft des Alkohols, eine g;rOssre Menge fliichtiger Oehle
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in der Hitze als in der Kalie aufzulesen. Chemische Annalen von
D. L. Crell, Helmstedt, 1796, l er Band, blzz. 183-184. (Bibl. Univ. Gent
Acc 56120).

Uit Annales de Chimie, t. 13, blz. 72.
[1797 Kasteleyn]. Betnerkung Tuber die Bereitung einiger wichtiger
Substanzen, als der luftsauren Soda, der K auflichen Soda, dem vitrio-lisirten Weinsteine, der SalzsAure and der Bittererde. \Tom Hrn Kasteleyn. Chemische Annalen von D. L. Crell, Helmstedt, 1797, I" Band,.
blzz. 39-42. (Bibl. Univ. Gent Acc 56120) .

Deze mededeeling is getrokken nit Annales de chimie, t. 13,
blz. 212.
***

Gedichten.
[1779 Kasteleyn]. Dichtlievende verlustingen, bestaande in uitgeleezene stukken der voortreffelijkste Hoogduitsche dichteren ; in Nederduitsche va'erzen gevolgt door P. J. Kasteleyn, lid van het Kunstgenootschap : Natuur begaaft oefening beschaaft, enz. Proficit et recreat.
Te Amsterdam, Bij A. J. van Toll, Boekverkooper. MDCCLXXIX.
(21 x 12.3 cm., XXXII+ 203 blzz-F bladwijzer, Stedelijke Hoofdbibliotheek Antwerpen C 9094) .

Na een voorzang van Kasteleyn, Berl opdracht in verzen
aan Kasteleyn door G. Brender a Brandin en een tweede opdracht.
alleen geteekend B, ook in verzen, waarin de vlijt en de kunst
van Kasteleyn warden gewaardeerd, volgen een aantal gedichten in drie afdeelingen, lofzangen en zede dan lajscariften, schimp- en puntdichten, eindelijk anacreontische gezangen
en minnedichten, naar de dichters Andre, Bock, Claudius, Esschenburg, Gerstenberg, Gleim, Cotter, Hagedorn, Hensler,
Mstner, Kleist, Klopstock, Lavater, Leszing, Schmidt, Thomsen, Unzer, Uz en Weisse. Bij het doorlezen van de gedichten
kon ik niets ontclekken dat op de wetenscliappeNke werkzwtmheid van den dichter betrekking heeft
[1781 Kasteleyn]. De Vaderlandsche zanger van het jaar
MDCCLXXXI. Proficit et recreat. Te Amsterdam, By M. Schalekamp.
1781. (22x13.5 cm., 60 blzz., Bibl. Univ. Gent B1 7259, Bibliotheek Snellaert; Kon. Bibl. Brussel II 28734 19 bezit slechts de l e aflevering van
1 januari 1781).

Dit bundeltje gedichten draagt geen schrijversnaam; dat
diet door Kasteleyn wordt geschreven, wordt ons namelijk be-
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kend gemaakt door het voorbericht van de Nieuwste Poezij
1792 waarin de schrijver de lijst zijner werken zelf geeft.
Het bundeltje bevat hoofdzakelijk vaderlaiidsgezinde gedichten, waarvan verscheidene Engeland aanvallen, verdeeld onder
8 nummers die wekelijks tusschen 1 januari 1781 tot 19 februari
1781 verschenen.
De aanvallen tegen Engeland zijn verstaanbaar; sodert 1780
heerscht de 4' Engelsche oorlog, die voor Nederland de noodlottigste gevolgen had; in mei 1784 werd de vrede te Parijs geteekend, waarover 131ok (11) zegt : « Het definitieve vredesverdrag,
dat de republiek den 20'" mei 1784 te Parijs sloot, bezegelde
haren ondergang als zelfstandige groote mogendheid, zoowel als
de nederlaag harer diplomatie, niet op de hoogte der aangewezen
taak gebleken. »
[1783 Kasteleyn]. Oorspronkelyke dichtwerken van P. J. Kasteleyn, Te Amsterdam, Bij M. Schalekamp. MDCCI 4XXXIII. (22 x 14 cm.,
2 deelen in een boek, 136+132 blzz., Bibl. Univ. Gent B1 19857).

Het l e deel bevat lyrische stukken, vereerende zangen en
treur- en klaagzangen, het 2 e fabelen en vertelsels alsook hekeldichten. Hier verraadt zich de dichter in een viertal stukken
als beoefenaar der wetenschappen, en nog op bescheidene
wijze.
In de geleerde dichter, leest men blz. 21 over de « versificatie-kunst » die in spottenden Loon wordt besproken :
(( Dc gantsclie Theorie Mier eedle Wetenschap. »
In de eerlyke Doctor, eerie « anecdote », wordt de vrouwen die moeders wenschen te worden aangeraden, geen bijzonder geneesmiddel te benuttigen, maar eenvoudig hare echtgenooten met getrouwheid en liefde te behandelen.
In de balseming herinnert de schrijver dat een gebalsemd
lichaam, zelfs van een vorst, toch geen geest bezit.
Maar het is vooral in de Alchemist (blzz. 73-88) dat de
dichter zijn chemische kennissen benuttigt als hij spreekt van:
« Scheiden en t' saam' to voegen, geesten stooken, steen der
wijzen, ketel, helm en snavel met intern toegesmeerd, aether,
zout of olie, disteleeren, volumen, scheikunst, brandstoffen ».
In dit hekelgedicht worden de alchemisten ten koste der dial.ters aangevallen; het stuk eindigt aldus
(11) Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche yolk, 1904, VI,
blz. 394. (Mededeeling van Dr. Q. Dept-Gent).
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« 'k Verliet den armen stooker ;
Beklaagde zijne dwaasheid ;
Want wie toch kan uit boeken
Een' geest of nether trekken !
En hij, die durft beweeren,
Pat in een zee van dichters
Noch vuur, noch kracht, noch leeven,
Noch geest waare opgesloten
i\Ioet wis, ontbloot van oordeel,
Volstrekt onzinnig weezen. »
[1792 Kasteleyn]. Nieuwste poezij van P. J. Kasteleyn, Amsterdam. Bij W. Holtrop, 1792 (21.8 x 14 cm., 171 blzz., Bibl. Univ. Gent
H 1892, Kon. Bibl. Brussel II 49214).

In zijn korte beschouwing mijner eertijds uitgegeeven
dicht- en tooneelwerken » geeft Kasteleyn een overzicht zijner
letterkundige voortbrengsels : Graaf van Olsbach 1778, van.
Brandis vertaald, Dormont en Julia 1779, Dichtlievende verlustigingen 1779, Kunst om altijd vroolijk to zijn 1780, Vaderlandsche Zanger 1781, Geschenk voor Tooneeldichters en
tconeelspeelers 1781, Moliere 1781, Marquis de Bouille 1782,
De jufferlijke kamerdicnaar 1783, Oorspronkelijke dichtwerktm
1783, Elf rude 1783 en 1787, Codrus 1784 en 1785, Eduard den
derden 1786, Erastes en Lucinde 1786, Olintes 1786 en 1789,
Carolina van Eerburg- 1788, Wijsheid de zuil der Vrijheid 1787,

Tooneclsluiting 1788, Dc Voorzienigheid 1791. Door schrijvawordt over zijne werken beoordeelingen gegeven die soms gunstig, ook dikwijls niet vleiend zijn. Zonderling genoeg dat hij
over zijn arbeid als scheikundige en als apotheker geen enkel
woord rept. Over het algemeen is voor hem het Avezen der dichtkunst niet eene berijming, dock u-el eene zinnelijke voorstelling : « is de .dichter door maat en rijm, en niet door schilderen,
dichter? of is de gebonden voorstelling, van alle soorten van
voorwerpen, niet de zinnelijke voorstelling van zinnelijke voorwerpen, de dichterlijke voorstelling? of kan, wanneer men zelfs
toesta, dat de gebonden stijl als eene schildering voor 't gehoor
moge aangemerkt worden; deeze stijl niet zeer ten onrechte gebezigd worden, voor onderwerpen, die, in zich zelven, de zinllelijke voorstelling, met upzigt tot het innerlijke van den Stijl
of de Uitdrukking, derven en moeten derven ? » Is dit niet
schoon gezegd, als men denkt Kasteleyn toch tot de seireikundigen behoort? Of zullen misschien zeer eenzlidige sctheikundigen beweren dat Kasteleyn geen scheikundige was, on:dat hij een gedeelte van zijn tijd zich met letterkunde bezig
hield? Er werd wel eens door een scheikundige, wens hoogvaardigheid met zijne eenzijdigheid gelijk staat, beweerd flat

- 140 een scheikundige die op een prijskamp eene prijs in de platitkunde had verworven, geen scheikundige was??
Het exemplaar van de Gentsche Universiteitsbibliotheek
behoorde vroeger aan J. F. J. Tieremans en draagt dezes exlibris.
Ik zeide hooger dat de voorrede niet laat raden dat (le dichter een scheikundige is; hetzelfde dient ook van den inhoud
gezeid te worden; op een enkele plaats, in een gedicht getiteld
God regeelt, wordt de naam van Newton aangehaald :
« Paden, die uw wondre hand
Konde in 't ijdel teeknen ;
Zounen, welker grootte of stand
Newtons nooit bereeknen. »

Is den naam van den grooten wiskundige-physicus in dit
zuiver letterkundig werk misplaatst?
De gedichteh, die lierzangen zijn, behelzen de 96 eerste
blzz.; blzz. 97 tot 171 dragen het treurspel in vijf bedrijven
Eduard de Derde, Kroonprins van Engeland, gedagteekend
1786, naar het stuk van Weisze, over het 1337 voorgevallen.
1_1793 Kasteleyn]. Nieuwste poezij Vail P. J. Kasteleyn. Amsterdam, Bij W. Holtrop, 1793. Tweede stuk (21.8 x 14 cm., 176 blzz., medegebonden met l e stuk, Bibl. -Univ. Gent H 1892).

De lierzangen bedragen 96 blzz.; op blzz. 97-176, vindt
men het treurspel in vijf bedrijven, Olintes. In een zijner lierzangen getiteld De Krijg, spreekt zich Kasteleyn als oorlogshater nit :
« Maar gij, roofzieke Krijg ! rooft goed en bloed te gader,
Daar gij in brand en moord slechts uwe glorie ziet :
De vader moordt den zoon ; de zoon ontzielt den vader ;
En... spaart de moeder niet ! »

Kan men dan nog zeggen dat de chemie de wetenschap is
die alleen tot moorden leidt, die de legers met ontploffingsstoffen en stikkende gassen bevoorraadt? Onze studie heeft op
inenige plaatsen het bewijs gegeven dat de wetenschap in de
handen van een man zooals Kasteleyn alleen tot nuttige doeleinden dient.
Het treurspel Olintes, gedagteekend 1785, word naar het
onvoltooid werk Olint and Sofronie van Croneck opgesteH.
Kasteleyn noemt dat treurspel, in het voorbericht van zijne
nieuwste poezij 1792, als een zijner « beste voortbrengselen,
't dramatische vak ». (Zie ook 1786 Kastelevn) .
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In het gedicht getiteld de Schilderkunst van Brender
Brandis, schrijft Kastelevn cede voorrede in verzen.
[1780 Brender a Brandis]. De Schilderkunst, in drie zangen. Uitgesprooken ter gelegenheid van het uitdeelen der Prijzen in de Academie der Tekenkunste te Amsteldam, op Woensdag den 13 de van
Herfstmaand 1780, door G. Brender a Brandis, Honorair Lid van ,dezelve
Academie enz. Te Amsteldam Bij A. J. van Toll, MDCCI,XXX. (21.9
x 13.2 cm , XXII + 99 blzz., Bibl. Univ. Gent El 6710).
Op blzz. XI-XIII treft men een gedicht van P.-J. Kasteleyn Aan den Reeve G. Brender a Brandis, bij de uitgaave
van zijne Schilderkunst, in drie zangen; daar zinspeelt hij cep,
.00genblik op de chemie :
De Scheikunst bied mijn Nimf wel schoone verwen aan,
Dan, ach ! zij kan niet schildren ;
En zoo ze eens 't blaauw en 't geel te digt bij een deedt staan,
Hoe zou Naar stuk verwildren ! »

In den 2" zang- van het gedicht van render a Brandis, aan
.het samenstellen der kleuren gewijd, treft men verscheidene
zinspelingen op de chemie; de titelprent vooraan den zang,
tusschen blzz. 22 en 23 draagt onder meer het beeld van een
brandoventje met een glazen kolf waarin een vocht door distillatie kan gevangen worden. Op blz. 26 wordt in een vers ge,zinspeeld op de -vier vroeger aangenomen elementen :
« Lucbt, Aarde, Water, Vuur, elk heeft zijn Kunstpenseelen ».

Op blz. 27 treft men ook .cenige wetenschappelijke verzen:
Uw kunst beeft Hermes zelf de ontbinding kragt geleerd :
Gij diend de Schilderkunst, en onderzoekt elk weezen ;
Pleegt raad met elk Inzect ; Kunt in zijn boezem lezen ;
Uw wakkre hand gaard zout en andre Geesten op,
En voerd door 't hittig Vuur, de Kragt der Stoffe in top.
Gij stookt bet Adderl yloed en gift tot Artzenijen ;
Vereenigt bet Metaal, door nutte Smelterijen.
Verder op blz. 28 wordt gezeid dat het lood tot de berciding
van verwstoffen dient :
« Dan zal bet Food de Verw voor nw Penseelen geeven ».

en op blz. 37 spreekt de dichter van de samenwerking van kunst
en wetenschap :
Wie beeft de Wiskunst aan de Schilderkunst verbonden ?
Waar gij 't o Newton ! die dees keten hebt gewrocht ?
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Het gedacht dat de kleuren in verband staan met klanken,
gedacht dat wij bij Upnos, Gustaf Delescluze (12) terug vinden, — wordt op dezelfde blz. 37 duidelijk uiteengezet :
« Een ander Kunstenaar zal de overgang verklaaren
Van dit gezuiverd licht, door 't klinken op zijn Snaaren :
Want, daar het onderzoek hoe langs hoe hooger streeft,
En Ebbenhout, Yvoor en Zilver, toonen geeft,
Zal men de kleuren zelf door klanken leeren kennen. »

Geen wonder dat de aanteekeningen die zeer uitgebreid zijn
(blz. 65-99) meer dan Bens wetenschappelijke gegevens bevatten.
De twee verzen
« Wie heeft de Wiskunde aan Schilderkunst verbonden?
« Zal men de kleuren door klanken leeren kennen. »
worden uitvoerig uitgelegd De lichtbreking door glasprismen
wordt door de meetkunde van Euclides uitgelegd ; Newton in
zijne Optica, Hartsoeker in zijne Proeve der doorzichtkunde, van
Musschenbroek in zijne Beginselen der Natuurkunde, handelen
over de worming der kleuren.
Newton in zijn Boek over de gezichtskunde heeft den grond
gcleg-d van de scheiding der kleuren door een prisma, in de orde
der muziektonen, hetgeen aan ten Kate tot proefondervinding
te betoogen aanleiding heeft gegeven : de afstanden tusschen de
prismenkleuren en de klanken worden als volgt terug gegeven
(Violet 11 indigo : 1 blauw groen geel 11 goudgeel 11 rood (1
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De laatste aanteekeningen behooreti tot de chemie : « deze
ocrspronkelijke verschillen laaten tusschen de misdad en den
geest eene schijnbaare onverdraaglijkheid, zo onmogelijk te
vernielen als de Antipatien der Ligchaamen Welke de Scheikunst
nooit met elkander kan vermengen; evenals de Mercurius, een
sterk werkend principium, bekwaam om de digtste ligchaamen
(12) Cf. Fpnophanes, lezing door Alois Walgrave, Versl. en Meded.
Kon. Vlaamsche Acad., 1925, blz. 288.
Hugo Verriest in zijne K Twintig Vlaamsche Ko ppen » sprekende
van Gustaf Delescluze, gebruikt de twee woorden : Klankenkleur, en
kleurenklank. (blz. 80 van 1 e deel, 4e uitgave).
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te doordringen, zich nooit , met ijzer kan verbinden ; blijft het
ougenblik van verstand en van de misdaad van elkander geschei.
den. »

Eens te meer kunnen wij met geluk vaststellen dat er geesten
zijn, veelzijdig en volledig ontwikkeld. Ik vond nergens de mogelijkheid dat Brender a Brandis, die een kunstenaar was, zijne
wetenschappelijke zinspelingen onder den invloed van zijn
vriend, den scheikundige-dichter heeft geschreven. Een dubbele
felt blijft vast, lien kunstenaar was de scheikundige niet vreemd,
evenals de scheikundige-apotheker een kunstenaar was.

Tooneelwerk.
[1778 Kasteleyn]. De Graaf van Olsbach, of de belooning der
Deugd. Tooneelspel, door P. J. Kasteleyn. Te Amsterdam. Bij Izaak
Duim, op den Cingel, bij de Driekoningstraat, 1778. Met Privilegie.
(16.4 x 9.5 cm., voorbericht + 119 blzz., Bibl. Univ. Gent B1 7887 en BI
7720, Kon. Bibl. 13russel, Stedelijke Hoofdbibliotheek Antwerpen C
376851).

Opgedragen aan het Kunstgenootschap te Amsterdam, en
geteekend van 28 van lentemaand 1778. De privilegie is geteekend te Amsterdam 27 Maart 1778. De 2 exemplaren zijn afkornstig van de Bibliotheek van Snellaert. Het voorbericht vermcidt
dat het stuk naar het Hoogduitsch in proza van Brandes in Hollai:dsche verzen werd verwerkt.
Hetzelfde onderwerp werd behandeld, ook in Hollandsche
v erzen naar het Duitsch van Brandes, onder een anderen vorm,
en ook met eenige wijzigingen in de namen der vertooners, in
bet volgende werk, ook in 1778 zonder aanduiding van schrijver
verschenen.
[1778 Anonymus]. De Graaf van Olsbach, of de belooning der
deugd. Tooneelspel, Onder de zinspreuk : Kunst wordt door IJver aangekweekt. Te Rotterdam, Bij D. Vis, op de Noordblaak, 1778. (18.1 x
11.6 cm., 131 blzz., Bibl. Univ. Gent B1 49615).
[1779 Kasteleyn]. Dormont en Julia, of de beloonde huwlijksliefde. Tooneelspel door P. J. Kasteleyn. Te Amsteldam, By Izaak
Duim, op den Cingel, tusschen de Waimoesgracht en de Drie-Koningstraat. Met Privilegie 1779. (17.5 x 1&.6 cm., 6 + 88 blzz., Bibl. Univ.
Gent Ace 6210, Kon. Bibl. Brussel, Stedelijke Hoofdbibliotheek Antwerpen C 376851).

4 bedrijven in verzen, zonder bijzonderheden over wetenschappen, aan Jan Jacob Hartsinck gewijd, « charter- en request-

— 144
meester bij 't edelmogend collegie ter admiraliteit te Amsteldam ».
[1781 Kasteleyn]. Moliere, Blijspel door P. J. Kasteleyn. Te Amsterdam, Bij A. Borchers, boekverkooper, MDCCLXXXI. (18.1 x 11.6
cm., XVI + 96 blzz., Bibl. Univ. Gent B1 4962 4 , Kon. Bibl. Brussel, Stedelijke Hoofdbibliotheek Antwerpen, C 376851).

Geteekend Amsterdam, 2 Grasmaand 1781, 5 bedrijven in
Nederlandsche verzen naar het Italiaansch van Goldoni.
[1783 Kasteleyn]. De jufferlyke Kamerdienaar, blyspel. Proficit
et recreat. Te Amsteldam, bij de Erven van David Klippink.
MDCCLXXXIII. (19.1 x 12.3 cm., 64 blzz. Bibl. Univ. Gent BL 5805,
BL 4964 1 , Stedelijke Hoofdbibliotheek Antwerpen C 38050 en C 376853).

Blijspel in 2 bedrijven in verzen. De naam van den schrijvcr
wordt ons bekend gemaakt door de opdracht aan het tooneellievend genootschap Utile et Amusant te Amsterdam, geteekend
P. J. K. (P. J. Kasteleyn) .
[1783 Kasteleyn]. Elfride, Treurspel. Proficit et recreat. Te Amsteldam, bij de erven van David Klippink, MDCCLXXXIII. (18 x 11.5
cm., 10 + 82 blzz., Bibl. Univ. Gent BL 49572).

Kasteleyn heeft de opdracht in verzen aan het Genootschap
Utile et Amusant geteekend ; het voorbericht meer uitgebreid als
in de uitgave van Gent 1796, draagt als dagteekening 2 April
1783.
[1796 Kasteleyn]. Elfride, treurspel, in vier bedryven. Naar het
Hoog-Duitsch van d'Heer Bertuch, door P. J. Kasteleyn. Derden druk,
En eenigsten door het Genootschap van Rhetorica goedgekeurd, om
voor Prys te leeren en in December dezes jaars 1796 (o. St.) in Cortry'k
te vertoonen. Te Gend, By J. F. Vander Schueren, by den Berg van
Bermhertigheid. (14.2 x 9 cm., 63 blzz., Bibl. Univ. Gent BL 4667,
-G 3168, G 3072).

4 bedrijven in verzen, genomen nit de Geschiedenis van
Engeland van Hume. De uitgave is bezorgd door het Genootschap gezeid Fonteynisten te Gent.
In zijn Bibliographie gantoise (13) vermeldt Ferd. Vanderhaeghen onder nr 6564 over deze uitgave van 1796 het volgende
« In-12, 62 p. et 1 f. errata. Il en avait paru une edition a Gand,
in de Druk-Perse, qui etait remplie de fautes. Les Fontainistes
firent imprimer celle - ci d'aprês une lone edition d'Amsterdara.»
(13) Bibliographie gantoise. Recherches sur la vie et les travaux
des imprimeurs de Gand, par Ferd. Vanderhaeghen, IV, blz. 218.
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Nes 1784. (16.3 x 10.5 cm., 8 + 88 blzz., Bibl. Univ. Gent BI 7937).

Vijf bedrijven in verzen, naar het Duitsch van Croneck. Het
exemplaar behoorde tot de Bibliotheek van Snellaert.
[1786 Kasteleyn]. Olintes, treurspel door P. J. Kasteleyn. Te Amsterdam, by Willem Holtrop, MDCCLXXXVI. (18.1 x 11.6 cm., VIII +
:94 blzz., Bibl. Univ. Gent BI 49612).

Zie ook 1793 Kasteleyn. In zijn « voorafspraak of aanleiding
tot eene kunstmaatige beschouwing » geeft de dichter het bewijs
van zijne veelzijdige kennissen op het gebied van tooneel- en
letterkunde; hij zegt dat zijn treurspel bewerkt werd naar het
stuk van Cronegk; maar hij hoopt dat de lezer hem het recht
der dichterlijke eigenvinding niet zal weigeren, omdat hij zich
niet meer vrijheid in zijne bewerking heeft veroorloofd, dan
.andere dichters; en bij deze gelegenheid geeft hij als voorheelden, Merope van Maffei, bewerkt volgens Euripides, Merope van
Voltaire bewerkt naar Maffei; Nanine van Voltaire volgens Boissu, de Cid van Corneille volgens De Castro, de Logenaar van
Corneille getrokken uit Lopez de Vega, Pompejus van Corneille
getrokken nit Lucanus, de School der vrouwen en de School voor
de Mannen van Moliere, respectievelijk getrokken nit Scarron
en Terentius, der Schatz van Lessing volgens Plautus, enz.
Eens te meer, zegt Kasteleyn, de dichter-scheikundige-apotheker, dat zijn tooneelarbeid geleid wordt volgens zijn zinspreuk (( tot nut en vermaak », die wel met de woorden van
Batteux overeenstemt : a Het oogmerk der dichtkunst is, om te
behaagen, en wel door de verwekking der hartstochten.
Doch om ons volkomen en duurzaam vergenoegen te ververschaffen, is het haare slechts zoodanige hartstochten
te verwekken, die waardig zijn dat men haar leevendig gevoele;
en niet zulke, die met de wijsheid krijg voeren. »
Het voorbericht is geteekend Amsteldam, den 27 September 1785; het stuk werd in 1793 opnieuw g-edrukt, mode in het
2e stuk der Nieuwste poezij.
[1786 Kasteleyn]. F,rastes en Lucinde, tooneelspel, met zangen.
Door P. J. Kasteleyn. Te Amsterdam, by Willem Holtrop,
MDCCI,XXXVI. (16.5 x 11 cm., 15 + 47 'blzz., Bibl. Univ. Gent Bl 4669).

In het voorbericht, dat na een opdracht in verzen aan het
Tooneelminnende Genootschap ter spreuke voerende Utile et
Amusant te Amsterdam komt, zegt schrijver : « Het tegenwoordige stukje hehoort oorspronglijk den grooten Oeszner ». Het
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alleen zijn in verzen.
In 1777 verscheen een tooneelstuk in verzen van een onbekende, getiteld Erastus, ook naar het Duitsch van Gesner; in
zijne Nieuwste poezij noemt Kasteleyn onder zijne werken het
stuk Erastus van Lucinde in 1786 verschenen, en spreekt van
het stuk Erastus van 1777 niet. De personen zijn in de beide
stukken dezelfde.
Het tooneelstuk in verzen van 1777, getiteld Erastus is :
[1777 Anonymus]. Erastus, tooneelspel, gevolgd naar het Hoogduitsche van den Heere Gesner. Te Amsterdam, by de Wed. G. ten.
Boekelaar, Junior, Boekverkoopster bezyden de Beurs, 1777. (18.1 x
11.6 cm., 38 blzz., Bibl. Univ. Gent B1 49613).
[1786 Kasteleyn]. Eduard de Derde, treurspel door P. J. Kaste
leyn. Te Amsterdam, bij Willem Holtrop, MDCCLXXXVI (16.5x 11 cm.,
XVI +75 blzz., Bibl. Univ. Gent Acc 6156).

In het voorbericht, gedagteekend Amsterdam 27 September 1786, zegt schr. dat zijn treurspel, in 5 bedrijven gedicht,.
eene navolging van het Duitsch stuk van Weisze nit de Geschiedenis van Engeland van Hume getrokken word; de geschiedenis.
zelve is voorgvallen in 1337.
[1792 Kasteleyn]. Eduard de Derde, enz., in Nieuwste poezij,
blzz. 97 tot 171, uitgegeven in 1792 te Amsterdam.
[1796 Kasteleyn]. Eduard de Derde, treurspel in vyf bedryven door
P. J. Kasteleyn. Te Gend, By J. F. van der Schueren, by den Berg
van Bernihertigheyd (6+48 blzz., 18.3 x 11 cm., Bibl. Univ. Gent G 3073)..

Dit boekje is belangrijk; in de eerste plaats is het in Gent
uitgegeven als eigendom van een Vlaamsch tooneelgenootschap;
in de tweede plaats geeft het de voorwaarden waarop tooneel-maatschappijen op het einde der 18 e eeuw vertooningen gaven.
Die voorwaarden worden opgelegd door het genootschap Wetenschap baard Luister te Middelburg in Vlaanderen, wellicht onze
hedendaagsche grensgemeente, dicht hij het Hollandsch gemeente Aardenburg. De tooneelkringen die aldus het stuk van Kasteleyn zouden uitvoeren, ten einde deel te nemen aan een prijskamp tusschen 7 mei 1797 en 29 juni 1797 zijn ten getalle van 11
en afkomstig nit Klein-Veurne, Eecloo, Veurne, Maideghem,
Gent, Wacken, Somergem, Oostwinkel, Assenede en Thielt; van
Gent waren er twee tooneelgenootschappen aangeduid : Jong en
Leerzugtig en De Fonteinisten.
De voorwaarden zijn voorafgegaan door een klein gedicht
aan de Burgers en Tooneelkunstlievende medebroeders; na de.
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om de volgorue vast te stellen, komt een opdragt in verzen aan
de genootschappen waarin gezinspeeld wordt op het onderwerp
van het treurspel Eduard de derde.
Van deze Gentsdhe uitgave zegt onder fi r 6565 in zijne Bibliographie gantoise (14) Ferd. Vanderhaeghen : « In 8°, 4 ff.
lim, 48 p. Cette piece servit au concours dramatique de Middelbourg en 1796. L'edition imprimee par Vanderschueren avec
le nom de P. Kasteleyn pour auteur, n'est qu'une imitation de
celle parue a Amsterdam, c,hez G. Holtrop, en '1786, mais une
imitation tres libre (Navorscher, IX, p. 197) . Le veritable anteur de cette tragedie est Weisze. »
Dc uitgaven van J. F. Vanderschueren vermelden de volgende adressen: Marche aux Herbes a Gand, Breidelstege bij
d'Appel-brugge te Gend, to Gend by den berg van Bermhertigheyd.
[1787 Kasteleyn].
t] Wysheid, de zuil der vryheid, in vier zangen
door P. J. Kasteleyn. Te Amsterdam, bij W. Holtrop, 1787. (23.3 x 16
cm., 68 blzz., Bibl. Univ. Gent Bl 198579).

Gedicht in vier zangen « aan mijn dierbaar Vaderland toegewijd » zonder bijzonderheden over de wetenschap.
[1788 K asteleyn] . Carolina van Eerburg, of de rampen der lief de ;
tooneelspel. Gevolgd naar het hoogduitsch, door P. J. Kasteleyn.
Amsterdam, bij Willem Holtrop, 1788 (18 x 11.5 cm., 135 blzz., Bibl.
Univ. Gent BL 4954), Stedelijke Hoofdbibliotheek Antwerpen C 37685').

Vijf bedrijven in proza naar het Duitsch van een anonymus
die volgens schrijver Sprikman is.
[1788 Kasteleyn]. De tooneelsluiting, met choorzangen en dansen
door P. J. Kastelevn. Te Amsterdam, Bij J. Helders en A. Mars, in
de Nes, INIDCCLXXXVIIT. (18.7 x 12.1 cm., 24 blzz. Bibl. Univ. Gent
B1 4868) .

Tooneelstuk, met zangen en dansen, gedicht om te dienen
als aanspraak bij het sluiten van het speelseizoen in Maart 1788
in den schouwburg van Amsterdam.
**
Anatole France heeft eens geschreven « Mais toute tine
ville, toute tale nation resident en quelques personnes qui
(14) Bibliographie gantoise. Recherches sur la vie et les travaux
des imprimeurs de Gand, par Ferd. Vanderhaeghen, IV, blz. 218.
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pensent avec plus de force et de justesse que les autres. Le
reste ne compte pas. » In mijne studie over Petrus Johannes
Kasteleyn, waarin ik niet alleen den scheikundige besproken
heb, maar ,00k, als lid van eene taal- en letterkundige Academie, eene poging heb willen doen om het letterkundig werk
van dien scheikundige niet to verwaarloozen, heb ik het gevoel
dat Kasteleyn zulk een man is geweest, die met een sterkere
kracht en met meer stiptheid heeft gedacht als een welkdanig
lid van de menigte. Hid is en hij blijft een zuiver voorbeeld van
al het verheven van het gedacht.

Het leven en de dood
Lezing door Prof. Dr. A.

J. j. VANDEVELDE

Werkend lid der Kon. Vlaamsche Academie.
1k wensch niet een nieuwe bepaling te geven van het leven
en van den dood. Daarvan bestaan er reeds genoeg; het duister
wordt daardoor door het licht niet vervangen.
Claude Bernard heeft voorgesteld het physiologisch leven
niet te zoeken te bepalen. « Lorsqu'on parle de la vie, zegt hij,
on se comprend a cc sujet sans difficulte, et c'est assez pouf
justifier l'emploi du terme d'une maniere exempte d'equivoque. »
Reeds had Aristoteles van het leven gezeid dat het eene voe
ding, eene aangroeiing en cen ten gronde gaan is, met een
beginsel als oorzaak dat zijn doel in zich zelf draagt. Voor
Burdach is het leven de, ziel van de wereld en de aequatie van
het heelal; de materie is een toeval, tetwijl de werkkracht hare
zelfstandigheid is. Kant vergelijkt het leven met een inwendig
werkingbeginsel.
Zulke bepalingen begrijp ik niet; wel is waar ben ik geen
wijsgeer, en een laboratoriumw.erker wordt niet gemakkelijk
tevreden gemaakt.
Andere onderzoekers hebben vlijtige pogingen in dien zin
gedaan, maar hun toedoen is toch onvruchtbaar gebleven. Het
leven is, — voor Herbert Spencer, een bepaalde samenloop van,
ongelijkvormige verwisselingen te gelijker tijd gelijktijdig en,
op elkander volgend in samenhang met medebestaande verschijnvoor Bichat, de soul
selen en buitenbestaande gevolgen,
der verrichtingen die aan den dood weerstaan, voor de
schrijvers der Incyclopedie, het tegenovergestelde van den
dood, — voor Beclard, cen werkend wezen, — voor Cuvier,
een draaikolk met vaste richting waarin de stof minder noodzakelijk is clan de vorm, voor Lamarck, een toestand van
zaken die de organische beweging onder den invloed van prikkels toelaat, — voor Flourens, een vorm door de stof' bediend,
voor Herrera, en ook voor de mechanistische school, de physico-chemische werkzaantheid van het cellenprotoplasma,
voor Vial, cen Lange reeks dubbele en omgekeerde daden die
beurtelings op een welgeregelde maat op elkander volgen, als
inademing en uitademing, voeding en afscheiding, werk en
rust, genoegen en verdriet, met veranderlijke snelheid en veranderlijken duur tot aan den deed_ enz. Maar Vial voegt er bij
dat de dood ons de maat geeft van het leven, en. dat wij voor
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den dood geen maat bezitten; die laatste maat is echter zonder
groote beteekenis, vermits de herleving der, stof zonder ophouden plaats heeft, zoodanig dat wij niet alleen met Claude Bernard eenvoudig kunnen zeggen, dat het leven de dood is, maar
ook omgekeerd de dood is het ieven.
Liever zeg ik het leven is het leven, de dood is de dood;
op deze wijze gebruik ik een minder aantal worden om tot
het zelfde resultaat te komen, namelijk nul... Dit blijkt ook
uit het lezen van een aantal belangrijke boeken, waaronder
deze van Dastre (1), Maumus (2), de Varigny (3) en anderen.
1k zal thans in philosophische uiteenzettingen eventueel
mijn weg niet verliezen, omdat ik op een dergelijk terrein onbevoegd ben; aan een eenzijdigen laboratoriumwerker schenkt de
uitdrukking der gedachten zonder materieele proefneming
slechts geringe voldoening.
• De microben zullen mij op eene baan leiden, waarop hotsingen minder te vreezen zijn; zij zullen ons in de mogelijkheid stellen den labielen toestand van het leven en den stabieten toestand van den dood misschien eenigszins te begrijpen.
**
Onze aardbol draagt ongeveer vijftien honderd millioen menschen : de mensch heeft deze statistiek opgernaakt. Waarschijnlijk deden de andere dierensoorten zulke optelling niet; in elk
geval zijn deze waarden, buiten deze van het geteelt vee, van
de huishonden, van de trek- en de prachtpaarden, waarvan het
getal door de verslagen van landbouwvereenigingen en van fiscusambtenaren in zekere landen jaarlijks worden bepaald, ons
onbekend.
Hoeveel planten de aardbol draagt weten wij .evenmin, hoeveel individuen van iedere plantensoort bestaan blijft voor ons
een onbepaald overgroot getal.
1k kan dus alleen een klein brokje van het vraagstuk bespreken, ik moet mij slechts tot den mensch beperken.
Dc gemiddelde leeftijd van den mensch is 33 jaren; nemen
wij 50 kgr. als gemiddeld gewicht van den mensch. Na 33 jaren,
heeft het menschdom 50 x 1.500.000.000=75.000.000.000 kgr.
lijken voortgebracht.
Na het verteren van het voedsel in de spijsbuis Ivordt het
lichaam van de vaste en de vloeibare uitwerpsels ontlast, gentiddeld 500 kgr. per menschjaar; door de ademhaling worden
(1) A. Dastre. La vie et la mort, Paris (Plammarion).
(2) Doct. Abbe Manuals. La cellule, sa vie et sa mort, Paris, 1923.
(3) de Varigny. La mort et la Biologie, Paris, 1926.
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per dag ongeveer 500 liters koolzuurgas gevormd, waarvan het
gewicht 1 kgr. per dag, en ca 350 kgr. per jaar bedraagt. De gemiddelde mensch van 33 jaren heeft aldus (500+350) x 33=28050
kgr. afval voortgebracht.
Na den dood, met het lijk van gemiddeld 50 kgr., is aldus
ken hoop afval van 28050+50 of 28100 kgr., in ronde cijfers
van 30.000 kgr. ontstaan. Met afschuw, met schrik verwijderen
wij ons van zutk-2n hoop, den hoop van de totale stoffeliike
werkzaamheid van een menschelijk lichaam !
Als wij de berekening op al de inwoners van onzen aard.bol terugbrengen, wordt de hoop een berg, wegende 30.000 x
1.500.000.000=45.000.000.000.000 kgr. of 45 milliarden ton, na
33 jaren !
Wat wordt die afvalberg, moesten wij gedurende denzelfden tijd, al de dieren en al de planten aan de worming van den
berg laten medewerken ! Welke titanen zouden ter hulp moeten
geroepen worden, om dien berg te verplaatsen en te verwijderen? Welke ontzagelijke arbeid zou moeten uitgeoefend worden,
om dien afval te verwerken.
Nevens de menschen, de dieren, de planten bestaan ook
:andere levende wezens, die als parasieten worden beschouwd,
,omdat zij, evenals de menschen, zich bijna uitsluitend met organische stollen voeden; zij worden aanzien als de laagsten aller
wezens; zij zijn inderdaad gewoonlijk eencellig; zij schijnen noch
lichaamsdeelen, noch zintuigen te bezitten; zij spreken niet,
en kunnen aldus, evenals de menschen, hunne evennaasten
niet beleedigen; zij denken niet, meent men, en kunnen aldus,
evenals de menschen, het kwaad niet verrichten. Zij zijn uiterst
klein, zonder sterke vergrooting onzichtbaar, en daarom zegt
de, mensch, dat zij niet bestaan. Van hunne werkzaamheid kan
de mensch dus niet spreken.
De titanen, die over het reusachtig arbeidsvermogen be'schikken om den afvalberg te verwijderen, zijn die parasieten,
die door den mensch op minachigq wijze worden behandeld;
die reuzen zijn de microben, die de mensch als de inwoners
van al het vuil op de aarde beschouwt, die de mensch aanziet als
zijn vijand, omdat microben zijn lichaam aanvallen en tot
den dood brengen.
De geleerden denken daarover niet zooals de menschen.
Pasteur bepaalt aldus de rol der microben (3) : « Si les
titres microscopiques disparaissaient de notre globe, la surface
de la terre serait encombree de matiere organique morte et de
cadavres de tons genres; ce sont eux principalement qui don(3) Fabrication du vinaigre, Soc. chim. Paris, Rep. chimie appl.,
1862, 4, blz. 71.
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deviendrait impossible, parce que rozuvre de la mort serait
incomplete. »
Duclaux zegt in zijne « Conception physique de la vie » (4)
o Le monde est vieux, et si tous les microbes etaient dangereux, comme nos aieux en ont consomme depuis des siecles,
nous serions bien malades et bien clairsemes. Or, l'experience
niontre que le monde se peuple de plus en plus et que, dans.
la vie de la grande majorite des hommes, c'est la sante qui est
la regle et la maladie rexception ».
Lavoisier (5) noemt de microben niet, maar in 1792 schrijft
hij de volgende historische woorden: «Les vegetaux puisent dans
l'air qui les environne, dans reau et en general dans le regne
mineral, les materiaux necessaires a leur organisation. Les animaux se nourrissent de vegetaux ou d'autres animaux qui ont
ete eux-memes nourris de vegetaux, en sorte que les materiaux
dont ils sont formes sont toujours, en Bernier resultat, tires de
l'air et du regne vegetal. Enfin la fermentation, la putrefaction, et la combustion rendent continuellement a l'air de l'atmosphere et au regne mineral les principes que les vegetaux
et les animaux en ont empruntes.
Par quels procedes la nature opere-t-elle cette circulation
entre les trois regnes? Comment parvient-elle a former des substances fermentescibles, combustibles et putrescibles at- ec des
materiaux qui n'ont aucune de ces proprietes?
La cause et le mode de ces phenomenes ont ete jusqu'a
present entoures d'un voile presque impenetrable. On entrevoit cependant que puisque la combustion et la putrefaction
sont les moyens que la nature emploie pour rendre au regne
mineral les materiaux qu'elle en a tires pour former des vege
taux on des animaux, la vegetation et l'animalisation , doivent
etre des operations inverses de la combustion et de la putrefaction. »
Kendall (6) wijdt aan zijne dochter Alice een zijner boeken
met de woorden : « My daughter Alice is a student in High
School. One of the prescribed courses is General Science. The
section on Bacteria left her with a vague impression of a world
teeming with deadly germs awaiting an opportunity to infect
mankind. It seems probable that this malignant conception of
(4) In chimie biologique, Paris 1883, biz. 853.
(5) Prix propose par l'Academie des Sciences pour I'annee 1794_
Guvres Lavoisier, VI, 1893, biz. 33.
(6) Civilization and the microbe, by Arthur Isaac Kendall, Dean
of Northwestern University Medical School, Chicago. Boston and NewYork, Houghton Mifflin Company, The Riverside Press Cambridge,
1923, 231 bizz.

— 153 —

bacteria is very generally held. It is deplorable that the introduction to Science, the key to Nature's wonders, should be
darkened by a vision of an unmitigated, hidden force for evil,
standing squarely in opposition to man, In reality civilization
owes much to the microbe. »
In denzelfden zin sprcekt zich Lohnis (7) nit : «De landwirtsehaftliche Bakteriologie stellt somit die notwendigc Erganzung
zur landwirtschaftlichen Pflanzen- und Tierproduktionslehre
dar. Und die ..krbeit der Mikroorganismen ist fur den Land.wirt ebenso unentbehrlich wie die Leistungen seiner Nutzpflanzen und seiner Haustiere ».
En zelfs in Natura rerum door den genialen Lucretius rond
het jaar 50 v6Or Christus gedicht, vindt men deze drie stichtende verzen (8) :
« Haud igitur penitus pereunt quaecumque videntur,
Quando aliud ex alio reficit natura, nec ullam
Rem gigni patitur, nisi morte adjuta aliena. »
Geen wonder dat de mensch voor de microben minachting
koestert !
De mensch denkt alleen aan zich zelf; hij die de liefdadigl'eid als een praal gewoonlijk beoefent, wil van de weldaden
der microben niets weten; alleen onthoudt hij dat zekere microhen verschrikkelijke namen dragen, de namen van vreeselijke
ziekten die hij zelf uit drift nit tracht te vermijden.
De microbe is bij uitmuntendheid een arbeider die tot het
niterste toe het materiaal verwerkt dat in zijn bereik komt. De
mensch is bij uitmuntendheid een luiaard die tot het uiterste
toe het materiaal verspilt dat te zijner beschikking wordt gesteld.
enkel voorbeeld van die verspilling !
Het afvalwater vloeit als rioolwater naar de rivier, clan
naar den stroom, eindelijk naar de zee; het zoogenaamd hvgienisch stelsel « alle y naar de riool » voert, in naam van de heschaving, buitengewoon hooge hoeveelheden vruchtbaarmakende stollen van een land weg. Aldus verliest een yolk van
50 millioen individuen in een enkel jaar van 300 tot 400 millioen goudfrank, alleen onder den worm van menschenuitwerpsels, als men de berekening maakt dat een. menschjaar 5200 gr.
stikstof, 502 gr. phosphor, en 900 gr. kalium verliest.
(7) Vorlesungen fiber landwirtschaftliche Bakteriologie von Dr.
F. ',anis, Professor an der Universitiit Leipzig. Berlin, Borntraeger,
1913, 398 blzz., biz. 6.
'8) Liber T, verzen 263-265 : de Haan-len worden dus niet vetnield als zij van onze oogen verdwijnen : nit hun afval ontstaan nieuwe wezens, en alleen uit den dood van de eene ontstaat het ;even van
de anderen.
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Die waardevolle stoffen verlaten het land, en gaai! naar
vergelegen kusten, waar visschen, oesters, mossels, kreeften,
..dit alles gretig tot hunne voeding verslinden; dan keeren uit
bet vreemde naar ons terug, maar met hooge vervoerkosten,
,en hooge invoerrechten het afval onder den vorm van smakelijke eetwaren.
Als microben in cultuurbodems worden gekweekt, waarin
verscheidene suikersoorten aanwezig zijn, heeft iedere soort
het vermogen bepaalde suikers te ontbinden. Aldus kan eene
Saccharomyces aPiculatus, glucose en fructose ontbinden, sucrose, maltose, lactose en dextrine niet ; de biergist,
Saccharomyces cerevisiae en een andere wijngist, Saccharomyces ellipsoideus hebben het vermogen glucose, fructose, sucrose
,en maltose aan te tasten, lactose en dextrine daarentegen niet;
Saccharomyces Kefyr is eene melkgist die benevens lactose,
.00k glucose, fructose en sucrose kan ontbinden, terwij1 maltose
en dextrine onveranderd blijven; de hooge gistrassen, die aanleiding geven tot hooge gistingsbieren, ontbinden slechts een
derde van het raffinose, alclus het fructose alleen; de lage ras.sen waarmede lage biersoorten worden bereid gisten het raffinose volledig uit, en zijn dus ill staat niet alleen het fructose,
,dock het melibiose, dat samengesteld is uit glucose en galactose, aan te tasten.
De biologen hebben daarover eene uitlegging gevonden
zekere microben scheiden bepaalde enzymen af, die katalytisch
werken, en die enzymen, onder den naarn van glucase, fructase,
-sucrase, maltase, lactase, dextrinase, enz. ontbinden de overeenstemmende suikersoorten. Een biochemicus neemt dit aan,
en doceert het .00k, maar die- biochemicus moet ook verder aan
zijne, groote ionbekwaamheid denken, omdat hij slechts met de
grootste moeite al die verschillende suikersoorten van elkander
kan onderscheiden en afzonderen.
De microben voeren dit werk uit met het grootste gemak;
zij bezitten de enzymen om dit onderscheid te doen, ofwel zij
bezitten het verstand ,om tusschen al die suikers een gepaste en
vaste keus te doen. Dit werk doen zij zonder moeite; de bias
chemicus, een mensch, zal het werk niet of wel op onvolledige
en gebrekkige wijze uitvoeren, en in elk geval over dit moeilijk
werk veel klagen.
Wie heeft dus het meeste verstand, de microbe of de
mensch? Wie heeft het moeilijk werk verricht, de microbe of
de mensch? Wie staat het hoogst, de microbe of de mensch?
Ik zal echter den mensch niet stelselmatig kleineeren;
maar ik wil toch nog een typisch voorbeeld aanhalen.
In 1844 werd door Mitscherlich (9) vastgesteld dat het
(9) Comptes rendus Acad. Sciences Paris, 1844, 19, biz. 720.
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wijnsteenzuur daz. het gepolarise.eld Hat naar rcchts draw!:
soms gansch onwerkzaam is. In 1848 bewees Pasteur in eene
studie (10) die hem den weg van de beroemdlind heeft ,geopend dat zulk onwerkzaam zuur uit een mengsei bestaat, uit
gelijke hoeveelheden rechtsdraaiend en linksdraaiend zuur; het
draaiingsvermogen is voor beide zuren juist h.etzelfde, maar
van omgekeerde richting, en aldus wordt zulk mengsel gansch
onwerkzaam.
In 1858 stelde Pasteur (11) vast dat eene oplossing van het
ammoniumzout van het onwerkzaam racemisch zuur, op de tafel
van het laboratorium toevallig vergeten, door microben was
aangetast en in gisting verkeerde. Uit de verdere opzoekingen
van Pasteur Meek dan dat de microben van het racemisch product alleen het rechtsdraaiend zuur hadden ontbonden, terwij1
het linksdraaiend onaangetast was gebleven. Wat een mensch
tot lien tijd niet kon verrichten, had eene microbe zonder
moeite kunnen verwezenlijken ; vat ,een geleerde zooals Pasteur
alleen na langdurig en geduldig werk had kunnen doen Moen
hij ontdekte hoe het racemisch zuur in de twee optisch werkzame bestanddeelen te splitsen, dit had een kleine microbe zon
der voorafgaande studie verw.erkt : de kleine microbe stone
boven de genie van Louis Pasteur !
Het is vooral in den grond dat de microben een buitengewoon werkzame rol v.ervullen : aan de oppervlaktQ van het
water onderscheidt men eene laag waarin talrijke wezens, zoowel dieren als planten, leven, waarin talrijke wezens alleen
met den microscoop kunnen gezien worden, en die voor de biologen van groot belang zijn; die laag noemen de biologen het
plankton.
(( La terre est quelque chose de vivant » heeft de scheikundige Berthelot geschreven. Evenals de oppervlakkige waterlaag van de zee, van de meeren en van de waterloopen de zetel
is van het leven, is ook de oppervlakkige laag van den grond
de plaats waar ,een ontzaglijke hoeveelheid levende wezens gestadig een sterk chemischen arheid verrichten; die laag die
'slechts ongeveer 50 cm. diepte, heeft, heeft France het edaPhon
genoemd, en de edafthologie is de studie der levende wezens
in het oppervlakkige edaphon.
Uit dat edaphon groeien al onze landvruchten, het graan,
de rapen, de suikerbeeten, de aardappelen, de groenten; nit dat
edaphon komt het voedsel dat de menschen en de dieren noodig
om in de behoeften van hun leven te voorzien.
Volgens LOhnis (12) hevat 1 gr. grond op 10 cm. diepte,
(10) Comptes rendus Acad. Sciences Paris, 1848, 26, biz. 535.
(11) Comptes rendus Acad. Sciences Paris, 1858, 46, hlz. 615.
(12) Bodenbakterien and Bodenfruchtbarkeit, 1914.
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in den tuin 4.300.000 microben, op het weiland 3.800.000 tot
1-6.000.000 microben, op den akker 9.500.000 microben, in het
bosch 1.100.000 tot 33.400.000 microben. Die getallen zijn stellig alleen voorbeelden en kunnen diepe wijzigingen ondergaan,
maar zij geven een belangrijk begrip van de sterk verspreiding
der microben.
Toen die woorden « la terre est quelque chose de vivant »
geschreven werden, had zeker de geleerde sedert lang begrepen
dat het moderne edaphon ,overbevolkt is door gezonde, kloeke,
moedige arbeiders, de microben . De •pzoekingen van ',anis
hebben tot deze merkwaardige, ja bijna ongeloofbare vaststelling geleid dat het edaphon van een hectaar vruchtbaren akkergrond 400 tot 500 kgr. microben bevat, en daarenboven 400
tot 500 kgr, bodemwieren, zwarnmen en kleine dieren, en 200
tot 1000 kg. regenwormen !
Als wij in overweging nemen dat de akkergrond, de tuingrond, de boschgrond de zetel is van chemische verschijnselen
van het grootste belang, dan is de aanwezigheid van zulke
groote hoeveelheden rnicroben, dan is ook de werkzaamheid
van deze microben verstaanbaw-.
De ‘organische stikstofverbmdingen die ander den vorni
van afval en mest in den akkergrond door den landbouwer
worden gebracht, ondergaan eerst de ammoniakgisting; urobacillen, verrottingsmicroben zooals Bacterium vulgare, BacillussubtHis, Bacterium coli, Bacillus inycoides, en anderen vormen
ammoniak, koolzuur, zwavelwaterstof, albumosen, peptonen,
aminozuren. Dat ammoniak wordt daarna door de nitrificeerende microben door Winogradsky •ntdekt, geoxvdeerd, eerst
tot nitrieten door Nitrosococcus en Nitrosomonas, dan tot nitraten door Niitrobacter. Het chemisch verschijnsel van de omzetting van ammoniak in salpeter door Schloesing en Mintz als
cen levensverschijnsel beschouwd, was wel .eene tilting van de
werkzaamheid van levende microscopische wezens.
Door de microben der wortelknolletjes der vlinderbloemigen vooral, door Azotobacter chroococcum, Azotobacter agile,
Bacterium radicicola, door Beyerinck afgezonderd, wordt de
stikstof van de lucht opgenomen en met koolzuur verbonden
om organische stikstofverbindingen to synthetiseeren.
Als de hoeveelheid aanwezige organische stoffen groot is,
de reactie van den bodem zuur, de tetnperatuur tamelijk laag
en het toevoer van de liicht gering, dan ontbinden een
tal microben, waaronder Bacillus anthracis, Bacterium coli,
Bacterium typhosum, Bacterium fluorescens, Bacterium violaceum, Bacteriuni puiridum, vele schimmels, de nitraten, en
stellen de vroeger gebonden stikstof weder in vriim toestand.
Door die ontbinding worden steeds nieuwe hoeveelheden
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!stikstof aan de lucht terug geschonken, om het evenwicht te
verkrijgen. De mensch ontbindt ook stikstofverbindingen, maar
om oorlog te voeren, zijne evennaasteri te vermoorden en de
producten van zijn eigene beschaving te vernielen : het oorlogsprogramma van Amerika voor 1918 bedroeg per soldaatjaar 250 kgr. nitraatstikstof en 60 kgr. ammoniakstikstof.
Het cellulose wordt in den grond in koolzuurgas, methaan,
waterstof door de cellulosemicroben spoedig omgezet ; dat
werk verrichten de Urocepha/umsoorten, de boterzure bacterien, ook het Granulobacter Jectinivorum, dat in het water
van de Leic aan het rooten van het vlas zoo ieverig medewerkt
met de pectinestof tusschen de vlasvezels op te lossen en de
vezels aldus van elkander los te maken. De worming van turf
en van steenkoollagen schijnt het gevolg te zijn van geologische cellulosegistingen in de diepte van de aardschors, met
.ophooping van de koolstof. Onze onmisbare steenkool die in
zulke groote voorraden in den grond opgehoopt ligt, zou aldus
het product zijn van microscopische wezentjes
Onze gemeene bakkersgist heeft Karen oorsprong in den
grond; de cellen leven gedurende den winter in den akkergrond, waarin zij door regen en bladen gestadig worden ge
bracht en \vaaruit zij in den zoiner op het koren door den wind
en door de insecten worden verplaatst. De wijngist verschijnt
op de druiven als deze rijp warden; bestendig leeft die gist in
den grond der wijngaardvelden, en zij wordt op het gepaste
,00genblik, als de druiven rijp worden, op de opperhuid dezer
vruchten door het klein vliegje DrosoPhyla melanogaster gcvoerd. Op die opperhuid vermenigvuldigen zich de aangebrachte cellen, en aldus ontstaat op de rijpe druiven dit laagje fluweel dat de rijpe druiventrossen zoo weelderig versiert.
Door deze enkele voorbeelden wordt de werkzaamheid der
microben bewezen; men begrijpt hoe zij voor het leven van
planten en van menschen onmisbaar zijn. De microben zetten
de gebruikte, ,onnoodig geworden organische stoffen ,om in
.minerale, die door de groene planten terug door het verschijn sel der assimilatie, in organische worden omgezet, die voor de
voeding van dieren en menschen onmisbaar zijn. Zander organische stoffen geen leven, zonder groene planten geen organische stoffen, zonder minerale stoffen geen groene planten, zonder microben geen minerale stoffen : de microben vormen een
onmisbaar gedeelte van den kringsloop der ,omzetting-en van
de materie.
Hoe schoon uitgedrukt de woorden van Lavoisier die in
1794 de rol der microben bepaalde zonder doze te noemen, van
deze microben die in 1675 door Antoni van Leeuwenhoek waren
ontdekt, en door Lavoisier zelf totaal onbekend? Hoe komt het
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dat een groote denker als Lavoisier geen stap verder is gegaan,
hoe komt het dat hij het begrip ondoordringbare sluier door het
begrip microbe niet heeft vervangen?
« Hoe ontstaan zulke gistbare, bederfbare en brandbare
producten uit stollen die deze eigenschappen niet vertoonen?
schrijft Lavoisier. De oorzaken van zulke verschijnselen werden tot nu toe door een ondoordringbaren sluier bedekt; men.
kan echter veronderstellen dat, vermits de verbranding en de bederving de middelen zijn, die door de natuur worden gebruikt
om aan de minerale wereld het materiaal terug te geven dat
zij uit die minerale wereld heeft getrokken om de planten en
de dieren op te, bouwen, het ontstaan van levende wezens het
omgekeerk moet zijn van de verbranding en de bederving. »
Dg groote denker werd op 8 M,ei 1794 door de menschen
vermoord: door het schrikbewind van Robespierre werd Lavoisier op 51 jaren onthoofd. Als de groote denker het begrip
sluier door het begrip microbe niet heeft vervangen, dan is de
schuldige de groote moordenaar, die den grooten denker aan
de beschaving heeft ontrukt. (13)
(13) Men denke echter niet dat de Pransche omwenteling desehuld draagt van den moord op Lavoisier ; de twee volgende stukken,
in voile omwenteling verschenen, bewijzen genoeg dat het schrikbewind van Robespierre hier werkzaam is geweest.
In de « Notice sur la vie et les travaux de Lavoisier » te Parijs
4e jaar der Republiek verschenen, leest men het volgende aangaande.
eene redevoering door Fourcroy op 15 thermidor jaar 4 (5 Aug. 1796)
in de Lycee des Arts : « Vous venez avec empressement saisir la premiere occasion de rendre a un nom celebre, a un savant et chaud ami
de l'humanite, les honneurs ravis par des brigands A. ses cendres respectables. Vous lui venez elever une pyramide, embleme de la gloir(
immortelle que les monstres qui l'ont immole Wont pu lui enlever ;
vous lui consacrez un cenotaphe, parce que vous ne pouvez lui constuire
un tombeau. Si vous pouviez arracher son corps ensanglante du fon(
de ces charniers de la terreur, al le crime de ses juges prevaricateurs
l'a precipite, si vous pouviez le deposer sous ce monument de la
reconnaissance, combien plus seraient flattes vos cceurs ! Combien plus
vous vous trouveriez heureux ! Ombre de Lavoisier, viens planer au
dessus de cette salle ; recois l'hommage que nous offrons a ta memoire,
l'hornmage a a ta vertu et a tes talens, que to n'avois employes.
que pour notre bonheur, console-toi des coups de l'injustice par le
souvenir que va laisser dans toutes les times l'enumeration que l'on
va faire de tes travaux et de tes bienfaits. » Wat verder voegt Fourcroy er bij : « Le juge-bourreau n'avait-il pas ahnonce que la Republi
que n'avait plus besoin de savans, et qu'un seul homme d'esprit suffigait A la tete des affaires ? »
In het tweede stuk, nam.elijk in de « Compte rendu des cours del'Ecole centrale du departement du Rhone » zitting van 29 thermidor
jaar 5, (1797), leest men : « Malheureux Lavoisier, fondateur genereux
et imperturbable de ces ingenieux systemes ! Ton ombre illustre, noble
emanation de l'architecte des mondes, a plane sans doute stir nos
ecoles ; elle a dii etre consolee de l'injustice des barbares, (car le sage
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In de laatste jaren hebben de biologen de aandacht gevestigd op het b.estaan van zekere sioffen die in uiterst kleine hoeveelheden voor de bevordering van den groei en het behouden.
van het leven onmisbaar zouden zijn; die stollen zijn de vitaminen. Er zijn vitaminen die antiophtalmisch, antirachitisch,
antiscorbutisch werken, die tegen beri-beri beschutten; Sure (14)
meent het vitamine van de vruchtbaarheid in zekere leguminosen, mais en haver wel, in de melk niet, gevonden te hebben.
De dieren en, de hoogere planten kunnen de vitaminen niet
synthetiseeren; de. microben bezitten dit vermogen op den
hoogsten graad. Bij een vitaminenvrije voeding wordt de melk
von het vrouwelijk diet' ..itaminenvrij: op een kunstmatigen,
vitaminenvrijen bodem vormen de phanerogamen zelf geen vitaminen (15). Een waterig extract van bacterienrijke turf kunnen kiemplanten zoodanig bevorderen dat zij na 6 weken het
dubbel gewicht vertoonen als de controlekiemplanten. De phanerogamen trekken de plantaardige vitaminen of auximonen
nit den grond waar zij door de microben worden gevormd.
Daarom werken over het algemeen extracten van gist, en
zelfs van ziektebacterien, zooals van Bacillus tyPhosus, tegenover beri-beri genezend of beschuttend. En zelfs als het dierlijk lichaam geen vitaminen ontvangt, dan kunnen, zooals door
Portier en Randoin (16) werd vastgesteld, toch vitaminen in
bet lichaam ontstaan, omdat dan de darmenbacterien een kleine
hoeveelheid vitaminen vormen en aldus bet organisme voorloopig redden.
De microben zijn parasieten; zij woekeren in ons lichaam
om ziekten te veroorzaken, zij woekeren op onze voedingsstoffen om deze te doen bederven. Aldus spreekt de mensch die
niet weet dat de microben hem het leven schenken door al het
organisch afval tot voeding der planten te verwerken, dat zij
voor hem de vitaminen bereiden die hem in leven behouden;
aldus spreekt de_ mensch van de parasieten die geen parasieten
zijn, aldus beleedigt (lie mensch de microben die gestadig voor
oublie aisement, et pardonne avec generosite), en voyant l'avide curiosite que manifestaient tes admirateurs, et cette elite de femmes aimables, jalouses de penetrer les secrets de tes ingenieuses theories. »
Voor verdere inlichtingen zie : Bull. soc. chim. Belg., 1920, 29, blz. 97–
(14) J. Biol. Chem., 1924, 58, blz. 693.
(15) Bottomley, W. B. Some accessory factors in plant growth
and nutrition, Proc. Roy. Soc., 1914, 88 B, 237-247.
Mockeridge, F. Some effects of growth promoting substances
fauximones) on the soil organisms concerned in the nitrogen cycle,
Proc. Roy. Soc., 1917, 89 B.
(16) Portier P. en Raudoin L. Creation de vitamines dans l'intestin
des lapins recevant une nourriture sterillsee a haute temperature, C.
R. Acad. Sciences, 23 feb. 1920.
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hem werken als hij zeif, in menig geval, een sociale parasiet is.
hen inderdaad treft men in alle landen van onzen aardbol
een niet gering gedeelte van de bevolking, dat zich vooral bezig
houdt met niets te verrichten; het is voldoende eene wandeling doen gedurende de. gewone werkuren in de straten van
het midden der stad, of in de badsteden, om een gedacht te
hebben van de talrijkheid van de parasitaire bevolking.
1k heb het getracht het getal der sociale parasieten in een
land zooals Belgie te bepalen, en ook den graad van hunne
schadelijkheid voor de nationale opbrengst. Zulke berekeningen zijn moeilijk, omdat de statistieken over het algemeen onvolledig zijn en op onvoldoen& wijze bestudeerd werden; ik
heb echter de overtuiging dat mijne waarden beneden de werkelijkheid staan.
De werkers in Belgie kunnen nagenoeg als volgt gerangschikt worden; onder de werkers breng ik de inwoners van alle
-soorten, zoowel deze die met den geest en deze die met de hallden werken, van den nederigsten metserknaap, van de nederigste huismoeder tot den eersten ambtenaar van den Staat; onder
de werkers breng ik ook de kinderen die zich door hunne opvoeding tot het leven bereiden, de bejaarde menschen die hun
taak hebben volbracht en recht hebben op een welverdiendc
:rust.
Voor eene bevolking van ,ongeveer zeven millioen en half
inwoners, telt Belgie in ronde cijfers :
_1.000.000 nijverheidswerkers.
150.000 nijverheidswerksters die geen huishoudsters zijn.
40.000 handelswerkers.
3.000 handelswerksters die geen huishoudsters zijn.
750.000 werkbazen van landbouw, nijverheid en handel.
200.000 ambtenaren, bedienden en werkmenschen, voor de openbare
diensten, onderwijs en leg-er inbegrepen.
120.000 geestelijken voor de eerediensen, het onderwijs, de godshuizen en weldadigheidsgestichten, en kerkdienaars.
100.000 personen die een liberaal beroep (geneeskundigen, advocaten)
uitoefenen of 'een politiek mandaat vervullen.
1.300.000 huishoudsters, in de verhouding van een per familie.
2.300.000 kinderen beheden 15 jaren.
100.000 kinderen van 15 tot 20 jaren, uitsluitelijk in de scholen.
500.000 inwoners boven de 55 jaren, gepensionneerd of zonder beroep,

Ik kom aldus tot het getal van zes millioen en half werkers; dat getal staat met een millioen lager als het getal der inwoners. Om zeer toegevend te zijn, wil ik nog in een halve
millioen brengen alles wat ik vergeten heb, alles waarover ik
inis ben, alles wat in de soort zieken, onbekwamen, onnoo:zelen wordt begrepen; zonder overdrijving zijn er aldus in
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Belgie 500.000 parasieten; dit is ten minste 6.6 % van de bevolking.
Laat oils nog eens berekenen welk jaarlijksch verlies die
menschenparasieten aan het land veroorzaken. Men weet dat
het lichaam van een volwassene, in den toestand van rust, gemiddeld 2432 Calorien verbruikt; voor een gematigden arbeid
stijgt het Calorieenverbruik tot op 2945 Calorieen, gemiddeld.
De middelmatige arbeid eischt aldus 513 Calorieen per menschdag. Het nuttig effect van de warnite-energie wordt gemiddeld
op 16.5 % geschat, volgens nauwkeurige physiologische proefnemingen : de waarde 85 Calorieen spreekt aldus het nuttig
ieffect der warmte-energie bij den mensch-dag nit.
Een Calorie kan echter in de overeenstemmende mechanische ‘vaarcle uitgedrukt worden, namelijk 424 kilogrammeter;
de 85 Calorieen stcmmen aldus overeen met 35828 kilogrammeter per mensch-dag. Voor 500.000 parasieten en 300 werkdagen verkrijgt men het reusachtig getal voor Belgie en per jaar:
35.828 x 500.000 x 300 = 5.374 milliarden kilogrammeter, die
"erloren zijn door de schuld van de inwoners die weigeren te
w.erken of die te lui zijn om te werken. Het is de waarde van
den arbeid die noodig is om 5 milliarden meelzakken van
100 kgr. op een zolder van 10 meter hoogte te dragen.
Laat mij nog, om te eindigen, het geldelijk verlies berekenen; met een dagelijksch loon van 16 frank, is het verlies in
loon 16 x 500.000 x 300 2 milliarden en 400 millioen frank !
1k bereken alleen de loonen, zonder rekenschap te houden van
de waarde der vocdingsrantsoenen door de 500.000 parasieten
gebruikt, die 365 dagen per jaar voedsel eischen en niets op-br engen.
Als wij zulke sociale plaag achter ons medeslepen, als
onze maatschappij zulk sociaal ziekteverschijnsel vertoont, durven wij nog de microben beleedigen, durven wij nog het vraagstuk van het woekeren op zulke oniechtvaardige wijze verplaatsen?
De vorming van anorganische stoffen uit organische, de
verschijnselen van de ademhaling waardoor gluciden, lipiden,
en zelfs protiden in ons lichaam tot koolzuurgas en water worden verbrand, de. verschijnselen van de voeding waardoor de
vrotiden door onze weefsels ter hernieuwing worden opgenomen terwijl de overschot onder den vorm van uraeum en urinezuur ons lichaam verlaten, en onder den vorm van uraten en
purinen ons gestel vergiftigen, de verschijnselen van de verrotting waardoor door de microben het organisch afval mineraliseert, dit alles wordt vereenigd in het algemeen begrip
-dissimilatie; de dissimilatie brengt van den toestand van Leven
tnaar den toestand van den dood; ons lichaam is niet dood wan-
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neer het lijk geworden is, maar alleen als het volledig in minerale stoffen is omgezet, als het tot koolzuurgas, ammoniak, en
water ontbonden wordt. Telkens uit onze longen koolzuurgas
en water door de verbranding van gluciden ontstaat, is een
echt doodverschijnsel waar to nemen, omdat een deel van ons
lichaam op dat oogenblik gemineraliseerd wordt.
Aldus sterven wij zonder ophouden gedurende ons leven,
omdat wij zonder ophouden ademhalen.
De dissinijlatieverschijnselen gaan gepaard met eene, ontwikkeling van energie onder den worm van warmte.
Als gedurende de ademhaling 180 gr. suiker worden verbrand, worden 192 gr. zuurstof voor deze verbranding gebruikt : er ontstaan 264 gr. koolzuurgai, 108 gr. water en 676
Calorieen :
C61-1120 6 j_6 0 2
192 zuurstof
180 glucose

6 CO 26 H40
+ 676 Calorien.
264 koolzuurgas 108 water

In zijne merkwaardige studie over de stofverwisseling door
de microben, heeft A. J. Kluyver (17) een zeer volledig overzicht der dissimilatieprocessen door deze wezens uitgevoerd,
gegeven; voor de belangrijkste dezer verschijnselen, waardoor
de microben tot den dood medewerken, geeft hij de scheikundige formule met de hoeveelheid in vrijheid gestelde calorische
energie.
Mijn geleerde Delftsche Collega zal zeker het als een duidelijk bewijs van hooge waardeering voor zijne schoone werkzaamheid willen aann.emen dat ik bier , eenige formules uit zijne
mededeeling vermeld.
Onder de dissimilatieprocessen onderscheidt hij de oxydatieve en de fermentatieve. De oxydatieve verloopen onder opneming van zuurstof, de fermentatieve zijn, oppervlakkig heschouwd, eenvoudige ontbindingsprocessen. Al deze dissimilatieprocessen, door de microben uitgevoerd, stellen calorische
energie in vrijheid; bij de oxydatieve is de hoeveelheid warmte
veel grooter als bij de fermentatieve.
Oxydatieve dissimilatie processen.
De schimmels ontbinden suikers onder vrijmaking van 676 Calorien uit 180 gr. glucose :
6 0,
C6141206
180 gr. glucose 192 gr. zuurstof

6 CO26 H20
koolzuurgas
water+ 676 Calorieen

(17) Kluyver A. J. Eenheid en verschk idenheid in de stofwisseling der microben. Chem. Weekblad, 1924, blz. 266.
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Mycoderma cerevisiae oxydeert den gewonen aethylalcohol op
hevige wijze :
31102
C2 1-15 0H:3 3 2
---> 2 CO 2
water
koolzuur
46 gr. alcohol + 96 gr. zuurstof

325,5 Calorieen

De gewone azijnzure bacterie, Bacterium aceti, oxydeert den alcohol zoo diep niet, en leidt aldus tot het azijnzuur :
0.
C9H5 OH
---> CH3 CO 2H
azijnzuur
46 gr. alcohol + 32 gr. zuurstof

H20 + 116,5 Calorieen
water

Vele aerobe bacterien ontbinden glycocoll tot koolzuurgas, water
en ammoniak :
CH 2NH 2 CO2H
75 gr. glycocoll
+ 142 Calorieen.

30
4S gr. zuurstof

NH3
_i_ 11 20
2 CO 2
koolzuurgas
water + ammoniak

De methaanoxydeerende bacterien verbranden het methaan of
moerasgas :
202('02
CH4
---..
koolzuurgas
1t gr. methaan + 64 gr. zuurstot

2 1190
--1- 210 Calorieen
water •

De nitriet- en de nitraatbacterien vormen respectievelijk nitrieten
en nitraten, uit het ammoniak :
30
NH3
17 gr. ammoniak + 48 gr. zuurstof
Calorieen.

---->

0
KNO2
85 gr. Kaliumnitriet + 16 gr. zuurstof

HNO2H20
salpeterigzuur + water + 79
KN 03
Kaliumnitraat -1-. 22 Calorieen.

De zwavelbacterien oxydeeren de zwavelwaterstof en de zwavel :

0
112S
:34 gr. zwavelwaterstof + 16 gr. zuurstof
lorieen.

S
H 20
water --r- zwavel + 67 Ca-

30
112504
+ H 20 +
S
48 gr. zuurstof -----. zwavelzuur + 141 Calorieen.
32 gr. zwavel
Fermentatieve dissimilatieprocessen.
Verscheidene gistsoorten ontbinden de suikers tot alcohol en koolzuurgas :
2 CO9
2 C 2 1-15 OH
C61-112 06
180 gr. glucose --> aethylalcohol + koolzuurgas + 25 Calorieen.
De melkzure bacterien ontbinden de melksuiker tot melkzuur :
2 C61112 06
H30 --->
Ci2 H22 OH
360 gr. glucosen
342 gr melksuiker +
4 C3 116 03
-4- 56 Calorieen.
---'" 360 gr. melkzuur •
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De boterzure bacterien ontbinden de suikers tot boterzuur :
C6H 12 0 6 ----> C4 118 0 2 + 2CO 52H2 + 15 Calorieen.
180 gr glucose boterzuur koolzuurgas waterstof
De colibacterien, gewone inwoners van den darm, vormen melkzuur uit suiker
2 0113 CHOH COON + 2 CO 1 + 2 H2
waterstof
koolzuur
rnelkzuur
+ CH .4 CO2H + C2 H5 OH + 16 Calorieen.
azijnzuur aethylalcohol

2 C6 H12 06 + H 20
water
360 gr. glucose

De methaanbacterien ontbinden het calciumacetaat :
(CH3 CO 2)2 Ca + H 20 - Ca CO 3 + CO 2 + 2 C11 419 Calorieen.
158 gr acetaat water calciumcarbonaat koolzuurgas methaan
De urinebacterien ontbinden het uraeum :
CO (NI1 2) 2 + 2 H 2 0
water
60 gr. uraeum

(NH4)2 CO3 + 6 Calorièn.
ammoniumcarbonaat

denitrificeerende bacterien ontbinden salpeterzouten :
24 KNO B10
12 K2 CO3
C 2 H5 OH
12 N2
2424 gr. kaliumnitraat
kaliumcarbonaat
aethylalcohol
stikstof
8 CO,
30 H ? 0
water -+ 2930 Calorieen.
koolzuurgas

Het omgekeerde van de dissimilatie is de assimilatie; de
dissimilatieprocessen maken energie vrij en worden aldus gerekend onder de exotherme verschijnselen. De chemische verbindingen die door een exotherme reacti, tot stand komen zijn
over het algemeen zeer bestendig; zij zijn stabiel. De dissimilatie leidt aldus tot een stabielen toestand; de mineralisatie, de
dood is de stabiele periode in den kringsloop van de stof.
Als de groene planten nit den vruchtbaren grond de minerale stoffen en uit de lucht het koolzuurgas en de stikstof trekken, en onder opneming van de lichtenergie door de zon geschonken met deze minerale stoffen organische stoffen zooals suiker, zetmeel, vetten, protiden bereiden, dan staan wij voor een
verschijnsel dat de ademhaling herinnert, maar in omgekeerde
richting.
Gedurende de assimilatie, warden uit 676 Calorien, 264 gr.
koolzuurgas en 108 gr. water 192 gr. suiker en 180 gr. zuurstof
gevormd; dan schrijft de chemicus :
676 Ca1orieen

6 002

6 H2 0

264 koolzuurgas 4- 108 water
6 02

+ 192 zuurstof

C6 !In 06

180 glucose
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vernuftige Leeuwenhoek, die been physioloog was, had
niettemin reeds dezc belangrijke theorie uitgesproken, door
eenvoudig te zeggen dat de planten uit de warmte der zon en
water ontstaan :
« For my part, I know no other secret in vegetation, but
a compleat heat of the sun, and a just quantity of waternay. » (18)
Door het assimilatieproces worden anorganische stoffen tot
organische; aldus ontstaat het leven uit den dood; dit proses
ontstaat door opneming van energie. De, chemische producten
die door opneming van energie, door eene endotherme reactie
ontstaan zijn gewoonlijk zeer .onbestendig; vele onder hen zijn
ontplofbaar, en bij gevolg labiel. Het leven, dat met een overgang van anorganische stof naar organische overeenstemt, is
de labiele, niet bestendige toestand in den kringsloop van de
stof.
In de natuur werken twee groote groepen levende wezens
op omgekeerde wijze :
De microben verwerken den stabielen toestand, den dood,
de groene planten den labielen toestand, het leven . Zonder den
dood, zonder den stabielen toestand, kan het leven, de labiele
toestand, niet tot stand komen, en aldus komt ons het leven
van de stof voor als een voorloopige onbestendige periode in
het bestaan van de groote hoeveelheid materie en energie waarnit het heelal is samengesteld.
De geest van den mensch wordt gerust gesteld als hij \TOOTde uitdrukking van eenvoudige en kortbondige aphorismen
staat; het is echter niet genoeg uit te drukken dat de microben
dissimileerend en de groene planten assimileerend werken; in
zekere mate werken de microben assimileerend en de groene
planten dissimileerend; zulke omgekeerde processen treft men
ook bij de andere wezens; de theorie is grooter dan een paar
aphorismen.
DO' groene planten, evenals al de levende wezens, ademhalen, en leveren aldus koolzuurgas en water ; de nitriet- en de
nitraatbacterien kunnen, zooals het door de historisch geworden opzoekingen van Winogradsky, Omelianski en Beyerinck
werd bewezen, organische stoffen uit carbonaten bereiden; in
zwavelhoudende waters vormt Beggiatoa alba ook organische
stoffen nit minerale carbon aten. Jensen (19) heeft vastgesteld
dat in de gewone boterzure gisting, nit melkzuur boterzuur
(18) In brief 2 Tr 5 [149] van de 2 de Engelsche reeks der Brieven
van A. van Leemenhoek, gedagteekend Delft 6 feb. 1703, en in het
Engelsch verschenen in Phil. Trans., vol. 23 for 1702-1703, 1704, 14611474.
(19) Orla Jensen, Centr. Bakt. TT, 1909, 22, Hz. 305.
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ontstaat, dat aldus het melkzuurmolecule met 3 koolstofatomen
aan boterzuurmoleculen, die 4 koolstofatomen bevatten, aanleiding geeft.
Het lichaam der zoogenoemde hoogere dieren, waaionder
de mensch zich zelf natnurlijk op de eerste plaats stelt, dat
vooral dissimileerend werkt, is ook de zetel van zwakke assimilatieprocessen, namelijk als nit plantaardige dierlijke
lipiden worden gevormd. Door de omzetting van gluctuen tot
lipiden worden scheikundige verbindingen tot stand gebracht
die minder rijk zijn aan zuurstof en rijker aan koolstof, en, die
zich aldus van de samenstelling van het koolzuurgas verwijderen.
De assimilatie leidt tot aan zuurstof armere producten, de
dissimilatie tot aan zuurstof rijkere.
Dit alles blijkt uit de vergelijking der percentsamenstelling
van koolzuuranhydride, glucose en glycerinestearaat.
Koolzuuranhydride (C09)
Glucose C“H19Od
Glycerinestearaat (C,4111,0d

27.2 %
40.0 %
76.3 %

72.8°
53.3
11.3 %

In ons lichaam wordt vet gevormd uit suiker en zetmeel;
in ons lichaam ontstaan stoffen die koolstofrijker en zuurstofarmer zijn; in ons lichaam heeft aldus een assimilatieproces
plaats. D.e mensch doet aldus in het klein, hetgeen de groene
plant in het groot doet; de mensch staat bier veel lager dan de
groene plant.
**

Iii het geheel genomen zijn aldus lc levensprocessen labiele processen; zelfs in den toestand van schijnbaren dood is het
zaad, dat het voortbestaan der plantensoorten verzekerd, een
echte ontplofbare voorraad energie, die alleen op de noodige
prikkeling, zooals een weinig vochtigheid wacht, om een nieuw
wezen voort to brengen.
In het behoud van het leven op onzen aardbol, vervullen
de verscheidene groepen levende wezens zeer uiteenloopende
rollen : de microben werken tot den stabielen dood en bereiden bet anorganisch voedsel waaruit de groene planten ontstaan; de groene planten werken tot het labiele leven, en bereiden het organisch voedsel waarmede het Bier, de mensch
kunnen leven.
Zander de microben en zonder de groene planten zou het
leven voor di.er en mensch gansch onmogelijk zijn. De mensch
die .alleen den labielen toestand in den kringsloop van de stof
kent, en bijna uitsluitend dissimileerend werkt, ontneemt aan
de groene plant de organische stof die zij bereidt, gebruikt en
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.\-erspilt deze zonder ophouden en zonder verstand ; de mensch
woekert ten koste van de microben en van de planten die zonder
rust, zonder betaling, hem alles schenken wat hij bezit ; de
microben, de planten zijn de weidoeners van den mensch, en de
mensch, nit onwetendheid en uit kwaden wil, wenscht de stelselmatige vernietiging dezer weldoeners, juist op dezelfde brutale wijze als hij op het slagveld zijn evenaaste neervelt, om te
kunnen rooven.
De mensch heeft gedurende den laatsten wereldoorlog tien
-millioen soldaten, vrouwen, kinderen en ouderlingen vermoord;
de schuldigen die den oorlog hadden gewenscht, waren op
een voldoenden afstand van de vuurlijnen geplaatst; de onschuldigen werden naar de loopgrachten gezonden.
De microbe heeft de tien millioen lijken tot den stabielen
toestand gcbracht, en in het voorraad nieuw ontstane minerale
'stoffen, ligt thans het zaad waaruit de mensch van de toekomst
zal kunnen herleven, slecht als hij de wetten van de samenleving zal zoeken te dwarsboomen, goed als hij de rechtvaardigheid zal trachten tc dienen.

Beschouwingen over Rubens
zooals hij is te Munchen in de Pinakotheek
door jbzEF MuLs
brief wisselend lid der Kon. Vl. Academie
Voor wie alleen den wel is waar rijken schat zou kennerr
dien wij aan Rubens' werken in eigen land bezitten, kan het
wel lijken alsof de buitenlandsche v erzamelingen hem over de
verschijning van dezen grooten Vlarning niets meer te leeren
hebben.
En nochtans is daar de Medicis-galerij in het Louvre, zijn
er de overweldigende mythologische stukken uit het Prado te
Madrid, de zinnelijke Venus-feesten uit Weenen en het aangrijpende zelfportret, de Bacchanalen van Berlijn en het Ermitage,
de landschappen uit Dresden, Londen en Florence, en vooral
is er de eenige verzameling der Pinakotheek te Munchen, dieniet alleen voorbeelden bevat van de drie tijden van Ruben?
kunstontwikkeling, maar daarenboven enkele stukken,
rechtstreeks uit eigen zieledrang geboren, die het innerlijk wezen
van den meester veropenbaren en ons tevens een nieuwen kijk
doen krijgen op heel zijn reusachtige productie.
**
In het eigen land bezitten wij vooral de decoratieve, reli
gieus-politieke stukken die in dienst van den katholieken staat,
gesteund door de jesuieten- en Augustijner orden, werken geschilderd. De zuidelijke Nederlanden zijn het voornaamste
operatie-veld geweest der contra-reformatie en de contra-reformatie is niet denkbaar zonder een harer voornaamste propagandamiddelen : de kunst van den Baroktijd en de Barok heeft
haar volledigste uitdrukking gekregen in het werk van Rubens.
Beter dan de Italianen, zijn tijdgenooten, die slechts epigonen bleken, heeft hij de hartstochtelijk., bewogen, naturalistische voorstelling gevonden van de nieuwe levensopvatting, die.
in Europa gangbaar was geworden en door de kerk van Rome,,
met een zeer menschelijken zin, tot hare doeleinden werd gebruikt.
Het werkgebied, dat in de zuidelijke Nederlanden voor
Rubens' reuzenbedrijvigheid werd opengelegd, was zoo uitgebreid dat het ons wel kan voorkomen, alsof hij er zich geheel
zou hebben in uitgeput. Wanneer men zich even herinnert dat
Rubens, pas elf jaar na den Beeldenstorm, te Siegen nit Duitsch-
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de aankomst van Alva de vlucht had moeten nemen, dat
tijdens die beroerten bij de vier honderd kerken verwoest en
geplunderd werden, dan kan men zich voorsellen, dat in 1608,
wanneer de jonge meestLr, — een en dertig was hij toen, — na
een achtjarig verhlijf in Italie, terug naar Antwerpen kwain,
alles nog niet \vas gerestaureerd, dat wellicht het puin van zoovele marmeren portalen en grafmonumenten nog niet was opgeruimd en nog zoovele altaren moesten hersteld in hunne vroegere
pracht.
Wanneer men bedenkt, dat Wenzel Koeberger, de schilder
en architekt, in opdracht der Aartshertogen Albertus en Isabella,
alleen reeds meet clan honderd en tien kerken zou hebben gebouwd, waarondcr de Lieve-Vrouwe-Kerk van Scherpenheuvel,
die met haar zwaren, koepel aan Santa Maria della Salute uit
Venetie herinnert; dat Jacques Franquart, tijdgenoot en vriend
van Rubens, in de spanne tijds van 1606 tot 1647, de thans gesloopte Jesuietenkerk te Brussel, de Augustijnenkerk in dezelfde
stall en de Begijnenkerk te Mechelen heeft opgericht; dat in 1614
pas de grootsche Jesuietenkerk te Antwerpen door Francois
Aguillon en Pieter Huyssens werd ontworpen; dat road denzelfden tijd de Jesuieten-orde kerken liet bouwen te Brugge, te Luik,
te Namen en te Yperen ; dat de St-Picterskcrk te Gent, in haar
-barokke gedaante met den slanken koepel van thans, pas in
1629 werd verbouwd, dan kan men zich voorstellen wat er aan
stoffeering en decoratie in deze nieuwe of vernieuwde heiligdommen te verrichten viol. Want naar den smaak van den tijd
moesten het pronkzalen zijn, wijdsche lichtende rnimten met
vcel-kleurig manner of weelderige ornamenten hekleed. Op
praal-altaren met ,tors-kolommen en portieken gingen gulden
halkons open en tribunes als schouwburg-loges, waar zware draperieen van stuk met koorden en kwispels in breed-fronsende
draperieen werden omhoog gehouden. De zolderingen en de
'iissen waren verdiept met het beeldhouwwerk van engelenwolken of met schilderijen die, door hunne blame heinelen en
de dalende en stijgende figuren van heiligen en hemelgeesten,
het oneindigheidsgevoel van onbegrensde ruimten moesten verwekken.
Terwijl de contra-reformatie in haar aanvang in Italie als
een ascetische heweging werd opgevat en als een reactie tegen
het heidendom, door de renaissance gepropageerd, zó6 dat de
antieke Minerva op het kapitool te Rome een kruis in den arm
kreeg en Daniele da Volterra gelast werd om de naaktheden in
de Sixtiinsche kapel met doekjes wat fatsoen te geven, werd
ale Nederlanden aan de kunst vrijen teugel gelaten. De massa
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was er voor Rome behouden geblev en en zij moest voort gelokt
door uiterlijken pronk, door onmiddellijk begrijpbare werkelijkheidsmotieven die zich aanpasten bij den werkelijkheidszin van
den tijd, den materialistischen geest, die door het alle-gebiedenoverspannend onderzoek der Renaissance was in het leven geroepen.
De verstarring Nvaarop de teekenende plastiek der vorige
eeuw was uitgeloopen, dwong de zeventiendeeuwsche kunstenaars, vervuld van het nieuwe levensgevoel, naar een nieuwlevenden vorm te zoeken. De veranderde uitzichten die daarenboven door geleerden als Bacon, Gallilei, Kepler en Newton aan
de exacte wetenschappen werden gegeven en waardoor voor den
yorsch en den mensch keen enkel natuurgebied meer gesloten
bleef, de infinitesimal berekening in de mathematiek, de polyDhonie in de muziek, de wijsgeerige bespiegelingen van een
Spinoza en een Descartes, die peilingen N y aren in het oneindige,
de ontdekking van den bloedsomloop door Harvey, waardoor
de zwellende bloei van het menschelijk lichaam van binnen nit
bepaald werd en door de adernhaling en den polsslag- in betrekking gesteld met het cosmische rythme van het heelal, al deze
zoo veelzijdig verruimde wereldconcepten en ontdekkingen vonden bun Nvco- slag- in de beeldende kunsten, zoo dat al het tot
dan toe bereikte xverd uitgezet in het grandiose, derwijze dat de
gesloten strengheid van den renaissance-opbouw zich moest bey rij den in losbandig bewog-en omtrekken en de vroeger lokaalhegrensde voorstelling werd verplaatst in de oneindigheid der
ruimte, te midden van architecturen die open stonden op afgronden van licht, of in het onbegrensde der luchtdiepte zeif, waardoor de lichamen tuimelden of van alle zwaartekracht-wetten
ontheven werden opgezogen en zwevend gehouden.
Van deze nieuwe kunstopvatting is Rubens de grootste ontginner geworden. Zinn klassieke vorming in Italie, zijn humanisme, gevoed door heel de antieke romeinsch-grieksche overlevering van historic, mythologic en literatuur, de aanwezigheid
van het algemeen gangbare werkelijkheidsgevoel, dat in hem nog
versterkt werd door den eeuwenlangen realiteitszin der Vlamingen, maakten hem tot den meest geschikten prediker in den
grandioos-realistischen stiji die de contra-reformatie noodig had.
**
De eerste opdrachten die hij voor de machtige ambachtsgilden, kerken of kloosters in Antwerpen kreeg: de A an bidding der Koningen, besteld voor de raadzaal der stad en thans
ip het Prado te Madrid, hetzelfde onderwerp uit het Rijksmuseum te Brussel, de KruisoPrichting, de Kruisafdoening en de
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Veryijzenis van Christus in de cathedraal te Antwerpen, de.
Be7ceening van Christus, de Aanbidding der Koningen voor de
St. Michielsabdij, de Lanssteek en de Laatste communie van
St. Franciscus voor de i\finderbroeders geschilderd en die zich
thans in het —n.werpsch
museum bevinden, moeten, voor
A t
tijdgenooten, die ze voor het eerst te zien kregen in de innerlijke
vernieuwde of geheel in den nieuwen stij1 verbouwde kerken of
kloosterkapellen, wel als ge\veldige dramatische gebeurtenissen
geweest zijn.
Koningen als reuzen stonden daar in een van toortslicht ros
doorgloeid landschap met verbaasde gezichten naar een hofdame gericht die zich neerboog over een stralend kindje, waar
naakte herders op aanstormden met vrachten van gaven, terwijl
ridders op levensgroote paarden en Oosterlingen met kameelen
opdoken uit de duisternis. Het was een ontketening van geweld
in de meest heftige gebaren. (1)
In de Aanbidding der Koningen te Brussel moesten de Ara-bieren uit het gevolg op den trap buiten den stal in hun drang
om naderbij te komen worden tegengehouden door een geharnasten ridder en in de Antwerpsche Aanbidding zag men de
Negers en Tartaren die met van verlangen uitpuilende oogen
keken doorheen de balken van den stal, vol ruwe werkelijkheden
van in zwaar bestoven voolen afhangende spinnewebben, van
mest en stroo en het levensgroote hoofd van een neerliggenden
es. ()p het voorplan was de reuzige gestalte van een rooden
koning, die als een van-donders-grommende Zeus zijn zwaren:
mantel torste. Al wat vroeger aan exotische figurer ooh wel iii
schilderijen werd verwerkt, werd nu den toeschouwer zoo nabij
gebracht, dat het 1-10-n moest voorkomen alsof waarachtig-lev elide
gestalten de kerk waren binnengedrongen en daar nu schouderaan schouder stonden. Alle openingen, alle deuren en rameli
puilden uit van begeerig toeziende menschenhoofden.
Op de Afdoening van het Kruis te Antwerpen kreeg men de
collectieve kracht te zien van geweldenaars, samengebald tot
c. c.s] tros, tot een massale hefboom om het kruis te rechten met
het zwaar wegend, volbloed en krachtvolle lichaam. Van gruweTijke marteling zijn de oogen klagend ten hemel gericht die blauw
is met wolken boven een van wind doorwoelde boomkruin. Er
waren geen slanke ridders meer als Op den Kalvarie van Mantegna, maar echte ruwe beulen, in lompen van kleeren, om
naakte torsen, met de van krachtsinspanning bollende spieren.
De inwoners van Jerusalem : °tide vrouwen, een zoogende mo,!der met haar kind, Johannes en Maria zijn toegesneld en staren
met verbazing, angst en droefenis op de strafuitvoering-, terwiji
(1) hi het Prado te Madrid.
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steigerende, levensgroote paarden, schuim op het gebit, den
grond betrappelen naast de beide moordenaars. Of wel ging het
ill den Lanssteek niet meer zoozeer om de marteling dan wel om
dc schoonheid en de kracht, die hier ten onder wordt gebracht :
het blanke edele menschenlichaam van Jezus, waarnaast een van
de ruwe athleten-moordenaars in geweldige gebaren zich van de
spijkers los te rukken poogt, terwijl Maria en Johannes in hartstochtelijke houdingen van smart ter zij van het kruishout staan.
De Afdoening was de dramatische, eendrachtige actie van menschen die, in eerbied, in toewijding, in deemoecl, bezig zijn om
het zware en versteven lijk van een geliefd wezen met voorziciitige handen te bezorgen.
In de Beweening van Christus werd een lijk gezien met de
stijve, geel en blauw uitgeslagen leven, den in den laatsten doodsnik blauw-opengetrokken mond en de verglaasde oogen, alles
voorgesteld met dien gruwzamen werkelijkheidszin, die aan het
doodenhuis doet denken. Er mocht bij de geloovigen geen twijfel
meer ov erblijven omtrent de waarachtige, menschelijke flood met
al hare gewoonste verschijnselen, want naast de heilige vrouwen,
die handenwringend en met van tranen bezwaarde roode oogen
kiagen of helpen bij het lijk, lagen of stonden de meest alledaagsche voorwerpen : een emmer met water en bloeddoeken, een
koperen schotel met geronnen bloed.
De Heilige de OJvoeding van Maria, die ook kort
Ira den Italiaanschen tijd geschildercl werden en in het Antwerpsch museum bewaard blijven, \y am] groepen van burgermenschen, die in weelde leven en daar gezeten zijn naast pralende kolonnaden en balustraden, uitzicht gevend op wijdsche
tuinen of, zooals dit het geval is met de H. Familie nit het Prado,
in een werkelijk landschap, va ar Maria met het kindje als een
rijke dame bezoek ontvangt van naar de mode van den tijd in
ruischende satijnen kleeren, uitgedoschte kennissen.
De afschuwelijkste marteltooneelen worden de meest geliefde onderwerpen om het aangrijpende van het geval : op het
reusachtig stuk dat Rubens schilderde voor de Jezuietenkerk te
Gent wordt St-Lieven de tong uitgetrokken door een beul, die
met zijn tang het lillend stuk vleesch aan een opspringenden
bond geeft, te midden het tumult van steigerende paarden en
omkantelende lansknechten, geterroriseerd door de verschijning
van wrekende en kronende engelen, neerdalend nit een lichtkolk
op den hemel geopend.
Ruw geweld, hartstocht, heftige bewegingen, gore werkelijkheid very olden de reusachtige doeken tot een dramatisch bewogen spiel, om voor de massa op onmiddellijk voelbare en aangrijpende wijze de heilige gebeurtenissen voor oogen te brengen.
Zelfs de abstracte ideean en dogmas, de gevoelens van berouw,
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hoop, lief de en geloof, werden uitgedrukt als het ware met een
dreunend orchestraal geluid. De :hien?" der Kerk,(1) een abstract
denkbeeld, wordt in de voorstelling een glanzende stoet met
gouden praalwagen. Vier paarden door engelen bereden en door
vrouwen bij de teugels geleid, trekken hem voort. De Kerb zelf,
in de gedaante eener vrouw, zit hoog op den voortrollenden
karos, die de ketters ,onder zijn wielen verbrijzelt en zij houdt
een gouden remonstrans geheven, die licht uitstraalt door kolken van wolken.
Een van de meest karakteristieke voorstellingen nit de Middenperiode van Rubens is de Madonna door heiligen verheerlijkt,
uit de Augustijnenkerk te Antwerpen, waar die rustige voorstelling nit zoovele Converzazione's der Renaissance, geworden is
tot de hof-ceremonie van een koningin die op haar troon gezeten
en door dignitarissen omringd, plechtige ontvangst houcit, van
fangs de trappen an den troon opstijgende heiligen-gezanten.
Altijd en overal blijven het menschen van vleesch en bloed:
edellieden, Oosterlingen, ruwe proletariers, oude vcrgrijsde hoeren met rood-gebrand gelaat, nit het werkelijke leven verplaatst
in het religieuse tooneel, gedrapeerd, in harnas, in lompen of in
de ruischende zijden kleeding van den tijd, te midden der nicest
realistische Bingen vruchten en vogels, runders en stroo, hon.den en schapen en de ruwste voorwerpen van alledaagsch gebi'uik, bezems, schotels, ladders en krniken. En die menscheu
hebben geèxalteerde uitdrukkingeii, vertrokken gelaten, heim\\ eeblikken van omhoog gerichte oogen. Zij vertoonen al de dierlijkste gevoelens van lust, angst, vrees in de doorvoedheid, de
ritgelatenheid hunner brallende verschijning.
De bewogen tooneelen waarin die figuren optreden wekken
nog sterker den indruk van een reeel gebeuren doordat voor
't eerst z66 het licht als een werkend, levend en bewegend element
werd behandeld in bet schilderij. Op de verdiepte groepeeringen
der figuren ziet men inderdaad het licht dat valt natuurlijk van
nit een wolkenkolk en met zijn gloed geleidelijk de schaduwen
gaat doordringen om de verste gestalten nit de duisternis te doen
opleven. Zelfs bij vizioenaire verbeeldingen, dalende of stijgende
engelen-verschijningen, moest het meest natuurlijk dagelicht
van nit een wolkendiepte helpen om de betrekking Haar te stellen
tusschen de aardsche werkelijkheid en de oneindigheid der
ruimte waar de wonderen gebeuren.
**
Dat is de Rubens (lien wij kennels nit de werken in eigen
land : de Rubens van de feestelijke tumulten, van de op sensatie
(1) Prado-museum Madrid.
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berekende gruweltooneelen, van de lijken, en de heerlijk-schoonemenschenlichamen, van d,e natuurlijke en krachtvolle be\vegiilgen, die zoo spontaan worden uitgevoerd, dat de gestalten ons
vaak voorkomen als zijnde in voortdurende actie, de Rubens van
het goddelijke, door zijn realiteitszin, op het plan gebracht van
het meest-geexalteerde menschelijke, de Rubens van de uiterlijke
praal- en pronkzucht, de Rubens van de vizioenaire verschijnin-gen en wonderen, de Rubens van het rustelooze xvorden, die in
ecn roes zich als het ware gedurig overtreft, daar hij aan ziju
scheppingskracht geen palen bent, maar de Rubens ook die
door het gestadig betrachten van het grandiose, het grootsprakige met zijne boven-de-natuurlijke-norm-uitgerezen v erkelij k
heden, sours wel in het Wilde pathos, in het rauwe en in het
declamatorische ver y alt, zoo dat hij wel eens doet denken aan
het melodrama of aan die donderende kanselredenaars, die de
ontzettende werkelijkheden oproepen van hel en vagcvuur, met
wenteling van vlammen en knarsening van tanden, om zoo met
zekerheid op de ruwe inborst van simpele menschen een geweldigen indruk te verwekken.
Heel het godsdienstige werk van Rubens komt ons vaak
voor als een pralerig decor, dat hem eigenlijk onverschillig laat,
aarachter hij verd\vijnt, zich hcclemaal terugtrekt om van het
eigen levens- of zielsgebeuren niets te laten blijken. Wat hij
echter niet kan verduiken, dat is zijn hartstochtelijke studie van
de grootmeesters der Italiaansche Renaissance en barok. De
iiivloeden die hem bijbleven uit Titaan, Veronese, Sebastiano
del Piombo, Leonardo, Michel Angelo, Correggio, Guilio Romano, Caracci, Caravaggio, Daniele da Volterra en Adam Elsheimer zijn elk op zijn beurt in een of ander werk aan te wijzen.
Doch Rubens was cell uitzonderlijk mensch, zooals wij hem
kennen uit zijn leven en zijn brieven. Wij zouden die menschelijkheid in het werk willen terug vinden. Dat is in zijn eersten
tijd maar zelden mogelijk. Voor de eerste maal nochtans en reeds
vroeg in 1910, wanneer hij voor het Antwei'psch magistraat de.
A anbidding der Koningen schildert die thans in het Pradomuseum wordt bewaard, heeft hij zich zelf voorgesteld als ridder,
achterwaarts kijkend naar den toeschouwer en hij valt wellicht
nog te herkennen in den geharnasten St. Joris, die voorkomt an
het stuk : de H. Familie, ook in het Prado en waar hij een roode
banier geheven houdt. Zoo zon hij zich nog voor het laatst voorstencil in het ontroerende familie-stuk, boven zijn graftombe, in
St-Jacobskerk te Antwerpen. Al vroeg reeds zien wij hem
dus met voorliefde de gedaante aannemen van den ridder en den
tramper die de roode vaan als een symbool van het in hem jubelende en alles tartende leven steeds hoog heeft gehouden. Het
bleven echter lonter dekoratieve gestalten, die ons van zijn innigste gevoelens niet veel veropenbaren.
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In de Pinakotheek te Munchen komen wij sons voor (lien
innerlijken iiiensch-Rubens zeif te staan omdat wij bier, buiten
de stukken voor kerken bestemd en die thus aan bepaalde decoratieve doeleinden beantwoorden hadden, ons voor kleinere op
zich-zelf-staande g-ewrochten gesteld zien, waarin hij, door geen
opdracht gedwongen, zich nicer rechtstreeks heeft geuit, met
zijn rustige evenwichtigheid.
Met onzen individualistischen aanleg tot zelfaualyse, nog
verscherpt door de nieuwe theorieen van Freud, die ons in het
rijk der droomen en van het onderbewuste hebben binnengeleid,
voelen wij nicer voor den eeuwig zich-zelf-onderzoekenden en
naar-het-innerlijke-drama-van-anderen-vorschenden Rembraiidt,
dan voor deze in haar ruischende en overdadige \\'eelde schijnbaar oppervlakkige kunst, die onverschillig blijft voor al wat
niet in het bereik der zinnen valt en alleen den hartstocht verraadt voor het onmiddellijk tastbare, het grijpbare van het
aardsche goed.
Maar wij vergeten dan dat beider levensomstandigheden zoo
verschillend zijn geweest. Rubens' Leven was een triomf van den
aanvang tot het einde. \Vat hij door zijn verbeelding aan praal,
aan weelde, aan overvloed, aan geluk, aan kracht, aan vreugde
en wellust verwezenlijkte, is ook zijn deel geweest in de werkelijkheid. Hij bezat de wereld in den volsten en almachtigsten
zin -van het woord. had de wereld niet meer te ontdekken
gelijk do vroeg-renaissance-meesters : steen voor steen, plant
voor plant, bloem voor bloem, elke spier van het menschelijk
lichaam, tot zij wisten hoe alles in elkaar zat, tot zij hun onderzoek van het heelal hadden voltrokken. Rubens kende nu alles.
'Fe zamen met heel zijn tijd was hij het ontledend onderzoek te
boven gekomen. De wereld die hij op zijn heart zou scheppen
vas niet nicer sameng,esteld, om het zoo te zeggen, nit de stukjes
van het vroeger ontledend onderzoek, dat de dingen, elk afzonderlijk in hunne scheme kontoeren bekeek en weergaf. Hij zag
niet meer de fragmenten ; hij voelde de innerlijke eenheid, hij
omvatte het cosmische geheel. De lijn in zijn schepping was
niet meer do bepaling en de beperking van elk ,objekt, zij onduleerde onzichtbaar, van het cone ,objekt naar het andere, door
de ruimte, 7,66 dat alle dingen met elkaar verbonden blekcn ; —
de aarde met de planten en de dieren, de hooge boomen met de
ondergrondsche waterer!, do luchten en de wolken —, en de
menseheliike gestalten als trossen en festoenen werden behaiideld die over de aarde geslingerd of door de ruimte zwevend
hingen, waar hunne gebaren als sinjalen elkaar door de eindeloosheid beantwoordden, waar htinne verschijningen als echo's
waren van een door het heelal dreunend orkest. Door dat nienw
-aanvoelen van de wereld, door dat volledig in-‘rengde-zegevie-
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rend bezit nemen ervan, geraakte zijn verbeelding bandeloosoverweldigend en was hij meer aangewezen op de schoon-zinnelijke uiterlijkheden. Hij kon met zijn bacchantische onstuimig-heid niet stil blijven bij een innerlijk ziels-gebeuren, wat het deel
slechts blijft der van-de-wercld-afgetrokkenen en eenzamen.
Maar er is de optimistische en de pessirnistische levensop-catting. Er is de weg die gaat door twijfel, onzekerheid, verlangen
en er is de weg die bewandeld wordt door den triomfeerenden
held, die de wereld en de omstandigheden tot zijn handlangers
maakt en het geluk dwingt naar eigen inzicht. De twee menschelijkheden, die van Rembrandt of die van Rubens tegen elkaar
gaan afwegen om het gewicht te doen overhellen langs de pessimistische levensopvatting, met haar angstweg naar 't geluk,
zou nochtans niet rechtvaardig wezen. Het voile uitvieren van
beide levenshoudingen maakt hunne gelijkwaardigheid uit. Het
ten langen laatste door pijn en smart verkregcn geluk verschilt
niet van het in den aanvang reeds zonder slag of stoot veroverde.
Het is die afwezigheid van alle angst en twijfel, die triomfeerende trek van Rubens' leven, die ons vooral te gemoet komt
nit de eukele intieme werken ter Pinakotheek van Munchen, die
wij thans vooral op het oog hebben en die wij verder zullen bespreken.

De decoratieve stukken hier ook aanwezig en die wij gewoon
zijn bij ons te zien, de reusachtige doeken die uit de barokke
praalaltaren van Jesuletenkerken weggehaald, bier zijn komen
belanden, de mythologische en literair-historische stukken dezer
verzameling zijn zoo merkwaardig dat het de moeite loont ter
vollediging van het begrip-Rubens, er nog even hij stil te staan.
Er is eerstens De Stervende Seneca, volgens Max Rooses
nog in zijn studiejaren te Rome ontstaan, rechtstreeksche behandeling naar het antiek-romeinsche beeld van een Afrikaansch
visscher in een kuip met ramshoofden versierd, dat zich thans
ill het Louvre bevindt. Hier is hij nog geheel een kind van de
Renaissance, met die grenzenlooze vereering voor de oudheid en
de klassieke literatuur. Het is die levend-gebleven geest der
Renaissance, die hem en zijn tijdgenooten nog naar thema's doet
zoel<en nit Homerus, Virgilius, Ovidius, Plutarchus, Livius
omdat zij mogelijkheden boden om naakte vol-bloed-ademende
lichamen in dramatische houdingen of hartstochtelijke bewegingen voor te stellen.
De Kroning van den deugdzainen held, Mars door de vredesgodin gekroond en Oorlog en Vrede zijn evenals de Ster-
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zij een meer onafhankelijke en van-leven-zwangere behandeling.
De Vruclitenkrans, uit Rubens' middentijd, verheft zich
reeds boven de klassieke allegorische thema's door den frisschen
levenslust van die zeven naakte puttis, die zelf zijn als sappige
vruchten rond den vruchtenslinger lien zij ijverig torsen op
dat heerlijk perspectief van een van dauw en frischheid doordrenkt landschap.
Een soortgelijk werk is de Madonna in den Vruchtenkrans,
want het religieuse onderwerp is er slechts een van conventioneelen aard. Het stuk is even heidensch dan het voorgaande.
Het kindje Jezus is een rozig-dikke knaap die door een pracht
van een moeder in zijn voile naaktheid getoond wordt, als op
een tentoonstelling van babys en rond den bloemenkrans (waarschijnlijk door Jan Breughel geschilderd Rubens zou nooit het
geduld gehad hebben voor dat prachtig detail-werk) loopt een
levende krans van ivorig en parelmoerig vleesch. Hij zag hies
xverkelijk die kinderlijfjes als bloemen en wij aarzelen niet
Rubens' vleesch-bloemen-g-ordel te verkiezen boven Breughers
werkelijke bloemen. 1-Teel zijn werk door vinden wij diezelfde
bloemige kindertjes terug : in zijn zwevende engeltjes, in zijn
liefdegodjes. Zij zijn als een doorwoelde wolk in hun drang rond
de Madonna uit het Louvre, zij zijn als vallende en zwevende
rozen in de hemelvaarten.
De kerkelijke stukken te Munchen als de Aal2bidding der
Herders, Christus aan 't Kruis, de Marteldood van St. Laurentius, verschillen niet van de kerkelijke stukken die wij in zoo
grooten getale in eigen land bezitten. Het zijn dezelfde bewogen
clramatische tafereelen vol realistische hoofden van boeren en
proletariers. De Herders der Aanbidding nochtans vertoonen in
drang naar de madonna en het kindje eene opmerkenswaardige plebejers-goedheid vol toewijding en overgave. Niet dikwijls zelfs zijn Rubens' figuren zoo innig doorvoeld. Hij heeft
doorgaans geen tijd om ze met aandacht te bekijken, om na te
gaan wat er in hun hinnenste gebeurt. Maar wanneer hij, als.
bier, maar even wil toezien komt heel de goedige volksziel aan
bet licht en zijn de figuren niet Langer meer nitsluitend de
onverschillige bestanddeelen der grootsche decoratie. Om hun
zoo verschillend geindividualiseerd gevoel zijn deze herders te
vergelijken met de door zoovele emoties doorwoelde monnikenkoppen nit de Communie van St. Franciscus te Antwerpen.
De Christus aan '1 Kruis is een van de vele specifiek-barok
voorstellingen van den lijdenden God-mensch, hoog afstekend
op een nachtelijken wolkenliemel, vereenzaamcl symbool. dat
boven de aarde verheven, heel de wereld en de menschheid be-
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heerscht, zonder nog eenig idee te \vekken van cen bepaalde
plaats in den tijd of in de ruimte.
De 1-leilige Drievuldigheici is geworden tot een lichtvizioeii,
de hemel heeft zich geopend in cm wolken-kolk, waar engelen
zweven en de heilige Geest-duif afsteekt op een stralengloed
Lovell God de Vader, die het zware versteven lijk van den zoon
,op zijn schoot houdt.
Het Pinksierfeest is de gemakkelijke aanleiding tot CCI1
voorstelling van het wonderbare : de hemel die in rechtstreeksche betrekking komt met de aarde, de ontstellende werking van
het mysterie der Gods-vlammen op de individueel-bewogen ge'stalten der Apostelen.
De illarteldood van St. Laurentius is een van die vele geweldtooneelen die hier in 't bijzonder moot duidelijk maken hoe,
in den schilderachtigen vuurschijn die van onder den rooster
,op het naakte lichaam valt, de heilige halm blijft onder de gruwelijkste foltering.
De gevangcnneining van Simson \ vas de-in-den-barok-tijd
zoo geliefde voorstelling om het gemengde van haar inhoud :
de borne zwoelheid van een wellusttooneel, onderbroken door
het heftige gene eld van cen athletenkamp. Rubens doet hier den
reus van de legerstede opspringen met een daverenden stamp
van zijn stcrken voet, daar hij zich te weer stelt met alle spierkracht om los te komen nit de bindende boeien en zich te hoeden
voor den dolksteek van de overweldigers, die met brandende
toortsen in het slaapvertrek van Delila zijn binnengedrongen.
De kerkelijke stukken nit de Pinakotheek van Aliinchen
zouden ons, die er in eig-en land zoo rijkelijk van voorzien zijn,
niet veel leeren over Rubens, wanneer er daar niet enkele waren
die ons een karakteristieke eigenschap van de Barok in het alge
meen en haar verte,g-enwoordiger in 't bijzonder veropenbaarden,
namclijk de vizioetiaire stukken, waar 4wevende figuren in de
eindeloosheid der ruimte tworden voorgesteld. Hier kunnen
ons overtuigen met Welk een bandeloos lyrisme Rubens zijn
begrip van het cosmische heeft uitgedrukt.
Wij hebben wel bij ons de Hemelvaarten van Maria, de
Herders-aanbiddingen en de Martelaarstooneelen, waar de hemel
op het aardsche zich opent door van-engelen-vervulde lichtkolken, maar telkens toch blijft het hoofdbelang bij vat op de waste
-aarde g-ebeurt. Daarentegen te Mi-inchen in de APocaliPtische
Vrouw, in Het Groote en Kleine Laatste Oordeel, in de Neerstorting der Verdoemden en den Val der Engelen gebeurt alles
in de onmetelijkheid, in het onbeperkte -y ang de ruimte zeif.
Uitgezonden door den op de wolken tronenden God-vader,
stijgcn en dalen evP.-elen iii een lichtgioed rond de verschijning
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van de Apocalyptische Vrouw met het goddelijk Kind op de
manesikkel, terwij1 Michael en zijn strijders met vlammende
zwaarden en Jansen het veelhoofdig monster bewerken, dat hoog
boven het wegzinkend landschap aan 't tuimelen gaat.
In het Groote I,aaIsle Oordeel is er een vergezicht van landschap onder welving van hoogen hemel die zich verdiept tot een
van-licht-doorgloeiden afgrond. De figuren van Vader, Zoon en
H. Geest geven den afstand aan in den lichtkolk. Heiligen en
engelen zijn, in hunne groepeering, als door-de-ruimte-zwevende
wolken, het stijgen van gelukzaligen, het neerdalen van verdoemden is in zijn wonderbare dynamiek zoo waarachtig voor:gesteld, dat de toch zoo vele vaste en zware lichamen — parelmoerige naakten omfladderd door block . rose, teer-1,1auwe, gele
,en groene sluiers — 4 n hunne afwisselende samenstelling den
indruk wekken van opspruitende fonteinen, van door elkaar
dringende dampen of Fchui mende watervallen.
De Val der Engelen is een onbegrensde blauw bewolkte
afgrond vol tuimelende gestalten.
Aan het Kleine Lautste Oordeel, werd het landschap van
onder waarschiinlijk door een vreemde hand in later tijd toegevoegd, want heel het tooneel speelt zich weer of in de oneindigheid der ruimte. Het zijn cascaden van rnenschenlijven die in
compacte massa's neerstorten, stroomen van lichamen die vlieten door de lucht, of door een reuzenhand nit elkaar gerukt, naar
alle winden gaan dwarrelen als fosse blaren of verstuiven als
schuim van opgezweepte baren. Duivels-saters overweldigen de
vrouwen in dies stroom van naakten door de eindeloosheid.
Niettegenstaande het verward tumult is er toch een zichtbare
geordendheid in die escadronnen van verdoemden, die vol hartstochten blijven in hunne tuimelende en stortende bewegingen.
Het allcrgeweldigste stuk van dies aard is wel de « Mien=
sturz der Verdammten. » Hier ook weer heeft een latere hand
aan die onbegrepen, onwaarschijnlijke in de ruimte zwevende
voorstelling een vaste basis gegeven : de vlammengloed der hel
met rood en geel-begloorde monster-gestalten. Maar heel het
geweldige drama gebeurt inderdaad in de lucht. Spelonken en
afgronden staan open in het onbegrensde en eindelooze. Links
boven ziet men den lichtkolk \vaaruit de wrekende engelen dalen
itusschen twee danker zich aandikkende wolkenmassa's. Door
de kolken en diepten der ruimte jagen tornado's van figuren.
Zii dwarrelen samen in windhoozen, zij zijn aan elkaar vastgeklampt in Lange rijen : slingerende lichamen, die zich uitrekken
iIi hun val. Er zijn er die dalen, loodrecht als holieden of, opgejaagd weerom naar boven streven. Het geheele stuk met zijn
Auizendvoudige grijnzen wekt den indruk van een orkaan, een

— 180 —
wereldteistering, vol gehuil en gezoef en geruk van stormende
w in den .
Naast deze eenige voorbeelden van bewogen ruimte-voor
stellingen vindt men nog in de kleine kabinetten te Munchen
de zeer merkwaardige, want volledige reeks der schetsen v oor
de Medicisgalerij, oorspronkelijk bezit van den abbe de S t . Amboise, aalmoezenier der koningin.
Die cyclus is merkwaardig ook omdat hij de eigenhandige
ontwerpen bevat van de reuzenschilderijen die in Rubens' atelier grootdeels door leerlingen werden uitgevoerd. Er komt ook
een stuk in voor, de V :lbw/ ring der Koningin naar Blois, dat,
in de vergroote uitvoering voor het Luxembourg-paleis, door.
Marie-de-Medicis werd geweerd en vernietigd en dus niet meer
in den cyclus, thans in het Louvre, aanwezig is.
Wanneer de ruimte-kunst van Rubens verband hoadt met.
de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen van den tijd, zoo
zijn de allegorische voorstellingen van dit koninginne-leven
karakteristiek um Rubens' howling te verklaren tegenover destijgende macht der heerschers van den tijd. De gebeurtenissen
die hier worden voorgesteld zijn door Rubens beleefd, als tijdgenoot, of als acteur xpchtstreeks er bij betrokken in zijn hoeda-nigheid van diplomaat of agent der Koningin. Maar het werkelijk gebeurde, het zakelijke, wordt door dien aan de 17 e eeuw
eigen grootheidswaanzin op een hooger plan gebracht. Rubens
zag die koninklijke wereld van Marie-de-Medicis, van Henri IV,.
van Jacobus I in die glorieuse atmosfeer waarin de koningen
der oudheid ons voorkomen, in dien gulden luister waarin de
baroktijd ze placht te zien. Met zijn natuurlijken hartstocht voor
praal en waardigheid kon hij zich het koninklijke niet anders
voorstellen dan omgev en door de goden en godinnen van den
Olympus, de naakte geniussen, de waternymphen en de liefdegodjes. Wat die stukken aannemelijk maakt, ook nu nog voor
ons die ons doorgaans liever aan de nuchtere historische waarheid houden, het is dat Rubens geloofde in zijn eigen grootsprakigheid en ze dan ook met dien gloed van werkelijkheidszinvervulde die de onwaarschijnlijkste voorstellingen deed leven in
hunne grandioos-bewogen gestalten. Hij was en bleef door alles
de heiden, de neo-Romein of -Griek, die met ieen oneindig
sterk verlangen vasthield aan de vormen der oudheid als aan
een onvergankelijke waarheid. In hem was « die hoogq spankracht van het ideaal » die zijne stoutste fantasias tot realiteitenwist te maken. Overigens heel zijn tijd was doordrongen van die
vormen door de poezie der oudheid geijkt. Het was als een blimi
geloof, dat zoo sterk de tijdsverbeelding had beinvloed dat het
zijn weerslag tot in het werkelijk leven zou doen gevoelen : Wat
was de staatsie aan het hof van Louis XIV anders dan de in het
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leven verplaatste majesteitelijke waan van de barok die Rubens
gediend had in voile overtuiging, doch waar men nu stilaan de
holle leugen ging achter voelen.

Van doze grootsprakige historische verbeeldingen wenden
wij ons thans tot de intiemere stukken die ons de psychische
verklaring zullen geven van veel zoo niet van het geheele vroegere en latere Rubeniaansche werk.
Er is ten eerste het Zelfportret met Isabella Brant, in een
tuin tegen een boschje van geitenblad. Het is in 1609 ontstaan,
het jaar zelf van zijn eerste huwelijk. Hij is pas een jaar in Antwerpen gevestigd, terug geroepen uit Italie door het nieuws van
zijn moeders overlijden. Acht jaar lang heeft hij met hartstocht
de meesters gecopieerd, te Venetie, te Rome, te Mantua, te
Genua en tusschendoor een reis naar Spanje ondernomen. Hij is
nog vol van Titiaan, Veronese, Tintoretto en toch is in dit stuk,
dat als de aanvang geldt van zijn arbeid in eigen land, bijna geen
italiaansche invloed meer te zien. Het doet aan als een nuchter
Hollandsch schilderij en werd uitgevoerd in de gladde manier
van den eersten tijd met het uitvoerige detail-werk -van een die
nog angstvallig de natuur copieert. Alle lyrisme, alle persoonlijke interpretatie, die hij later zoo jubelend zou laten gaan bij
de verbeeldingen van Helene Fourment, is hier nog afwezig.
Het is als de eerste koel en sober nee/ geschreven bladzijde uit
het verhaal van een zeventien-jaar-lang gelukkige echt. Rubens
is de jonge, kalme, zakelijke, rijke burgerman met de hoofsche
manieren, die hij, als page hij de Gravin de Lalaing, als leerling
hij den edelman Van Veen, als shofschilder in het paleis van
den hertog van Mantua heeft geleerd. Isabella Brant is de eenvoudige huiselijke vrouw Wier voorzichtig en spaarzaam beleid
hem zal toelaten in de jaren 1615 tot 1618 het weelderig
genueesch paleis te bottwen, dat hij te Antwerpen tot aan zijn
dood zal bewonen. Zij zitten daar beiden gemoedelijk naast
elkaar in soberen Avelstand, vol wederzijdsch vertrouwen, zonder
hartstocht. Haar hand rust zeker op zijn rechter hand en zijn
linker houdt het gevest van zijn degen. Zij kijken tureden, den
toeschouwer en betronwvol ook de toekomst te gemoet.
Doch wanneer Helene Fourment in zijn leven verschijnt
wordt het wat antlers. Isabella Brant is ingeriemd en toegesnoerd
in deftige zedigheid. Helene Fourment, zelfs in haar staatsie
kleeren van ambassadrice, vertoont nog haar zwellende boezems
en onder de plooien van het zware damast ziet haar minnaar ze
naakt, de godin van den Olympus, waar hij god is geworden
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alles voortaan is toegelaten, omdat het gebeurt boven bet werkeiijke leven, op een hooger plan, in de heiligste vervoering.
Toen hij, drie-en-vijftig-jarige, in 1630, dit zestienjarig
nieisje huwde, kende hij haar van vroeger reeds. A1s kind had
hij ze geschilderd in het zilverachtig, parelmoeren stuk, Be
Opvoeding der H. uit het Antwerpsch museum, waar
wij ze dus voor het eerst te zien krijgen met dien schalkschen
glimlach, die haar bij zou blijven en waarmee zij bier den toeschouwey toekijkt terwijl ze op hare ouders toetreedt, de gedaagde Anna en den gebaarden Joachim, als rijke burgerlui
gezeten op een terras met uitzicht op all tuin. Voorvoelde hij
toen wellicht reeds dat deze verschijning zijn vrouwentype bij
uitnemendheid zou worden, de « Vlaamsche Helena » zooals
Muther ze noemt, het prisma, waardoor hij voortaan alle vrouwen zal gaan zien?
Op het levensgroot portret te Miinchen, waar zij neer zit
ill haar prachtig huwelijksgewaad van zwarte zijdc met zilveren goudkleurigen schoot en keurslijf, witte bouffante mou\ven
en wijduitstaande kanten kraag, heeft hij ze gesierd als een
koningin. Een snoer van kostelijke imarlen houdt haar hals omsloten, een broche met biggelende diamanten is aan de scheiding
harer boezems. Een groote steen fonkelt Sian haar pink, zij draagt
een diadeem rond het voorhoofd en heeft een talkie oranjebloesems in de blonde haren, kroezend om haar voile jong gelaat,
dat zich afteekent op de blauwe lucht tusschen de balustraden
naast een purperen zwaar gefronsde draperij. Haar linkerhand
met de fijne rose vingeren houdt een waaier in struisvogelpluimen.
Wat later heeft hij ze op een klein stukje geschilderd in de
elegante houding bij het aandoen van hare handschoenen.
Vijf jaar later zit zij in haar groen fluweelen kleed met hair
a-rstgeborene, een heele knaap reeds, naakt op haar schoot en
haar hoofd met den breed geranden en gevederden hoed beurt
zich, droomvol gelukkig, boven een balustrade op het parelmoerig landschaD van een tuin.
Wanneer wij naast deze Miincbener stukken even denken aan
de Helene Fourment van Weenen, naakt ten voeten uit, met
alleen een bontmantel om de lenden, aan het blonde en rose
stuk uit het Louvre waar zij met haar twee kinderen is voorgesteld, aan de musieeerende H. Cecilia te Berlijn, die hare gedaante heeft, aan de wandelaarster in rijk gewaad, zooals
ze kennen uit het Ermitage, aan de portretten te Londen en in
den Haag, aan de geweldige Bathseba van Dresden, waar hij
droompaleizen en triomfbogen om haar heen bouwt, hare vochtige rose vingeren met paarlen laat spelen en een godin zich laat
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verlustigen in het opmaken van haar gouden haar, clan bcgrijpen
wij pas goed hoe die blonde blanke weelderige gestalte het Leven
van Rubens is gaan vervullen, hoe hij als het ware bezeten is
van hare, voor hem goddelijke, verschijning.
Wij kunnen die groeiende vervoering als het ware bijwonen
in het zeer intieme stuk De wandeling, uit de Pinakotheek,
waar hij zichzelf met Helene Fourment heeft voorgesteld in den
tuin van zijn paleis te Antwerpen : zij, jong, opgewekt, een
kind nog, in lichte landelijke zomerkleedij, de breed-gerande
zonnehoed op het hoof d, kijkt genietend den tuin in ; hij, monter,
levenslustig, heeft een hand onder haar arm geschoven en trekt
haar nice alsof hij met haar door de lanen wilde gaan loopen.
Het is alsof hij heel den tuin, in zijn nieuwe jonge pracht, boor
haar, zoo gewild heeft : een tooveraehtige omgeving voor die
eerste lente-wandeling. De oranjeboomen werden nit de 6erre
gehaald, de seringen wiegen hun blauwe trossen boven het jonge
groen, de fruitboomen staan vol rosige bloesems, er is een tulpentuin vol roode kelken die opschieten nit het Bras. Ac ,hteraan in
den tuin is een paviljoen met zuilen en Bogen, waarboven barokke ramshoofden zijn gebeiteld : hij heeft er een tafel doen zetten
voor hun beiden, de twee stoelen staan gereed, de eetschotel is
al opgediend mast een bekken Nv a ar de wijnflesch wordt koel
gehouden. Sierende beelden zijn overal aangebracht, boven op
het paviljoen staat een steenen vruchtenkorf, onder het fronton,
dat door cariatiden wordt gesteund is er bet borstbeeld van een
fabelachtigen held. twee naakte vrouwenbeelden staan tusschen
de zuiltjes en er is een dolfijn die water spuit. De tuinmans
vrouw heeft zich op den weg gesteld van het verliefd paar en
zij werpt uit haar schoot de graankorrels voor de pikkende duiy en, de pauw en de kalkoenen. Ecu roode page volgt de geliefden op afstand en de huishond vliegt hen vroolijk blaffend
achterna, zot van ruimte en open lucht, want aan den buitenkant
van den Win wiegt een dubbele rij van populieren met voile
kruinen op de blauwe lucht, en laat diepe verten van gelukkige
lentelanden vermoeden. Dit schilderFj is een belijdenis van innig
huwelijk gelid.. Het dagteekent uit het eerste jaar na het tweede
huwelijk. Het is de innerlijk-jubelende man, die zijn levenskoningin bezit laat nemcn van zijn thin en zijn paleis.
Maar \vij vinden nog een intiemer belijdenis te Miinchen
iv het van uit een zinnelijken roes g-eschilderde zoog.,:enaamde
Herderstooneel. Rubens heeft er zich zeif voorgesteld in de gedaante van een halfnaakten faun, die een jonge vrouw, Helene
Fourment, overrompelt. Het stuk werd in zijn atelier na zijn
flood gevonden en bij testament was er bepaald, dat het niet
mocht verkocht worden. Het was dus wel een verholen liefdeals herinnering aan een onve“,Teetbaar ,00genblik,
stul«kit
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voor eigen vreugd geschilderd had en waar hij zijn innerlijkste
gemoedsgesteltenis volledig had uitgevierd.
In Genua is een schilderij waar hij zich zelf voorstelt met
een zinnelijk gebaar naast zijn jonge vrouw. in het Prado te
Madrid erkennen wij ook wel zijn gelaat en de gestalte van
Helene. Fourment in de Ontvoering van Proserpina in Andromeda en Perseus, maar die ontvoering- en verlossingstooneelen
zijn in de mythologische sfeer verheven, terwijl het Herderstooneel een werkelijkheidsbeeld is. Ien voorstelling, zoo gewaagd, had hij nog niet aangedurfd.
Het is het hijgende bezitnemen door den man. Zijn lichaam
heeft de goudblonde kleur van in de zon gerijpte druiven of
peren. Hare borsten, schouders en voeten zijn parelmoerig wit.
Zacht weerhoudt zij zijn sterk omstrengelenden arm met witte
rose handen en vochtige zwellende vingertoppen, haar witte voet
en been zijn met zijn blonden voet gekruist. Van aanschijn tot
aanschijn hebben de geliefden elkaar gezien. De blik van den
man is geworden het van alles afgctrokken nadrukkelijke bestaren van het hartstochtelijk-verlangde. Hij draagt den doedelzak op den naakten rug. Hij is de jubelende zanger van het rijpe
overdadige Leven, die na eindelooze zwerftochten eindelijk
triomfantelijk deze vrouw heeft veroverd. Op het randje of van
het onwelvoeglijke zijn deze twee figuren in elkaar gestrengeld.
De eenzaamheid der plaats, de verholenheid van wat hier g-ebeurt
verhoogen de uitdrukking ‘an de smachtende begeerte bij den
man en het geheim geluk hij de vrouw die, verwerende, verzoekt.
Dit stuk werd tusschen de jaren 1638-1640 geschilderd. De
meester was toen 60 of 63 jaar oud. Ben kunstenaar die in den
avond van het leven met een niet te ontkennen werkelijkheidszin
zich zelf zoo uitbeeldt, in dien warmen gulden gloed, heeft van
uit de voile zekerheid eener rijpe ervaring gehandeld en wanneer
hij het zinnelijk leven zoo uitviert dan is het dat hij bij zich zelf
had uitgemaakt, dat dit het schoone leven was. Het joodsche
bruidje van Rembrandt geeft de ontgoocheling die het zinnelijk
leven te wachten staat. Hier is de volheid van geluk zonder
aarzeling of achterdocht. Die optimistische levenshouding tot
een kunstwerk maken is de menschelijke handeling, die erbij
werd afgebeeld, verheffen in de sfeer van den geest. Ruhens
bereikt hier een zelf de levenshoogte, waartoe de Grieken eens
waren gekomen in hun wijsgeerig schoon evenwicht van geest
en lichaam, zinnelijkheid en beschouwing.
Wanneer in dit stuk, zooals overigens in het heele werk van
Ruhens wellicht, meer nadruk wordt gelegd op de zinnelijkheid, dan is dit te verklaren als reactie tegen een levensopvattingdie meer dan duizend jaar gegrondvest bleef, uitsluitend, op het
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idee van zonde, versterving en boete. De christen levensleer
met hare opvatting van het verloren paradijs had eeuwen lang
het zwaartepunt van het menschelijk bestaan verlegd in het hiernamaals. Rubens bracht het paradijs weer terug 'op aarde en
meteen werd het idee der erfzonde beslist opgeruimd. Hij deed
het met een onwankelbare zekerheid, met een lyrisch enthousiasme, met een zoodanigen hoogmoed tevens in de affirmatie als
vc56r of na hem in de wereld niet was gehoord.
Het is dwaas de zinnelijkheid van Rubens te willen verbloemen. Men kan zijn levensopvatting goed- of afkeuren, maar
neer men niet heeft ingezien,
men kan hem niet begrijpen Wanneer
slat hij een heiden is, zelfs in zijn katholiek-religicuse tafereelen.
De onderwerpen van Oud en Nieuw Testament hadden voor hem
niet meer waarde dan deze ontleend aan de mythologie en de
historic. Het waren telkens weer conventioneele thema's om
zijn levensroes uit te vieren, om de weelde van het vleesch, om
de jeugd, de kracht, het geweld, te verheerlijken. Geen thema
was denkbaar voor hem buiten de werkelijkheid. Hij moest alles
zelf eerst doorvoeld, aan den lijve ondervonden, met al zijn zintuigen geproefd hebben.
Wanneer al wat hij schilderde, aldus in zekeren zin, uitdrukking was van eigen levenservaring, dan moet het ons niet
verwonderen dat hij zich zelf zoo herhaaldelijk heeft voorgesteld
in tooneelen van zinnelijkheid en hartstocht. Hij \ a s inderdaad
de Meleager die A lalante tot zijn vrouw maakt na hare broeders
te hebben vermoord, hij was de Perseus die Andromeda verlost,
de St. Doris die den draak verslaat en de maagd hevrijdt, de
Eremiji die met heimwee en smachtend verlangen het naakte
lichaam van de slapende Angelika bewondert ; hij is de Pluton
die Proses-Nna rooft en als zijn vrouw ineevoert naar zijn rijk,
hij is de Jupiter in Wiens armen Scinele moet sterven. Hij is bij
de faunen, die de NymPlien van Diana overrompelen, hij is de
Kastor, die met Pollux De dochter van LeukiPPos rooft, hij is
de reus die Diana volgt op haar wilde hertenjacht, hij is de
Dronken Sileen die als een vat van verzadiging over de aarde
heenrolt in de wilde sarabande van bacchanten en saters.
Wanneer bij Helene Fourment niet rechtstreeks schildert
naar het levels, in de nicest verschillende houdingen, — er zijn
-niet min dan negentien portretten van haar bekend, — dan
maakt hij er Madonna's van of hij ontkleedt ze heel en gansch om
ze tc doen optreden in zijn mythologische tafereelen. Zij wordt
tot clricmaal toe in een andere hooding herha2ld in liet stuk de
Drive Graties van de National Gallery en het Prado-museum, in
de Fortuna die met haar sluier als een baldakijn hoven haar
hoofd over de waterers vliedt, in de Juno Wier melt: den hemel
vol starren zaait. Telkens is het zijn vreugd om haar heerlijk

- 186 -

lichaam die hij uitzingt. Hij heeft het doorkneed met ambroziju
en godendrank. Het is blank als marmer en schitterend als zeeschuim. De ronde zwellende, uitbultende vormen krijgen door
die subtielste tinten een wonderbaren glans die nog verhoogd
ordt door het omgevende, eindeloos verdiepte en vochtige
landschap dat vliet van gouden herfstkleuren en roode glanzen
\an ondergaande zonnen.
Het is zijn drift om al het levende te bezitten, gewelddadig
bemachtigen of te vernielen, die hem die oustuimige jachttooneelen ingeeft, die dreunen van hoorng-eschal door de dalen
der g arde, die hem de Amazoiten doet slachten op de brug van
den Thermodon of de onnoozele kinderen uitmoorden te Bethlehem •
Want wie in hoogste verlangen het leven lief heeft, die het
in de volste maat bezit, voelt in zich ook den roekeloozen lust
om het te verdelgen zooals wij dat zien in de liertenjachten te
Berlijn en te Antwerpen, in de Leettwen- en Everzwijnjacht'en te
Munchen, die er lams de wander der zalen tumulten doen
opgaan van als het ware werkelijk onder onze oogen gebeurende
razende gevechten.
De Schaking der Sabijnsche vrouwen uit de National Gallery
te Londen, werd door Rubens zoo als een werkelijkheid doorvoeld, dat zij ons voorkomt als de inneming, stormender hand,
Nan een zeventiende eeuwsche stall vol renaissance-paleizen en
portieken, waar mannen als bezetenen zich op hun prooi werpen
en waar Helene Fourment zclf 1n haar ruischend zijden Medicis-staatsiekleed door een gelielmden krijger wordt ontvoerd. Het
is de ontketening van het menschelijk beest, het is de meest
cherlijke drift, die heel dat razende geweld in actie brengt.
Het oneindigheidsgevoel dat Rubens gemeen had met heel
zijn tijd, liet hem eehter toe, dat ruwe geweld te verheffen nit
de botte werkelijkheid, waar het vaak obsceen zou zijn gebleven,
in een grandioser wereld, waar de driften worden tot absolute,
onbedwingbare natuurelementen.
Grootheidswaanzin, overdrijving zon het kunnen worden
genoemd. Maar het was toch geen waanzin. Zijn stem was alleen
slechts vertiendubbeld, een orgelklank dic gednrig opdreunde
uit zijn ziel.
De landschappen die hij op het eindc van zijn leven ging
schilderen, hij had toen zijn Steen bij Mechelen gekocht en
rnoe van gezantschappen en politick Wilde hij de rust van den
buiten genieten --, die landschappen waarvan er te Munchen
overwelcligende voorbeelden aanwezig zijn, waren vervuld varr
hetzelfde zinnelijk leven dat hij in de menschelijke gestalte steeds.
zocht. Zij zijn omg,:ven door een glanzende vochtigheid. De blauwe luchten druinen van geel en rood. De koeien in de weide dra-
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gen tot berstens gezwollen uiers. De boomen-massa's zijn als ros
begloorde opwaartsstrevende bergen. De elementen vieren zich
uit over de eindelooze vlakten. Stormen razen over de heuvelen,
stroomen treden buiten hmine oevers, dondertorens rijzen op
den horizont, katarakten van zonnelicht storten over wijdsche
zomerlanden, regenbogen staan gebouwd door de hemelen.
De laatste stukken die hij zou maken zijn kermissen en
boerendansen, waar de uitgelatenheid zich bot v iert te midden
van geurende en dampende weilanden : het is de roes van het
menschbeest in eenheid met den bronst der natuur.
Rubens is de eerste enkeling die \veer, na de oudheid, de
vrijheid heeft gekend van een volledig en zonder bittere nagedachte ditgevierd zinnelijk leven. Hij voelde in zich de kracht
om alles te veroveren, om alles in zich op te nemen, alles te
bezitten, en hij is zoo sterk geweest, dat hij ons waarlijk als de
heerscher over al het aardsche verschijnt.
Het is een groote gebeurtenis in de wereldhistorie, dat
Holland zich vrijvocht en in de rust en de zekerheid die intraden
Rembrandt de gelegenheid vond om de diepste geheimen der
menschelijke ziel te ontsluieren, maar de verovering van de
ulereld door dezen eenen kunstenaar is een niet minder ontzaglijk moment in het menschelijk gebeuren op aarde. In Rubens
wordt door de macht van een mensch, door den hoogmoed van
een intellect, dat boven de wer gild uitrijst, een nicuwe levensopvatting gedicteerd. In de hoogste glorie van het bereikte ontging hem nooit die onschuld die het kenmerk is van \ vie ceuwig
blijft zoeken in onvoldaanheid. Hij ging nooit onder in zelfvoldaan en gluiperig genieten, want elk genieten was voor hem een
nieuw geluk en de aandrift tot een verovering. Hij verloor ook
nooit dat heerlijk evenwicht, die rustige bezonnenheid, die hem
door den stervenden Aartsliertog Albertus aan zijn vrouw, Isabella, deed aanbevelen als de trouwste en meest doorzichtige
dienaar van het vorstenhuis en die de veldheer Spinola voor hem
deed getuigen dat het schilderen wel de minste van zijn uitzonderlijke verdiensten was.
Hoe komt het ten slotte, dat Rubens, vergeleken bij Rembrandt, toch zoo weinig rechtstreeks over zich zelf heeft gezegd
in zijn kunst?
Met onze pessimistische levensopvatting, die over ons zelf
steeds hebben zitten piekeren en Ai oortgaan met de geheimste
roerselen van ons onderbewustzijn te onderzoeken is het begrijpelijk dat, voor velen zelfs, een schijnbare oppervlakkigheid bij
Rubens eerst opvalt.
Maar wat hij over zich zelf gezegd heeft, moeten wij niet
gaan zoeken in analyseerende zelfportretten, maar in de massa
van voorstellingen buiten hem. Hij verloor zich steeds in de
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hem kon worden ondervonden. Bijbelsche historie, werkelijke
geschiedenis, de heidensche mythologie, hij had het alles zelf
doorleefd.
Tens toch heeft hij rechtstreeks en op aangrijpende wijze
over zich zelf bezig geweest. Het was in het laatste zelfportret
te Weenen om er den angst dien hij voelde voor het nakend einde
tot.uiting te laten komen, in die treurig uitziende lijdende oogen,
van een door ziekte reeds aangetasten mensch. Maar hoe edel
rust nog de linker hand op de greep van zijn degen, terwijl de
rechter in den jichtstillenden handschoen steekt. Het is slechts
ieen vluchtig oogenblik van ,overpeinzing geweest om zich of te
vragen hoe Lang het aardsch festijn nog wel zou kunnen Buren.
Zelfbeheersching die leed verbijt en dapper blijft, blijkt uit dit
beeld, want hij heeft nadien den levensbeker toch weer opnieuw
ill hand genomen en het universeele leven hartstochtelijk aan
het hart gedrukt, tot het bittere eind.
De verschijning van Helene Fourment in Rubens' leven en
het Herderstooneel dat hij toen geschilderd heeft, vormt het
hoogtepunt in zijn kunstenaars-cvolutie en luidt tevens de laatste beslissende periode van zijn productie in.
Maar het is alsof van dit oogenblik het heidendom weer op
aarde is gekomen. Geen conventioneele goden echter, maar volbloedige, van spieren zwellende gestalten, die de aarde van
hunne uitspattingen doen dreunen.
Toch is dat « heidendom » van Rubens niet op te vatten
in den slechten zin waar wij er heden ten dage wellicht zouden
kunnen van spreken : de uitgelaten loshandigheid, de ziekelijke
jacht op sensaties, de onverzaadbare genotzucht.
Rubens was heidensch zooals de aarde, de universeele
natuur heidensch kan worden genoemd. Hij adande hetzelfde
gelnk en dezelfde goedheid die ons uit ochtenden en avonden
vol dauw en lauwe geuren kunnen toekomen. Hij was vervuld
van diezelfde overdadige weelde waarvan de zomers en de
herfsten bersten, hij werd bewogen door een zelf de dynamiek
die den grond doet deinen en gisten en in de lente, millioenen
botten doet zwellen en ontluiken in bloesems.
Zijn edel, onafhankelijk, machtig wezen bleef aldoor in
eenheid met het machtig wezen der aarde, met haar teelkracht
en groei. Hij werd gedreven door diezelfde argelooze zinnelijkheid waardoor de bloemen en de planten de vele diersoorten naar
elkaar neigen, het was bij hem geen louter instinkt maar een
warme levensblijde gesteltenis der ziel, vol van het innigst medegevoel door alle levensomstandigheden, die hem zoo hulpvaardig
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deed staan tegenover allen die hij 01) zijn weg ontmoette en
zonder ikzucht zich immer deed wegschenken, geheel.
Rubens was de ‘vaarachtig-e k er w e ze n 1 ij ki lig der spreuken
van inenschelijke wijsheid die hij in den dichter juvenalis had
gevonden en 111 klare letters op het paviljoen ill zijn thin liet
beitelen, de voile verwezenlijking van het « mens sana in corpore
nano », van a de zielesterkte die geen vrees kent voor den dood »,
de lieveling der goden, die hem van aardsch geluk peter hebben
verzadigd dan hij zeif het zou hebben kunnen Moen.
September 1925.

VAN DE VEN -HEREMANS-FONDS.
Liet doel van dit Fonds is « de .Aede rlandsche Taal ea
I 'elenschap te bevorderen, door -het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken wer Natuur- of Geneeskundige
Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en ,over het Vak van
de- n Ingenieur. »
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werkco op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Coinniissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennismaking an
deuitgbrachvsln,eitdAcamovrhelf
niet laten drukken van de aangeboden werken. _
-

-

-

-

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

*
**
Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk
houdende goedkeuring van het
Vlaamsche Academie voor het
zal de jaarlijksche intrest van
worden naar eigen inzicht en
heden :

Besluit van 25 Januari 1909,
Reglement door cle Koninklijke
J. Salsmans-Fonds vastgesteld
dit Fonds door haar gebruikt
naar den eisch der omstandig-

a) hetzij tot liet uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitge
ven van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde
b) hetzij tot liet uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het
gebied der R 'omsch-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 des aard van de onder littera a en b
pennemde.

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

ACHTSTE TIJDVAK :

1926-1927.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

lle wec striid is beperkt tot de werken, die in den loop
can elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven werden.

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van
het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen en MededPelingen
-ler Academic -, jg. 1912, blzz. - 884-885.

Belanghebbenden worden -verzocht, twee exemplaren van
hun werk of werken., _bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, K ringstraat, 18, te Gent (met vermelding op het adres
Voor den Aug. Beernaert-priis), in te zenden
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Vergadering van 17 Maart 1926
Waren aanwezig : Prof. Dr. L. SCHAR14,, bestuurder, Prof.
Dr. A. VERMEYLEN, onderbestuurder, Dr. L. GoEmAss, bestenlige secretaris;
de heeren : K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM. JOGS, IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR,
Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE,
Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. J. J.
VANDEVELDE, J. JACOBS, Prof. KAREL VAN DE WOESTYNE,
Mej. M. E. BELPAIRE en J. SALSMANS, werkende leden;
de heer ALois WALGRAVE, briefwisselend lid.
Lieten zich verontschuldigen : de heeren G. SEGERS en
Prof. Dr. M. SABBE, werkende leden.
**
Bestuur der Academie. — Bij brieve van 17 Februari laat
de heer Minister van Wetenschappen en Kunsten aan de Academie Brie afschriften geworden van het Koninklijk Besluit van
30 December 1925 (Staatsblad van 19 Februari 1926) , waarbij
de verkiezing wordt goedgekeurd van de HH. SCHARPI■, en VERMEYLEN, wederkeerig tot bestuurder en ondcrbestuurdcr der
Academie voor het jaar 1926.
**
AANGEBODEN BOEKEN
Door de Regeering :
Rapports relatifs a l'execution de la loi ..... sur la reparation des
dommages resultant des Accidents du travail pendant les annees

1921-1922-1923.
Revue beige des livres, documents et arcltives de la guerre 1941,918. Scitmibre-decembre 1925.
Annuaire de l'Academie royale des Sciences, des Lettres et
Beaux-414s de Belgique. 1926. 92 e annee.
Bulletijn der PvTaatschappij van Geschied- en Oudheidkunde to
Gent. 27 ste en 78ste jaar, N rs 2-3 ; 29 e jaar ; 30 en 31 ste jaar, N r 1-2 ;
; 33 e jaar.
32stej. N r
Handelingen
Dl. XVI, 2 de afl. en Dl. XVII, ate afl
Revue Neo-Scolastique, NO 9; fevrier 1926.

- 192 Door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te AmsterAam :
faarboek 1924-1925.
Verhandelingen. Afdeeling Letterkunde. Nieuwe reeks. Dl.
XXIV, N o 2 : Das Srautasutra des Apas tarnba. Achtes bis fiinfezhntes
Ruch aus deal Sanskrit iibersetzt, von W. CALAND. Dl. XXV, No 1
Phonetische beschrijving van de klanken der Schiermonnikoogsche
laal, door L. P. H. EIJKMAN. — Dl. XXV, N° 2 : Arabic New-Year
and the least of Tabernacles, by A. J. WENSINCK
Mededeelingen. Afdeeling Letterkunde. Dl. 57, Serie A, N rs 1-6;
1)1. 58, N rs 1-8.
Door de Rijksuniversiteit te Groningen :
jaarboek 1924-1925.
De volgende proefschriften :
BoRLE1 rs (J. G. P.), De Tertulliano et Minucio felicc.
FABRIEK (P.), La Construction Relative dams Chretien de Troyes.
HEEMSTR I (JOH.), Ueber den Gebrauch der Attributiven Partizipial-Konstruktionen in der niederltindischen and hochdeutschen
Proza.
(K), Groningen en de Ommelanden onder de Heer.schaPpij van Karel van Gelder (1514-1.536).
KNAP (H. W.), Subrogatie en verhaal op rnedeschuldenaren.
1VIEITER (W.), Pyrazolonen.
POST (V.-W.), Les tentatives de Reforme orthographique du
.Pere Monet, S. J.
Door de Maatschappij voor Nederlandsche Letterkunde te Leiden
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Dl. 44,
Afl. 2-4.
Handelingen cn Levensberichten 1924-1925.
Door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg •
Archief. Vroegere gn latere rnededeelingen voornanielijk in betrekking tot Zeeland. 1925.
Door de « SocV-te historiquc et archeologique dans le Limbourg
a Maestricht » :

Publications. Tome LXT. Ouatrieme serie. Tome VI, 1925.
Door de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam :
Lijst der Aanwinsten. No 30, 31 Dec. 1925.
Door l=et « Smithsonian Institution » te Washington :
Annual Report of the hoard of Regents of the Smithsonian Institution, showing the operations, expenditures, and condition of the
Institution for the year ending June 30, 1923, 1924.
Door de « Kungl. TTniversitetets i Uppsala Bibliothek N :
English place-names and rivernames containing the primitive
-Germanic roots v!s, vask. An essay on comparative place-name study
by R .
ZACHRISSON.
Door de kcadernie des Sciences de Russie
Bulletin. 1923, I-18; 1925, 12-17: 1926, 1-2.
Door de « Soci6t6 d'Emulation » :
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(haat s anci ,mncs sic l'Abbaye de Zonnebcke, par la chanoine
Callewaert, prec ; den.t du Grand Seminaire de Bruges.
Dom Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris :
Lingua. Een beknopt leer- en handhoek van -11gemeene en N e,derlandsche tealkennis, sneer be paaldelijk bestemd voor leeraren en
oude Palen, door Dr. J. M. HOOGVLIET.
onderzeiij-...ienden in moderne
Door Kan. Dr. J. MITYLDERMANS, werkend lid :
Kardinaal Lavigerie herdacht, door Kan. Dr. J. MuvLDERmANs,
Leger-aalmoezenter.
Door den E. H. A. GEEREBAER'I S. J. :
Grieksche en Latijnsche Schooluitgaven. Grieksch, le e sboek met
tnleidingen. en .4anteekeningen door A. GEEREBAERT S. J. IV Th,oekudicles I e deel : Tekst.
Door den beer P. TH. JUSTESEN, te Banjoewangi (Java) :
The Homeric a Noos D.
Le mot « Galimatias ».
Door den heer G. SINGERS, hoofdschoolopziener, te Hasselt :
Virgilius in de Nederlanden of zEneas Heldendicht. Nederduytsche verkleedinge door VICTOR-ALEXANDER-CHRISTIANUS LE PLAT, strekkende tot een skitze van onze tijd-geschiedenissen. Brussel, 1802.
Door de Redactie :
Abendland. Heft 6, 1. Mdrz 1926.

MEDEDEELINGEN

door den Bestendigen Secretaris.
1°) Geneeskundige Dienst bij het Leger. — Bij brieve van.
26 Februari 1926, verzocht de heer Minister van Landsverdediging hem een driedubbele lijst voor te stellen van burgerlijke
geneesheeren, die als ondervragers voor het Vlaamsch, zouden
kunnen geroepen worden om deel uit te maken van de Jury, belast met het afnemen van het examen der militaire geneesheeren
(Juni 1926) wat de practische Vlaamsche proef betreft.
Worden aangewezen de heeren : Prof. Dr. FR. DAELs, te
Gent, Dr. Sano, te Gheel, en Dr. TERLINCK, te Brussel.
2°) Vijftigjarig Jubelfeest van de Societe Scientifique de
Bruxelles. — Brief van 13 Maart waarbij de «Societe Scientifique
de Bruxelles » de Academie uitnoodigt zich te laten vertegenwoordigen op de plechtigiheid van haar Vijftigjarig Jubelfeest.
De heer Dr. L. GoEmANs, bestendig secretaris, wordt aangeduid
om de Academie te vertegenwoordigen.
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3°) Wetenschappelijke Vlaamsche Congressen. — Brief van
17 Maart, uitgaande van de Gezamenlijke Regelingscommissie
der Wetenschappelijke Vlaamsche Congressen, waarbij gevraagd
wordt dat de Academie zich officieel zou laten vertegenwoordigen op de congressen (het XXIV' voor Genees- en Natuurkunde,
het XIII' voor Rechtsgeleerdheid, het 8' voor Philologie en het
III' voor Economische Wetenschappen) die den 10-11-12 April
ek. te Cent zullen gehouden worden. De HH. SCHARI4;; bestuurder, VERcouLLIE en WILLEArs, werkende leden, worden aangeduid orn de Academie te vertegenwoordigen.

***
MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSIEN
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio= en Bibliographic. — De heer Prof. Dr. J. Mansion, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Mr. L. WILLEMS, voorzittery
Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, ondervoorzitter, K. DE FI,01J,,
Kan. Dr. J. MUYT,DERMANS, Dr. L. SIMONS, IS. TEIRLINCK,
Dr. L. GoEmANs, leden, en Prof. Dr. J. MANSION, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) Nota's over den Sydrac

1. Is Jan van Boendale de
schrijver van den Sydrac? 2. De Sydrac als bron van den LuciLezing door Mr. L. WILLIMS.
daris.
1. Tegen Nap. De Pauw's bewering idat de schrijver van
den Sydrac Jan van Boendale zou geweest zijn, oppert spreker
verschillende bezwaren. Het zwaarst weegt in dezen het feit dat
Boendale verschillende malen in den Leekenspiegel den Sydrac
als zijn bron aanhaalt, dat werk met lof noemt, als een bock dat
hij gelezen heeft. Nergens echter laat Boendale vermoeden dat
hij er de schrijver van zou kunnen zijn. Verder past de datum
niet goed met lien van Boendale. De schrijver van Sydrac is een
vijftigjarige, reeds versleten man naar eigen verklaring, en die
veel gedicht, d. geschreven heeft. Daarentegen was Boendale
rondom 1323 aan het begin van zijn werkzaamheid als schrijver.
2. De bron van de cc Fontaine de toute science du philosonhe
Sydrac ». G. Paris had met behulp van I. Renan naar eerie
Oostersche bron van het genoemde werk gezocht, dat voorgeeft
nit Boctrije (Bactriana), over Syrie en Spanje naar Frank-
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rijk gekomen te zijn en door verschillende vertalingen ten slotte
in het Latijn en in het Fransch overgezet te zijn geweest. De
Fransche geleerden vermoedden met eene vervalsching te doen
te hebben maar konden die niet bewijzen. Mr. Willems is er in
geslaagd het betoog te leveren. De Pra. Sydrac is bewerkt naar
het Elucidarium van Honorius van Autun. De overeenkomst is
in vele gevallen woordelijk of zoo treffend slat toeval uitgesloten is.
3. Dc Middelnederlandsche Lucidaris, die evenals de Sydrac
naar het Elucidarium bewerkt is, gebruikt, gelijk de LeekensPiegel, den Antwerpschen Sydrac als zijne bron. Hiervan geeft
spreker talrijke voorbeelden. Daar nu de Sydrac gedagteekend
is van 1323 en de Luciclwris niet later dan 1353 kan geschreven
zijn (een handschrift er van in 1353 was in het bezit van den
Gentenaar Jan de Beer) , is de datum van den Lucidaris door
deze ontleeningen op dertig jaar na bepaald, tusschen 1323 en
1353.
De Commissie stelt voor deze lezing op te nernen in de
Verslagen en Mededeelingen. — Aangenomen.
2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door
het Nederlandsch. — De beer 0. WATTEZ, \\1 11. secretaris, legt
versiag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissic
gehouden.
Waren aan\vezig heeren : Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE, voorzitter, J. JACOBS, ondervoorzitter, Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOGS, Dr. L. GOEMANS, OMER
WATTEZ, Prof. Dr. L VAN PUVVELDE, Prof. J. VERcouLIIE,
leden.
De heer G. SEGERS afwezig ziinde, zal de beer WATTEZ
het ambt van secretaris waarnemen.
Aan de dagorde staat
BePalingen. — Lezing door Prof. Dr. A.

J. J. VANDE-

VELDE.

Prof. Vandevelde heeft bet over de bepalingen die, in den
loop der eeuwen, van de chemie werden gegeven. Al die bepalingen, gemaakt naar den toestand der wetenschap in (le verschillende tijdperken, blijken nu onvolledig, of onjuist te zijn.
Vele dingen in de wetenschap laten zich moeilijk bepalen.
Daarom, zoo besluit spreker, moet de man der wetenschap
zeer zuinig zijn met bepalingen, of ze maar geven wanneer de
studeerenden in staat zijn deze te begrijpen. Bepalingen mogen
aan het einde van het wed: komen, niet aan 't begin.
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De Commissie stela voor de lezing van Prof. Vandeveldeop to nemen in de Verslagen en Mededeelingen. — Aangenomen.
*

**

DAGORDE

Lezing door den beer Alois Walgrave, briefwisselend lid :Een Vlaming uit den Middelsfand.
Op voorstel van den beer Bestuurder, beslist de vergadering
dat de lezing in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomert
worden.

Nota's over den Sydrac
Lezing door Mr. LEONARD WILLEMS,
werkend lid der Academie.
I. — IS JAN VAN BOENDAELE DE SCHRUVER VAN
DEN SYDRAC?
Deze vraag werd behandeld door Nap. de Pauw in eene
nota « over den Sydrac D (Verslagen Vl. Academie, 1919,,
blz. 421-437) , doch op eene wijze, die mij dwingt op het vraagstuk terug te komen.
Aleer ik den grond der zaak bespreek, laat mij toe te wijzen
op enkele onnauwkeurigheden en leemten in het betoog van
Nap. de Pauw.
Matthijs de Vries heeft in 1872 (Taal- en Letterbode, III,
blz. 64-71) voor het eerst de berijmde proloog en epiloog van
Sydrac uitgegeven naar het Hamburgsche Handschrift. Er
waren toen reeds niet min dan vijf volledige handschriften bekend (Hamburg, Kcenigsberg, Stuttgart, Oxford, Londen) en
daarbij een kart fragment te Gent. « Volledig » is misschien te
veel gezeid, want in sommige hss. ontbreken de berijmde stukken van begin en einde (1).
Penon heeft in 1890

(Tiidschrift van Leiden,

IX, bl. 8)

aangetoond dat het Koenigsbergsche hs. op verschillende
plaatsen veel betere lezingen bevatte, dan het Hamburg-sche:
dank zij het nieuwe hs. verbeterde hij sommige corrupteelen
de uitgave van M. de Vries. Een vers klat overgeslagen word
in het Hamburgsche en door de Vries ex conjecture moest
aangevuld worden (vs. 76) , staat voluit in den Koenigsb. codex.
Napoleon de Pauw herdrukt eenvoudig den tekst van 1872,
erbij voegende dat de berijmde stukken door eenieder « met het
grootste genoegen zullen herlezen worden ». Doch hetgeen ons
genoegen bederft, is dat onze collega geen rekening hield met
de opmerking van G. Penon en de betere lezingen van het Kocnigb. hs. niet eens mededeelde. 1k geef geene derde uitgave van
proloog en epiloog; maar de lezer is thans verwittigd dat de
tekst van Nap. de Pauw onbetrouwbaar is.
Nap. de Pauw zegt ook dat er te Brussel een volledig
Sydrac-hs. bestaat (hetgeen door Mone werd beweerd). Maar
W. de Vreese heeft (Tiidschr. van Leiden, X, 33) bewezen dat
dit Brusselsch hs. niet eens bestaat.
(1) Zii ontbreken in het Comb. hs. en in het Londensche.
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Ik kom thans tot de vraag : VVie is de schrijver van den
Sydrac?
Nap. de Pauw antwoordt hierop dat Jan van Boendaele dit
werk vervaardigde. En hij is zoo diep overtuigd dat hij gelijk
krijgt, en zoo zeker dat hij het pleit reeds gewonnen heeft, dat
hij niet aarzelt te schrijven hoe hij zich nu haast aan de
Vlaamsche Academie : (( mijne gissing, bijna zekerheid, nopens
den schrijver dezes books mede te deelen ».
De argumenten, door Nap. de Pauw in zijne verhandeling
ingeroepen, waren alle bekend van M. de Vries, Penon,
Jonckbloet, Te Winkel, enz..., hetgeen die geleerden niet belette het auteurschap van J. van Boendaele te verwerpen. —
Wij zullen verder zien waarom.
En welke zijn nu de Pauw's argumenten?
1. — De schrijver van den Sydrac zegt in zijn proloog dat
"hij te Antwerpen woont (vs. 46 : Te Antwerpen, daer ic wone ).
Insgelijks in zijn epiloog, vs. 18 : « Al in die stat te Antwerpen
Avast dat ic desen boec translateerde... ».
Welnu, zegt de Pauw, Jan van Boendaele was schepenklerk te Antwerpen. Iiij ook verklaart in verschillende zijner
werken, dat hij te Antwerpen woonachtig is. Zoo van den derde
Edewaert, vs. 109 : « te Antwerpen, daer ic wone, als ic thous
ben ».
2. -- Op den datum waar het gedicht geschreven werd,
verbleef Jan van Boendaele stellig te Antwerpen. Sydrac epiloog : vs. 20
Als men op ts Heren jeer noteerde
Dertienhondert XXVI ende drie,
Nit bidden wi der Maghet Marie.

Men heeft vroeger beweerd dat de Sydrac dus geschreven
1329.
werd in 1329 : immers (( 1326 ende drie »
Maar de datum is niet zeker. Drie is door het rijm bevestigd. Maar XXVI komt heel zonderling voor. Dc incunabel
zegt dan ook « drie hondert XXVI » zonder meer.
Het Hamburgsche hs. leest MCCCCXVIII = dertien bonhetgeen bij het rijm niet past.
dert ende achttien
De datum moet corrupt zijn en, zooals de Pauw opmerkt
(b1. 436) , zal er wel moeten gelezen worden : « dertien hondert
XX ende drie ».
Hetzij men leest 1323 of 1329, zeker is het dat Jan van
Boendaele toen te Antwerpen vertoefde.
3. — De schrijver van den Sydrac was vijftig jaren oud,
toen hij zijn werk aanving : vs. 120 (proloog).
Want ic was vichtich jaer
Doe ic dit were eerst began
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in 1273 geboren zijn. Dit is echter wat vroeg voor Jan van
Boendaele, die eerst in 1365 overleed (Te Winkel, Ontwikkeling II, 5). Hij zou toen ongeveer 92 jaren oud geweest zijn
— hetgeen stellig heel veel is.
Het schijnt dus wel dat de auteur van Sydrac iets ouder
was dan Jan van Boendaele, — rnaar Nap. de Pauw stapt bier.over heen.
4. — De schrijver van den Sydrac is evenals Jan van Boen, daele een volgeling van Maerlant. Zijn proloog begint :
Dicken hebbic diegeiien besconden
Lie hem an die boeke houden
Daer si cleene orboer in leren
Van Partenopeuse, van Ami:!ase,
Van 'Proven ende van Fierabrase
Ende menighen andren, des sijt vroet,
Daer men luttel orboren in doet,
Ende bets half loghene of meere.

Heelemaal in den trant van Maerlant, die ook herhaaldelijk
op de « bordereers » en de « logenaers » uitvalt. Dat Jan van
Boendaele met dien zelfden geest hezield is, werd sinds lang
reeds opgemerkt.
Maar wij zullen er ons clan toch niet over verwonderen dat
meer dan een dichter uit het einde der 13 e en begin der
14e eeuw ender Maerlant's invloed stond : de School van Maerlant was toen in vollen bloei.
5. — De Sydrac schijnt het eerste \verlc van den schrijver
niet geweest to zijn. Wij hebben reeds gezien dat hij « dicken »
degenen heeft beschuldigd (— besconden) die fantazie-verhalen
opstelden. Nu is liij vijftig jaren oud geworden, zegt hij.
Ende hebbe versleten nochtan
Met dichtehe minen sin.

Hetgeen Nap. de Pauw omschrijft (bl. 436) : a In 1323
kon hij ( =J. van Boendaele) zeggen dat hij reeds veel had

gedicht. »
De vertaling van de Pauw deugt echter niet. Dichten
heeft in het Middelned. een heel andere beteekenis als ons
(( dichten ». Het beteekende toen eenvoudig opstellen — in overeenstemming met de etymolog-ie dictare : men dicteert even
goed in prosa als in verzen. Cf. dienaangaande eene nota van
M. de Vries op dichter (Lekenspieghel, t. II, 399) en Verdant,
Woordenboek. Overigens beteekcnt Ond-Fransch dictier, dittier
insgelijks a composer vn overage ».
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vs. 235) de vraag stelt :

III, cap. 15,

Nu merct dan wie dichtren waren
Wilen in den ouden jaren

geeft hij, als eerste voorbeeld van een goeden dichter, Mozes
die de vijf eerste boeken van den Bijbel schreef; als tweede
voorbeeld Josephus, schrijver van het Bellurn judaicum. En
verder Aristoteles, Cato, Seneca, Plato, Horatius, Ovidius,
Boethius en Orosius — prozaschrijvers en dichters ondereen,
zooals men ziet.
Cf. verdere voorbeelden in de nota van M. de Vries. Wanneer dus in onzen Reinaert, de sluwe vos aan den dommen
Belijn wijs maakt dat hij beloofde bij zijn vertrek nit het land,
een brief aan den koning te schrijven, en dat hij hem met het
hoofd van Cuwaert in de « male » naar het hof terugzendt
met de boodschap « Zeg maar aan den koning dat die brief 11.1V
eigen werk is » — is Belijn met dit voorstel zeer in zijn schik.
En hij zegt, vs. 3313 (uitg-. Muller)
Ic sal hebben grooten lof
Ili u van alien in dat hof
A is men weet dat is can dichten

Vertaal : « Als men weet dat ik zoo goed kan opstellen ».
Welnu, daar de Sydrac proza is, zullen denkelijk de andere
werken die de schrijver heeft « gedicht », oak prozawerken zijn.
Wat van Boendaele betreft, hetgeen wij van hem bezitten
is uitsluitend rijmwerk — zijn leermeester van Maerlant hal.
hem in dit opzicht het voorbeeld gegeven.
Evenmin zullen wij ons erover verwonderen dat er toen
te Antwerpen twee schrijvers woonachtig waren — een prozaschrijver en een dichter. Zeer zeker was Antwerpen toen de
wereldstad nog n'iet, die zij in de volgende eeuwen werd. Maar
de Scheldestad was in 1323 toch stellig geen dorp meer.
7. — Laatste argument : Nap. de Pauw vestigt er de aandacht
op dat de Sydrac een werk is heelemaal in den geest van Jan
van Boendaele. En daar heeft zij zeer gelijk in.
Ziedaar beknopt weergegeven Welke ,de argumenten zijn,
die ten gunste van Boendaele's auteurschap pleiten.
Op het eerste zicht zal wel eenieder geneigd zijn om den
Sydrac onder Boendaele's werken op te nemen. En het spreekt
van zelf dat de Hollanders dit dan ook dadelijk zouden gedaan
hebben, ware het niet dat er zeer ernstig bezwaar hestaat, een
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groote moeilijkheid die eerst uit den weg diende geruimd te
worden.
Nap. de Pauw heeft het zich heel gemakkelijk gemaakt :
hij somt alle argumenten op, die ten zijnen voordeele getuigen,
doch met geen enkel woord rept hij over mogelijke tegenwerpingen. Nochtans (ik onderstel het ten minste) moet hij dit
bezwaar gekend hebben Tenzij aannemen dat hij het Pro
et contra niet eens onderzocht, eer hij zijne verhandeling
schreef.
In ziehie: nu dit bezwaar :
Jan van Boendaele heeft als hoofdbron voor het vierde
Bock (het slot) van zijn I.ekenspieghel den Sydrac gebruikt.
In verschillende kapittels dringt hij er nog op aan, dat hij
zijne gezegdens uit dit boek haalt : kap. I, vs. 60 « ...Alse ons
Sydrac doet verstaen. In 't einde seit Sydrac alsoe... » (v. 72)
(( voort spreect aldus Sydrac mee... » kap. 5, vs. 7 : « Ghelijc
dat luden Sydracs woort... » -- kap. 6, vs. 1 : « In Sydracs boek
« Sydrac seit dat... » -lesen wi dat... » — kap. 7, vs. 1
kap. 10, vs. 50 : (( Sydrac seit, die wise man... ».
En ziehier thans hoe hij over den Sydrac spreekt in den
aanhef van Boek IV :
Een coiiinc, een groot here,
Pie so vraechde wileneere
Eenen clerc, was hevdijn.
F:nde so groten astronomijn
Dat hi vele propheteerde
lThde den volke wijsheit leerde,
Die hi hem screef ende ooc sprac,
Elide die meester hiet Sydrac
Sinai boec lzebbic gelesen,
Daer vele wondre in wesen

Van prol)hecien ende merle
Van nitnemender wijshede.

Wij staan hier dus voor de uitdrukkelijke verklaring van
J. van Boendaele dat hij den Sydrac « gelezen » heeft. En wie
met de Pauw geneigd zoo zijn om Boendaele als de auteur te
beschouwen, zal dus onzen tekst moeten verstaan alsof Boendaele ons hier de stellige verzekering geeft dat hij zijne eigen
werken wel degelijk gelezen heeft. Monsieur de la Palisse, naar
hetgeen ons verzekerd wordt, had de gewoonte soortgelijke verklaringen of te leggen. De Franschman no ,,n-o- 7e dan ook
lapalissades ». Maar tusschen Monsieur de in Palisse en
Jan van Boendaele mag er wel, onderstel ik, een onderscheid
gemaakt worden.
(relief hierbii op te merken dat rlc Sydrac in de oogen van
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boek sluit hij zijn LekensPieghel af. Wij hebben hoogerop gezien dat hij herhaaldelijk Sydrac vermeldt : hij heeft dus herhaaldelijk de gelegenheid gehad te zeggen dat dit belangrijk
werk wel van hem was... en hij zegt daar niets van : Dit is wel
van aard om ons tot voorzichtigheid te nopen.
Overigens is het niet alleen in het vierde Bock van den
Lekenspieghel dat Boendaele den Sydrac als bron gebruikt.
Hetgeen nog niet opgemerkt werd, is dat er nog elders een
reeks ontleeningen aan dit prozawerk voorkomen.
Zoo onder meer : Lekenspieghel, Bock III, cap. 11 :
Wilen soe vraeghde een coninc
Eenen wisen clerc dese dinc :
« Welc starker ende meerre weere,
Soe tgherechte, soe die here ? ))

Cf. Sydrac, cap. 151 van den incunabeltekst : « Die coninck
vraeght : « Wie is hooger, die coninck oft dat gerechte ? »
Hier ook kon Boendaele ons wel laten weten dat hij zijn
eigen werk als bron benuttigde.
De verklaring van Boendaele dat hij den Sydrac gelezen
heeft, en zijn stilzwijgen aangaande zijn auteurschap op de vele
plaatsen waar hij den Sydrac uitdrukkelijk vermeldt, maken het
heelemaal onwaarschijnlijk, zoo niet onmogelijk, dat hij zelf dit
boek schreef.
Gelief hierbij nog op te merken dat, zooals wij zagen, de
auteur van Sydrac ons mededeelt dat hij « met dichten versleten
heeft zijn zin ». Maar van « versleten zijn » kon er voor Boendaele in 1323 nog geen sprake zijn. Met jeugdigen ijver vervaardigde hij in 1330 zijn LekensPieghel (een gedicht van 21,818
verzen). Een weinig vO6r 1333 zijn Jans teesteye. Daarna nog
zijne toevoegsels op het 5" boek van de Brabandsche Yeesten
(geschreven 1316-1317). \Vat later nog zijn rijmkroniek 'van den
derden Edewaert (waarvan wij slechts een fragment bezitten),
handelend over de gebeurtenissen van 1338-1340. Tn dan nog
zijn Mellibeus (April 1342), want denkelijk is dit gedicht wel
van hem.
Kort voor 1355 schrijft hij eindelijk zijn Boek van der
Wraken, denkelijk ook Boendaele's werk. En nu verklaart de
dichter dat hij mid en versleten is... Let wel op : ongeveer drie
en twintig jaren nadat de auteur van Sydrac gezeid heeft dat hij
versleten is.
Alle die argumenten — in de overweging dat Boendaele
moeilijk in 1323 vijftig jaren kon zijn — en dat wij overigens
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van hem geene prozawerken bezitten — werpen het stelsel van
de Pauw heelemaal omver.

***
De wetenschap wordt het best gediend wanneer Hollandsche
en Vlaamsche geleerden elkander zeer scherp zullen controleeren, en dat op die wijze tusschen Noord en Zuid een gezonde
wedijver ontstaat om achter de waarheid te komen.
Ik vraag natuurlijk niet liever dan aan een Vlaming een
handje toe te steken om met hem bet bewijs te leveren, dat onze
Noorder-broeders alleen heel de wetenschap niet in pacht bezitten en dat wij, Vlamingen, ook een recht op meepraten hebben.
Maar in het besproken geval kan ik in eer en geweten mijn
landgenoot niet hulpvaardig bijspringen. Want ik kom tot de
slotsom : De Hollanders hebben gelijk en de Vlaming heeft
ongelijk.
II. — OVER DE BRON VAN
(( LA FONTAINE DE TOUTES SCIENCES
DU PHILOSOPHE SIDRACH ».
De Antwerpenaar, die omtrent 1323 den Franschen Sidrach
vertaalde, bekent in zijn berijmden proloog dat hij een gedeelte
van den oorspronkelijken tekst overgeslagen heeft :
In (= is en) dichte niet, dat weet(1) wale,
Dien boeck me altemale :
Van den crude latic Lut
Ende van den stenen die virtuut,

Ende oec menighe meestrie,
Die men sonder astronomie
Niet toebrenghen en can,
Want bets te zwaer elken man ;
Bride some adder dine,
Die mi niet int herte ghinc
Hebbic gelaten uut.

Wat heeft hij nu juist « uitgelaten »? Het spijt me zeer
dat ik hierop het antwoord schuldig blijven moet. De Fransche
Sidrach is nog onuitgegeven — de Middelnederl. eveneens; en
alle hss. van dit laatste werk berusten in het buitenlnnd (Engeland en Duitschland) en zij staan buiten mijn bereik.
(1) Hamb. hs. : «

wetic » —

overgenomen door N. de Pauw.

hetgeen zeker corrupt is — lezing
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1564 — Antwerpen, Claes van de Wouvvere (een unicum dat
mijn persoonlijk bezit is) , waarvan de tekst terug gaat op de
Incunabel-uitgave van 1495 (Leiden, zonder uitgeversnaam).
Die incunabeltekst wijkt nogal sterk van de oorspronkelijke
Middelned. redactie af; W. de Vreese zegt dienaangaande (TOschrift van Leiden, X, 35 : « De gedrukte Sydrac is werkelijk
een omwerking van het oorspronkelijke. Wel vindt men in de
incunabels het hoofddenkbeeld altijd terug; maar er is zoo veel
weggelaten, in de plaats gesteid en bijgevoegd dat de twee teksten heel dikwijls slechts nog een verre overeenkomst met elkaar
vertoonen ».
De Universiteits Bibl. te Gent bezit daarenboven een latere
Fransche Sydrach-uitgave (Parijs, Gailliot du Pre, 1531) .

« Mil quatre vingtz et quatre demandes avec solutions..... selon
le saige Sidrach ». De oud-Fransche tekst (en ook ' de incunabels (1) hebben als titel : La fontaine de toutes sciences du
philosoPhe Sidrach.
En eindelijk is in de Histoi're Litteraire de France,t.XXXI,
bl. 285-318, een uitvoerig artikel verschenen over den Franschen
tekst (hierover verder ) .
Uit deze laatste bron verneem ik dat het getal vragen in de
verschillende Fransche hss. verschilt. Doch het beste hs.
(Bibl. Nat. te Parijs) bevat er 1152. De Nederlandsche incunabel-tekst heeft er slechts 420 — zoodat meer dan de helft overgeslagen werd.
Het zeer onvolledig materiaal waarop ik werken moet, is
mij nochtans voldoende om een vraag op de lossen, die tot nog
toe onopgelost bleef namelijk : Welke is de bron van den

oorsPronizelijken Franschen Sidrach.
**
Zoo wel de Fransche als de Nederlandsche Sydrac is voorzien van een uitgebreide inleiding, waarin ons uitgelegd wordt
wie Sydrac, vie koning Boctus, enz., zijn. De geschiedenis van
het Boek van Sydrac wordt hier ook breedvonerig behandeld.
Boctus, volgens den incunabel tekst, « was heere van een
groot lant dat tusschen Indien ende Persen leyt, ende heet
Boctrien ». (Bedoeld wordt natuurlijk Bactriane). Hij leefde
verschillende eeuwen voor Christus. In zijn land woonde een
propheet, met name Sydrac, die zooals de Fransche tekst zegt
(1) De eerste Fransche incunabel uitgave is van 1486 (Parijs,
Verard).
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avait recu de Dieu le don de toute science ». De koning andervroeg Sydrach over velerlei zaken, en hij vond zijne antwoorden
zoo merkwaardig dat hij ze in een boek liet opteekenen. Dit
boek ging na den dood van Boctus, in de handen van « un
grand homme des Caldees ». Nadien nog in de handen van
Koning Madyan, daarna van een zekeren Naaman, « prince
des chevaliers du roi de Syrie ». Sydrach's boek was nog in
het Grieksch voorhanden, toen een zekere Ayos Vasileo het
uit het Oosten naar Toledo in Spanje overbracht. Daar maakte
het den grootsten opgang, en werd uit het Grieksch in het
Latijn vertaald,([is le translaterent de grieu (=G-rieksch) en
Latin).
Eindelijk vond het zijn weg naar Frankrijk en werd te
Lyons uit het Latijn iv het Fransch vertaald ten fare 1243.
Ziedaar, beknopt weergegeven, hoe de inleiding ons de
geschiedenis van Svdrac's Bock voorstelt.
**

Van de hand van Gaston Paris en Ernest Renan verscheen
in de Hiitoire Litteraire de France (1893) een uitgebreide studie
over La Fontaine de toutes sciences du philosoPhe Sidrach.
Daar de namen Sidrach, Boctus, Naaman, Madyan, enz.,
Oostersche namen zijn, en daar er sprake was van een Oostersch
bock, heeft Gaston Paris, de beste kenner der Oud-Fransche
letterkunde, het geraadzaam_ gevonden de hulp in te roepen van
'den beroemden orientalist Ernest Renan.
Uit de studie van die beide wereld-befaamde geleerden verneem ik dat de namen Sydrach, Boctus, Naaman, enz. (want
ik heb ze niet alle opgegeven) wezenlijk namen zijn van historische personen.
Doch in de geheele Oostersche letterkunde is er geen enkel
werk te vinden dat als bron van den Sydrac beschouwd kan
worden. « On a suppose que le livre actuel de Sidrach cut un
prototype Hebreu ou Arabe » (bl. 312) , maar dit schijnt verkeerd : Wel is waar bestaan er in het Oosten verschillende werken, opgesteld met vraag en antwoord loch niets dat gelijkt
op ons hock.
Heel het kader van het -werk wijst op een kristelijken
schrijver : u Le cadre et les questions paraissent avoir ete
composes en meme temps par un clerc chretien ».
Denkelijk is de datum 1243 voor de Fransche vertaling
wel in orde, en werd het bock wezenlijk te Lyons vervaardig-1.
(Zie de argumenten daarvoor in het artikel). Doch meer dan
dit weten wij niet. En al hetgeen in de inleiding verteld wordt,
schijnt wel een mystificatie te zijn.
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Bl. 796 komt er nog een tocvocgsel op de studio voor
(( Dans un recent memoire intitule le soiniglianze e le relazion,i,
fra da poesia Persiana e la nostra del 'medio evo. (Memoires de
l'Academie de Turin, 1892), Italo Pizzi a rapproche le livre
de Sidrach d'un ouvrage célebre, compose primitivement en
pehivi, mis ensuite en persan et en arahe, qui presentc une sorte
d'encyclopedie morale sous forme d'tin dialogue entre un roi
Chosroes Nouschirvan, qui fait des questions, et un philosophe
Busurc Neihr (en pehivi Vuzarg Neitro), qui fait des reponses
Il semble bien en effet que l'iclee generale de cc cadre (qui se
retrouve dans le Timeo (1)) peut remonter au livre de Buzurc
Neihr; mais it ne parait pas qu'il existe d'ailleurs aucun rapport entre le contenu des deux ouvrages. Le livre de BuzurcNeihr a etc connu des Arabes d'Occident, notamment de Sicile,
et it ,est permis de croire que l'idee de ce dialogue philosophique entre un roi et un sage a passe d'eux aux auteurs chretiens de Sidrach et de Timeo, Il serait temeraire d'aller
dela, ».
Uit dit alles blijkt dat Gaston Paris en Ernest Renan het
voorgevoel hebben gebad dat het bock van Sydrach een mystificatie was. Maar welke bron gebruikt werd om het boek op te
stellen, hebben zij niet kunnen ontdekken.
**
De Sydrac is indcrdaad een mystificatie. Ik ben in mijn
onderzoek gelukkiger geweest clan Gaston Paris en Ernest
Renan, en ben er eindelijk in geslaagd onzen falsaris op heeter
daad beet te nemen : Het Oostersche boek, waarop hij zich
beroept, mag nu gerust in de fantaziewereld zijn plaats gaan
nemen.
Le « livre de Svrach » is immers in hoofdzaak niets antlers
dan een vrije vertolking van het Eincidarium van Honorius
van Autun. Dit laatste Werk is, zooals bekend, een uiteenzetting
van het Roomsch-Catholiek geloof, bij vraag en antwoord.
Magister geeft telkenmale antwoord op vragen gesteld door

discipulus.
Welnu in den Sydrac wordt magister eenvoudig vervangen
door den filosoof en « Lstronomyn » Sydrac; en in stele van
disciPulus treedt bier koning Boctus op.
Niet alleen is het kader van het work in hoofdzaak hetzelfde
(daargelaten de sexueele, de astronomische en kruidkundige
(1) De Timco is een oud-Fransch prozawerk met vrtlag en antwoord, in den aard van den Sydrac.
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uit-weidingen waarover sprake verder). Maar de volgorde der
vragen komt grosso modo overeen en de antwoorden warden
dikwijls letterlijk vertaald.
De geleerden zouden dit natuurlijk sedert lang reeds opgemerkt hebben, indien de Fransche of Nederlandsche Sydrac
uitgegeven waren geweest. Maar dit laatste is het geval niet;
en de Incunabel Sydrac's zijn in den regel uiterst zeldzame
stukken, zoodat slechts weinigen ze in handen kregen.
Gaston Paris, die heel de Oud-Fransche literatuur op zijn
duimpje kende, had klaarblijkelijk het Elucidarium niet gelezen — Ernest Renan evenmin.

Een uitvoerige vergelijking tusschen La fontaine de touter
sciences en het Elucidarium is voor den Vlaamschen lezer heelemaal overbodig. Ik zal dienaangaande eene Fransche studie
schrijven, die denkelijk in de Romania verschijnen zal.
Ik wil mij hier dus tot enkele bewijzen bepalen, tot staving
mijner stelling.
Vergelijk Incunabel-Sydrac, kap. I « Was God oyt ende
sal hij ewelyc syn » — met Elucidarium, cap I « Dicitur quad
nemo sciat quid sit Dens? »
Kap. 2 : « Is God in alle steden ende overal? » — Eluc.
cap. 3 : « Ubi habitat Deus? »
Kap. 3 : « Alle dinck dat God gemaect heeft, hebben die
eenich gevoelen? » — Flue. cap 5 : « Sentiunt elementa Deum?»
Kap. 4 : « Wat maecte God allereerst? » — Eluc. cap 5 :
« Creavit per partes? » — Antwoord : « Omnia simul et semel
fecit ».
Kap. 5 : « Hoe waren die engelen gemaeckt? » — Eluc.
« Quando facti sunt ange.li? »
Kap. 7 : « Weten die duvelen alle dinck? » — Eluc. cap 9:
U Sciunt dmones omnia? »
Onnoodig bij de 420 vragen van het back, alle plaatsen, die
overeenkomen, achtereenvolgens op to sommen. 1k ga nu over
tot het einde van het werk Sydrac, kap. 400 : « Van waer sal
dye valsche propheet comen? » — Eluc. III, 10 : « De antichrists et adventu Enoch ac Elim ».
Kap. 401 : « Wat sal dan ghescien? » — Eluc. 10 : « Quid
postea erit? »
Kap. 402 : « Op wat ure sal dat oordeel zijn? » — Eluc. 12:
Qua hora fiet judicium? »
Kap. 403 : « Hoe sal die sone Gods ten oordeel comen? »
-- Eluc. 12 : « Qualiter veniet Dominus ad judicium? »
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Kap. 404 : « Waer sal dat oordeel geschieden? — Eluc.
12 : « Erit judicium in vane Josophat? »
Kap. 405 : « In wat formen sal hem die Gods sone tonen? »
Eluc. 13 : « Quali forma apparebit ibi Dominus? »
Kap. 406 : « Sal dat cruys ooc ten oordeel sijn? »
Eluc.
13 : « Erit crux ibi ? »
Kap. 407 : « Hoe sal dat oordeel geschien? » — Eluc. 13 :
Qualiter fiet judicium? »
Kap. 408 : « Wat salder dan nog geschieden? » — Eluc. 15:
« Quid sequitur ? »
Kap. 409 : « Wat sal der noch nicer geschieden? »

Ibidem.
Kap. 410 : « Wie sullen sy zyn die behouden ende verloren
syn? » — Eluc. 14 : « Qui Bunt qui judicabuntur? »
Kap. 412 : (( Wat zal dan gedaen worden van de werelt? »
Eluc. 15 : « quid postea de mundo exit? »
Kap. 413 : (( Wat lichaem sullen dan die goede hebben?
Eluc. 16 : (( Qualia corpora habebunt sancti? »
Kap. 414 : « Sullen si naect sijn of ghecleedt? »
Eluc. 16:
Erunt vestiti an nudi ? »
Kap. 415 . (( sullen si gedincken sonden die si in deze werelt
deden ? » Eluc. 17 : « Recordantur malorum cru.a in corpore
patiebantur ? »
Kap . 416 : (( Wat blyschap sullen si hebben ? » — Eluc. 17 :
« Gaudia sanctorum erunt... »
De vragen 417 tot 420 zijn misplaatst. Overigens gebeurt
het meer dat de volgorde bier en daar gestoord worth.
Gelief nu de antwoorden na te zien op al de door mij aangehaalde vragen, en gij komt zeker tot de vaste overtuiging dat
de schrijver van (( le livre de Sydrach » het Elucidarium onder
de oogen heeft gehad.
Maar er is dan toch .een verschil : het Elucidariuin beperkt
zich tot theologische en dogmatische vraagstukken, terwij1
Sidrac een encyclopedie is de omni re scibili — en bijgevolg
velerlei bevat dat men te vergeefs in het Latijn zal zoeken.
Er is ten eerste een Lange reeks sexueele vraagstukken.«L'auteur est extremement preoccupe des rapports des deux sexes »
(bl. 298). En zijne vragen zijn niet zelden erg brutaal. Kiesheidshalve onthoud ik mij van voorbeelden : Een enkel staaltje
moge volstaan (ab uno disce omnes) : Koning Boctus is erg
nieuwsgierig te weten van welke vrouwen men het meeste genot
heeft, de blonde of de zwarte. Zonder de minste aarzeling brengt
dienaangaande Sydrac zijn advies uit « De zwarte zijn het aangenaamst in den winter, en de blonde... in den zomer ! » De
zoogenaamde « Wise man » (het Fransch zegt steeds le sage
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Sidrach) is blijkbaar van oordeel dat varietas delectat. Ik voeg
erbij dat de Nederlandsche bewerker deze passage overgeslagen
heeft : hij dacht misschien dat soortgelijke vragen Fransche
lezers meer interesseerden dan Vlamingen.
En dan zijn nog vele vragen over astronomie, meteorologic,
natuurkunde, plantenkunde, pharmacopee. « L'histoire na-Eurelic et la pharmacopee de Sidrach meriteraient une etude sip&
ciale » (bl. 311).
De aarde, zegt Sydrach, is rond. En nu komt de vraag
(kap. 220) waarom men dan geen reis rond de wereld kan maken. Ziehier het antwoord : « Svdrach antwoordt : Niemant en
soude die werelt moghen ommegaen. Mer een mensch mocht wel
also lange leven dat hijse binnen so corten tijt soude ommegaen,
waert al slecht land. Mer diet wilde bestaen te doergaen, hij
soude vinden so veel belets van montaengien ende van bosschagien ende hij soude mocten lijden (1) so menige wildernisse,
daer hij binnen veel dachvaerden gheen water vinden en soudt2,
ende dye voghelen ende beesten souden hem eten; al waer hij
eenen vogel hij en sonde tlijf niet mogen ontdragen wten grooten wildernissen, van honger ende van dorste, ende hij soude
vinden sommige steden daert so doncker is dat men daer niet
ghesien en can, ende veel ander belets, alsoo dat men nyet
en mochte overcomen die werelt omme te gaen. »
Zoo dacht men over deze zaak in 1243 (het jaar dat le li'vre
de Sidrach geschreven werd).
Het zal diensvolgens niemand verwonderen zoo de lectuur
van den Sidrach interessanter is dan die van het Elucidarium,
waar uitsluitend over theologie gehandeld wordt.
Welke de bronnen zijn geweest van Sidrach voor zijne plantenkunde, astronomic, meteorologic en sexueele vragen, heb ik
tot nog toe niet kunnen opsporen.
Maar voor hetgeen de dogmatiek betreft (en dit is het
hoofdbestanddeel van het werk) is het Elucidarium de eenige
bron.
In afwachting dat ik dit in een Fransche studie met verdere
voorbeelden aantoon, heb ik de « primeur » van deze kleine
ontdekking voor de Vlaamsche Academie voorbehouden.
III. — DE SVDR AC A LS BRON VAN DEN LUCIDARTS.
Wij hebben hoogerop gezien dat de Sydrac door Jan van
Boendaele als bron werd gebruikt voor zijn LekensPieghel. Hetgeen echter tot nog toe heelemaal onbekend bleef, is dat de
(1) doortrekken.
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bewerker van onzen Lucidaris insgelijks van den Sydrac gebruik
heeft gemaakt.
hebben gezien dat het Fransche origineel La fontaifie
de toutes sciences een omwerking is van het Elucidarium. De
West-Vlaming is dit ook gewaar geworden en hij heeft begrepen
welk nui hij voor zijn eigen bewerking uit den Sydrac halen
kon.
Zooals vroeger reeds opgemerkt werd, vertaalde hij het
Elucidarium niet letterlijk : hij voegde er allerlei uitweidingen
aan toe. En het is hijgevolg geen wonder dat het Latijn op vele
plaatsen geen licht geeft om den corrupten tekst van het handschrift te herstellen. Verdam schreef dan ook (Tijdschrift van
Leiden, I, 244) : (( dat dergelijke werken (als de Lucidaris)
meestal niet letterlijk uit het Latijn vertaald zijn, maar vrije
bewerkingen zijn van een Latijnsch origineel — en daarom baat
de vergelijking met het oorspronkelijke vaak weinig of niets ».
Toen ik een onderzoek instelde om te weten waar de WestVlaming al zijne inlasschingen in den Elucidarium-tekst was
gaan zoeken, vond ik dat hij ze grootendeels ,den Sydrac
had geput.
Ik kwam het eerst tot die ontdekking door het lezen van
Boek IV Lekens]ieghel.
Vergelijk Lekenspieghel, cap. IV, « van Antekersts gcboorte » — met Lucidaris, vs. 5427 vig. : « Meester, is sonde
gerne horen waer Antekorst worde geboren. »
Kap. VII (( Hoe endc in wat manieren hi tfolc bedriegen
sal » — met Lucidaris, vs. 5444 : « In vier maniren, dus ist
geset, sel hi tfolc bringen te sire wet. »
Kap. VIII : (( Hoe da Enoc ende Helyas jeghen hem disputeren sellen, ende hoe hire doden sal » — met Lucidaris,
vs. 5512 : « Dan sellen comen prediken sere Enoc ende Elyas
twort Ons Heren », en vs. 5539: « Meester, hebdi yet vernomen
hoe Enoch ende Elyas sullen comen ? »
Kap. X : (( Hoe onse Here comen zal ten oordeele » —
met Lucidaris, vs. 5645 : « Meester, hebdi yet vernomen Hoe
God ten vonnesse sel comen? »
Kap. XI : « Van den anxte des oordeels ende hoe die
quade ghewijst sullen worden ter hellen » — en kap. XII :
(( Hoe die gherechte met Code zullen varen ten hemelrike » —
met Lucidaris, vs. 5797 : « Meester, hebdi yet verstaen Hoe
God die goede sel ontfaen? », waar over de « quaden en de goeden » gehandeld wordt.
Allerlei toevoegsels, waarvan in het Elucidarium geen spoor
te vinden is, zijn hier gemeen aan LekensPieghel en Lucidaris.
Ik acht het onnoodig, die alle op te sommen en bepaal mtj
slechts tot enkele parallel-plaatsen.
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Die ingelen, soe ic hore wagon (1. gewagen),
Sellen cruce ende crone dragen
Tsere ende nagele mede,
Die dorwonden sine lede.

Het valt in het oog dat er hier spere gelezen moet worden
— en ik heb dan ook deze conjectuur vroeger in de Academie
voorgedragen. Zip wordt thans bevestigd door den Lekenspieghel (IV, cap. 10) :
Sydrac seit, die wise man :
« En houdt dat niet(i) voorwaer
Eat dat cruce sal wesen daer,
Daer onse here aen was gheset,
Crone, spere, nagle met;

Het Elucidarium heeft hier enkel (III, cap. 12) : « angeli,
crucern ferentes, pr a ibunt ».
Aan de linkerzijde van Jezus zullen komen to staan alle de
kwaden, die .verdoemd worden. — aan zijne rechterzijde alle de
zaligen.
Jezus richt zich tot de zaligen, en hij zal hun zeggen (Luci-

daris, vs.

5693) :
... « Ghi gebenedide,
Gi wert diegene, die mijns belide
Als ic achter straten ginc
Ende mi zware coude bevinc
Ghi cledet mi ende voedet wel.
le was dorftich (2), gi gaeft mi voetsel
Herberghe so gaefdi mi
Ende mine voete so dwoeclidi
Ende ghi versorghdet (2) mi mede
Als ic hadde serichede.

Jan van Boendaele heeft de redevoering tot de zaligen overgeslagen : Maar ik vind ze in den incunabel-tekst van Sydrac
nog terug (cap. 408) : Tot hem sal dye sone Gods segghen :
(( Coemt, ghy ghebenedide mijns vaders, ontfanct dat rijcke

( 1 \ Lenkelijk moet hier gelezen worden : « Ende houdt dat wel
voor waer ».
(2) ns. dorsticlz — Zie dienaangaande in de volgende afleveting
mijne tekstcritiek op Lucidaris.
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dat u berevt is van den beginne der werelt. Daer ic honger
hadde, gaeft ghi mi tetene. Doen ic dorst hadde, gaeft ghi mi
te drincken. Was ic naect, ghi cleedet my. Was ick in den kercker, ghy visenteerdet my. Was ic siec, ghi trooste mi..... »

Dan zal zich Jezus tot de verdoemden wenden. Lucidaris,
vs. 5710 :
Ic was naect, gi ne gaeft mi niet an ;
Hongerich ginc ic achter straten.
Van u en (1) quam mi niet te paten ;
Van dorste dogedic groot leet,
U herberge was mi ongereet,
U en ontfarmede niet mijnre lede (2) ;
Vol hoverde werdi mede,
Ende gierich om taertsche goet
Daerom seldi in der hellen gloet.
Nu gaet van mi : vermaledijt
Moeti wesen in alre tijt.

In den Incunabel-Sydrac wordt ditmaal de rede van Jezus
tot de verdoemden overgeslagen, maar wij vinden ze terug in
den Lekenspieghel (IV, cap. 11, vs. 18)
Dat sal spreken onse here te hant
Toten denghenen sonder waen
Die te synre slincker zijde staen :
...........
Ic was hongherich ende ghi
En gaeft niet (= Wets) tetene mi ;
Dorstich ghine hebt mi niet ghelaeft ;
Naect, dat ghi mi niet en gaeft ,
In den kerker was ic daer toe
Ghine visiteerdet mi niet doe ;
Ziec so was ic mede,
Ghine vraghet mi niet was ic dede.
Gaet, vermaledide, schiere
in dat ewelike viere,
Daer ghi altoos in bliven Belt
In der duvele ghewelt.

( 1 ) Door my ingevoerd metri causa.
(2) Verdam heeft (Tijdschrift van Leiden, VIII, 19) er . de aandacht op gevestigd dat er in het Midned., benevens het onzijdige nw.
leet, ook een vrouwelijk nw. lede bestond, met dezelfde beteekeni,
Hier hebben wij thans een voorbeeld meer, te voegen de voor
beelden door Verdam aangehaald.
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Deze door mij aangehaalde staaltjes zijn typisch — want in
het Elucidarium is er hier geene sprake van redevoeringen van
Jezus. Er valt dus niet aan te twijfelen dat de Lucidaris-bewerker deze in den Sydrac gevonden heeft
Nu ik eenmaal, door vergelijking met den Lekenspieghel,
wist dat de Lucidaris-bewerker in de laatste afdeelingen van.
Boek III den Sydrac als bran had gebruikt, mocht ik wel verwachten dat hij ook in Boek I en II op dezelfde wijze te werk
was gegaan. En inderdaad, mijn onderzoek leerde mij dat daar
ook allerlei toevoegsels op het Elucidarium nit dezelfde bran
geput werden.
Verdam heeft in Tijdschrift van Leiden I een Lange reeks
verbeteringen op den tekst voorgeslagen. Ik stelde vast dat sommige emendaties, waarover het Latijn geen licht gaf, bevestigd
warden door den Sydrac : Op het laatste oordeel zullen verschillende categorieen personen ender de zaligen voorkomen (de
dichter noemt ze gezelschatPen).
D'ander geselscap hore is lesen
Die gecrone in haer huwelic hebben genesen
Ende getrouwe sijn elc andren.

De gecursiveerde woorden geven geen zin. Verdam (b1.243)
stelt voor te lezen (( Die getrowe... hebben gewesen ». (In ons
handschrift staat dikwijls v voor w — en er is geen gemeener
font dan c gelezen voor t, of n voor v = w).
Verdam voegt hierbij : « Het is evenwel mogelijk dat er
eigenlijk moet staan rene, en dat de lezing in, den tekst ontstaan
is doordat de coPiist te gelijk dacht aan rene uit dezen, en getrouwe uit den volgenden regel ».
De Sydrac bevestigt Verdam's conjectuur, maar de opmerking aangaande rene mag wegvallen.
Onder degenen die hunnen hemel hebben verdiend, lezen
wij, cap. 408 : (( Sydrac antwoort : Die gene die getrouweleke
blijven sullen alle haer Leven met haren wijve, ende haer sonden
laten sullen met aelmissen ende penitencie ..... »
Lucidaris, vs. 681, staat
Weten dingel al dat men doet ?

Verdam stelt voor te lezen : u Weten die duvel al dat men
doet? » — Met verwijzing naar Elucidarium, I, cap. 9 : « Sciunt
dm-nones omnia? » Sydrac leest hier ook, cap. 7 : « Weten die
duvelen alle dinck? »
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Lucidaris, na 752 is er een vers weggevallen : Verdam herstelt :
Doe stackers God van hogen
Neder inder hellen gront

Zoo staat letterlijk in den Sydrac.
En er zijn nog andere plaatsen, waar het Latijn geen licht
gaf, en waar Verdam's verbeteringen door den Sydrac bevestigd
worden.
Ik zelf had in de laatste October-Vergadering der Academie
een honderdtal emendaties op den tekst voorgesteld, Wen ik de
vergelijking met Elucidarium nog niet gemaakt had, en nog niet
wilt dat de Sydrac ook een bron was.
Met genoegen stel ik nu vast dat verschillende mijner conjecturen door den Sydrac bevestigd worden. Ik onthoud mij
thans van voorbeelden, daar mijne tekstcritiek op den Lucidarus
in de volgende aflevering der versiagen verschijnen zal. De lezer
zal aldaar een reeks voorbeelden vinden.
Nog een woord eer ik eindig.
De ontdekking dat onze West-Vlaming den Sydrac als bron
heeft gebruikt, is van het hoogste belang voor de dateering van
den Lucidaris.
Wij hebben immers gezien dat de Sydrac to Antwerpen + 1323
vervaardigd werd. Het heeft natuurlijk eenige jaren aangeloopen eer deze Antwerpsche tekst zijn weg naar West-Vlaanderen
gevonden heeft. De Lucidaris kan bijgevolg in het eerste kwart
der 14" eeuw niet gedicht zijn. Anderzijds weten wij dat er een
Lucidaris-handschrift in de nalatenschap van den Gentenaar Jan
de Beer, in 1353, voorkwam (1). Wel is waar bestaat er in onze
Middelned. letterkunde ook een proza-Lucidaris, die uit het
Duitsch vertaald werd. Maar dit laatste werk kan in 1353 niet
bedoeld zijn.
Wij hebben dus als terminus a quo 1323, en als ternunus
ad quern 1353.
Bijgevolg moet onze Lucidaris uit 1330-1340 dagteekenen.
En de taal komt opperbest met dezen datum overeen.

(1) Mededeeling van Nap. de Pauw, in Nederlandsch Musehm,
1879, II bl. 146-156.

Bepalingen
door Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE,
werkend lid der hon. Vlaamsche Academie.
In zijne studie (1) over Herman Boerhaave, geeft Ernst
Cohen nit de Elementa chemise (2) deze bepaling der chemie
terug :
(( Chemia est ars docens exercere certas physicas operationes, quibus corpora sensibus patula, vel patefacienda, vasis
capienda, mutentur, per propria instrumenta : ut definiti, et
singulares, quidem effectus producti innotescant, horumque
causae ipsa per effecta pateant, in varios diversarum artium
usus. ))
De Latijnsche bepaling wordt door Cohen aldus vertaald :
« De chemie is de kunst, die bepaalde natuurkundige bewerkingen leert verrichten, door welke de stoffen, die voor de zinnen
waarneembaar of waarneembaar te maken zijn, en in vaten kunnen worden opgesloten, veranderd worden door daartoe geschikte hulpmiddelen, opdat zekere, bepaalde uitwerkingen, en
wel elk afzonderlijk, te voorschijn geroepen en bekend worden,
en de oorzaken van deze joist door hare uitwerking kenbaar
worden, ten afwisselenden bate van verschillende kunsten. »
« Die definitie is een meesterstuk van eenvoud en helderheid », roept J. W. Gunning (3) uit. En hij voegt er aan toe :
« Zij is zoo gespeend van elke onzekerheid en dubbelzinnigheid,
dat men van zelf herinnerd wordt aan het gezegde van Condillac, dat (( wetenschap niets is dan eene taal, waarin elk woord
eene bepaalde beteekenis heeft
Ook eischt Gunning met overtuiging voor Boerhaave de eer
op de schepper te zijn der nieuwere chemie.
Op de volgende blz. van zijne studie, voegt Cohen nog er
aan : (( Mij verbiedt de ruimte, verder over Gunning's argumenten nit te weiden; de sonhoudbaarheid zijner konklusie, dat
Boerhaave de schepper zou zijn der nieuwere chemie, in den
zin, dien men daaraan steeds heeft gehecht, valt aanstonds
(1) Herman Boerhaave en zijne beteekenis voor de chemie door
Dr. Ernst Cohen, uitgegeven door de Nederl. Chem. Vereeniging in
samenwerking met de Vereeniging voor Geschiedenis der Genees-,
Natuur- en Wiskunde, 1918, blz. 43.
(2) Elementa chemiae, quae anniversario labore docuit, In publicis. privatisque, scholis Hermannus Boerhaave. Lugduni Batavorum,
MDCCXXXII, tomus primus, blz. 30.
(3) Jaarboek der Universiteit van Amsterdam 1887-1888. Rede gehouden op 9 Januari 1888, blz. 73.
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het oog, wanneer wij het leerboek openslaan van den man,
wiens leer van het phlogiston door Lavoisier den doodsteek
heeft ontvangen : van Georg Ernst Stahl (1660-1734). »
(( Chymia (4) , alias alchymia et spagirica, est ars corpora
vel mixta, vel composita, vel aggregata etiam, in principia sua
resolvendi, aut ex principiis in talia combinandi, » zoo luidt
wens bepaling, die Cohen aldus vertaalt
(( De chemie, anders gezegd alchemie en spagirische kunst,
is de kunst om stoffen, hetzij gemengd, hetzij samengesteld,
hetzij ook verbonden, in hare grondstoffen te ontleden of uit
hare grondstoffen tot zoodanige te verbinden. »
Deze aanhalingen nit de belangrijke studie over Boerhaave,
waarin Cohen met grond in de eerste plaats met leedwezen vaststelt dat de chemie eene kunst zou zijn, en niet de hoogere benaming van eene wetenschaP zou verdienen, en waarin hij ook
voor de bepaling van Boerhaave in het bizonder, en schijnbaar
voor de bepalingen van de chemie in het algemeen veel minder
belang en eerbied schijnt te hebben als Gunning, gaven mij de
gelegenheid de bepalingen van deze wetenschap in een aantal
leerboeken op te zoeken en te verzamelen.
In de meeste oudere werken worden die bepalingen zeer
zorgvuldig opgegeven; thans schijnt een gunstige neiging ontstaan te zijn om deze eenvoudig weg te laten, en zelfs ook bet
verschil tusschen een physisch en een chemisch verschijnsel
minder te bespreken.
(( La veritable etymologie, et l'origine du mot chimie sont
inconnues », beweert Bouillon-Lagrange (5). In zijn zonderling
boek Diagrammes chimiques geeft daarentegen Decremps zeven
mogelijke oorsprongen met de volgende uitleggingen :
1 0 Het Grieksch chumos (6a) , y acht of sap, omdat in vele
chemische bewerkingen, het vocht of sap der waren wordt nit(4) G. E. Stahl, Fundamenta chymiae dogmaticae et experimentalis, Neuremberg, 1720.
(5) E. J. B. Bouillon Lagrange, Manuel d'un tours de chimie,
2,, edition, Paris (Bernard) 1801, I, blz. VII.
(6) Diagrammes chimiques ou recueil de 360 figures, par M. Decremps, Paris 1823, blz. XXXII. In zijn boek gebruikt Decremps
geen Grieksche letters ; het werkwoord yew wordt door gieten, niet
door smelten vertaald.
(6a) Mijn collega Prof. Vercoullie vestigde, gedurende mijne
lezing mijn aandacht op de New English Dictionary on historical priniples, by James A. Murray, Oxford 1893, vol II, blzz. 318-320 (Bibl.
Univ. Gent 93 Bl). In dit werk wordt chemic afgeleid van zup.o 4 juice,
zutiEtcc infusion; de volgende woorden zijn in het boek vermeld: chemiatric, chemic, chemical, chemically, chemico-, chemism, chemist, chemistic, chemistical, chemistry, chemitype, chemolysis, chemosmosis,
chemv.
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getrokken, b. v. het sap van het suikerriet; — 2° Het Grieksch
cheo, smelten, omdat deze wetenschap zich met smelting en
zuivering van metalen bezighoudt; — 3° het Arabisch alhemi
dat de zelfstandigheid en de samenstelling der lichamen beteekent; — 4° het Arabisch chama, dat verbrand beteekent;
5 het Arabisch chema, met verborgen overeenstemmende, omdat de chemie bij de Egyptenaren een geheimzinnige kunst
was; — 6° het oud woord cham, benaming van eene streek van
Neder-Egypte, waar de chemische kunst reeds sedert zeer
vroegere tijden bloeide; — 7° de benaming chemla door den
Griekschen geschiedschrijver Plutarchus aan Egypte gegeven.
Maar Decremps voegt er bij dat, alhoewel de laatste oorsprong hem zeer waarschijnlijk schijnt, wee geen enkel dezer uitleggingen aannemen kan, het woord chemie als primitief, en bijgevolg zonder bepaalde beteekenis kan aanzien.
De Encyclopedie (7) betuigt de grootste ongeloovigheid
« Nous ne sommes plus dans ces temps de credulite ou l'on
pouvoit annoncer gravement d'apres des livres apocryphes, que
des anges ou des demons epris d'amour pour les femmes, leur
revelerent ce qu'il y a de plus sublime dans les sciences, et les
secrets les plus profonds de la chymie; que le livre ou ces secrets
furent ecrits se nomme kema; que de la est venu le nom de
chymie, et mille autres reveries de cette espece, dont it est meme
inutile de faire mention..... »
Voor Fourcroy (8) weet men over de afleiding en over den
oorsprong van het woord chemie niets; deze verliezen zich in
fabels en in elk geval in het duistere der tijden. Voor verscheidene geschiedkundigen der wetenschappen, heeft het woord
chemie zijn oorsprong in het woord kema, het zoogezegd boek
der geheimen door de booze geesten aan de vrouwen toevertrouwd; voor anderen stamt het of van cham, zoon van Noach,
die zijn naam schonk aan chemie of chamie of Egypte; voor
anderen nog komt het van Chemmis, Koning van Egypte; voor
anderen eindelijk van het Grieksch zty-r4 of sap, ofwel van
zsto of xiit,), ik smelt.
Over het algemeen, schijnt toch de afleiding van )(EEC%)
(7) Encyclopedie ou dictionnaire universe! raisonne des connoissances humaines, mis en ordre par M. De Felice, Tome IX, Yverdon,
1771, blz. 612.
(8) Systeme des connaissances chimiques et de leurs applications
aux phenomenes de la nature et de l'art ; par A. F. Fourcroy, tome I,
Paris, au IX, blz. 3.
(9) Traite de la chymie par Christ. Glaser, 4e edition, Bruxelles.
t'Serstevens, 1676, blz. 2.
(10) Dictionnaire universel de medecine, traduit de l'Anglois de
M. James par Mrs Diderot, Eidons et Toussaint, tome III, Paris, 1747,
blz. 385.
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smelten de voorkeur te hebben, hetgeen wel overeenstemt
met de oudste bewerkingen, het bereiden en het zuiveren der
metalen door smelting. Aldus noemt Glaser (9) de chemie de
philosophie fusoire, James (10) de bereiding van het zilver en
van het gaud. Na een overzicht der verschillende mogelijke
oorsprongen, schijnt ook Hoefer (1 1 ) de vaarkeur te geven aan
de afleiding smelten, alhoewel de benamingen chimie of chymie alleen voor de eerste maal bij de schrijvers der 4 e en der
5 e eeuw voarkomen.
*

*

Gewoonlijk steunt de bepaling van het woord chemie op de
verschijnselen of op de bewerkingen. Ik heb hooger de bepaling
van Boerhaave aangehaald, in 1732 uitgesproken u Ars doceus
exercere certas Physicas aperationes ..... » Hier volgen nog
eenigc bepalingen van dien aard :
Glaser (12) : « Et quoy que les Autheurs luy ayent donne
plusieurs definitions, ceux la l'ont assez bien definie qui veulent
que la chymie soit un art scientifique, par lequel on apprend
dissaudre les corps pour en tirer les &verses substances dont
its sont composez, et a les reunir et rassembler pour en faire des
corps exaltez. »
Blankaart (13) : « De chymie, ofte stofscheiding, is fen
konst, die de natuurlijke Lichamen ontdoet, en de ontdane
weder stremt, am de geneesmiddelen aangenamer, gezonder en
veiliger in te geven. Of : Is een ontdoeninge der natuurlijke
lighamen, door het vuur in hare hooft-stoffen. »
Lancilot (14) : « dat de chemie een konst is, die alle vermengde Lichamen losrnaekt, en die (deselve gedissolveert of
ontbonden zijnde) wederom t'samen stremt en coaguleert. »
Duverger (15) : « En separant le precis du corps de la
matiere, la chymie le rend parfaitement actif, penetrant, dissalvant, en dechargant son ouvrage des grossieretes violentes,
dont la substance de la matiere Wait presque jamais exempte. »
Lemery (16) : « La chymie est un art qui enseigne a sepa(11) Dictionnaire de chimie et de physique par M. Ferd. Hoefer,
2e edition, Paris, Didot, 1851, blz. 101.

(12) Traite de la chymie par Christ. Glaser, 4e edition, Bruxelles.
t'Serstevens, 1676, blz. 2.
(13) De nienwe hedendaagsche stofscheiding ofte chymia door
Stephanus Blankaart, Amsterdam, 1€80, 2e uitgave, blz. 1.
(14) De brandende Salamander ofte Ontleedinge der chymicale
stoffen Uytgegeven door Carel Laucilot, uit het Italiaans vertaalt door
Jacob Leeuw. Amsterdam (ten Hoorn), 1680
(15) Trait& des liqueurs, esprits ou essences, par Pr. G. Duverger,
Louvain, Struykwant, 1728, in voorrede
(16) Cours de chymie par M. Lemery, Nouvelle edition par M
Baron. Paris, D'Houry 1757, blz. 2.
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rer les differentes substances qui se rencontrent dans un mixte.
Cette definition de la chymie est tres imparfafte. On dolt la
definir une science pratique qui enseigne differents moyens de
separer les corps naturels les uns des autres, lorsqu'ils se trouvent moles et confondus en une seule masse; de rendre sensibles
les substances dont ils sont composes; de purifier ces memes
substances; de les avoir chacune a part; de les reunir pour
recomposer artificiellement les corps dont elle les a tires; de les
combiner a l'infini, soit, pour produire de nouveaux composes
qui n'existalent pas auparavant dans la Nature, soit pour imiter
par art les composes naturels. »
Shaw (17 ) : « Nous definirons la chymie, Part de diviser ou
de dissoudre, par le moyen des instrumens propres a cet usage,
tous les corps que nous connaissons, tant dans leurs parties jutegrantes, que dans leurs parties constituantes; de rejoindre
ensuite ces memes parties, de maniere qu'on puisse decduvrir
les principes, les rapports et les changemens que peuvent subir
les corps; de faire differentes dissolutions, melanges, et compositions; de decouvrir des causes physiques, des effets physiques et de perfectionner enfin par ces moyens les connaissancos
naturelles, et les Arts qui en dependent. »
Henckel (18) : « La chymie, non seulcment la plus sublime, mais encore la chymie vulgaire, ne se propose que des
subtilisations, des fixations, des corporifications, des maturations, des augmentations, en un mot, des transmutations (12
toute espêce. »
De Encyclopedie (19) en Macquer (20) geven letterlijk de
zelfde bepaling : « La chymie est une science dont l'objet est
de reconnaitre la nature et les proprietes de tous les corps, par
leurs analyses et leurs combinaisons. » Macquer voegt er echter
bij dat deze bepaling alleen op de moderne chemie toepasselijk
is en geenszins op de oude, die tot de echte natuurkunde niet
behoort, en zich alleen met den steen de wijzen bezig houdt,
dit is : « un amas monstrueux de procedes occultes et absolument denues de liaisons et de principes. »
Kasteleyn (21) : « De chemie is een voornaam deel der
(17) Lecons de chymie, propres a perfectionner la physique, le
commerce et les arts, par M. Pierre Shaw, traduites de l'Anglais,
Paris, Herissant, 1759, blz. 11.
(18) Traite de l'appropriation, par M. J. F. Henckel, tradu it de
1'Allemand, in : Flora Saturnisans, Paris, Herissant, 1760, II, blz. 288.
(19) Encyclopedie ou dictionnaire universel raisonne des connoissances humaines, mis en ordre par M. De Felice, t. IX, Yverdon,
1771, blz. 612.
(20) Dictionnaire de chvmie par M Macquer, t. I, En Suisse,
chez les libraires associes, 1779, blz. 380.
(21) P. J. Kasteleyn, Beschouwende en werkende pharmaceutische,
cecoriomische en natuurkundige chemie, I, 1786, blz. 71.
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Natuurkunde; eene weetenschaplijke kunst, welke, door Scheiding (Analysis) en Zaamvoeging (Synthesis) de inwendige
Menging aller Natuurlijke, en door kunst ten voorschijn gebragte Ligchaamen, ontvouwt; en dus derzelver Bestaandeelen,
hunne bijzondere Eigenschappen, onderlinge Betrekkingen en.
Verbindingen, leert onderzoeken, kennen, bepaalen en bewerken : voornamelijk met oogmerk om, ten nutte des Menschdams, een reeks van ligchaamen, door de Scheiding, in een
enkelvouwiger, en, door de Zaamvoeging, in een', meer of
anders, verbondenen toestand daar te stellen, dan wij dezelven
in de Natuur vinden. »
Baume (22) : « La chymie est une science fondee sur l'experience. Elle a pour objet l'analyse ou la decomposition de
tons les corps de la nature, et la combinaison de tons ces corps,
on de leurs principes, les uns avec les autres, pour former de
nouveaux composes. »
Demachy (23) : « La chymie, abstraction faite de ses (:tymologies, est un art et une science; comme science, elle connait
les corps et leurs effets par leurs parties constituantes; comme
art elle les decompose, et en produit de nouveaux. »
Fourcroy (24), in verscheidene zijner werken, bekent hoe
moeilijk het is de chemie te bepalen, en hij geeft de bepaling
die hij na eene studie van 20 jaren heeft aangenomen : « Science
qui apprend a connaitre l'action intime et reciproque de tour
les corps de la nature les unes sur les autres. »
Lunier (25) neemt de zelfde bepaling aan, terwijl Chaptal
ill ziine boeken de zelfde bepaling niet behoudt, maar het verschil is in den grand onbeduidend : « La chimie est une science
dont le but est de connaitre la nature, les principes et les proprietes des corps. » (26)
«Le chimiste etudie faction intime et reciproque des corps,
(22) Manuel de chymie, 2e ed par M. Baume, Paris, Lemaire,
1787, blz. 1 (Bibl. A. J., J. V.) en Chymie experimentale et raisonnee
par M. Baume, Paris, Didot, 1773, I, blz. 1
(23) Manuel du pharmacien par M. De Machy, Paris, Buisson,
1788, I, blz. 67.
(24) Systeme des connaissances chimiques et de leurs applications
aux phenomenes de la nature et de l'art, par A. F. Fourcroy, I, Paris,
au IX, blz. 4. Philosophie chimique ou verites fondamentales de la
chimie moderne par A. F. Fourcroy, 3e ed., Paris, Bernard, 1806, blz. 7.
Elemens d'histoire naturelle et de chimie, 5 0 ed. par A. F. Fourcroy,
Paris, Cuchet, t. I, au II, blz. 1.
(25) Dictionnaire des sciences el des arts par M. Lunier, I, Paris,
Gide et Nicolle, 1805, blz. 506.
(26) Elements de chimie par J. A. Chaptal, 4e edition, Paris, Deterville, 1803, I, blz. 1.
(27) Chimie appliquee aux arts par M. J. A. Chaptal, Paris, Deterville, 1807, I, blz. 2.
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leur nature ou leur constitution. L'action chimique embrasse
tous les phenomenes qui presentent des combinaisons ct des
decompositions. » (27)
Thomson (28) : «The object of chemistry is to ascertain the
ingredients of which bodies are composed to examine the compounds formed by the combination of these ingredients, and
to investigate the nature of the power which occasions these
combinations, »
Brande (29) : « It is the object of chemistry to investigate
all changes in the constitution of matter, whether effected by
heat, mixture, or other means. »
Decremps (30) : «La chimie est une science qui nous fait
connaitre l'action moleculaire et reciproque de tous les corps,
qui en explique les divers changemens, et qui observe l'effet
de la chaleur, et des melanges pour en decouvrir les lois, ct
pour perfectionner les arts utiles. »
Dumas (31) : « La chimie s'occupe des contacts qui sont
accompagnes d'une alteration quelconque dans la composition
des corps. »
*
**
Te beginnen met deze bepaling van Dumas, vind ik slechts
eentonige aanteekeningen : ik zal de bepalingen niet verder
aanhalen uit de talrijke leerboeken en handboeken die ik oncl2rzocht heb. De aangehaalde werken van vOOr den tijd van
Dim(-Is behooren tot de geschiedenis, zij werken door geleerden
van beteekenis geschreven. De meeste leerboeken over chemie,
van de tweede helft der 19 e eeuw en van het begin der 20 8 , zijn
na korten tijd, na enkele jaren reeds, verouderd, orndat de
wetenschap groote sprongen doet op den weg van den vooruitgang. Vele dezer boeken zijn gewoonlijk onbeduidend, zij zijn
gewoonlijk weinig oorspronkelijk : men voelt, als men ze aandachtig leest, dat in vele gevallen de eene schrijver den andere
heeft nageschreven.
Zoo wordt door de studie van de meeste moderne leerboeken de aandachtige lezer niet voldaan, als hij verneemt
dat de chemie de wetenschap is van de verwantschap, dat
de chem'e de verschijnselen bestudeert die van een intieme
(28) The elements of chemistry by Thomas Thomson, Edinburgh
Plackwood, blz. 1.
(29) A manuel of chemistr y by William Tlionts"-; Grande, 2 d edi
thou, London, Murra y , 1821, I, blz. 191.
(30) Diagramnies chimiques ou recueil de 360 figures par M.
Decremps, Paris, 1823, blz. XXXII.
(31) Trait& de chimie appliqvee aux arts, par M Dumas, Paris,
Bechet, 1828, I, blz. II.
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working tusschen de moleculen afhangen, dat de chemische
werkingen werkingen zijn waarbij nieuwe lichamen met nieuwe
eigenschappen ontstaan, dat de chemie de studie der g-edaanteverwisseling der materie is, dat chemische verschijnselen ge
kenschetst warden door diepe wijzigingen in de gesteldheid
der lichamen; ja, men durft zelfs ernstig schrijven dat « l' etude
des phenomenes chimiques fait l'objet de la chimie » en « la
chimie est l'etude des phenomenes chimiques ». Wel is waar
leeren wij eerst dat een ehemisch verschijnsel den acrd der
lichamen wijzigt.
Welke beteekenis heeft toch die diepe wijziging in de gesteldheid der lichamen, als wij vaststellen moeten dat ongeveer
de heeft van een modern opgevatten leergang van chemie aan de
studie der oplossingen, die men gewoonlijk physische verschijnselen noemt, wordt gewijd !
Zelfs de meesters der moderne chemie kunnen niet nalaten
in denzelfden zin het onderwerp to behandelen; ik noem
alleen beroemde namen :
Berzelius (32) : « La connaissance des corps elementaires
ou elements, de leurs combinaisons mutuelles, des forces sur
lesquelles reposent ces combinaisons et les lois suivant lesquelles agissent ces forces, constituent la chimie. »
Troost (33) die in het Fransch een klassiek handbook heeft
geschreven, dat nog steeds in het onderwijs wordt gebruikt,
zegt : « La chimie s'occupe des phenomenes dans lesquels on
voit les corps s'unir ou se separer avec modification essentielle
et profonde dans leurs proprietes_ »
Wiirtz (34) : « (,'alteration est profonde, le changerneut
est durable, la nature meme du corps en est affectee. »
Ira Remsen (35) : « The object of chemistry is the study
of matter, so far as it is influenced by that kind of attraction
which is called chemism. But further, chemism always gives
rise to the formation of new bodies, and the study of these in
their relations to each other becomes a legitimate part of the
object of chemistry. »
Holleman (36) : (( De scheikunde is een onderdeel der
(32) Traite de chimie minerale, vegetale et animale par J. J. Berzelius, 2 e edition francaise par MM. Esslinger et Hoefer, Paris (Didot),
1845, I, blz. 9.
(33) Traite tlemcntaire de chimie par L. Troost, Paris (Masson)
3-3 edition 1873, blz. 6 ; 14 0 edition, 1905, blz. 2.
(34) Lecons elementaires de chimie moderne par M. Ad. Wurtz,
Paris, 1884, blz. 3.
(35) The principles of theoretical chemistry by Ira Remsen, London, 1884, blz. 14.
(36) Leerboek der anorganische chemie door Dr A. F. Holleman,
Groningen 1915, blzz. 1 en 4.
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natuurwetenschappen, d. w. z. van die wetenschappen, die zich
met de studie der voorwerpen op aarde en in het heelal bezighouden. Tot de kennis Bier voorwerpen komen wij door waarneming met onze zintuigen; langs anderen weg is dit onmogelijk. Hierbij client wel overwogen te worden, dat wij dus de
voorwerpen zelve niet kennen, maar enkel den indruk, dien iij
op onze zintuigen maken ..... In het algemeen gesproken kan
men zeggen dat de natuurkunde de tijdelijke, de scheikunde
daarentegen de blijvende verandering der stof bestudeert. »
Kek.ule (37) : «Die Chemie ist also die Lehre von den stofflichen Metamorphosen der Materie. »
De pogingen die door de jaren heen werden aangewend
om eene bepaling der chemie te treffen, bleven aldus bijna
vruchteloos en hebben bijna geen vooruitgang gedaan; het is
eene ophooping van woorden, zooals kunst, wetenschap, constitutie, inwendige constitutie, lichaam, eigenschap, verbinding,
scheppen, werkingswij ze, verwisseling, diepe verwisseling, wijziging, aard der lichamen, chemische wetten, enz., die zelf
eene bepaling verdienen, en die niet of moeilijk te bepalen zijn. Eene bepaling moet toch van het onbekende tot het
bekende leiden; en voor de bepalingen der chemie, gebruikt
men om tot het bekende te geraken, bijna onbekende begrippen.
Opgesloten tusschen de wanden van de ellendigste eenzijdigheid zegt de chemicus en durft de leeraar onderwijzen dat
de chemie de studie is van duurzame wijzigingen; heden, dank
aan de reeds (Aide ontdekking van Priestley in 1785 en van
Cavendish in 1787, kunnen Birkcland en Ryde, sedert 1903, met
duizende tonnen de stikstof en de zuurstof van de lucht samen
verbinden : wel een chemische bewerking, die eene duurzame
wijziging zou rnedebrengen; ja, zoo duurzaam dat 30 gr. stikstofoxyde tot zijn worming 21.6 Calorieen opslorpt, zoo duurzaam dat de ontstane producten met het grootste gemak ontploffen !
De Vivat's Encyclopedic (38) geeft geen bepaling :
(( Scheikunde. Voor deze wetenschap wordt in den laatsten
tijd meer en meet den naam chemie gebruikt. Pit woord, vermoedelijk afgeleid van het Grieksche « chemia » dat een oude
naam. voor Egypte (cherni, chain, land van de zwarte aarde; in
het kontisch beteekent cham zwart) zou ziin, duidt dan slechts
aan een waarschiinliiken oorsprong en geeft niet aanleiding tot
verwarring, zooals het Hollandsch woord. Ren leek toch zou
lz-unnen meenen, dat het hoofdcloel der chemie is het « schei(37) Lehrbuch der organischen Chemie oder der Chemie der Kohlenstoffverbindungen von Aug. Kekule, Erlangen, 1859, blz. 3.
(38) Deel IX, blz. 6907.
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den », het splitsen van stoffen in hare bestanddeelen, het analyseeren .....
Eene definitie van de chemie in haren vollen omvang is
onmogelijk. Want niet alleen zou het bezwaarlijk zijn alle
onderdeelen daaronder samen te vatten, maar men zou vooral
ook op deze moeilijkheid stuiten, dat de grenzen tusschen de
chemie en eenige andere wetenschappen (o. a. de physica) niet
nauwkeurig te trekken zijn. De benaming «physische chemie»
die voor een in den laatsten tijd sterk op den voorgrond tredend
onderdeel gebruikt wordt, duidt dit reeds aan. »
Ostwald (39) voelt dezelfde moeilijkheid, loch tracht den
beginneling in de studie der chemie gedienstig te zijn : « Il est
impossible de definir ici d'une maniere precise le contenu de
la chimie, et de marquer ses limites par rapport a des idomaines
voisins et differents : cela suppose des connaissances que le
present ouvrage a pour but d'exposer. Cependant, ce sera
rendre service au dantant que de lui fournir un criterium qui
lui indique en meme temps quel sens it doit surtout diriger
son attention. »
Cornet (40) geeft geen bepaling van chemie. Maar hij zegt
dat door onze zintuigen wij de materie vaststellen : « Grace
a nos sens (toucher, gait, odorat, vue, °Life) nous percevons
la matiere, nous reconnaissons, distinguons ou indentifions les
differentes substances ou corps par leurs proprietes ou caracteres. » En hij bestudeert het verschil tusschen physische en
chemische eigenschappen : « Pour constater certaines proprietes, telles gue la couleur, la densite, le point d'ebullition, il ne
faut pas modifier la nature du corps; ces proprietes portent le
nom de proprietes physiques. Les proprietes chimiques ne peavent se manifester que par des modifications de la nature du
corps. »
Smith (41) houdt zich op een practisch terrein en wat hij
over het begrip chemie zegt, is duidelijk gebruikt, om de bepaling te vermijden : « Chemistry is a science which deals with
all forms of matter. It considers the natural kinds, such as
rocks and minerals, as well as materials like fat and flour obtained from animals or plants. It deals also with artificial products like paints or explosives. When we wish information
about any specimen or kind of matter, we consult a chemist.
Now chemists have worked out a point of view which enables
(39) W. Ostwald, Elements de chimie inorganique, traduits de
l'allemand par L. Lazard, l e partie, Paris, Gauthier-Villars, 1904, blz. 1.
(40) Manuel de chimie par 0. F. J. Cornet, Bruxelles, De Lannoy, 1925, blz. 7.
(41) Smith 's college chemistry, revised and rewritten by James
Kendall, New York and London, Century Co, 1924, blz. 3.
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them to attack any problem connected with matter in a systematic manner and to state the results in a clear and simple way.
To learn something of chemistry, we must acquire this point
of view and master the technical language the chemist uses in
stating and discussing his results. »
Boeseken (42) voelt al het moeilijke een bepaling te geven;
hij geeft niettemin die bepaling na eene inleidende uitlegging .
« De chemie is zoo eng verbonden aan andere natuurwetenschappen, dat een scherpe omschrijving van haar gebied
ondoenlijk is. Evenals de physica houdt zij zich bezig met de
beschrijving en de bestudeering der natuurkrachten in hare
betrekkingen tot de levenloze stof.
Hoewel dus een streng scheiden dezer beide takken van
wetenschap onmogelijk is, zoo kunnen we toch in 't algemeen
zeggen, dat de physica zich meer beperkt tot de krachten zelf,
aannemende dat de stof geen blijvende verandering ondergaat,
terwij1 de chemie nagaat in hoeverre de stof in haar eigenschappen door die krachten wordt gewijzigd.
Het Joel der chemie is dus : den overgang van die eene
stof in de andere te bestudeeren, en zoo mogelijk .een verklaring te vinden van de veranderingen, die de eigenschappen
der stof daarhij ondergaan.
Een dergelijke verandering of overgang noemen wij een
chemisch verschijnsel. »

**
In zijne bepaling brengt Berzelius het begrip element;
de chemici meenen over het algemeen dat dit begrip element
duidelijk is, dat dit begrip tot het bekende behoort dat het
onbekende zal oplossen. Welnu, men leze wat in zijn laatste(43)
boek Georges Urbain daarover zegt, hij die de voorzitter is der
Internationale Commissie der chemische elementen, hij die een
onderscheid maakt tusschen de experimenteele grondstof, en
het ideologist en geheimaardig element. Om het chemisch
element te bepalen schijnen twee voorwaarden onontbeerlijk
in de eerste plaats zouden al de verbindingen van een zelfde
element zekere gemeenschappelijke eigenschappen moeten vertoonen, in de tweede plaats, zouden alleen de algemeene eigmschappen alleen moeten in rekenschap komen. Welnu, op het
Internationaal Congres van scheikunde te Parijs, werd op
voorstel van A. de Gramont beslist dat de elementen voortai,,n
(42) Leerboek der scheikunde door J. Boeseken, Groningen, 1917,
blz. 1.
(43) Les notions fondamentales d'element chimiques et d'atome
par Georges Urbain. Paris, 1925.
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door een atoomgewicht en door een spectrum zouden bepaald
worden. De bepaling die in 1900 zeer goed scheen, kan niet
meer gebruikt worden; de Internationale Commissie der chemische elementen is thans van oordeel dat het element alleen
door een atoomnummer wordt bepaald. En na opgemerkt te
hebben dat van het lood, isotopen bestaan van verschillende
atoomgewichten, die alien den zelfden atoomnummer bezitten,
komt Urbain, als een zeer wetenschappelijke geleerde, tot dit
zonderling besluit : « Je crams que bien des chimistes se satisfassent mal d'une definition de_l'element chimique qui tient
si peu compte du sens etymologique du terme element. Je dois
dire que la Commission internationale partage un peu cette
opinion, puis qu'elle n'a considere sa definition que comme
provisoire. Aussi bien, en matiere de sciences physiques, les
d:thnitions peuvent-elles etre autrement que provisoire?
Het begrip chemie berust op het begrip element; het begrip
element is aldus niet of moeilijk te bepalen; hoe kan men dan
denken iets te treffen dat ernstig is om de chemie te bepalen?
En waar de bepaling cler chemie gansch schipbreuk lijdt, dat
is als Raoul Pictet (77) de chemie als een deel der moleculaire
sterrekunde beschouwt; de moleculaire sterrekunde laat zich
aldus verdeelen in 1° zuivere sterrekunde die de bewegingen
der lichamen op grooten afstand bestudeert, als de nether in
de wetten der beweging niet tusschenkomt, 2° de physica die
begint als de afstanden klein zijn, en als de aether de bewegingen der moleculen, die de sterren vervangert, wijzigt, 3° de
chemie die begint als de moleculaire bewegingen op mindere
afstanden zich voordoen als doze die de lichamen scheiden op
absolute nul, aldus aan de calorische grens, 4° de radiologie
die de uiterste bewegingen bestudeert.
Als ik daarover grondig nadenk, dan durf ik zulke bepalingen aan mijne studenten niet opdischen; wat zou ik hun
echter antwoorden, moesten zij mij vragen of ik die rang-schikk-ng en die bepaling wel begrijp?
Verre van mijne gedachte echter te willen beweren dat het
opzoeken van bepalingen onnoodig werk is. Dit werk behoort
tot de hooge studien en niet tot het primair en secundair onderwijs, ook niet tot het begin van het hooger onderwijs; dit
is hooge specialisatie. Vol eerbied ben ik voor de talrijke pogingen die in die richting gedaan werden, maar veel meer
eerbied gevoel ik voor de bepaling van de rechte Hill « den
kortsten weg tusschen twee punten ».
(77) Conferences A l'Academie des sciences, arts et belles'-lettres
de Dijon en 1925 stir Pastron.ornie moleculaire, journ. pharm. Pelg..
1926, p. 97.

— 227 —

De bepaling van een voorwerp door de kunst van den
mensch voortgebracht, brood, boek, hoed, schoen, handdoek...
is voor een kind tamelijk verstaanbaar; de bepaling van natuurlijke voorwerpen, dier, steen, water, microbe, bliksem...
van concepten, chemie, plantkunde, deugd, moed, flood, leven,
naamwoord,... dit is hoog philosophisch werk, dat zeker vooruitgang doet en verbetering iondergaat, maar dat toch on voiledig en duister blijft. En daarenboven brengt de bepaling dit
ongelukkig gevolg mede, dat de leerling, klein en groot, tot
de meening komt dat de wetenschap, een verzameling is van
voorloopige veronderstellingen, uit onveranderlijke wetten bestaat; Henri Poincare zegt van de wetenschappelijke veronderstellingen, altijd verkeerd wetten genoemd : « Quand on a un
peu reflechi, on a apercu la place tenue par l'hypothese, on a vu
que le mathematicien ne saurait s'en passer et que l'experimentateur ne s'en passe pas davantage. Et alors, on s'est demande
si toutes ces constructions etaient bien solides et on a emu qu'un
souffle allait les abattre. Etre sceptique de cette fawn, c'est
encore etre superficiel. Douter de tout ou tout croire, ce sont
deux solutions egalement commodes qui, l'une et l'autre, nous
dispensent de reflechir. »
De veronderstellingen en de theorieen zijn werktuigen, zij
ontstaan na lange studie, maar zij sterven oak na verdere studie uit. De hepalingen die ons een tijd in moeilijke opzoekingen helpen, moeten steeds vervangen worden.
Laat ons van deze hepalingen geen misbruik maken, vooral
in het onderwijs. Bij het begin van mijn leergang van algemeene chemie, verklaar ik eenvoudig aan de studenten dat ik
niet zal trachten de chemie te bepalen, tdat zij misschien na
verscheidene jaren studie tot dit begrip zullen komen dat het
beter is het woord niet te bepalen; en dan noodig ik ze nit Lich
voorloopig te willen vergenoegen met dezen korten, schijnbaar onnoozelen zin : « de chemie is de chemie ! »

Een Viaming uit den Middelstand
(ALOIS WALGRAVE, Senior 1844-1908)
Lezing door AL. WALGRAVE, Junior,
briefwisselend lid der K. Vl. Acad.
Mijne Heeren
De Viaming uit den Middelstand, dien ik u wil voorstellen,
is mijn eigen vader, Alois Walgrave.
Hij verdient het, dat ik hem vereere en, in dit uitgelezen
gezelschap, v an zijn leven, werk en strijd een beeld teekene, niet
zoo zeer als hooggeleerde of hoog begaafd kunstenaar, maar als
een dier vlijtige Vlamingen, die in nederigen stand en met kleine
middelen, woekerden met hun gaven van geest en hert, en, spijts
alien tegenspoed, immer God en Land en Taal getrouw, met
daad, woord en pen hunnen man stonden en anderen leerden
Viaming zijn.
Hoevelen, die 't geluk hadden te studeeren op College
Hoogeschool, hebben als Viaming niets voortgebracht, niets uitgewerkt, al hadden zij als student den mond vol strijdwoorden
en zangen Zelfs voor eigen ontwikkeling deden ze niets, schreven nooit iets op, lazen nooit iets antlers dan hun dagblad. Vader
laat verscheidene boeken, ontelbare opstellen in tijdschriften na,
en nog v eel meer geschreven werk, vrucht van eigen studie en
nadenken. (1)
Hij wist ontzaglijk veel, beschamend veel voor menig leeraar
en doctor....

De eenige moeilijkheid die 'k voorzie om over hem te spreken, 't is de beperking die 'k me moet opleggen, want wat ik
van hem bewaar geeft stoffe genoeg voor een bock. Misschien
komt het wel ooit zoo ver ook, maar voor 't oogenblik zie 'k er
geen kans over.
Eerst, van waar komt hij ?
Het is overbekend en 't wordt gedurig herhaald, dat in de
16e en 17e eeuw vele Vlamingen naar 't Noorden uitweken,
om vrij te zijn in hunne godsdienstige overtuiging. Het tegendeel moet echter ook gebeurd zijn, eens dat de hervorming voor
goed meester was in Holland, en de Roomsche kerk onder Albert
en Isabella in het Zuiden hersteld was. Een oude overlevering
(1) Het Biographisch Woordenboek van Fr. De Potter, 1890, geeft
de werken van A. W. zeer onvolledig
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in onze familie zegt, dat een Walgrave uit de omstreken van
Amsterdam in die tijden naar Vlaanderen vluchtte om zijn
Roomsch geloof, en kwam boeren in den omtrek van Deynze,
te Bachte.
Naderbij is er bepaalder bericht, uit het begin der 18' eeuw
reeds, en onder de Fransche Revolutie hebben wij te Vynckt,
op 't scheiden der twee Vlaanderen, Jan Emmanuel Walgrave,
huisschilder en blikslager, met zijne vrouw Barbara Simoens, die
een bisschop van Yper onder haar voorgeslacht telt. Die menschen versteken de priesters en kloosterlingen onder 't Schrikbewind, zorgen voor doopen van de kinderen en laten de Mis
doen, 's nachts, in hun huis.
Mijn grootvader, Juliaan Walgrave, was hun noon. Ik heb
hem nog wel gekend. Ben klein, rap oud ventje ; hij stierf in
1892, 91 jaar oud ; en hij was nog een jaar te voren alleen uit
Vlaanderen naar Duffel gekomen om ons te bezoeken. Ik zie
nog zijn verstandig hoofd, nog vol haar, dat niet eens wit was,
hoor hem nog verhalen. Hij ook was lange jaren schilder en
beoefenaar van allerlei kleuterwerk, maar tevens opzichter der
goederen van de graven van Poucke (1). In een huis dat een
dezer graven in 't park had laten bouwen — « 't klein kasteelke»
zeiden de menschen — woonde Juliaan, en is mijn varier geboren.
Hij kon van alles, die Juliaan. Zijne schilderkunst ging veel
verder dan die van een dorpsverver, hij kon ongemeen knap
bloemen, vruchten en decoratieve landschapjes uitvoeren. Wij
bewaren in de familie nog zijn eigen portret, voor een spiegel
door hem gemaakt, in zijne jeugd. Over de gelijkenis kan men,
gezien den leeftijd, maar slecht oordeelen, maar vakveerdig is 't
bovenmate. Verder was hij bedreven in allerlei ornamentwerk:
lijsten maken in stuc en mastiek, vergulden en polijsten. Van
de schelpkens die wij aan de zee opraapten, maakte hij kruisen
en kaders ; en toen hij al in de tachtig was, kreeg ik van hem
nog een blikken kelk om pastoortje te spelen ; hij had hem zelf
nog gemaakt. Ben lezer was hij ook, hij kocht allerlei nieuwe
en oude boeken, veel reis- en landbeschrijvingen, en was inteekenaar op die oude, eerste illustratiebladen « Nederditytsch Magazijn » en andere. De verzameling oude prenten
die hij bezat, moet merkweerdig geweest zijn; na twee geslachten van speelgasten blijven er nog verscheidene gespaard.
Zijne vrouw Coleta De Stoop was een muldersdochter van
Vynckt. Wij boffen, op onze dagen, met onze verlichting en ons
onderwijs. 't Is wat Als onze jongens en meisjes tot hti.rk 14 jaar
(1) De familie Preud-homme d'Hailly, burggraven p an Nieuwpoort
en Barons van Poucke, is eigenaar geweest van het huis waar nu de
Vlaamsche Academie woont. (Belfort 1892. 352) .
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« studiejaar » kunnen zij meestal slecht schrijven, geenszins
vlot lezen noch cijferen, en geestesversiering hebben zij niet.
In dat huishouden De Stoop lag een schat van dichterlijke overlevering. Van zijn moeder Coleta zegt . mijn varier « dat zij een
moedige en geestige vrouw was, die veel wist » en, dat hij
haar tot het laatste van haar leven toe liedjes, en rijmen en
verhalen heeft weten afgeven, die hij nog niet gehoord had.
Zij had een ioudere zuster, Seraphina, die op de familiegelegenheden rijmdichten en zelfs jaarschriften maakte. Alzoo op
't huwelijk van mijn grootouders, in 1827, wenscht zij aan
hare zuster :
...« mogtet gij...
Aen uwen echtgenoot believen meer en meer...
Met behoorlijk eerbied tot zijnen dienst to staen.
Dat hij op zijne beurt ook u na pligt bemind
De kunst en nijverheyd aen 't goed beleyd vervoegt
Opdat gij zoo 't bestaen in uw huvshouden wind
En met malkanderen mogt leven vergenoegt... »
En 't stuk eindigt aldus :
TOEGEDICHT AEN COLI■;TA DE STOOP TOT RUYSSELEDE, TEN JARE :
ALS JULIAIN VOOR 'T ZOENAUTAER
COLETA NAM ALS WEDERPAER.

Een ander dichter of dichteresse v an de familie schreef een
dergelijk stuk voor den doop van Juliaan's achtste kind :
IN DECEMBER TEN JAERE
ALS WIJ ZEGGEN :
NU WIERD DEN KbEYNEN CHAERLES LOUIS WALGRAVE GEDOOPT

Het begint aldus :
Geluk, Walgrave en vrouwe
Nu dat uyt uwe Trouwe
eenen zoon is geboren.
Voor dogters zeven keeren
mogten wij u vereeren,
Maer nu is onze vreugd voor eenen zoon verkoren... »

Aan de meisjes wordt er gezeid :
« Gij Marie en Vierginia
En Philippine en Julia
en Mathilde en Louiezeken
weest nu vroylijk en braeve,
wiegt den klevnen Walgrave,
En als hij krijscht geeft hem een lokediezeken. »

— 231 —
En 't sluit, met een « anagram » op de Meter :
ISABEL, edele burggravin,
Stapte bij het kind de kerk in.
Aen haer mag mijne groetenis komen.
Behaegde 't haer 't Geloof te zeggen,
En haer hand opt het kind te leggen,
Leve de burggravin als meter amgenomen

Verre van mij, Hooggeleerde Heeren, die verzen als kunst
te willen doen doorgaan, maar ziet gij wel, zij toonen, in die
burgerfamilien van over honderd jaar een geestigheid, een spel
en werk met den geest, een « curiositeit » van den geest, die nu
bijna overal flood is, of vervallen. Geleerdheid is nog iets anders
dan de nadperij van hoogeschoolsche wetenschap, die nu de
lagere school verlamt (en de lagere school alleen niet) . Zij moot
een genot zijn van hetgcne men geleerd heeft, passend op het
leven.
Tot (Mar. Mijn vader nu was de negende van dat gezegend
huisgezin, gezegend, want achter hem zijn er nog vijf geweest — MARIA, ALOISIUS, CONSTANTINUS WALGRAVE werd
geboren te Poucke den 24 September 1844.
Zijn geboortehuis, in dat prachtig park, die boomendreven,
die vijvers, beelden en vazen ; dat oud zeventiende-eeuwsch
kasteel, het liefelijk dorpken, vlak voor 't groote parkhek, met
zijn groenen driesch, beplant met boomen, omgeven met kleine
en grootere huizen, al dooreen, in vriendelijk gemengel, dat
alles heeft zijn leven lang mijn vader's hert bekoord. Hij sprat;
ervan met lief de, hij teekende 't in plan en doorzicht, v erscheiden malen, en in zijne verhalen is het daar dat de menschen
leven; Poucke noemt hij Perelghem, en 't nabijliggende Ruysselede, waar zijn vader eerst woonde en hij bloedverwanten had,
wordt daar ook herdoopt tot : Raadselinghe.
Hoe kon het anders of de zoon van die ouders, in zulke omgeving opgroeiend, moest iemand zijn met lust naar kunst en
kundigheid, een zegger en een rijmer?
Hij ging naar school op zijn dorp, onder meer bij zijn toekomenden schoonbroeder, meester Steyaert, die geern bezig was
met zang en gedicht. Deze leerde hem De Bo en Gezelle kennen.
Ik bewaar nog een afschrift, van zijn hand, van De Bo's schoon
gedicht « Mijn Vaderland », op de wijze van : « Ma Normandie ,
(en Fransch lied toen wel bekend :
Men mag den blauwen hemel roemen
Waeronder 't schoon itaalje juicht
Zijn rijken krans van lentebloemen
Zijn boom die van oranjen buigt
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dat hij v oor zijnen leerling Alois afschreef, en- een exemplaar,
met zijnen naam erop, van Gezelle's « Kindeke van de Dood »
dat hij hem gaf.
Van October 1859 tot Oogst 1861 was de jongen ter kostschool te Gijseghem. Hij heeft er goede plaatsen, vooral in Geschiedenis, Aardrijkskunde, Rekenen en Fransch ; ook in « Art
epistolaire » is hij altijd de eerste, en dat verwondert mij niet,
in brieven schrijven is hij altijd een Baas geweest. Zijn bulletin's
zeggen geregeld : «Sa conduite et son application sont tres bonnes.» Reeds van toen af, als 't Moeders feestdag is, of Vader's,
of Nieuwjaar, schrijft hij brieven op rijm, met een jaarschrift
voorop in schoone zwarte en roode letters, als : Liefste Moeder,
Coleta helpe U fang /even, en met roerende `worden van eerbied
en dankbaarheid.
Daarna wil hij schilder worden, en in 1862 en 1863 is hij :n
de leer bij de gebroeders Eugeen en iv arist van Maldeghem,
twee kunstenaars van naam, te Elsene bij Brussel. Hij moest er
niet veel anders doen dan kleuren maken en doeken bereiden,
en ook een zieke, half waanzinnige zuster gezelschap houden.
Cok blijft hij er niet lang. Toch heeft hij op zijn eentje veel geteekend ; veel « zien » schilderen ; veel oogst opgedaan van printen en modellen.
Vader Juliaan was er juist niet voor, dat zijn zoon « artistschilder » werd ; de man had nog kosten genoeg te dragen :
Moeder Coleta werd sukkelachtig en kreeg een verlamdheid die
vele jaren zou aanslepen en uitgaven medebrengen. Zoo kwam
de goede zoon dan op stiel om een kunstambacht te leeren, te
weten bij Meester Adriaan Bressers, den gothiek-decoratieschilder van kerken en beelden te Gent.
Gedurende de vier jaren die hij daar overbracht, moest hij
veel reizen, om kerken en kapellen te helpen versieren. Te Waarloos, bij Mechelen, was hij largen tijd, de heele kerk moest er
rijk geschilderd worden. In zijne vrije uren en dagen liep hij de
streek af waar hij later lange jaren zou wonen ; bezocht Antwerpen, Mechelen en bier met haar kerken en gebouwen, las t.n
schreef veel. Geheel zijn leven Lang is hij een opschrijver, een
aanteekenaar geweest ; allerlei schrijfboeken en boekjes krabbelde hij vol wetensweerdigheden voor zijn vak of zijn kunstgevoel ; of hij dichtte. Een schrijfboek was van toen af betiteld •
Pogingen in de Dichtkunst. Waarloos krijgt, bij 't afscheid, een
7,ijner oudste gedichtjes ; het eindigt aldus :
..« 'k Heb op uw grondje
Zoo menig stondje
Geluk genoten,
Mij niet verdroten,
In vree geleefd.
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Daarom, o Waerloos,
1k min u altoos
Als 't weldoend maantje
Dat eens mijn baanttje
Verhelderd heeft. (1864)

Wij vinden hem in 1865 en 1866 te Michiels bij Brugge,
en te Vijve-Kapelle, ook in die streek. Hij schrijft in een aanteekenboekske : « De edele Jonkvrouw Elisa Verhulst en M r E. Van
Heule met zijne vrouw, geboren Verhulst (1) deden tusschen
Ste Kruis en Moerkerke, op de wijk genaemd Vyve-Kapelle eene
kostelijke kerk, pastorij en twee kloosters bouwen. 't Is Baer
dat Florimond met mij in 1865 naertoe ging om er de houten
gewelven der kerk te schilderen »...
Terwijl hij daar werkzaam was, zes maanden lang, ging hij
's Zondags veel naar Brugge, de stad en de kerken afkijken, en
daar maakte hij kennis met Gezelle, toen onderpastor op S" Walburge. Hij liet hem zijn verzen en proza lezen ; Gezelle verbeterde met eigen hand, en, van 't eerste jaar of van Rand den
Heerd was de jonge schilder en schrijver inteekenaar, ijveraar en
medeschrijver van het blad. 't Eerste dat wij er van hem lezen is
t. Maartsche buien » gedicht te Vijve-Kapelle op Assche-Woensdag 1866 :
« Maar hoort toch eens wat weere buiten !
Hoe d'hagelsteenen op de ruiten
Al klettrend slaan met scherp geluid
Den grauwen, duistren hemel uit !... »

Maar, laat ze doen, al dat geweld vervliegt, en insgelijks
't menschengeweld :
« Zoo ook eens zal hij al vervliegen
D'e wind en 't onbeschaamde liegen
Der onweermakers in oris land,
Die Godsdienst, Moedertaal aan kant
In 't donkerst hoekske willen stellen
Of heel en gansch terneder vellen.
Wij zijn van hen zoo min verveerd
Als van een bijze, rend den heerd. e

Nog uit Vijve-Kapelle zendt hij het lied, dat lang gezongen
geweest is door de Vlaamschgezinden en later in den bundel
« Vijftig Vlaamsche liederen » heeft gestaan :
(1) Dochters van Philip Verhulst, op Wien Gezelle zijn gedicht
(Philip Verhulstens eeredicht) schreef in 1858 Zie Liederen, eerdichten
et reliqua.
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Zoon ben ik van een Vlaam schen vader,
Kind van een echte Vlaamsche vrouw,
Vlaamsch bloed doorstroomt mij elken ader,
Ik blijf mijn lieve Vlaamsch getrouw !

En zoo gaat zijne medewerking in Rond den lieerd mede ;
uit al de plaatsen waar hij bezig is schrijft hij, zoodat Gezelle
hem noemt : « mijn geachte vriend en ijverachtige medehelper » ;
en, in de laatste der 25 jaren van het blad vindt men hem nog
altijd; Duclos schrijft er van hem dat hij is : de getrouwste
van al de medeschrijvers. »
Ook elders wordt hij reeds aanveerd en gedrukt. Te Eecloo
had hij een vriend in August Van Acker, opsteller van het weekblad dier stad : De Eecloonaar, later de Gazette van Eecloo.
Van 1866 of verschijnt daar van hem een Kerstlied, en in 1867
twee verhalen als mengelwerk- : Jantje van Poucke en Rosa.
Het eerste dier twee is eene legende uit de geschiedenis der
heeren van Poucke, en 't vangt aan met eene herinnering :
« \Vie over weinige jaren het geluk of de eer genoot de portretzaal van Poucke's rijk kasteel binnen te reden, hadde, 't kon haast
niet missen, seffens twee portretten in 't oog, die van wederkanten als
schildwachten nevens een dubbele deur hingen... daar stonden twee
ridders, van kop tot teen uitgeschilderd, den degen aan de zijde en
de sporen aan de laarzen. Wat aardig scheen was, dat het eene portret
een wapenschild droeg, zilveren veld met keelrooden toren, terwijl
het andere niet het minste spoor van wapenschild liet zien... Wat voor
bijzondere helden die twee toch mochten geweest hebben, dat was op
Poucke's kasteel eene gebruikelijke vraag geworden, en het gebruikelijke antwoord was : 't Is Jantje van Poucke. » Ja, maar, daarmee
had een vreemdeling zooveel appels als peren, of wist hij zooveel als
zeven, gij liefst hebt : 't Is Jantje van Poucke ! en er zijn er
twee ! 't Welk is dan Jantje ? Wat was dat voor een Jantje ? En wie
was die andere ? » Ja, ziet, dat is het nu eigenlijk wat ik u vertellen
wil. »...

ten schoon begin !
Hij wilde schrijven en dichten ; hij verlangde er naar, uit te
drukken wat hij zag en hoorde ! Het was een drift in hem. Reeds
uit 1865 zijn die .Pvielgedachlen in ((Rond den Heerd» eerst later
gedrukt. Zij toonen in den jongen man een verrukking, een bedwelming bij 't zien der lenteschoonheid, en een teedere godsvrucht tot de Meimaagd, Maria.
' t Moet omstreeks dien tijd geweest zijn dat het gebeurde,
een Meidag toen hij naar huis was gegaan bij zijne ouders.
Hij schreef het nadien als oPdracht aan Maria van zijn eersten
dichtbundel :
« Ben opkomende, gezonde jongeling was ik toen, vol levensluq
en blijde hoop in de toekomst ; beminnaar en beoefenaar van de
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schoone kunsten, maakte ik de verhevenste en grootste ontwerpen :
ja, met de gratie Gods ging ik iets worden !... Dien dag was ik bijzonder verrukt en opgewekt 's morgens was ik zoo gelukkig geweest
ter tafel te zitten van Uw eigen Zoon... binst dien dag had ik mijne
ouders gezien met velen die mij lief hadden... en alien hadden voor
mij zoo vriendelijk geweest ! Vol iever en blijdschap keerde ik terug
waar plicht en genegenheid mij riepen, en met de eigen jeugdige
inbeelding was ik alleen welhaast in 't vrije en opene veld... en 't was
Mei geworden, zonder dat ik schier wist dat de Lente daar was...
Vol was mijn herte en tranen welden in mijne oogen in die ontroerende eenzaamheid... 0 dichters, dichters met uw betooverende woorden en vloeiende verzen ! Zou ik dan nimmer uwe taal leeren en
kunnen gebruiken om goed te doen en om o Maria, koningin van
al wat lief en schoon is te bezingen ?... Zoo dacht ik en zoo begeer.le
ik dan, dien gelukkigen stood, en ik bad : maak, maak gij mij eens
dichter, refine Maget onbevlekt, en 'k beloof het U, het eerste werkje
dat ooit van mij het licht ziet, zal ter uwer eere zijn en U opgedragen.n

Waarheen mocht hij toen terug keeren? 't En staat er niet
bij, maar ik denk bijna dat het eenig verband heeft met doze
aanteekening in zijn werkboekje :
« Den 7 January 1867 gingen P. L. en ik naer Aelst werken in
de kapel op den buiten van M. Leirens. Deze kapel, aen het Lijden
Christi toegewijd is heel koAelijk en lief gedaan... Het duurde
trent acht maenden eer wij daer gedaen kreegen. »

Was 't daarheen dat plicht en genegenheid hem wederriepen? Zeker is het, dat hij er dien tijd veel vrienden maakte en,
buiten zijn kunstwerk, nog veel schreef en dichtte. Maar vooral,
hij vond er zijne vrouw, Maria Billiet, ook een muldersdochter,
van buiten de Brugsche poort te Gent. Haar beide ouders wareil
van de cholera gestorven in de slechte jaren, en vijf van de zes
dochters waren verplicht geweest te gaan dienen ; zoo ontmoette
Vader zijn wederpaar op 't hof van Senator Leirens.
Van mijne Moeder zeg ik, wat ieder weet die haar gekend
heeft, en zijn er onder hen die dit lezen, ze zullen genoeglijk ja
knikken. Zij was een uitgelezene huisvrouw en moeder. Het
n as een lust, haar huis te zien, haar net, zindelijk Inns waar
't koper en tin blonken ; het was een lust haar minzaam wezen
ga te slaan, haar zang te hooren ; want zij zong onder alle werk ;
hare vertellingen !... De nichten en kozijns, de gebuurtekinders,
de studenten onze makkers, zij zagen haar geern en vulden hear
huis met Jong leven ; zij kon de kinders geheele avonden bezig
houden, en de jongheden laten leute maken. Zij was Moeder
T'Valgrave, vol blijde deugd en vrome vreugd.
En haar man was haar god. Zij begreep hem, zij bewonderde
hem; wat hij schilderde, dat bekeek zij preusch, wat hij schreef
c i dichtte, dat las ze en dat zong ze, en dat was voor herb
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i t schoonste van de wereld. Zij kon hem zoetjes plagen, met zijn
geschrijf en gewrijf.
Ja, ze sloeg het zelfs in verzen :
« En mijne vent dat is ne man
Die het heel goed kent om te dichten,
Zeg mij wie dat het beter kan
Om domme menschen te verlichten !
ja hij heeft menig vers en dicht'
In zijne boeken op4-eschreven
Die van ze' leven zien het licht
Of nimmer worden uitgegeven !... »

Wondere vrouw ! Geen ander onderwijs had ze gekregen dan
dat van een vrije dagschool te Gent, en ze las met belangstelling,
niet alleen verhaal of nieuwsblad, maar hooger letterwerk, gedicht of opstel, ja 'k weet het nog wel, toen Dante's Divina
C ornmedia in «Rond den Heerd» verscheen, zij volgde 't en vond
er genoegen in.
Vader en Moeder huwden te Aalst, den 20 Mei 1868, en zij
gingen wonen te Gent, waar Vader als meester decoratieschilder
eigen zaak begon.
Hij werkte vlijtig en zorgvuldig, hield zijn boeken voorbeeldig, was in de werkuren altijd te been. Maar 's avonds, als de
anderen rustten, dan was hij boven, op zijn studeerkamertje, en
dan las hij of schreef. Hij las over zijn vak; al de groote werken
over stijlen en ornamentatie studeerde hij door, overal waar hij
kon, copieerde hij modellen van alle slag en trant, hield er verzameling van en classeerde ze met zorg ; want hij was zijn kunstambacht in de ziel verkleefd, en zou voor niets ter wereld zijn
Vk er k verwaarloosd hebben ; integendeel : bijleeren, altijd beter
weten en doers: Wel was hij vooral door zijn opleiding en tijdsomstandigheden, de middeleeuwsche kunst toegedaan, maar hij
kende de andere kunstvormen al zoo goed, en bestreed immer
de dwaasheid, kerken in klassieken stijl gebouwd, te versieren
volgens gothieke kleur- en vormwijzen. In het Belfort schreef
hij daarover, en over kerkschildering in andere opzichten, een
lange studie (1893) .
In de jaren '70 was echter de neo-gothiek nog in vollen
zwang. Vaders christen gemoed gaf hem het denkbeeld in, de
spreuk : Geloofd zij Jesus Christus, kunstvol gedrukt en versierd, te verspreiden. Eerst teekende hij daarvoor acht modellen van (( beeldekens » of sanctjes, en, iets later, verschillende
Nieuwjaar- en Feestbrieven, in den trant der versierde handschriften van de middeleeuwen. Hij reisde zelfs een tijd het
land rond, om die nieuwigheid zelf aan te bieden in winkels
en gestichten. Het boekje waarin hij die uitstappen opschreef
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met de voornaamste merkweerdigheden die hij tegenkwam, is
nog in mijn bezit.
De vakwoorden van zijn ambacht teekende hij ook zorgvuldig aan ; een lijst die hij opstelde werd naar de Vlaamsche
Academie gezonden. (1)
Verder was Vader, altijd gereed tot samenwerken met de
anderen van zijnen stand en stiel, tot verdediging der gemeenschappelijke belangen, tot onderlinge beleering en ontwikkeling.
Hij was de eerste secretaris der Handel-, Nijverheid- en Kunstglide in 1880 gesticht in den schoot van het S t JosephgenootschaP, te Gent, en ik vind spoor van minstens 14 voordrachten
die hij aldaar hield over allerlei onderwerpen die zijn vak of de
Vlaamsche beweging aangaan. De samenwerking was altijd zijn
droom. Nog op 't einde der jaren '90 schreef hij een antwoord
tot oplossing van een prijsvraag door het Davidsfonds uitgeschreven over de maatschappelijke toestanden. Het geschrift
schetst de inrichting van samenwerkende vakv ereenigingen,
steunkassen, leeningsbanken enz... voor den middelstand.
De toestand der kleine werkbazen of « meesters » van ambachten was in die jaren '70 en '80 in voile crisis. Mijn vader
ondervond het aan den lijve : die vlijtige, zuinige man heeft
geheel zijn leven moeten sukkelen om eer te doen aan zijne
zaken. In zijn roman Gebroeders kan men zijn eigen beeld lezen
under de trekken van Karel Verburger, den bouwmeester en
beeldhouwer te Raadselinge, met zijn lieve vrouw Roza, en zijn
aangenamen huiskring, waar echter immer, als een spook, de
vrees oprijst : hoe aan 't geld geraakt om aan de verplichtingen
te voldoen? Wel kwam er altijd uit eene of andere richting hulp
van werk en steun, maar zulk leven van spanning en angst kan
niet dan vermoeiend en ontmoedigend werken op den mensch,
hoe veerkrachtig en vol goede plannen hij ook weze.
« Ja », zegt hij ten slotte, na de schildei ing van Karel Verburger's toestand « daar hebt gij nu naar het leven en in voile waarheid
een van die benijde menschen afgebeeld. Zij worden benijd, te kort
gedaan, gehoond en vervolgd door vele rijken en bemiddelden, die
noch hunne deugd, noch hun genie, noch hun goed oordeel bezitten ;
zi,i worden benijd, bedrogen en bestolen door velen hunner gelijken,
door minderen, door sommigen hill-111er eigen wemlieden zelfs ; waar nn •
Wel, omdat zij zedelijk en stoffelijk hooger staan, of schijnen te staan ;'
omdat zij meesters heeten ! Hoe goed en rechtveerdig een meester...
ook zij, hij is toch immers een meester, 't is te zeggen een dwingeland, een uitbuiter zijner onderhoorigen— die zich zelf en zijne kine.k,

(1) Zie Gedenkboek : Feestviering tier K. Vl. Acad. 1911. 131. 218.
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reit groot houdt met het werk van anderen ! 'miners, de socialisten
hebben 't gezegd !
0, zaten die felle mannen eens in de schoenen van vele Bier
benijde bazen ! »

Dat was mijn Vaders innig gepijnigd en gekwetst gevoel
van middelstander, tusschen hooger- en minderen stand geduwd
en gestooten. Hij -vooral : Hij was veel geleerder en fijner dan
menige doctoor, notaris of zelfs, gewijde wetenschap daargelaten, dan menig priester, en daar hij geern over kunst en kundigheid sprak, zocht hij soms hun gezelschap, en werd er buitengekeken « omdat hij maar een... werkman » was, maar eigenlijk
omdat zij zijn hooger wezen niet lijden konden : nit nijd of zelfverwijt. En bij die van zijnen stand, kleine burgers van alle
stielen, bij zijn eigen werkgasten, werd hij ook benijd, omdat
hij een Mijnheer was ! Ik _hoor het sommigen nog zeggen. Maar
als die « Mijnheer » met zijn a Madam » en zijne kinders 's Zondags nit wandelen ging, en na lang gaan en dorst lijden eindelijk
in een landsche herberg dierf binnengaan om een glazeke koel
bier, hoe menigmaal heeft hij daar zijn eigen werklieden gevonden, ook getrouwde lieden, die dronken waren en voortdronken, snoepten of speelden voor groot geld ! Dat zijn dingen die
een won onthoudt, al is dat alles nu zoo lang geleden !
Met dat alles, spijts dat alles, was Vader toch benijdbaar :
hij was een bewuste christen, die moist waarom ; een man van
Moog geloof, en die zijn best deed om zijn geloof te beleven, door
de moeilijkheden van den levensstrijd. Hij was een bewuste
kunstenaar in zijn vak, en kunstgenieter daarin en daarbuiten,
hij was bewust Vlaming en beoefenaar van zijne taal, in waarheid en schoonheid, zoo goed hij kon. Hoevele zijn er alzoo,
onder de kleine burgerij, onder de werklieden of ambachtslieden,
ja onder hooger werkgevers, onder de vrije beroepen zelfs? En
bewust zieleleven toch is geluk on aarde, zelfs in kwellin,gen en
tegenspoed is 't de troost, en laat het feed vergeten.
Ik zie nog voor mijne oogen dat huiselijk leven, bij ons !
Vader leerde ons, in dagelijksch gesprek, bij de eenvoudigste
dingen, veel meer dan we ooit in de scholen vernamen. Het
verwondert mij nu nog dikwijls, te hooren spreken als van iets
nieuws of iets buitengewoons. over zaken waar wij als kind mee
speelden. Dagelijks ontmoet ik nu nog in mijn lezini2-s en begrip'pen en voorwerpen en feiten, die ik uitsluitend thuis gezien en
gehoord heb ; woorden nog veel meer, woorden die nu in woordenboeken staan, als 't lukt, maar die lagen op de lirmen, in
lied, in 't ges prek van vader, en van moeder ook... Waar ze
't allebei mogen gehaald hebben, ik weet, het niet, maar bun
woordenschat was ongemeen rijk. Vader deed ons daarbii leven,
leidde onze lezingen. Ge moet niet denken dat wij als jongens
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naar beliefte, b.v. Conscience niochten lezen ! Geen sprake van !
Ja wel : Hoe men schilder wordt, en Het geluk van rijk te zijn;
wat later De Leeuw van Vlaanderen en zoo voort; sommige
werden heelemaal afgeraden of zoo pittig belachelijk gemaakt,
dat wij ze niet wilden lezen, of later lazen uit vermaak met
Vaders rake opmerkingen. Vader deed ons teekenen, letters zetten, muzieknoten kennen ; hij vertelde uit allerlei geschiedenis,
van de Grieken en Romeinen tot heden toe ; uit de schrijvers
die hij gelezen had : van Robinson Crusoe, van Gulliver ; van
Don Quichote etc. en dan die platen ! Die honderden oude platen
die in zijn kartonnen staken. Als dat uitkwam, en hij begon
daaraan uit te leggen, dan was 't zonder einde. Ik heb zoo een
zekere zekerheid, dat wij daar meer leerden dan in de rijkste
cinema. In alles komt het er maar op aan, hoe het gedaan wordt.
Wij hadden een kijkkast met zichten uit Vlaanderen en buitenland, Zwitserland vooral ; wij hadden prentenboeken, met dieren, met vogels, met vertellingen, met landschappen. Wij hadden
de huiselijke feesten; Kerst-, Nieuwjaardag, Vaders en Moeders
besteek, en « dat ging bij ons nooit lijk op een ander ». Vader
gaf daar een anderen draai aan, een toon of beteekenis die 't onvergetelijk maakten, al ware 't een koddige plechtigheid, met
veel vertoon van zang en directie, van opzeggen, of voorlezen
die moeder en ons deden tranen lachen.
Met voile recht tong hij dan ook zijn lied : « Wat ik min ».
En na 't eerste voorwerp zijner liefde : Het geboortedorp en
't vaderhuis, komen zijn huis en gezin :
Doch 'k min een plekje nog op aard
Een dierbaar hoekje grond •
Mijn eigen thuis, mijn eigen haard
Waar liefde mij eens bond,
Waar huist mijn trouwe hertsvriendin,
1k koning ben van heel 't gezin,
Waar groeit mijn hoop en troost... (1)

Maar ziet ge wel, ik moet daarvan zwijgen, want « ex aban-

rlantia cords ne.v
Tusschen zijn werken en sla y en, naast zijn vakstudie- en
strijd was Vader taal- en letteroefenaar.
Hij las geern oude boeken — van zijn vader nog, en nit
Poucke's kasteel hoorde 't Yolk uit en zond zijne vondsten op
naar Rond den Heerd.
Hij dichtte. Slechts een bundeltje poesie is van hem gedrukt:
(i ERN STRENTJE,

den herobbouwers en beminnaars der vlaam-

(1) Dit en verschillende andere van Al. Walgrave, Sr's gedichten
werden getoonzet door Fr. Mille, Aug. De Sutter en anderen. V456r
alles is Op de weiden van Bethlehem, door Mille op te merken.
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sche letterkunde eerbiediglijk aangeboden door ALoys

WA ;GRAVE. Gent. Stepman 1881. » Naast Godsdienstige gedichten,

vooral over het Kerstfeest en de Moeder Gods, bevat het vaderlandsche verzen, en ‘erscheidenheden ; slechts vier gelegenheids-

gedichten.
Ik zal dat boekje niet tot hooge kunst verheffen, en ben
zelfs niet blind voor zijn zwakheden. Toch staan eenige Bier
verzen boven het peil van wat er toen als poesie verscheen,
'Gezelle en Rodenbach daargelaten. ZOO de frissche navolging van
« 't Soudaans dochterken » in de Historze van den Schoonen
Prince die Maria zocht en vond; a% het reeds vermelde « Zoon
ben ik van een vlaamschen varier »; z645 zijn volkslied : 'k Ben
Rentenier; ook hier en daar een trek uit de Meiliederen en
Kerstgezangen. Maar Vader zou, met gelegenheid en tijd, vooral
een hekeldichter geweest zijn. Men ziet dat hier in het boekje,
men ziet het in de vele onuitgegeven verzen ook. Dat blijkt uit
zijn stukken : Omgekeerd en 17,.rij! tegen de 19' eeuwsche vrijsdenkerij ; dat spreekt ook uit zijn goed gedraaid verzeken :
ERN SNUIFJE
Wat repte zij dapper heur bastaardtong
Wat draaide zij 't kopke flink,
Wat maakte zij menigen krommen sprong
Het vlaamsche, verfranschte ding !
Zij had immers even Parijs gezien,
Haar hoofd was ervan op hol :
« Oh qu'il fait charmcint bij verlichte lien
Au courant des modes, en vol
De provenance et de respect, vooral
Voor 't liefelijk schoon geslacht !
Maar ach, que c'est triste ici! Overal
Ces Lourdes manieres! » — Zij dacht :
Voorzeker hier kent mij toch niemand, en
Vrij mag ik blagueeren nu.
— « Voorwaar » onderbrak haar een dameken,
Wij alien benijden U ;
Want, j uffrouw, een groot avantav hebt gij
Toch boven ons allemaal :
Te Gent zijn geboren, en kennen vrij
De Vlaamsche manier en taal,
En dan nog eens zijn mogert medegaan
Om modestof naar Parijs,
Z66 wordt men, neen anders kan 't niet bestaan,
Bevoorrecht op d'hoogste wijs :
Men krijgt de avantage van juffrouw die
Is lourde en legere saam ! »
Ben snuifje werd rondgedeeld, en alwie
Vlaamsch bloed had was 't aangenaam.
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De later geschrevene gedichten zijil meest gelegenheidsverzen geweest, behalve het Kerstlied of Kerstgedicht dat hij, haast
seder jaar, in de Gazette van Eecloo liet drukken. Onder deze
zijn er twee merkweerdig, in oud-vlaamsch : Fan die drij traPPen van vernederinghe bi de gheboorte Christi en : Een; nieuw

Liedekijn of ouder wijse of to den I'Veest-Ghegroet van Kerstmesse. De trant der 16' equwsche liedjes is er wondergelijkend
nagebootst, op oorspronkelijke vinding van gedacht en beeld.
Ook in dat Vlaming- en letterleven was hij een samenwerker, en ijverig lid van de genootschappen die daartoe gesticht
werden. Te Gent was hij stichtend lid Nan 't Davidsfonds
lid van Snellaertskring; te Brugge, van 1874-78, lid van SteLuitgaardegilde, niet alleen op papier, ook met woord, geschrift en
daad. Wanneer hij iets deed, wilde hij 't wel doen en zijn geldelijke bijdrage scheen hem niet genoegzaam, werk wilde hij cr
doen, en deed het. Wat een voorbeeld voor velen, voor de
meesten op onze dagen, zelfs die tijd en geld en bekwaamheid
in overvloed hebben, en van wic men niets kan gedaan krijgen
Hij was, in jeugd, rijpen leeftijd en in oude, zieke dagen nog
steeds, doende voor God, taal en land. Hij was er trotsch op,
nederig zijn klein «steentje» in den bouw van Vlaanderens nieuwen tempel te steken. Zoo dicht hij het in de inleiding van
zijn bundeltje, nadat hij de herstelling van dien praalbouw heeft
gevierd
« En ik ?.... Ach ik zucht om mijn machteloosheid,
1k brand zoo van innig verlangen
Om toch in den tempel ons roem toegezeid
Een weerdig trophee ook te hangen !
0, mochte ten minste dit steentje van mij
Ons praalgebouw toch niet ontsieren ;
Ja mocht het, al waar 't ongemerkt en op zij
Van nut zijn in 't Vlaanderen vieren !
Zoo weze 't gering, maar het moedige er aan
Om edeler steepen te bieden,
Dan is aan mijn innigste wenschen voldaan,
Dees hoop doe mijn schuchterheid vlieden !... »

Helaas, die schuchterheid heeft hem nooit verlaten, zij was
de oorzaak zijner bitterste ervaringen.
Door familiebetrekkingen en werkgelegenheid aangelokt,
verhuisde de Schilder-Schrijver in 1881 naar Duffel bij Mechelen.
Een van zijn eerste bemoefingen aldaar waren de Feesten voor
het onthullen van het standbeeld van Kiliaan. Vader teekende
de versiering en de wagens, en dichtte de Cantate : Hulde aan
Kiliaen op muziek van Gevaert (1882) .
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Te Duffel schreef hij ook de voornaamste zijner werken.
Buiten het « Steentje » was in den Gentschen tijd verschenen :
Legenden en geschiedkundige verhalen » Gent. Stepman 1881.
Het bevat (( Jantje van Poucke » waarover hooger, en drie andere, waaronder (( De groene schuimers », dat 't vorig jaar als
mengelwerk in de Gazette van Eecloo was gedrukt en dat later
tot een langer verhaal uitgebreid, in 1891 verscheen bij Siffer
te Gent. Het is een historisch erhaal uit den tijd der eerste
Kruistocht.
De « Gazette van Eecloo » kreeg dikwijls de eerste keur van
Vaders verhalen. Reeds vroeger, na de allereerste proeven, kwamen daar : Na lijden komt verblijden (1869); Drij dagen uit
het leven eens kunstenaars (1871). En veel later : Van twee
kozijns en van nog andere menschen (1900). Jammer genoeg
zijn deze verhalen nooit tot den boekvorm gekomen. Het laatste
is nogmaals, in vertellenden vorm, eene opwekking tot vlaamsch
Leven onder de burgerij, vooral onder de vrouwen.
Kortere verhalen verschenen in het prijsboekje : Zedeschetsen en karaktertrekken. Mechelen. Dessain 1883. Een dezer,
ZelfoPoffering, is eene familiegeschiedenis uit den Beloken tijd
van de Revolutie. De namen van menschen en plaatsen zijn er
veranderd, maar in Vaders handexemplaar rechtgezet.
Tusschendoor schreef hij in ((Bond den Heerd» allerlei bijdragen : Vertellingen (De boer en de reus. — Quibus. — Wie
had er gelijk?); enz. enz. Mededeelingen over Volksgebruik,
taal, letteren of geschiedenis, en ook gedichten (o. a. Aan ooze

vier zonen, bij de Eerste Communie van Alois, onzen jongste,
zeker zijn best bezorgde en langste gelegenheidsgedicht, waarin
hij geheel zijn vaderhert uitspreekt. Het werd toen afzonderlijk
in een brochuurtje afgedrukt). Hij was in de jaren 1888-93 briefwisselaar van het Fondsenblad van Gent, en, naast loopende
nieuws, schreef hij er soms ook over politiek en Vlaamschen
strij d.
Hij deed al wat hij maar kon om aan zijne taal plaats
geven waar 't zijn moest. Een voorbeeld : Toen in 1892 groote
Jubelfeesten op touw werden gezet voor het vijftigjarig bestaan
van Sint Vincentiusgenootschap, in 1842 door Ozanam te Parijs
begonnen, was er eerst nergens spraak van Vlaamsch. Vader
gebaarde van niets, maar zelf ijverig Vincentiaan kon hij toch
niet werkeloos blijven. Hij schreef naar zes Vlaamsche dagbladen over de aanstaande feesten, altijd in anderen vorm,' en kondigde overal aan, als was het officieel beslist, dat op al de feestzittingen, zelfs te Brussel, Vlaamsche redevoeringen zouden nitgesproken worden. De berichten werden in vele andere dag- en
weekbladen overgenomen, en, — was 't nu daardoor veroorzaakt
of ook nog door andere invloeden, maar het zal er voorzeker

-243-toe geholpen hebben, — hoe 't zij, alles gebeurde op de feestelijkheden zooals het betaamde (1).
Van den zedenroman Gebroeders (Gent. Siffer 1892) door
het Davidsfonds uitgegeven, heb ik hooger reeds gesproken. Wij
zien er de lotgevallen van vier zonen uit een huisgezin van Perelghem, waaronder een priester, een socialist, een Bakker en een
bouwmeester. De socialist trekt naar Amerika, maar komt ginder
tot werk en andere gedachten en keert rijk terug naar 't land,
waar hij bij den bouwmeester broederlijk ontvangen wordt, al
spreekt hij van zijnen rijkdom niet, en zeer koud onthaald door
zijn anderen broeder den rijken, schijnheiligen en gierigen bakker. Deze echter vaart er slecht met terwijl de moedige Karel,
de bouwmeester, er boven op komt. Het verhaal loopt, naar mijn
Vaders gewoonte, over allerlei maatschappelijke en zedelijke,
godsdienstige en Vlaamsche toestanden. Het was den Schrijver
onmogelijk, zijne denkbeelden niet te verkondigen waar hij
daartoe kans zag. Zoo is het ook in de uitgebreide Kerstnovelle :
E gn man, een woord, in Belfort 1894 gedrukt, en in zijn allerlaatste verhaal : De erfgename, dat ik van zijn handschrift, in
potlood geschrev en, liet afdrukken bij Van Hoof, te Hoogstraten
in 1907. Daar zien wij een brave dienstmeid, plotseling door
erfenis schatrijk geworden, allerlei moeilijkheden beleven vanwege menschen, familie en anderen, die haar willen uitbuiten of
bedriegen. Zoo moet zij een heele opvoeding doormaken, eer zij
met haar geld weg weet om er goed met te doen : dit geeft
natuurlijk weder aanleiding tot allerlei bedenkingen van zedelijken en socialen aard.
In 1893 ging Vader te Heyst aan Zee wonen. Daar, lijk
overal, was hij christen en Vlaamsch middelstander, en poogde,
ten prijze van veel last en tegenspraak, een beetje Vlaamsch
gevoel in die v erfranschte badplaats te steken. Hij stichtte er
een weekblad: De Heystenaar, waarin, op twee jaar tijd, 95 artikels en een mengelwerk : Weelde en ellende van zijne hand verschenen. In 1900 werd het blad versmolten met De Zeekust van
Blankenberghe, en nogmaals op een jaar, schreef de onvermoeide
man 42 artikels over allerlei zaken, godsdienst, binnen- en buitenlandsche staatkunde, kunst, geschiedenis en levensberichten,
alsmede eenige gedachten.
Maar de tijdelijke voorspoed Wilde bij hem niet zijn. Hij
verloor zijne duurbare echtgenoote, en zoo goed als alleen, werd
hij door huishoudelijke noodzaak vijf jaar nadien tot een tweede
huwelijk gebracht. Hij scheen te herleven, toen de ziekte aankwam die hem traagzaam ten grave leidde : eene algemeene ver(1) Vader Walgrave was briefwisselaar met meest al de strijdende
Vlamingen van zijnen tijd, vooral in de Vlaanderen.
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lamming. Op 't laatste kon hij niet meer schrijven dan met potlood, en nog hield hij niet op, zijne overwegingen op papier te
brengen. Zijn laatste geschrift is een droeve beschouwing over
de lang-uitblijvende zegepraal van het Coed over het Kwaad,
v an de rechtveerdigheid over 't onrecht, van Vlaamsche deugdelijkheid over Fransche pralerij in eigen land, en zich zelf ziet
hij na een leven van ijveren, beminnen, spreken en schrijven, in
schijn verwonnen en nutteloos....
a Maar klaag ik dan ? Dat ware gansch onredelijk. Inderdaad, kon
het beter, dan van hier reeds zien en ondervinden de ijdelheid en
nietigheid van al wat ons toelacht op aarde : jeugd, gezondheid, vlugheid, eer, roem, gezond verstand zelfs ? 't Is al niets : deugd en
ondeugd alleen, blijven... God, wat zijt gij goed, en wat ben ik Uwer
onweerdig ! Maar al die lieden die moeite en verlet hebben met den
onnuttige, vooral mijn vrouwe van wie engelachtig geduld geeischt
wordt ! God, ondersteun hen, en dat het ook hunne zaligheid zij ! »

Zoo liep dat bedrijvig en hard beproefd leven ten einde.
Kort voor Kerstmis 1908 werd Vader berecht ; toch wilde hij op
den Hoogdag nog opzitten, zijn zwarte laken kleederen aan hebben, ter eere van 't Goddelijk Kind, lien dag geboren, en dat
hij immer zoo gevierd had en bemind. Den avond zelf voor hij
stierf, las hij nog zijn oude « Gazette van Eecloo », en vooraleer
hij den laatsten keer te rust ging op aarde, gaf hij al de aanwezige kinderen zijn benedictie, en, moeilijk sprekend, zei hij :
« Laat u niet verleiden door de booze wereld ». In den nacht
v an 28 tot 29 December mocht ik hem de laatste absolutie geven ;
omtrent 1 ure was hij in zijn lang gezochte en verlangde rusty
bij God.
*
**
Laat ons nu eens overzicht maken. Hier hebt gij dus een
`'laming, die, sedert zijn 18e jaar ambachtsman, dagelijks — en
meer dan 8 uren, ik verzeker het u ! — zijn handwerk bedreef,
en die daarbij, zooals hij 't zelf aanteekende, 227, zegge tweehonderd zeven en twintig geschriften liet drukken ! Onder deze
zijn zes boeken, waaronder een dichtbundel en vijf verhaalboeken ; dan vijf langere verhalen in feuilleton ; een langere novelle
in 't Belfort, 't overige zijn korte vertellingen, of mededeelingen
over allerlei, vooral over kunst en volkstaal, volksgebruik of
geschiedenis; een langer kunstopstel over kerkschildering en
een menigte ongebundelde gedichten. Voegt daarbij ten minste
zooveel nergens gedrukte handschriften, van alien aard, zelfs
Brie tooneelstukjes, een hoop aanteekeningen over zijn vak en
zijn leven, en een aantal voordrachten !
Is dat niet ontzaglijk ?
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meer tijd gehad om zich aan de lettered te wijden, ja, hadde hij,
gelijk nu de werklieden, maar 8 uren te werken gehad iederen
dag 1
En dan was hij nog bevreesd, op 't einde, niet genoeg te
hebben gedaan, en met ledige handen voor zijnen Heer te verschijnen ! Dan twijfelde hij nog, of zijn leven wel nuttig was
geweest ! 0, hij weet nu wel beter, want hij is nu daar, waar
ieder goed inzicht, iedere moeite voor Gods glorie, voor de verdediging van zijn Kerk op aarde, voor de verheffing en het
onderricht der zielen van zijn huisgezin en van zijn yolk, duizendvoudig wordt beloond ! En wij oak, zijne kinderen, weten
het. Wij : een die zijn kunstwerk heeft voortgezet en het met
hooger kennis, reeds aan zijn eigen zoon overleverde; een die
als onderwijzer sinds meer dan dertig jaar de deugd opleidt;
twee priesters en een kloosterzuster die, na vele jaren missie-werk, thans in 't onderwijs voortgaat, wij weten en zijn het
bewust, dat zijn leven vruchbaar was en nog is, en in de toekomst blijven zal. Maar wat wij niet overzien kunnen, 't zijn
de zaden, de kiemen, de scheuten, bloemen en vruchten, dieuit zijn woord, gesproken en geschreven, in dt geesten gegroeid hebben en geleefd, en dat nooit tot dwaling of bederf,
altijd ten goede, God ter eere, 't yolk ten bate.
Hoe ouder ik word, hoe hooger ik mijn Vadertje schat, hoe
preuscher ik ben, hem te stellen naast al die honderden en duizenden, die met of na hem leefden, en die meenden of meenen
Vlaming te zijn, omdat zij een gazetje of wat strijdbrochuurtjes
lazen en napraatten ! Veel klagen en veel eischen van anderen en
van een bestaanden of gedroomden Staat, dat kunnen zij. Maarhunne krachten inspannen, hunne vermogens verdubbelen en
vertiendubbelen, mededeelen wat ze hebben aan de anderen en
zelf wat doers? Hoe weinigen, helaas !
Waren er nu eens naast de eigenlijke beroepsgeleerden een
duizendtal Vlaamsche menschen uit alien stand, die alien, naarhun vermogen, evenrediglijk zooveel deden als mijn Vader....
1k durf het bijna niet zeggen wat er geheuren zou, maar in alle
geval wat meer dan nu!
Wij, zijne afstammelingen zijn hem dankbaar, en ik durf
hopen, van heden af, dat Gij, Heeren der Academie, en velert
met U, zijn aandenken met eere bewaren zult.
Vollezeele, 1 Maart 1926.

Driejaarlijksche wedstrijd
in de Nederlandsche Letterkunde
(XVe tijdvak 1918-1920)
Verslag van den keurraad door W JozEF MULS.

Antwerpen den 5 October 1923.
Mijnheer de Minister,
Wij hebben de eer, in de volgende bladzijden, verslag uit to
brengen over de werkzaamheden van den keurraad, bij Koninklijk besluit van 22 Maart 1921 aangesteld tot beoordeeling van
den driejaarlijkschen wedstrijd in de Nederlandsche letterkunde
(XVe tijdvak 1918-1920) .
Die keurraad, waarvan deel uitmaakten de Heeren K. Elebaers, J. Muls, L. Scharpe, J. Van Mierlo en Om. Wattez hield
elf vergaderingen (nl. op 21 April, 2 Mei, 28 Mei, 11 Juni, 16 Juli,
8 October, 8 November, 6 December 1921; 10 Januari, 16 Februari 1922 en 5 September 1923) .
Hij verkoos den Heer Omer Wattez tot voorzitter en den
Heer Jozef Muls tot secretaris-verslaggever.
Honderd twee en twintig werken werden door de juryleden
gelezen en besproken.
In het tijdvak dat aan ons oordeel onderworpen was verschenen ook :
van Karel Elebaers : VAN LTEF EN LEED.
van Omer Wattez : OORLOGSSONNETTEN.
van Jozef Muls : DE VAL VAN ANTWERPEN, HET LEVENDE
OUD-ANTWERPEN, HET RIjK DER STILTS (DE KUNST EN
DE OORLOG) .
-die als werken van juryleden buiten bespreking moesten vallen.
Aan den Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten
to Brussel.
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Het oorlogsproza
De letterkundige geschiedenis van Vlaanderen in de jaren
'18, '19 en '20 staat in het teeken van den oorlog.
Het is wel opvallend dat niet tijdens de groote wereldgebeurtenis doch onmiddellijk daarna, de weerslag werd gevoeld in de
letterkundige voortbrengst van dit land.
Wij bezitten geen enkel werk als « Le Feu » van Barbusse
dat rechtstreeks uit de gruwelijkheid van het oogenblik werd
geboren en als een aanklacht weerklonk te midden der reusachtige menschenslachting.
Dat moet ons nochtans niet verwonderen. De schrijvers die
in het land bleven ondergingen den neerdrukkenden invloed der
bezetting met al hare zedelijke en stoffelijke gevolgen. Het literair leven was er onmogelijk geworden. Nagenoeg alle de in 1914
verschijnende Vlaamsche tijdschriften waren vrijwillig geschorst.
Een strenge censuur verhinderde overigens elke vrije uiting der
gedachte.
De jongere schrijvers die rechtstreeks deel namen aan den
strijd, de enkele zwervers in het buitenland, verkeerden in al
te ongunstige omstandigheden om aan rustig bezonnen werk
van langen adem te kunnen denken. De zeldzame Vlaamsche
druksels die in. het buitenland verschenen, tijdens den oorlog,
`waren krantjes voor vluchtelingen en soldaten : « De Stem uit
Belgie » te Londen, « De Vlaamsche Stem », « Vrij Belgie » in.
Holland, « De Belgische Standaard » in De Panne, « Het Vaderland » in den Haver. Zij waren in beslag genomen door nieuwsjes
uit het bezette land en de vluchtoorden, door polemiek over de
taalkwestie en de toestanden aan het front. Zuivere letterkunde
kwam er slechts sporadisch in voor, was fragmentarisch en van
onderhoudenden card.
Het eenig vlaamsch tijdschrift dat tijdens den oorlog in het
buitenland verscheen was Onze Kunst, door Dr. Paul Buschman
van nit Londen bestuurd, en dat het schrijven van enkele vlaamsale kunstessays heeft bevorderd.
Wat er ook gedacht, gedroomd, geschreven werd aan het
Front, er ontbrak gelegenheid om het te veropenbaren. Er
was geen band die de schrijvers samen hield, die ze onderling
met elkaar in betrekking deed blijven. Geestelijke vereenzaming,
moedeloosheid waren het lot der intellectueelen in die dagen.
Noord-nederlandsche tijdschriften en dagbladen hebben stukken
en brokken van het gevoels- en gedachtenleven van toen opgenomen.
Pas in 1918 nadat S. K. V. H. bibliotheken en studiekringen
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aan het front had opgericht, nadat de Haversche R2g-eering voor
studenten onder de wapens weer de gelegenheid had opengesteld om academische graden te veroveren, ontstond er een meer
geregeld intellectueel leven dat tot uiting kwam in September '18
in Ihet wetenschappelijk informatie tijdschrift Studax. De dichters en de schrijvers begonnen elkaar op te zoeken en de behoefte
aan een eigen orgaan deed zich weldra gevoelen. Oscar Dambre,
een jong letterkundige aan het front, zond de omzendbrieven voor
de stichting van Yzerbloemen, enkele weken later Nieuw Vlaanderen herdoopt, en dat met de medewerking van een ander oorlogsvrijwilliger, Dirk van Sina, op het punt stond te verschijnen
toen de wapenschorsing op 11 November 1918 werd uitgeroepen.
Al wat tijdens den oorlog werd geschreven en door de gebeurtenissen geinspireerd kon aldus slechts na de wapenschorsing in
boekvorm verschijnen. Veel ook van wat tijdens de gruweljaren
werd beleefd zou pas achteraf uit de napeinzende herinnering
worden opgeteekend en te boek gesteld.
Zoo kregen we in de jaren '18 tot '20 die uitgebreide oorlogsliteratuur die we met eerbied begroeten als het ontroerend getuigenis van hetgeen de vlaamsche schrijvers-soldaten tijdens de
wereldontreddering hebben gezien, gedacht en gevoeld.
Tot een werk van Europeesche beteekenis hebben zij het niet
gebracht. Zij vermochten niet de geweldige gebeurtenissen in
haar wereldsdhokkenden omvang te beheerschen. Het bleef, in
het proza althans, bij de ionmiddellijke opname van het nabij-gele.
gene en het persoonlijk-ondervondene. Nieuwe wendingen in de
gedachten, nieuwe geluiden in de taal, een andere rvthmus in
den stijl, die in andere landen met den oorlog samentreffen, kunnen bij ons niet waargenomen worden. Het blijft in het proza bij
de specifiek vlaamsche schilderingskracht en vertelkunst. Uit de
poezie alleen gaat soms een groot menschelijke kreet omhoog.
Als de meest vruchtbare schrijver moet hier vooraf Ernest
Claes genoemd worden. Hij liet bijna te gelijker tijd drie oorlog-sboeken verschijnen.
In Oorlogsnovellen heeft hij de herinnering bewaard aan
's Lands overrompeling door de vijandelijke legers. Uit die dagen van zon, van koorts, van opwinding en vaderlandsliefde in
Augustus 1914 doet hij enkele typische figuren opleven zooals
de onvergetelijke Saelens, die slimme « Brusselair », oorlogsvrijwilliger van twee en vijftig jaar en die eenvoudig als een held
wist te sterven, of dat ontroerend « schamel moederke » dat, door
de bewegende troepen heen, met een mandje vol mondkost haar
noon opzoekt en hem dood vindt op het oogenblik dat zijn makkers hem gaan begraven.
Uit den Oorlog Namen 1914 voert ons meer redhtstreeks te
midden der eerste gebeurtenissen zooals deze zich rond de vesting-
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van Namen afspeelden, de vlucht der dorpsbewoners voor het
aanrukkende Duitsche leger, het eerste kanongebrom over de
zomervelden, de inkwartiering van soldaten, het schijnbaar doellooze bewegen, de haastig aangelegde loopgraven, het gefluit der
kogels, het openbarsten der schrapnels, de eerste dooden, de verwoeste huizen, de misere der menschenwrakken in de ambulancies. Het is eenvoudig noteeren van Bingen in een dagboek, maar
alles wordt op zoo ontroerende wijze verteld, dat wij geheel door
de elkaar opvolgende gebeurtenissen worden ingenomen en pas
achteraf de synthese missen van het ontzaglijke en het monsterachtige dat met den oorlog over een vreedzaam zomerland was
gekomen.
In Bei Uns in Deutschland vervolgt de schrijver het verhaal
van eigen oorlogsbevindingen nadat hij, gekwetst rond Namen,
in handen der Duitschers viel en als gevangene werd weggevoerd.
Andermaal een dagboek vol humor, vol smart ook en bedwongen
lyriek. Eerst naar Gotha, dan naar Erfurt en eindelijk de verlossing, de uitwisseling tegen Duitsche gevangenen in Zwitserland
en de aankomst in Frankrijk. wij leeren er Bat het « Bei Uns in
Deutschland » lang niet zoo netjes toeging als de Duitschers het
telkens met fierheid lieten Ihooren. In het hospitaal, in het
Kriegsgefangen lager maken wij alle de ellendige lange dagen
mee. Het boek wemelt van leuke typen, boeven en bruten. Alle
rassen ontmoeten er elkaar en worden raak geteekend. Spiits het
wee van regen, koude, sneeuw, het uitblijven van alle nieuws,
dwangarbeid en tuchtiging is het niet geworden een boek van
liaat, van literaire of patriotische grootspraak. Het is gebleven
een brok \vaarheid en eenvoud, een document van onveranderhare waarde. Doch zooals in alle boeken van Ernest Claes blijft
de typeering van menschen en toestanden aan de oppervlakte,
het eerste opzicht, zonder dieper gaande zielsontleding. Wanneer
hij in het laatste Ihoofdstuk, onder invloed van Barbusse, naar
een synthese zoekt, vermag hij deze niet te doen groeien uit
het overige van het verhaal, omdat dit verhaal zelf door zijn
touter toevallige aaneenschakeling geen monumentaal geheel
kon worden.
Naast Ernest Claes heeft Fritz Francken ook een aanzienlijken arbeid uit den oorlog mee gebracht. Onder Ons en Uit den
Helm zijn twee bundeltjes schetsen en vertellingen die. meest
alle, voorvalletjes, toestanden, avontuurtjes van tijdens den oorlog voor oogen brengen. Het is alles met een vlugge pen geschrey en. Met enkele krabbels soms weet hij scherp opgemerkte tafereeltjes te schetsen. Het luchtige van zijn schrijftrant belet niet
dat er over meer dan eene bladzijde een melancholische stemming
ligt van ingetoomde ontroering. Het verhaal is dikwijls levendig
gedialogeerd en wekt den indruk van beleefd en gezien.
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De Blijde Kruisvaart is .een zeer samenhangend verhaal in gemakkelijken lossen trant geschreven, in de loopgraven van Diks.
muide-Ramscapelle, van 1915 tot 1916. Het blijde in die kruis
vaart is er maar bij manier van spreken want het leelijke en gruwelijke uit die onzalige dagen kraait boven. Wanneer de schrijver wat nadruk 1,gt op het jolige leven van simpele volksjongens
in de kampen en de hospitalen dan is het om de jarenlange ellende te loochenen en te vergeten. Het is bravour waarbij de gezonde, door niets te ontmoedigen aard van den vlaamschen
soldaat aan het licht komt. Dat de schrijver de grootheid zijner
eenvoudige helden heeft begrepen bewijst zijn lyrische ontboezeming « 0 groote frissche jongens, macecliers van 't aloude Vlaanderen ». Doch ook zijn werk is analyseerend en beschrijvend. Het
oorlogsgebeuren werd tot dieper schoonheid ontgonnen in zijn
verzen die wij verder bespreken.
Een merkwaardig boekje is Het huis der Smart van Frans
Smits : vijf boeiende en met spanning ontwikkelde oorlogsverhalen, het tragisch geval van een kraamvrouw uit den vluchtelingen-tijd, de zelfmoord van een tijdens een beschieting levend
ingemuurd soldaat, het akelige van de krijgshospitalen, — die
huizen der smart — en een liefdeshistorie, in « Mimosa ». De
verleidingsscene van het « fatterig ingeriemd officiertje 0, ontstemt door Naar oppervlakkigheid na het aangrijpende der andere lijdensverhalen, die spijts het koele van den stij1 en het
povere taalkleed waarin zij gehuld werden tot zulke diepten van
leed neerdalen dat zij groot-menschelijk ontroerend werden.
Mijn oorlog van P. Hilarion Thans is het nuchtere maar
schrijnend ware verhaal van het oorlogsavontuur van een monnik
die, uit het bezette gebied ontsnapt, zijn plaats aan het front
komt innemen en als verpleger dienst doet. Dit boek zal als document van bijzondere waarde blijven omdat het ons te gelijk in
de stemming brengt van het bezette land ander duitsche dwingelandij en van zoovele verschillende middens als Nederland,
Folkestone, Schotland, Frankrijk, Auvours, Cabour, Calais, die
voor vluchtelingen, soldaten, gekwetsten of verlofgangers zoo
groote beteekenis Ihadden. Het is verder de gruwelijke film van
bloed en slachting met verpleegsters, dokters, zieken, gewonden,
de oorlog met zijn donderend front, zijn bange nachten en zware
dagen, met zijn uitputting, vernedering en mis&e. Deze monnik
heeft gezien hoe menschen verminkt werden, lijden en sterven
in schrikkelijken doodstrijd. Fr kreunt een gesnik van jammer
en wee door zijn boek. Doch hier ook missen wij de hoogere beschouwing die de feiten overheerschend den weg wijst naar
een hetere menschheid als in Georges Duhamel's Vie des Martyrs, Civilisation en La Possession du Monde of Elie Faure's
La Sainte Face. Ward Hermans, die het, op het spoor van
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Latzko en Barbusse, tot hoogere beschouwingen wilde brengen
in Een aanklacht tegen de Menschheid, mist de, aangrijpende
schildering van Hilarion Thans en de oorlogshaat dien hij uitbralt in meeting-taal heeft met literatuur niets gemeens zooals
hij het overigens zelf bekent.
Van minder waarde zijn Jozef Simons' Verhalen van een
kanonier. Alhoewel levendig en aantrekkelijk verteld, zijn deze
schetsjes uit het soldatenleven achter het front toch maar enkel
volkslectuur zonder meer. Roode Meidoorn van Jaak Boon is
nagenoeg van een zelfde gehalte. Maar hij is een beginnelingdie jets te verwachten geeft : in gevoelige, jets wat romantische taal, schildert hij 't brutale oorlogsleven dat het «schoone»
leven verwoest.
De Soldatentypen uit den grooten oorlog van G. Raal zijn
doorgaans sympathieke jongens, wat te romantisch gezien. Het
worden soms theaterhelden a la Victor Hugo. Er is een Brussels& reservist die sterft met den kreet « debout les morts ! » op
de lippen, een ander richt het woord tot zijn kanon : « Zing mijn
monster, zing en bijt .0.
Met de Oorlogsverhalen van Firmin van den Bergh dalen wij
of tot krantenvulsel.
Onder de schrijvers die, zelf niet strijdend, met de strijders
in nauwe voeling bleven moeten M. E. Belpaire en P. Callewaert vernoemd warden. De eerste in De vier wondere jaren,
de jaren van den oorlog, blijft steeds de vrouw met het edele
hart en de tweede met zijn Kerelsleven vond aan het front een
dankbaar publiek; zijn raadgevingen aan soldaten treffen den
hartelijken toon van den meevoelenden, den meelijdenden aalmoezenier wien het niet om letterkundig werk te doen was,
ofschoon menige bladzijde blijvende waarde mag behouden.
Het oorlogsproza dat ver van het front in buitenland of bezet
gebied verscheen is niet aanzienlijk. Belgie's Geest en Hart van
C. Eeckels, twee sluikschriften te Antwerpen verschenen tijdens
de bezetting, is zonder letterkundige waarde, opgeschroefde
rhetoriek ter verheerlijking van Kardinaal Mercier en Koning
Albert en bombastische oorlogspolemiek tegen activistische Vlamingen. Men moet aan een tijdelijke inzinking der literaire vermogens gaan gelooven van dezen talentvollen (lichter wanneer
men dingen leest als « onvernielbare beginseltorens », « een
ramp die neerploft », « onmenschelijke uitingen van onze laatste
levenssappen », « de naar den grand gebogen en met den grond
versteende kasseiers », « de verstandsteen », enz.
A. C. Van der Cruyssen die in den oorlog twee zijner zonen
verloor heeft uit zijn haat voor de Duitschers een roman gebaard :
De Indi4ingers. Om deze '( lettervrucht » die ons de vele romans
in geijkten Conscience-trant van denzelfden schrijver te hinnen
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brengt verdient de nude Van der Cruyssen zeker een eere-saluut.
Taal en trant zijn die uit de jaren '60. Wat zijn aantrekkelijkheid
kan hebben als anachronisme.
Het gemartelde Lier van Frans Verschoren maakt den indruk van een onrijpe vrucht. Het verhaal mist eenheid, is niet
voldragen, heeft diets van de letterkundige hoedanigheden van
den schrijver en vervalt dikwijls in dagbladtrant over oorlogshaldadigheden.
Refugeelielde door P. van Opstal is een volksroman nit het
leven der belgisdhe vluchtelingen in Engeland. Er komt sours
rake karaktertypeering in voor en het verhaal houdt de beiangstelling tot het einde gaande, de stiji is echter aldoor onliterair.
Een verren naklank van den oorlog vinden wij ook in de
werken van den vruchtbaren Antwerpschen schrijver Lode
Baeckelmans : Het gemoedelijke leven voert in korte kordaatgeschreven verhaaltjes het kleine volkje van het bezette Antwerpen ten tooneele. Levensomstandigheden van het oogenblik komen er bij te pas zooals het « doppen » of het uitkeeren van steungeld aan werkeloozen, de schaarste aan voedsel, de nieuwe zaakjes als honden-slachterijen. Doorheen den luchtigen verhaaltrant
en de bondige voorstelling van menschen en dingen gaan wij het
loame van de eentonige dagen voelen en het hopeloos geval van
een oorlog zonder einde die alle energie kornt sloopen. Het boekje
Vacantiekrabbels, dat de indrukken bevat nit een vacantie doorgebracht in de Demervallei in 1917, is vervuld met moede gelatenheid en wankele hoop op betere tijden. Er komt wel hier en daar
een rake zet in voor van luchtige satire op de menschelijke gebreken, maar « wat kan 't me allemaal schelen », meent de schrijver en onuitgesproken voelen wij de matte gemoedsgesteltenis
van de menschen te midden het grauwe uitzicht der dingen.
Mijnheer Snepvangers is de held van een Antwerpsch-klein-burgerlijke vertelling. Hij is notarisknecht en trouwt met de meid
van zijn heer. Zij houden winkel, warden rijk, gaan rentenieren
op een villa te Capellen, kunnen er niet aarden, keeren terug naar
Antwerpen en rentenieren er voort. Marieken, hun « geleerde »
dochter, huwt met Antoine, drogist, oud-student van Leuven en
neothomiste in wijsbegeerte. Snepvangers om zijn tijd te slijten
gaat pinten drinken, gaat naar de hoogmis, mar den dierentuin,
naar het café Weber, leert visschen met den u Speeker », houdt
kanarievogels, slaat op de vlucht als de oorlog uitbreekt, keert
terug na eenige dagen, leert een oud-Belgisch generaal kenneu,
speelt kaart en... sterft. Zonder beschrijving gaat de handeling
haar snellen gang en raak wordt het leven van kleine winkeliers
uit den middenstand geschetst. Lode Baeckelmans hewijst weer
eens te meer hoe goed hij zijn volkje nit Antwerpen kent. We
thielden eraan het werk hier te hespreken omdat ook de mote
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oorlog er zijn weerklank in vond. Meer bepaald werd de oorlogstijd novellistisch behandeld door onzen vruchtbaren romanschrijver Cyriel Buysse. Hij die ons reeds Oorlogsvisioenen had gegeyen en die in Van een verloren zomer de vluchtige schctsen bun-delde van wat hij zag en meemaakte achter het front, liet in 1919
een nieuw boek verschijnen : de Twee Ponny's, waar hij in een
cdrietal novellen de overrompeling en de bezetting heeft verwerkt
zooals die werden beleefd door 3envoudige menschen in stille
vergeten dorpjes van Vlaanderen. Cyriel Buysse die dikwijls
hooghartig tegenover zijn Vlaamsche modellen staat als tegenover een minderwaardig ras waarvan hij de achterlijkheid doet
uitkomen, heeft hier met zijn menschen de bange oorlogsdagen
meegeleefd. Hij heeft met de twee broers, de twee ponny's, —
zoo genoemd omdat zij onafscheidbaar waren van elkaar, — aan
tafel gezeten in het familiale vlaamsche huis, van hunne lekkere tafel genoten en van hun kelder, die « onderaardsche bibliotheek ». Hij heeft hun angstige vlucht mee gemaakt, te zamen
met de honderdduizenden die trokken naar de Hollandsche
grens en in ballingschap hun tragisch einde zien naderen. De
verhalen van « De honderdjarige » en van « Het Visselken »
voeren ons in een dorpje nabij de vuurlijn en wij kunnen er
weer den angst van de bezetting herdenken, de Lange eentonige
jaren van kanongedreun, vliegeniers geronk, requireeren van
voedsel en vee door den vijand. Daartusschen ontwikkelt zich
het duistere dorpsdrama van het honderdjarig moederken dat
{le hofstede tegen de Duitschers moet bewaren en van wie het
verdord.e lijk nog lang na hared dood tot bescherming wordt
bewaard.
In het boek van Herman Teirlinck De Nieuwe Uilenspiegel,
tdat in het vorig versiag werd gesproken doch eigenlijk tot het
thans behandelde tijdperk behoort, zien wij den avontuurlijken
held zijn laatste lotgevallen beleven tijdens den oorlog. « Het
Boek van den gouden tand » laat ons Brussel zien in Augustus
van '14: de opwinding der bevolking, de intocht der Duitschers,
de soldaat Gulden Tand vertelt zijn oorlogsavonturen, Thyl
brengt menschen en brieven over de grens, hij wordt verraden
en ter dood veroordeeld, maar ontsnapt, kan naar Engeland
vluchten, wordt vliegenier. « De brieven van Daniel den Keilige » verhalen het leven aan het front. « Het boek van den
Blauwvoet » is de vliegtocht van Thyl die bevel had om een
zeppelin-loods nabij Brussel in brand te steken. Hij verongelukt
in zijn aanval op den Zeppelin zelf, wordt blind, maar vindt Nelleken weer. Het euvel van dit boek is dat het de reuzenfig-uur
van Thyl, — zinnebeeld van een heel yolk en in hare voile grootbeid door Charles de Coster « ne varietur » uitgewerkt, — hier
verminderd en vaak verlaagd tot de gestalte van een Brusselschen
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zwanzer, voor den dag komt. De enkele schitterende vondsten
en de bonte afwisseling der tooneelen beletten niet dat dit boek
een vergrofde adaptatie is van Timmermans' Pallieter. De nood
van zeventig duizend Vlamingen aan het front wordt hier luchtig voorbijgezien en geloochend. Deze jongste incarnatie van den
scharlaken Thyl, dat een nieuw modern Vlaamsch epos had
kunnen worden met zijn hoogtepunt in den grooten rampspoed
van Vlaanderen, is nu op vele plaatsen een satire op den heroischen drang tot herworden van ons heele yolk.
lI
De Gevangeniszlifteratuur
De naoorlogsche toestanden deden in de spanne tijds die wij
in dit verslag te bespreken hebben een nieuwe en zeer bijzondere
soort van literatuur ontstaan, de gevangenis-literatuur. Vlaanderen had zijn Sylvio-Pellico's.
Het past allerminst in dit officieel verslag eenig standpunt
in te nemen tegenover daden die zekere burgers van dit land
in de cel brachten. Wij hebben hier alleen over literatuur te oordeelen loch wanneer dit verblijf in de cel werden voortbracht
die door letterkundige gehalte uitmunten, zou de kritiek aan
haar taak te kort blijven indien ze die moedwillig voorbijging.
Op het gebied van het proza dienen aldus vermeld Noordling
met zijn boek 4( In '1 gevang, Muurkrabbels »; Wies Moens met
zijn « Celbrieven » en Lodewijk Dosfel met zijn prachtige inleiding tot de celbrieven van Moens.
De Muurkrabbels van Noordling werden geschreven door
iemand die vrijer was van geest binnen zijn celmuren dan menigeen daarbuiten. De hoofdstukken dragen motto's nit Shakespeare,
Rabelais, Beethoven, Gezellle, Snares. Er komen teekeningen
in voor vol bitteren spot. Er staat muziek in den tekst. Het boek
doet prettig en opwekkend aan op allerhande wijze. Er is juist
droefheid genoeg, juist verveling genoeg, juist woede genoeg,
juist genoeg bittere scherts om te doen voelen wat het gevang
met zijn voor een politiek verdachte die recht blijft staan in de
bewustheid van het onrecht dat hem werd aangedaan. Het is
geen taal die buldert maar een taal die met korte snokken zweept,
geen taal die klaagt maar die uitspreekt de diepe stomme smart
met strakken stofeker-mond. Geen de minste romantiek en ook
geen revolutionair gezwets. Kloek is de stijl en beeldig, uitdrukking van een nuchteren geest en een warm hart.
De Celbrieven van Wies Moens, tien in getal, werden geschreven te Gent in de gevangenis van December 1919 tot October 1920. Zij zijn van een bijna evangelischen eenvoud en zuiverheid en de ontroerende uiting van verheven gemoedsrust.
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Hier en daar doer zij denken aan Oscar Wilde in zijn De Profundis en The Ballad of the Reading Goal. Met hunne stille als beckwater vloeiende woorden omzingen zij den lezer. lEen diep gevoel
van groothartige menschelijkheid spreekt nit dit boekje van een.
dichter die sours de hoogte bereikt van een ziener, van cen profeet. Het is geen literatuur meer. Het is een hart dat zich wcgschenkt aan alle menschen. Die brieven zijn vol verrassingen.
Het onwaarschijnlijkste wordt hier wezenlijkheid. Misdadigers
die het in een ,dievenkarretje hebben over de jongste engelsche
literatuur, die, terwijl ze te wachten zitten om gehoord te worden voor het ...A.sisenhof, elkaar een spaansche novelle voordragen of lezen uit de brieven van Rosa Luxemburg, de schrijver
die, wanneer de menschen hem geboeid bekijken en voor een
booswicht aanzien, « blij als een kind » hun wit toezingen
« ik heb u lief, allemaal lief, broers van mij, ik heb u lief »;
een vervolgde en gestrafte die goedheid vindt in alle menschen, zelfs in zijn rechters. Wanneer de schrijver aan 't mijmeren gaat in zijn eel dan is hij overtuigd dat hij « door eigen
levensvroomheid de desolatie van de menschen of moet keeren » dan voelt hij medelijden met de, booswichten, dan zingt
hij kantieken aan het leven. Dit is een geluid zooals er in ooze
literatuur nog geen werd vernomen en dat wij slechts kenden
nit Dostojewski. Het zal nog eens blijken later, dat van uit het
oud celletje op de Nieuwe Wandeling te Gent » de schoonste gedachten en gevoelens van liefde, vergeven en begrijpen
over het land zijn gegaan.

III
De oorlogspoezie
Als NVQ den weergalm van den oorlog beluisteren in de
Vlaamsche poezie uit de jaren '18, '19 en '20 dan vernemen wij
een dieper, menschelijker, universeeler klank. Het moet ons niet
verwonderen, dat de dichters, de groote gevoeligen, het sterkst
onder den invloed kwamen van de wereldschokkende gebeurtenis die zulk nameloos leed aan de volken bracht en het hart van
ieder ontroerbaar sterveling doorploegde.
De eenen, lieve droomers, zangers van lente, van licht en
van bloemen, beweenen den ondergang van hun paradijs en vinden niet den nieuwen klank om de ontzetting te verwoorden die
hen thans vervult. Anderen, meer wijsgeerig aangelegde naturen,
trekken zich terug in de eigen zielsgeheimen, erkennen en louteren zich zelf in de duisternis die over de menschheid kwam.
Anderen weer zien het heyofsche van den strijd en zing-en als
barden het vaderlandsche lied. Anderen nog zijn verbitterd en
verkonden hun haat voor oorlog en menschenslachting zooals
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zij die hebben meegemaakt in het bloed en het slijk der. grachten.
Wanneer er enkele dichters, vooral zij die geen werkelijk
deel namen aan den strijd, den oorlog nog bleven zien door een
romantisch waas en hem bezongen op rhetorisch declamatorischen toon dan zijn er anderen, de allerjongsten, die, het machinale, het reusachtige ervan hebben bevroed, zoodat zij voor
goed alien middeleeuwschen rommel van epiek over boord hebben gesmeten, de nieuwe verbeelding voor het nieuwe uitzicht
der dingen hebben gevonden en een gansch nieuw gevoel in
de dichtkunst hebben gebracht.
Onder de eeuwig-verteederde droomers is Hilarion Thans de
m,eest beminnelijke verschijning. Uit Omheinde hoven hadden
wij zijn hart. leeren kennen als een tuin vol bloemen, zingende
vogels en iheldere blauwe luchten. Het wordt niet anders in
Verloren Stroom, zijn oorlogsboek. Het was hem te moede alsof
de vloed des dichtens tijdens de gruweljaren in .een duistere onderaardsche grot verloren liep en al dien tijd de blijheid en het
licht van den dag moest missen. De dichter verzingt zijn dagen
in braze klanken vol innige lyriek, in woorden die frissche kleurige landschappen oproepen, eindelooze bloementuinen. Zijn verzen doen denken aan de fijne weelde van het Quatrocento en zij
hebben iets van het venitiaansche symbolisme van Gentile Bel1ini. Hilarion Thans is een laat-middeleeuwsche troubadour. Hij
wandelt door de dagen als .een zachte heilige, altijd met schoonheid bezig, met liefde en weemoed, en met stifle vreugde. Zijn
gedichten voor de H. Maagd hebben jets van den klank van
Dante's minnezangen uit de Vita Nuova. Hij is de Joannes van
Alvernen waarvan hij op blz. 3 verhaalt, hoe die zocht Christus
den Heer en Hem ontmoeten mocht. Hij heeft zich in die heilige legende met zijn held vereenzelvigd, zoo innig en oprecht
is de zang geworden. Met die teere ziel heeft hij « 't reuzig
lijden » mee getorst en hij bidt.
Ge zult dit land o Heer ! voor u behouden
want het is schoon in 't groen sameet der weiden
in 't blauw gewaad der wouden, in het gouden
der oogsten die zijn vlakten overspreiden.
Maar de veertiendeeuwche symboliek is hem h,eilig gebleven
'te midden der iellende van loopgraven en krijgshospitalen en hij
zingt van den vrede die slaapt als het dochterken van Jairus en de
Meester staat bij de lijkbaar als Dante in zijn minnezangen bij
het doodsbed van Beatrice.
Dirk van Sina in Louterin,svuur toont zich de zachte ontroerde man. Hij zingt van het lijden, liederen van heimwee mar
liet verre huis, liederen van den flood en van de liefde. In den
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angst der nachten heeft hij den weemoed in zijn hart voelen stijgen en het verdriet om al het verlorene groeit naarmate de hoop
op een beteren tijd verzwindt. Het is geworden een teedere ontboezeming, eenvoudig-stil, de uitstorting van een ziel in het
aanschijn van den doo,d. De afwezigheid van alien haat, van
alien wrok, van alle Litterheid maakt deze opwelling van een
hart zoo diep menschelijk ontroerend dat zij ons voorkomt als
de collectieve uiting van al het teedere en innige dat gekneusd
werd en vermorzeld, meedoogenloos, door den langen oorlog.
Verzen van Elegast (Pieter van Rossem) zijn van een heel
andereu aard. Tusschen een zevental indrukken van den « Wereldbrand» en de opstandige flamingantische verzen van de reeks
de « Zwarte Ridders » zingt hij van liefde en eigen zielsgebeuren
in « Eros en de Dood ».
Eenigszins met hem verwant is Ward Hermans in zijn
Gedichten van liefde en strijd. Zijn liefde gaat naar Vlaanderen en zijn haat gloeit tegen de verdrukkers. Opstandig klinkt
soms het geluid. In stukken als Fresnes, waar onrecht wordt
aangeklaagd, zit zeggingskracht en gloed van overtuiging die
zich uitspreekt in vaardigheid met woord en rijm en maat.
Tot de dichters die meer rechtstreeks beelden nit het oorlogsvisioen wilden geven behooren in de eerste plaats Aug. van Cau-welaert, Daan Fr. Boens en Frits Francken. Het valt dadelijk
DV dat zij de verouderde romantiek geiheel ontgroeid zijn. Nu of
nooit moest dat gebeuren, want niets romantisch was er meer
aan den monsterachtigsten alter tot heden gevoerde oorlogen. De
loopgraven, de tanks, de kanonnen, de prikkeldraad-versperringen, de stikgassen, die vliegmachines met ihuune torpedo's, de
duikbooten, alles was van de meest afschuwclijke, mathematisch
meedoogenlooze moderniteit. De geleden droefheid was daarbij
te echt, de doorstane em p ties waren te geweldig om door valsch
schitterend pathos en leeg rhetorisch gezang vertolkt te worden.
Daan F. Boens in zijn Menschen in de Grachten wil niet
eens meer dichter heeten :
Ik ben geen bard, ik ben geen zanger
1k ben een mensch, die strijdend leed
die zegt zijn leed en steeds meer banger
de dagen en de nachten meet.
Toch was hij dichter, een die zijn woorden niet \vikt en
weegt en kunstig aaneenrijgt tot harmonieuzen rythnius. Ruw
en echt gilt hij zijn wanhoop uit, huilt hij den angst en de
ellende van het doorstane leven. Heel het onmenschelijk bedrijf
in en om de loopgraven heeft hij vastgesteld in zijn verzen.
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Het is lyrisch en ,episch tegelijk en van een geweldigen indruk.
Het leven met de lijken, het plassen in het slijk, het moorden
en het sterven brengen den dichter tot hallucinaties waarin hij,
zich flood waant en reeds een rottend lijk of met angst het vergoten menschenbloed op zijn vingers voelt branden. In het
laatste deel van zijn bundel, « het werk van morgen », richt
hij zich op als een mensch die onder de ellende van het oogenblik zwaar gebukt ging maar diep is gaan nadenken en toch
de hoop bewaard heeft in een betere toekomst, een nieuwe en
schooner menschheid. Het wordt een aanklacht en een oproep.
In Van Glorie en Lijden en de Verrijzenis van denzelfden
dichter vinden wij nog verzen vol innig doorleefd gevoel. Hij
voert ons weer onder laaiende luchten. Hij wil, als de strijd
voorbij zal zijn, er het vizioen voor het komend geslacht van
bewaren. Hij verkondt de verrijzenis der menschheid en het
nieuwe werk van den vrede. Maar de nog ontoereikende beheersching van taal en rythmus stoort den kunstindruk.
Fritz Francken wiens beide verzenbundels ook aan het front
ontstonden : De vijf gloTierijke wonden en Het heilige schrijn
is een blijer levenslustiger kerel. Hij ziet niet altijd het nare
van den tijd, meer het heroische. Het is een vaderlandsch zanger en hij weet het. Niet dat hij zou doen aan rhetorische
« dichterlijke » vaderlandsliefde. Een dichter is nog wat anders en hoogers dan een overtuigd patriot of een voorbeeldig
burger. De Verzenbundels van Fritz Francken zijn niet als die
van Daan Boens een aanhoudende weezang van menschelijke
rampzaligheid. Hij dicht ook van liefde, van Lente, van Zomer,
van Herfst en van Winter, maar steeds to midden van den
oorlog en zijn gruwelen. De verwoeste dorpen van Vlaanderen
zijn in 't verschiet, de, nare vlakte strekt zich uit met de ontkroonde boomen, de graven en de kruisen; de haat gloeit in,
de harten. De rythmen wisselen als de stemmingen van 't ontroerd gemoed en ruischen soms met de statige golving van
een Vond.eliaansch vers.
In den verzenbundel Onder den Hiel in samenwerking door
F. de Pillecyn en J. Simons uitgegeven kunnen alleen de verzen
van den eerste in aanmerking komen. De stukjes van J. Simons
zijn het repertoire van een volksliedjeszanger die het op een
markt in Vlaanderen zou hebben over den oorlog voor een aandachtig toeluisterenden kring van eenvoudige lieden. F. de Pillecyn daarentegen in de twintig stukken van hem in dezen bundel
gaf de meest plastische vizie van enkele momenten nit den Yzerstrijd. Hoe hij zich ook beheerscht in een bijna parnassiaanschen
worm, toch gloeit door zijn verzen de bitterheid om dat waanzinnig menschenslachten, de wanhoop over zijn onmondig en
leidzaam yolk.
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Een aandoenlijk boekje vormen de Grafrijmpjes van Pater
Mortier die zoovele fraaie zinrijke epitaphen schreef voor de graven van Vlaamsche soldaten tot een stillen troost om zooveel jong
,geknakt Leven.
Indien wij de poetische voortbrengst van Vlaanderen nochtans vergeliiken met die van elders, dan valt het zwakke het betrekkelijke ervan niet te loochenen. Geen der besproken verenbundels beheerscht het universeele gebeuren der wereldtragedie
zooals « Europe » van Jules Romains. De gemeenschap met de
heele menschheid dat hebben onze oorlogsdichters niet beslist
gevoeld. Te zeer ingenomen met het eigen gebeuren en het bijzonder geval van hun Vlaanderen, hebben zij niet dat onpersoonlijk fresco van den oorlog vermogen te geven, kon hun zang
niet groeien tot het allegorisch epos van dezen gruweltij d. Zelfs
het zielsdrama van den Vlaamschen soldaat die, wanner over
heel Europa de rationale geest ,ontwaakte, zijn vlaamsch nationaal gevoel ,onderdrukt zag, is niet tot uiting gekomen in een
volgehouden werk waarin van den aanvang tot het einde de
wrok, de verbolgenheid, de hekel, zouden hebben geklonken,
zooals in de woedende vermaledijdingen van Charles Vildrac's
« Chants du desesperê » die feiten, menschen, gedachten, ruw
under hand neemt, geeselt en brandmerkt. Doch als we ons van
het werk der jongeren in de vuurlijn naar de bundeltjes wenden
(he ver van den strijd in het bezette land of in veiliger oorden
gedicht werden door ouderen van jaren, keeren wij terug naar
de romantiek van Victor Hugo of Edmond Rostand en wordt
het tragisch wereldgebeuren ons burgerlijk-akademisch voorgesteld. Het warden opgeschroefde verklaringen, van afschuw,
haat, woede, ijle declamaties en pochende geloften van vaderlandsche trouw. Deze dichters zijn beste burgers, overtuigde
patriotten, warme en prijzenswaardige, verdedigers van kultuur
en vrijheid. Zij hebben echter de grens niet weten te trekken
tusschen burgerplichten en dichterroeping.
Deze opmerkingen zijn toepasselijk op de oorlogsverzen van
Ferdinand Rodenbach in Een Klaverblad van Vier uit eigen
tier en bakerinat en van Dr. Edmond Cammaert in Oranje
Blanie Bleu. De gemoedelijke Arnold Sauwen sloeg in de vaderlandsche gedichten van Uren van Eenzaamlieid een toon aan
die hem niet eigen was en bezong oorlogsfeiten met den deun
van een Van Beers of ,een Nolet de Brouwere van Steelland; zelfs
Constant Feckels gaf ons de zwakke Geestelijke oorlogsliederen
zeer devoot opgesteld voor een kerkzangboekje en blijkbaar met
de behoedzame mate van inspiratie die past voor congregatie- en
bedevaartliedekens. Als de auteur zijn naam niet opgaf rou niemand vermoeden dat de dichter van Levens-weelde de riimer is
van al deze gedichtjes. Jan Harnmenecker in ziin Oorlogsge-
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tijden, zijn Koni,ngs- en Kardinaals cantate, zijn Gebeden voor
het R. Hart, gaf veel onsmakelijk proza naast zeldzame echte
bezieling. Terwijl hij lyrisch de gebeurtenissen van den duitschen
inval volgt is Ihij te actueel geweest, te zeer onder den indruk
van bet oogenblikkelijke gebeuren om iets van blijvende beteekenis uit te werken. Zijn canteen zijn opgeschroefd. Enkele gebeden zijn echt en diep van gevoel en met verrassende beelden
waar de teer-kinderlijke ziel van den dichter zich vol bekoring
uitspreekt.
Pastoor Cuppens in De slag der zilveren Helmen kon zich
niet ioswerken nit de romantiek.
Zelfs Karel van den Oever, thans een der meest gekarakteriseerde persoonlijkheden der moderne dichtkunst in Vlaanderen, heeft de verouderde opvattingen niet geheel kunnen ontwijken in zijn Verzen uit oorlogstiid : « De stervende soldaat
,( De kus van moeder », « C'est le cheval a Michel », « Oud
Meken » zijn van de zuiverste romantiek. « De laatste Grenadiers » is een stuk dat naast « De Kurassiers van Canrobert »
van Pol De Mont kan gelegd worden. Het is alsof het uitbreken van den oorlog heel de krijgsliteratuur uit de_ schoolhandboeken Van den Oever is komen bedwelmen. De waarde van den
bundel ligt dan ook niet in die gedichten maar wel in de veleandere die ontstonden in de eenzame en soms droeve kamers van
vreemde huizen waarheen zijn zwerverslot den schrijver voerde.
Zijn beeldspraak is er altijd aan de meest eenvoudige dingen ontleend en geeft aan zijn verzen dat eigensmaaksche, dat innig
huiselijke waar Francis Jammes of Max Elscamp ,ons in de fran-sche literatuur reeds hebben aan gewend. In heel de oorlogsliteratuur is er niets waar droefenis en weemoed van de ballingschap
zoozeer in treuren. De dichter leeft in Holland, maar hij denkt
aldoor aan zijn Antwerpen, aan zijn huis, aan zijn kamer, en al
het schoone dat hij ziet en ook bezingt in Holland, al de vriendschap die hij er geniet verwekken schrijnender 't verdriet van
al wat hij verloren heeft en achterliet. En telkens doemt op 't
visioen van 't verre Vlaanderen dat lijdt en bloedt. Deze verzen
zijn ,de blijvende uitdrukking van het door velen in stilte geleden
verdriet, ver van den vadergrond.
Als een tegenhanger van Wies Moens' Celbrieven loch van
meer bescheiden aard kan hier het verzenbundeltje van G. Burssens genoemd worden, Liederen uit de Stad en uit de Cel. Naast
een poging .om de stad in Naar tumult van straat en bar weder
te geven vinden wij er gedichten waar de geestelijke ommekeer
uitgedrukt wordt door gevangzitting om politieke redens in den
schrijver te weeg gebracht. «Geen sterveling dacht wat ik thans
denken kan... Geen sterveling kan zien wat ik thans zie ». Hij
zingt de eentonigheid, de verkoeling, het heimwee, het bitttere
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feed, het verlangen en de verdooving die het celleven hem bracht
en ook de ontgoodheling van de eindelijke verlossing. G. Burssens behoort tot de schrijvers die een nieuwe visie in de vlaamsche letterkunde hebben gebracht.
E'en eenzame verschijning in de oorlogsliteratuur van het
tijdvak dat wij bespreken is Paul van Ostayen met zijn Bezette
stad. Geestelijk verwant met schilders als Oskar Jespers, Paul
Joostens, Le Fauconnier, met dichters als Guillaume Appolinaire, Blaise Cendrars en Charles Vildrac is hij met dit boek meer
nog dan met het vroeger verschenen Sienjaal de heraut geworden
van een nieuwe dichtkunst in Vlaanderen. Het geeft uiting aan
de verwarring, de vertwijfeling, de moedeloosheid die in de jonge geesten ontstond bij het uitbreken van den oorlog en tijdens
het waanzinnig en langdurig voortzetten van de reusachtige
menschenslachting. De overrompeling van het land, Vise, Luik,
de lustige duitsche soldateske van den aanvang, het reusachtig
defile der vijandelijke troepen te Brussel, soldaten-meiden die als
een vlucht neerstreken over de bezette stad, de angstige verwachting van het nakende einde, het bombardement, bet potsierlijke
der keldervlucht in een bordel, de aftocht van de laatste verdedigers, de vlucht der bevolking, de duitsche zege, de vreemde
woorden van duitsche bekendmakingen die dansen op de plakborden, de bezetting die begint... al die schokkende gebeurtenissen, te midden van het zenuwachtige leven dier dagen, gaan
in suggestieve beelden aan onze oogen voorbij in de vrije verzen
van dezen bundel. Daarna ziet de dichter de.holle haven, de doode dagen, de rouwstad die Antwerpen geworden is.
Het is alsof men 's avonds in de duisternis bii 't mode geglim
van brandende pijp of sigaar al de gewaarwordingen uit den
naren bezettingstijd weer in woord en klank hoorde brengen. De
typographische schikking van de verzen geeft dat mysteriense
van de voordracht nog sterker weer. Men krijgt dikwijls scherp
den onmiddellijken indruk van die naarheid, die leegheid, die
troosteloosheid en angst van den bezettingstijd.
Het is geen uiting meer van een eng individualisme maar een
welgeslaagde poging om tot de uitbeelding- te komen van het
type « stadsmensch » zooals dit gevormd wordt' door films,
advertenties, straatleven en de gebeurtenissen ondergaat en er op
reageert. Het onsamenhangende, het gekke van den tijd heeft
de dichter aangevoeld. Hij constateert het ineenstorten van alle
theorieen, van alle strekkingen, van alle « ismen ». Het idiote
van zekere tegenstellingen : Kardinaalsbrieven om het geboortecijfer op te voeren en de millioenen-slachting in den oorlog. Het
sjacheren met eer, godsdienst, wijsbegeerte, het dolle leven in
dancings en music hall's, de erotische golf die over Europa vaart.
De hoop van den nihilist op een eindelijke vernietiging van alles
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Er is in deze verzen Been logische samenhang van woorden
en volzinnen. De gedachten-beelden zijn als krabbels en toetsen
bij elkaar gebracht. Zooals de kleuren van een impressionistisch
schilderij in het oogvlies van den toeschouwer vermengd worden,
zoo binden de gedachten zich in den geest van den lezer samen
tot een logisch geheel. Er zijn ruimten en leegten tusschen, die
nog geaccentueerd worden door den druk van het boek, maar
eene onzichtbare lijn loopt van het eene beeld naar het andere
zooals in de beeldengroepen van Phidias op het fronton van het
Parthenon. Zoo is de rhetoriek voor goed weggevallen want de
rhetor is de mensch die niet kan zwijgen. Van Ostayen kan zwijgen omdat zijn gedachten een zindering hebben die voortduurt
bij den lezer en hem brengt tot de volgende voorstelling. Bezette
stad is het eenig volledig dichtwerk over den oorlog, monumentaal in zijne gebondenheid. Geen ander dichter heeft krachtiger
algemeener beeld gegeven van den oorlog zooals die gezien, gevoeld, ,ondervonden werd in een bezette stad, in Antwerpen.
IV
Het kritisch proza
Indien wij ons van de oorlogsliteratuur, bij uitstek het gebied
der jongeren, afwenden naar het vele ander werk dat in de jaren
'18-'20het licht zag,dan staan wij voor eon bonte verscheidenheid
zoowel in het proza als in de poezie, omdat wij in deze spanne
tijds twee letterkundige geslachten met elkaar in botsing zien
komen. Het geslacht der negentigers of dat van Van Nu en Straks
met namen als Cyriel Buysse, Em. de Born, Karel Van de Woestyne, Herman Teirlinck, 'Victor de Meyere, Maurits Sabbe en
het geslacht der modernen met vertegenwoordigers als Paul Van
Ostayen, Victor Brunclair, G. Burssens, Eng. de Bock erv,,Wies
Moens. De bedding door Van Nu en Straks gedolven wordt gevolgd door schrijvers als Lode Baeckelmans, Rene de Clerck,
Lode Monteyne, Ernest Claes, Edw. Vermeulen, Jozef Simons,
Jules Grietens, Jozef de Vocht, Alb. van Driessche, terwijl anderen zich meer aansluiten bij de modernen als Andre de Ridder.
Anton Th I ry, Felix Timmermans, Maurice Roelants, Isidoor van
Beugem, Karel van den Oever.
hen verheugend verschijnsel van dit tijdvak is de rijke oogst
aan kritisch proza. Het denkend vermogen is in Vlaanderen
gestegen. Er zijn afstanden gekomen in de vlaamsche literatuur
zoodat de jongeren zich het werk van ouderen tot een voorwerp
van studie konden maken. Er ontstond oak meer voeling met de
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buitenwereld en de europeesche literatuur zoo dat exotische bcschrijvingen en vergelijkende kritiek in Vlaanderen mogelijk
werden.
Wij zullen van dat kritisch proza slechts een vluchtig overzicht geven — kritiek van kritiek is onbegonnen werk — en enkel
wat Langer stilstaan bij de schrifturen die mu vorm en stijlhoedanigheden op gelijken rang kunnen gesteld worden met het scheppend proza en de poezie.
Under hen die de oudere Vlaamsche schrijvers met liefde en
zuiver inzicht hebben behandeld moet vooraf Lode Baeckelmans
genoemd worden. Hij gaf een levenskarakteristiek van Fr. Van
Kerkhoven bij zijn 100"verjaardag en behandelde in Drie Flaconsche Realisten het werk van Dornien Sleeckx, Virginie Loveling,
en Reimond Styns. In Oubollige poeten bracht hij vluchtige
aanteekenigen over Oud-Nederlandsche zelfkantdichters nit de
17' en 18' eeuw, als Maantje van den Burg, de gelegenheids, Aleester
de Neyn, een pierewaaier die in zijn verzen den
volksgeest van Jan Steen en van Ostade nabij komt, Weyerman, een fameus libellist over de sinjoren, Jan Goeree, een
'snaaksche plaatsnijder, tevens dichter, Gysbert Tysens, de boertige puntdichter, rijmer van grafschriften en Jan de Regt, de
dichter van den slechten tijd en van het tafelgenot.
Karel Van den ()ever staat hooger dan Baeckelmans waar
hij zich als essayist met figuren uit de oudere vlaamsche literatuur bezig houdt. In Kritische Opstellen treedt hij op als de
literair-historisch onderlegde paladijn voor onze romantiek
tegenover het hollandsche individualisme der Tachtigers. Conscience, Jan De Laet, Eugeen Zetternam, Frans van Kerkhoven,
Lodewijk Gerrits, Theodoor van Rvswijck, Karel Ledeganck,
Prudens van Duvsse, August en Renier Snieders heeft hij naar
waarde geschat, d. naar den geestelijken ondergrond van hun
wezen dat wortelde in « de aarde der Vlaamsche Beweging ». De
intieme verdoken schoonheid van het oude romantische begrijpt
hij en te gelijk is hij zelf geheel opgegaan in de nieuwe richting.
Het zal zijn verdienste hlijven in 1913 reeds te hebben gewezen
op de beteekenis van de ethiek en den religieuzen ondergrond in
de kunst, princiepen die thans de allermodernste beweging tot
grondslag dienen (1) . Tijdens den oorlog in Holland schreef
Karel van den Oever nog een politick historische schets
besthouwingen over De Vlaconsche beweging, een bock dat geen
aanspraak maakt op letterkundige waarde, doch dat in moeilijke
tiiden toen de taalstrijd 700 vinnig woedde, de koene daad was
(1) Dit werk buiten het tijdperk verschenen werd hier op verzoek
van den Heer Minister besproken omdat het door den vorigen keurmad nit het oog werd verloren.
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tot verweer van het Vlaamsch Recht en zijn bekendmaking in
Noord-Nederland.
Het aanzienlijk boekdeel dat Dr. Herman Baccaert aan
Peter Benoit een kamPioen der nationale gedachte heeft gewijd,
is meer van documentarischen dan van esthetischen aard. Door
onvermoeibare opzoekingen heeft hij hier het volledige materiaal
verzameld dat de bron zal blijven voor al wie tot het diepere
wezen van den grooten Vlaamschen toondichter wil doordringen.
Een merkwaardig boek is dat van Eug. de Bock : Hendrik
Conscience en de oPkomst van de Vlaamsche romantiek. Het
is een zeer boeiend en zorgvuldig bewerkt verhaal van 's schrijvers leven en werken. De uiteenzetting van de vlaamsche romantiek geeft blijk van een verbazende belezenheid. In die romantiek
wordt ons de opkomst van Conscience voorgesteld, zijn schriivers-loopbaan, de mensch en de kunstenaar, de slappe roman uit
den Kortrijkschen tijd, de groote en ruchtbare historische romans
en de schoone landelijke verhalen. Het tweede gedeelte valt wat
beknopt en dor uit. Eug. de Bock gaf ook nog een Beknopt

overzicht van de vlaamsche letterkunde hoofdzakelijk in de
19e eew-a.) waarin hij prettig en onderhoudend keuvelt over de
voornaamste schrijvers onzer letterkunde.
Het werk over Nester de Tiere door Valerius d'Hondt is
enkel een bio-bibliographie met veel te veel krantenknipsel en
maakt geen aanspraak op letterkundige verdienste wat den vorm
betreft. Aan te stippen valt des schrijvers eigen bekentenis blz.
237 « Over de Tiere als letterkundige thans een bepaald oordeel
neerschrijven bestaat niet. » (sic.)
Guido Gezelle door Caesar Gezelle, een bijdrage tot de
kennis van den grooten dichter die met dankbaarheid dient begroet te worden, is een goed geschreven biogra phie met overvloed van bijzonderheden die echter niet genoeg syntetiseh
werken verwerkt.
Lode Monteyne, schrijver van een verdienstelijk boek over
Charles de Coster wiidde een « pretentielooze studie » aan den
Brugschen schrijver Maurits Sabbe en zijn werk dat hij geroepen
acht « om heel spoedig in 't yolk door te dringen en den schakel
van schoonheid te vormen, die in Vlaanderen eens kunstenaars
en gemeenschan verbinden zal ».
Ben wijsgeerig katholiek-religieus essay van meer algemeenen aard is het boekje Om de levensvraag van Edmond Rubbens.
De vraag : waartoe bestaat de mensch ? stelt hii beurtelings aan
een « agnosticus » Aug. Vermeylen, die in ziin « Wandelende
Tood » het antwoord schuldig blijft en aan bekeerlingen als Dom
Bruno Destree, Toannes Jorgensen, Leon Bloy, Pieter van der
Meer de Walcheren, die volgens den schrijver het antwoord
geven en den weg wijzen. Dit boekje getuigt van belezenheid
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en wijsgeerig inzicht, maar stij1 en taal missen die innerlijke
bewogenheid die de literaire kunst\ aarde bepaalt.
In LaatslaaPstertje kondigde W. Meyboom zich aan als een
buitengewoon begaafd essayist. Het gaat eigenlijk over de
meisjesbeweging en haar invioed op het fatsoen van een verouderd boersch-romantisch herberg-tafel-flamingantisme. De elegante schrijftrant, het begrip der vlaamsche toestanden, het
nieuwe van woord en beeld en zinbouw laten ons toe hooge verwachtingen te koesteren ten opzichte van dezen nieuweling in
de Vlaamsche literatuur.
Met « lnsulinde » van Em. Hullebroeck en Beelden uit
het Evangelie van Th. Van Tichelen kregen wij exotische
landsbeschrijvingen. Hullebroeck schreef echter zijn. indrukkcn
van een refs in Nederlandsch Indic zonder de minste aanspraak
te maken op letterkundige ‘vaarde. Van Tichelen voert ons naar
het H. Land. Zijn boek is echter meer \vetenschappelijk v an
card. De schrijver mist verbeelding en oorspronkelijkheid. Hij
zegt te veel van zijn personen en laat ze niet genoeg zelf leven.
Wanneer men zijn werk vergelijkt met soortgelijke voortbrengsels als la « Vie de St Augustin » van Bertrand of « Jesus » van
Sertillanges, dan merkt men dadelijk dat de fransche schrijvers
niet alleen aan de eischen der wetenschap maar ook aan die der
woordkunst en der verbeelding hebben voldaan.
Beide deze eischen heeft Andre de Ridder in zijn boek over
Jean de la Fontaine weten te bevredigen. Hij doet den zeventiende-eeuwschen fabeldichter levend voor ons verschenen. Wij zien
hem in de verschillende omgevingen van zijn bestaan te Chateau
Thiery, zijn geboorteplaats in Champagne, te Parijs, te Vaux
bij Fouquet, in het Luxembourg paleis en te Versailles. Al deze
middens worden schitterend beschreven. Wij leeren de « grandes
maisons » en de « academie » te Parijs kennen. De schrijver bezit
de vereischte luchtigheid om over de 17e eeuw te praten, om
het lichtzinnige liefdeleven van den tijd te vergoelijken, om den
lezer op feesten te Versailles of bij Fouquet, op vriendenpartijtjes,
met Boileau, Racine, Moliere te introduceeren. De avonturen van
Lafontaine met vrouwen, met vrienden worden over 't algemeen
wat al te gunstig voorgesteld. De schrijver heeft over zijn held
:;een oordeel durven v ellen. Hij geeft wel bliik- van een grondige
kennis der 17e eeuw maar hij zou te gelijk zijn onderwerp en zijn
taal wat meer moeten beheerschen. 'Poch zullen Jean de la Fontaine evenals het vroeger verschenen werk over Wnon de Lenclos prettige boeken blijven waarvan de lezing aangenaam aandoet als een historisch roman.
De meest gezaghebbende persoonlijkheden op het gebied der
Vlaamsche kritiek blijven Jules Persyn en Cyriel Verschaeve.
De eerste liet het tweede deel van het standaardwerk over
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Dr. Schaepman verschijnen en gaf deel IV uit van Over letterkunde waarin studies over Lodewijk van Deyssel en Omaar K.
de Faye voorkomen. De verbazende belezenheid van dezen
auteur, niet alleen in de Nederlandsche, maar in de wereldliteratuur, zijn grondige kennis van de europeesche tijdshistorie hebben hem gediend om een figuur als Dr Schaepman die als dichter,
polemist en staatsman zulke voorname plaats in het maatschaplijke leven van zijn land innam en door zijn verblijf te Rome
in contact kwam met het wereldgebeuren, tot in de geringste
uitingen van zijn nimmer-rustende werkdadigheid te volgen.
Persyn heeft niet als Taine of Brunetiere vooropgestelde theorieen waarin hij een behandeld tijdsgewricht of de besproken
personen met een zekere stelselmatigheid gevangen houdt. Hij
stelt zich liever onbevooroordeeld voor het feitenmateriaal, laat
het als van zelf groeien in zijn geest tot een levend-bewogen
geheel. Hij mist z66 wel het monu.mentale van Taine's kritiek,
maar daarentegen is zijn werk minder afhankelijk van het vergankelijke eener theorie, ,omdat hij meer rechtstreeks de dingen geeft zooals zij waren. Diepgaande ontleding en vast oordeel zijn daarbij niet uitgesloten.
Minder wetenschappelijk in den modernen zin van het
woord is Cyriel Verschaeve in zijn Uren van Bewondering voor
Groote kunstwerken. In de deelen I, II, en III behandelt hij
achtereenvolgens «Lucifer» «Adam in Ballingschapn en «Noah»
en « Vondel's drama tegenover het drama in 't algemeen ». In
deel IV beschrijft hij indrukken uit Rome, Keulen en Florentie. Het is minder kritiek dan wel lyriek ingegeven door de
beschouwing van groote kunstwerken. De schrijver is zijn gevoel
niet altijd meester en de vloed van woorden waarin zijn ontroerde
bewondering zich uitstort belet ons dikwerf het kunstwerk zelf
te zien waaro-c, er het gaat. Het persoonlijk gevoel van den schrijver zelf kunnen wij ook niet altijd genieten omdat maar al te
vaak een onbeteugelde rhetoriek, die sours vervalt in hinderlijke
grootspraak, ons telkens in den weg staat. Gedachten en beelden
als, « Vondel's stijgende breedheid », « lichtstralen schietende
verzen », « een verhaal dat op driftbaren voortrolt », « verzen
die kleur en gloed_ krijgen als een roode koortsgloed op de wangen », « de spanning van als zilveren bogen gekromde engelenzielen waaruit een lofzang hoog in den hemel opschiet», «Lucifer's
witgloeiende ziel in 't ijsbad gedompeld en weer in den gloeioven
gestoken », « wat de ziel van Lucifer heeft bijgehouden van al
de brandstof die men er in heeft gegooid », « de morgenster die
te schreeuwen staat om licht », « engelen zonder dagelijksche
bezigheden », zijn beelden die den stiji ontsieren. Dit mag met
des te meer nadruk gezegd worden wanneer men ziet tot welk
diep inzicht van « Vondel's drama's » deze schrijver gekomen is.
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tooneelliteratuur, maar de stelling die er in verdedigd wordt is
al te sterk, al te systematisch. Noch bet realistische drama, noch
Claudel, noch Maeterlinck passen erin. Veel aangrijpend dramatisch werk wordt aldus over boord gesmeten. Maeterlinck b. v.
gaat van de stelling uit dat het menschelijk leven langs alle
kanten baadt in het mysterie. Wij handelen, wij spreken, wij
denken en overleggen, maar in de toekomst is de gebeurtenis
reeds voorzien van wizen op- of ondergang. Waarom zou een
di amaturg dat waarachtig mysterie niet mogen bezielen en
maken tot een levende wezenlijkheil om en rond de onbewustheid en den waan der menschelijke handeling. Waarom moet
Claudel verloochend worden omdat hij beroep doet op ons geloof ? Het komt zelfs onwaarschijnlijk voor dat een priester het
bovennatuurlijke niet aanvaardt als mogelijk element van het
dramatische.
Wat Verschaeve over den St. Pieters koepel, de Sistina
kapel, het Mozesbeeld, St. Pieters binnenkant schrijft, mag gerust naast de mooiste bladzijden van Taine's « Voyage en Italie »
gelegd worden, aihoewel Taine nog meer het vrije bandelooze
scheppen van Michel Angelo verheerlijkte en zich zoo niet verdiepte in de soms specieuse roomsch-katholieke bediedenis van
den grooten opstandeling. Doch meenen dat het Vaticaa-nmuseum, omdat het toevallig achter St. Pieterskerk gelegen is,
kan vergeleken worden aan een gebonden en gehoeide .oudheid
die de Kerk achter haar triomfwagen meesleurt, is vergezocht.
De zinspeling op de Aphrodite van Knidos als eerste overwonnene door de Kerk van Christus, is gewaagd. Dat is geen kunstbeoordeeling meer, maar slechts het aanwenden van kunstwerken tot den rhetorischen gedachtengang van een kanselrede.
Wanneer de auteur zich vergaapt aan een dekadent werk als de
Apollo van het Belvedere en er Lucifer in ziet dan gaan wij
zijn bewonderng mistrouwen. Van den dom van Keulen krijgen
wij tot ons spijt niets te bewonderen. Wij vergeten ze totaal bij
de wijsgeerige en theologische bespiegelingen van den schrijver.
In de beschrijving van het Klooster San Marco te Florence
passen de naieve aandoenlijkel fresco's niet bij den rhetorischen
aanleg van Verschaeve.
Merkwaardig : van deze fresco's ziet hij niet eens de kleur.
Ja toch het wit der kloostermuren, het blauw van den hemel, het
blauw der Lieve Vrouw, maar van al de andere kleuren van deze
regenboogkleurige schilderingen ziet hij niets en hetgeen in
eenvoud, in simpelheid, in onschuld gedacht en uitgevoerd
werd, wordt in hooge frazen omgezet. De stille plaats die San
Marco is komt vol geluid. De beschrijver hoort al de Mien in
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een dreunend koor zingen, de twintig cellen met de kruisiging
fresco's heffen een machtigen samenzang aan en wanneer Verschaeve het klooster verlaat dunkt het hem dat nog « davert
en dreunt het koor der cellen ».
Dat iihetorische valt te betreuren bij een schrijver die wellicht vandaag het sterkste intellekt is in Vlaanderen. De klassieke
letterkunde beheerschend zoowel als de moderne, in de plastische
kunsten verwijlend bij toppunten als Rubens, Michel Angelo,
Rembrandt en vervuld van de wijsheid en de openbaring zooals
de Heilige Vaders en de Bijbel hem die brachten, beschikt hij
over al het hoogste, en schoonste dat de menschheid heeft voortgebracht en weet het tot een lichtstraal samen gebundeld te projekteeren op de besproken werken, om ze onder elkaar te vergelijken op dat hoog plan waar alleen veelomvattende en veelbegrijpende geesten onbevangen kunnen bewegen.
Volledigheidshalve moeten wij hier nog vermelden de boekjes van Marcel d'Haese, Lodewijk Dosfel, Marnix Gysen over
Hugo Verriest, Cyriel Verschaeve en Karel van de Woestyne.
Dc eerste door zijn biographische wetenschappelijkheid, de
tweede door het volledige overzicht van 's schrijvers werk, de
derde door de ontleding van de intiemste roerselen der dichterlijke inspiratie, hebben een nieuwen toon in de letterkundige
kritiek weten te brengen en nieuwe gezichteinders geopend op
dat gebied van het vlaamsch proza.
V

Het scheppend proza
1. De oudere generatie
In het scheppend proza waar de jongeren zooals w'ij hooger
zagen zoozeer door den oorlog en de volksnooden werden beinvloed hebben de oudere, maar steeds roemrijke vertegenwoordigers der Vlaamsche literatuur, als Stijn Streuvels, Karel Van de
Woestyne, Maurits Sabbe, Victor de Meyere, zich beslist van
den oorlog afgekeerd om te verblijven in grootsche afzonderingin de wereld van verbeelding, droom, legende en fantasie.
Stijn Streuvels in den aanvang van zijn Genoveva van Brabant verklaart ^het uitdrukkelijk : « Toen kwamen de ijselijke
wereldgebeurtenissen, als een verschroeiende wervelwind over
onze streken beenwaaien en den gewonen gevoels- en gedachtengang uit zijn verband rukken, daarop volgde een lange tijd van
volkomen geestelijk2 afzondering waarin men op zichzelf aangewezen werd, een groote moedeloosheid die alle denkkracht verlamde en een drang om de gruwelijke leelijkheid van het heele
menschdotn te ontvlieden en te vergeten. De inkeering bracht
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,amore » uitgediept tot een breedvoerig levensverhaal 1».
Het is geworden de beste historische roman die wij in onze
vlaamsche literatuur bezitten. De namen van Adriaan van Oordt,
Ary Prins, Arthur van Schendel komen ons te binnen. Maar
Streuvels heeft niet die strakke kunstmatigheid van « Warhold »,
hij geeft niet de geschiedenis van Genoveva in hare streng-historische omgeving onder worm van louter sensaties als Ary Prins
in zijn « Heilige Tocht », hij zon het meest op Arthur van Schendel gaan gelijken maar heeft grooter eenvoud bereikt door dat
zijn heldin niet beroerd wordt door die innerlijke onrust van verliefde zwervers, maar alles rein en rechtstreeks in zich opneemt.
Het wordt ons soms bij het lezen alscif Tiech of Brentano \veer
aan 't vertellen waren. Het is wellicht het meest voldragen,
monumentale werk van Streuvels waar geen enkele zwakheid
en ook geen herhaling van reeds gekende motieven in voorkomt.
Het beweegt traag en rustig voorwaarts, het ontwikkclt zich
gestadig, tot de bonte kleurenweelde van zware Doorniksche
tapijten, waar bosschen en landschappen, dorpen, steden, burgen, krijgers, monniken, ambachtslieden, feesten en oorlogen
op afgebeeld werden.
Het is een schoone tijd en een schoon land waarin dit simpel
heiligen leven zich afspeelt. De tijd van ridders, van kloosterbouwen, van kruistochten en oorlogen. Het heidendom der germaansche volkstammen is nog niet geheel overwonnen. De nieuwe
beschaving die zich moeizaam vormt in het verdeelde rijk van
Karel de Groote, wortelt nog in het gallo-romeinsche leven,wordt
beinvloed door den wijduitstralenden blister van Byzantium en
groeit onder de weldadige koestering die uitgaat van de Iersche
- kloosters en de Zuiderlanden die lagen ver buiten het geweld
van het leenroerig stelsel. Het hertogdom van Brabant is als :een
kruispunt tusschen Oost- en Westrijk, in gestadige betrekkingen van oorlog of vrede met Burgondie, Friesland, Saksen, de
Alemanen en de Zwaben, ver over de Ardennen-wouden, de
Hooge Vennen, het Eiffelland en het Moezeldal.
Genoveva wordt geboren in de « Hazevate » van den Hertog
van Brabant op den hoord der Dyle. Het is het romaansch kasteel
met zijn feesthalle, kerk, hooge muren, omliggend dorp vol
ambachtslieden en landbouwers. Wij leeren die omgeving kennen
door het meisje dat er opgroeit en alles in zich opneemt op !hare
wondere ontdekkingstochten. Al de beste hoedanigheden van
den beschrijvenden, den schilderenden Streuvels komen bier aan
't licht. Hij weet ons een levende vizie te geven van het land
in zijn middeleeuwsch uitzicht, dat ons slechts hekend was nit de
-miniaturen van ,onde handschriften. Wanneer de opvoeding van
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Genoveva wordt toevertrouwd aan den Gallo-Romein Benignus,
den zachten dichterlijken monnik, die zijn humanistische vorming
in de anglosaksische kloosters heeft genoten, dan komen wij in
aanraking met heel de wetenschap en de kunst dier vroegere
tijden der kristenheid in de Nederlanden. Hij weet liederen en
vertelsels van germaansche goden. Hij spreekt van boomen,
kruiden en vogels volgens den Phisiologus en de Bestiarissen.
Hij leert schrijven en lezen in de schoone hoekige staven van het
Merovingische schrift en voert zijn leerlinge in het rijk der
« zeven vrije kunsten », verklaart voor haar de herderszangen van
Virgilius, het heilige schrift, de boeken van Tertulianus, Cyprianus en Augustinus. Aldus uitgerust met kunst en wetenschap
gaat Genoveva verblijven in het wonder-schoone klooster te Nijvel.
Het geestelijke leven van afzondering trekt haar nict aan. Zij wil
terug bij vader en moeder op de hazevate aan de Dyle. Daar
blijft zij in voeling met het groote leven: de reizende Romeinen,
de marskramers, de pelgrims die zijden stoffen, pelterijen, snoeren uitstallen voor de bekoorde oogen der vrouwen of verhalen
van verre tochten. De hertog, haar vader, voert oorlog voor zijn
leenheer. Zij bezoekt de ver-afgelegen kloosters in Hageland,
Haspengouw, het Luikerland, de Condroz en de Ardennenwouden. Hare schoonheid en wijsheid geraken beroemd aan het hof
van den koning. Zij zal het maalfeest van Diederik bijwonen te
Landen. Het wordt een prachtige stoet daarbeen en zij ziet den
Koning schrikbarend van wilde pracht op zijn praalwagen, getrokken door zes paar ossen. De weeldevolle beschrijving van
Streuvels doet hier denken aan de schitterendste bladzijden van
Schlumberger's « Epopee byzantine ». In dat half-bizantijnsch,
half-barbaarsch midden van het hof ontluikt de liefde van Genoveva voor Siegfried. Na de psychologische ontleding van het kind
en het tot-vrouw wordende meisje, krijgen wij nu de fijne ontwikkeling van haar liefdesavontuur met de kleurige feesten weer van
verloving en bruiloft op het vaderlijk erfgoed. Dan begint de
tocht naar Siegfrieds Rotsburg op den Hoogen Semmer, aan het
Moezeldal. Een nieuw leven vangt aan voor Genoveva in 't wijdsche paleis van haar gemaal. Het afscheid van Siegfried die een
tocht begint tegen de Sarazenen wordt tot een volmaakte schildering van het riddertijkvak en zijne gebruiken. Tijdens zijne afwezigtheid ontdekt Genoveva de wreedheden van de lijfeigenschap
op den burg en de aanpalende landen en zoekt Gob de landvoogd
haar te verleiden. De stijgende passie van Golo en de weerstand
van de trouwe en reine echtgenoote worded ontwikkeld tot een
drama van diep-menschelijke belteekenis, dat zijn uitkomst heeft
in den haat en de wraak van Golo, de valsche beschuldiging bij
Siegfried, de ter dood veroordeeling van Genoveva, die door de
beulen gespaard wordt en verbliift in de eenzaamheid van het
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eindelooze woud met haar pas geboren zoontje dat er gevoed
wordt door een hinde. Dc schildering van lente, zomer, hcrfst en
winter in het woud, met den groei en de ontwikkeling van het
kindje in de groote Wilde natuur, is mee van het schoonste tusschen het vole schoons dat in dit boek te vinden is, totdat Siegfried, onrustig op jacht, zijn trouwe vrouwe weervindt en zijn
noon erkent, waarna de heilige sterft.
Het is werk dat door zijn streng historischen ondergrond,
door de uitgebreide studie die daartoe vereischt werd en door
de levende gebondenheid waartoe de schrijver het met het verzamelde materiaal vermocht te brengen, onzen diepen eerbied
afdwingt. Streuvels heeft ons hier gegeven wat alleen zijn rijper
mannenleeftijd ons geven kon : een roman vol teedere menschelijke gevoelens en geweldige dramatische toestanden, zooals die
7.ich ontwikkelen op het wijdsche fresco van den ridder- en
kloostertijd in onze landen. Het is door zijn trouwe en brecdvoerige schildering van zeden en gewoonten bijna geworden tot een
nationaal epos van buitengewone beteekenis.
Naast dit gezond, vast natuurbrood dat Streuvels ons geeft
zijn de beide boeken die Karel van de Woestvne in 1918 liet verschijnen, — Goddelijke Verbeeldingen en De Bestendige
wezigheid kunstmatige en louter cerebrale producten. Terwij1
Streuvels zijn inspiratie steeds voedt aan den veien grond van
zijn land, streeft Van de Woestyne opwaarts in het fantastische
rijk der chimaera en hij ontd2kt er werelden die ruischen van
edelsteenen en parels, die zwelgen in kleurig liciht van dageraden en schemeringen, waar gestalten bewegen van onwerkeliike
wezens, die de dragers worden van de vele tegenstrijdigheden,
de verzuchtingen, den twijfel en het geloof van den ingewikkelden mensch die Van de Woestyne is. In de literatuur is er mocilijk eenige vergelijkenis te vinden met dezen schrijver, ten ware
misschien in de fantastische verbeeldingen van Salome en Lohengrin nit de « Moralites legendaires » van Jules Laforgue en
in « La Tentation de St-Antoine» van Flaubert, waaraan de
tweede goddelijke verbeelding, de bekoring van Christus in de
\voestijn, stork doet denken. Doch in de plastische kunst is er een
nauwe verwantschap aan te wijzen met het werk van de franscilie
schilders Odilon Redon, en vooral Gustave Moreau. Deze lx)tsfe
toch heeft, even a l s Van de Woestvne, den Piihel c-n de (Tricksche ondheid, het evangelie en de fabelleer, de heiligen-levensen de mythologic zoo als een gelijksoortig letterkundig materiaal
aanzien, omdat zij beiden beurtelings er in yonder] de svmbolen
waarin zij het eigen ingewikkeld leven verklaard zagen. Beider
werk is de uiting der wulpsche moeheid van overontwikke l de beschaving, het produkt der afzionderinfy waarin hoodarticre naturen zich terugtrokken van het werkelijke leven, om daarhuiten
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het mysterie te zoeken en in een Broom-wereld gestalte te geven
aan de ontroeringen die literatuur, muziek, schilderijen en
beelden hen brachten; aan de geestelijke verscheurdheid van
hun invendig leven en den gevoeishonger van hun hart. Verbeeidingen als de toren van Engelen boven de kribbe van Bethlehem, als de stoet der Koningen of der bedelaars, behooren tot
het hoogste wat de literatuur-zonder-meer vermag te verwezenlijken, maar zij hebben niets meer levend-menschelijks aan zich.
Ilunne koud-schitterende vormschoonheid brengt niet de vreugdevolle veropenbaring die de menschen-gemeenschap rond een
schrijver de kracht geeft en de bezieling om zich te vernieuwen.
Karel Van de Woestyne heeft niet het leven van zijn tijd en zijn
yolk aanvaard om het te verruimen en uit te breiden naar verre
horizonten. Hij is bij zijn innerlijk visioen gebleven en heeft
verwaarloosd het te voeden langs de stoffelijke wortels die dringen tot in den voedzamen bodem der werkelijkheid. Hij is een
groot schrijver geworden maar een minder groot mensch gebleken.
Het is slechts een louter toeval Bat wij hier het werk van
Em. de Born te bespraken hebben, daar ihet dagteekent uit de
negentiger jaren, doch eerst in '18 en '19 gebundeld werd in de
twee boeken Terngblik en Heldere gezichten. Het zijn, zooals de
schrijver ons zelf waarschuwt, overwonnen standpunten, proza
nit een tijd van geweldig amoralisme, waarin 't leven om 't leven
zelf werd ben-rind en clan nog- in de eerste plaats het leven van
't lichaam, zonder eenige bekommernis om het geestelijke in den
mensch. Het onontkoombaar fatum der drifter, der zinnelijkheid weegt op zijn menschen. Orndat zij het geluk om zich zelf
eir niets anders gezocht hebben, vonden zij de ontgoociheling.
Indien zij wat anders gezocht hadden zouden Iii geen wrakken
geworden zijn. moeten wij den schrijver dankbaar wezen
omdat hij ons cUe verspreide kleine fq,ntasieen, schetse , er novellen, heeft samengelezen tot boekjes die door hun verzorgden
stiji, hunne analytische kracht, de fijne typeering van karakters,
de, psychologisch-juiste uiteenrafeling hunner gevoelens en de
ivaarlijk heldere gezichten die er in voorkomen, meebehooren tot
het beste dat de Van Nu en Straks tijd heeft voortgebracht. Maar
een levensopenbaring heeft de Born ons , 00k niet gegeven, omdat
er op zijn tijd en in zijn midden, naar geen ievensverklaring ge7ocht werd en slechts naturalistisch en impress'onistisch de wedergave der uiterlijkheid werd betracht.
Volledigheidshalve moeten wij hier no g verrnelden twee
werkjes van Cvriel Buysse, diet, wij hooger reeds de aorlo p-sliteratuur bespraken, nameliik : Plus que parfait en De Roman
Tan den Schaatsenriider. Het eerste boekje, een dorpsgeschiedenis, draagt zijn naam naar den hoofdpersoon, een koppig dorms-
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heer, die in alles correct wil zijn en door zijn haat voor auto's
in vijandschap geraakt met zijn ideaal, den baron-burgemeester
en door alien verlaten er van sterft. De boeren, leden van den
gemeenteraad, worden er afgeschilderd als slaven van baron en
pastoor. Als verhaal mu het niet onecht geweest zijn voor enkele
jaren, doch Buysse in zijn n,eiging om den vlaamschen dorper als
een minderwaardig wezen te beschouwen heeft niet ingezien dat
de tijden ,eenigszins veranderd zijn. De Roman van den Schaalsenrijder brengt flauwe liefdeshistorietjes, door den auteur zelf
beleefd te Meylegem-Zuid, te Meylegem-Noord en in Amerika.
Er komen enkele tafereeltjes van ijspartijtjes in voor die frisch
en levendig zijn uitgewerkt. Maar beide boekjes staan door het
onevenwichtige van het verhaal en het losse eentonige van den
stiji beneden het werk dat ons van Buysse bekend is.
Met sympathie begroeten wij hier ook de laatste pennevruchten der tachtigjarige schrijfster Virginie Loveling : het gemoedelijke verhaal van Josyntje en de Brie vertellingen uit TO111boer
waaronder een iet wat saaie honden-historie, de beschrijving van
een stierengevecht, waarin zij echter de spaansche atmosfeer niet
te pakken kon krijgen, en herinneringen nit haar kindertijd.
Min of meer verwant met Streuvels is de Avestvlaanische
romanschrijver Edward Vermeulen. Hij kijkt mecr naar de menschen en minder naar het landschap van zijn streek. Hij begrijpt de ziel van zijn boeren en heeft ze naar het leven geteekend. Hij is daarbij een schrijver die zijn taak ernstig opneemt,
die zijn menschen niet slechts als modellen gebruikt, maar de
voorstelling van hun leven veredelend wil doen inwerken op 't
gemoed van den lezer. Hij wordt daardoor soms wat te didaktisch en tendentieus, ten koste der artistieke hoedanigheden van
zijn werk. In de Zwarte Pokken heeft hij weer eens de westvlaamsche natuur, de velden, het wolkenspel, het yolk met liefdevol oog bekeken en met zwier van kleur en lijn geteekend.
De typeering van zijn boeren is volmaakt, er zijn prachtig
uitgewerkte karakters bij. Minder goed is hij in de uitbeelding
zijner burgers. De heele roman steekt goed in elkaar met aangrijpende schildering van toestanden die een stijgende belangstelling wekken. Het geheel zou winnen nochtans aan kracht van
indruk indien het bondiger werd afgehandeld. Er komen dl-wijIs
storende langdradigheden in de volzinnen, ze gaan niet vooruit
en blijven haperen hier en daar in niet-vlotte constructies. Er is
ook soms gebrek aan evenwicht in de deelen, zoo b. v. wanneer
de plaag der zwarte pokken over het dorp komt, hetgeen nochtans het hoofdmoment is van het boek, wordt alles wat oppervlakkig. De taal is ,00k te dialectisch, zoodat zij voor een grootnederlandsch publiek minder genietbaar wordt. Dit is echter
van minder belang, daar de schrijver « door het yolk en voor he.

— 274 —
yolk zijn werk schept en dan in de eerste plaats voor zijne
onmiddellijke westvlaamsche omgeving. Als gezonde, echte,
waardevolle volkslectuur kan het moeilijk beter.
Victor de Meyere zou wellicht het best in den kring van
Buysse geplaatst worden maar hij staat broederlijker tegenover
zijn yolk. Ofschoon hij een v erzorgde taal schrijft en ilia zonder
stijlbekommernis is, \vil hij toch door het yolk gelezen worden
en streeft daarom, bewust, naar den eenvoud van het verhaal.
In De Gekke Hoeve heeft hij naturalisme geleverd, dat wij bijna
lyrisch zouden kunnen noemen in zijn jordaeneske ruighuid.
Hij doet hier soms ook aan Georges Eeckhoud denken en aan
den polder-schilder Marten Melsen. In de andere korter verhalen, die met De Gekke Hoeve samen gebundeld werden, leeren
wij een meer inniger de Meyere kennen, waar hij mooie en
stemmingsvolle herinneringen oproept uit eigen leven.
Wij moeten hier weer opnieuw v an Lode Baeckelmans spreken, die in De Idealisten een heele verzameling van leuke typen
heeft bij elkaar gebracht : dichters, verliefden, politiekers, yolksjongens, enz., alien met idealen, hooge en lage, idealen die
idealen zijn en idealen die er geen zijn. Het is « een bonte menschenschaar » geworden, waarvan elk vertegenwoordiger ons
aantrekt en boeit, omdat zij alien, groot en klein, iets droomden,
iets verlangden, jets bereiken \vilden in het leven. De schrijver
glimlacht wel eens en geraakt verteederd, maar hij blijft de broeder van al de dwaze, de tragische, de eigenaardige of zonderlingc
idealisten die hij langs zijn levensbaan ontmoette.
Naun met Baeckelmans verwant blijkt jan Verschueren in
Een Gentleman. Het is een reeks korte verhalen uit de havenstad Antwerpen, waarvan het eerste den naam geeft aan het
boek. Een vlot en luimig verteller is Verschueren wel, maar hij
mist soms wat voornaamheid.
Twee eenige verschijningen in het vlaamsch proza blijven
Maurits Sabbe en Karel van den Oever en wij vernoemen ze hier
bij elkaar, niet omdat zij op elkaar gelijken, integendeel, maar
omdat de eene zoowel als de andere zijne eigenaardigheid verbonden heeft met de geboortestad : het dichterlijke Brugge en
het oude Antwerpen.
Maurits Sabbe gaf ons jaar op jaar twee romans : in '1,S
'1 Pastorken van Schaardycke en 't Kwartet der Jacobynen in
'19. De eerste is een eenvoudig beminnelijk verhaal vol innigheid
en ontroering. Wij lezen er van een gemoedelijk Pastorken, van
Fiete de oude meid, en Tozijnken haar nicht, die op de pastorie
werd grootgebracht. Tozijnken is een speelsch en minziek meisje,
verzot op mooie kleeren. Coddebiers, de poppenspeler, ter gelegenheid van kermis on rondreis door het dorp, geraakt op haar
stilzwijgend verliefd. Jozijnken is daar niet ongevoelig voor maar
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de jonkheer-pensionaris Adhemar weet haar te verleiden door
zijn opgesmukte vleierstaal. Zij wordt kamenier op het kasteel
lvaar de jonkheer met zijn zuster woont. Hier wordt het simpele
rneisje bedrogen. Jonkvrouw Aglae die het minnespel betrapt wijst
Jozijnken schandelijk de deur. Zij verdwijnt, maar de verliefde
Coddebiers en het ontroostbaar pastorken gaan op zoek naar het
verloren schaap en vinden haar weer in een ontuchthuis te
Brugge. 't Pastorken sterft en Jozijnken zal naar 't klooster
gaan. Over heel het boek ligt een droomerige weeke stemming
en onvergetelijke bladzijden komen er in voor als die beschrijving
van het geurende hofje op de pastorie en de achttiende-eeuwsche
Win op het kasteel.
't Kwaltet der Jacobynen, is een welgelukte poging in de
richting van het burgcrlijk roman, waaraan de vlaamsche literatuur nog zoo arm is. Het is flink opgezet met karakteristiekc
figuren : Quatremeire, de Don Juan-officier, Van Waefelghem,
de prozaische egoistische nijveraar, Neys de idealist, dokter
Mabesoone de vrijdenker, ietwat naief maar oprecht en edel, be-wonderend de rustige gelatenheid der godvruchtigen, wanneer hij
troosteloos 't failliet inziet van zijn gedachten, toch konsekwent
biijvend en aanvaardend de theorie van Neys : « les idees soot
en marche » zelfs dan als wij hun triomfeeren niet zien. Ida die
een superieure vrouw had moeten zijn komt ons voor als min
geslaagd. De eerste de beste die haar 't hof maakt wordt aangehoord als een doodgewone burgersvrouw neemt zij aan.
Vat goed volgehouden is : het onbewuste gevoel van liefcle voor
Neys van 't begin af. 't Eindigt bijna lijk. « Extaze » maar ietwat
ontgoochelend :Lief de en toch geen huwelijk.In dit boek zien wij
de vlaamsche kwestie en den socialen strijd ontstaan. Zii geven
aanleiding tot interessante gedachtenwisselingen met dien oprechten gemoedelijken flamingant Neys en dien oprechten
franskiljon Mabesoone, die toch zijn Brugsch temperament niet
verloochenen kan. Het gefilosofeer van den schrijver is maar
paver en zijn stij1 vaak wat kleurloos, zonder een nieuwen
klank, uitgezonderd als hij heelemaal op dreef geraakt met de
muziek van Haydn, de brugsche stadsgezichten in hun teedere
atmosfeer en het nachtelijk feest met verlichting in den tuin der
Philharmonic. Jammer nochtans mag het heeten dat wij nog
steeds met onzen vlaamschen burgerroman in het verleden blijven der 18e eeuw of de eerste helft der 19' eeuw en dat Sabbe
het nog niet aandierf zijn eigen tijd in behandeling te nemen
met het geweldige dat er in roert en beweegt.
In Oud-Antwerpsche vertellingen verhaalt Karel van den
Dever een tiental grappen die zich afspelen in het kleurig kader
der zestiende eeuwsche Sinjoren-stall. Slobjesmenschen, plezierige mijnheeren, smulbazen, klappeien, spaansche kooplui,
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sinjeurs, vischwijven, oud-kleerverkoopers, kwezels en kosters
leven en bewegen er in de ioude huisjes, door de nauwe straaties,
rond het vleeschhuis, in het St. Andries-kwartier, bij het Pensgat aan de Schelde of langs de Burgtgracht en het Schijn.
Terwij1 de Geuzenstad van dezen schrijver meer het Niolk der
edellieden en hooge burgers, bij krijgsleven of festijnen ten
tooneele voerde, kregen wij hier het kleine volkje nit dezelfde
geuzenstad. De avontuurtjes zijn soms wel onbeduidend, maar
men gaat het niet merken, geboeid als men is door het wondere
talent van den auteur om taal en voorstelling, alles in lien kleurig-gesausden zestiendeeuwschen toon te houden. Karel van den
Over bezit met Hendrik Leys de gave om menschen uit een
voorbijen tijd zoo uit te beelden alsof hij hun tijdgenoot geweest
ware. Hij heeft zich zoo ingewerkt in de resten van een oude
stall en ze verder bestudeerd in de platen van oude boeken, in
de geschiedenis en de literatuur dat zij geheel herschapen in
Naar oude atmosfeer verschijnt. De Geuzenstad en de oud-ant\verpsche v ertellingen zijn bewijzen dat hier de macht aanwezig
is om een monumentaal-historische roman aan te durven, waar
een heele tijd en een heel yolk van hoog tot laag zou in leven.
2. De jongere dichtkunst.

Met Karel van den ()ever komen wij geleidelijk tot de jongere generatie die, in de jaren '80 en '90 geboren, ofwel de taak
der Van Nu en Straksers heeft voortgezet, ofwel thans nieuwe
wegen heeft gebaand sinds zij in 1900 zoowel in de poezie als
het proza aan het \word is gekomen.
In de poezie eerst. Maar dan hebben wij hier vooraf nog het
belangrijk werk van Van den Oever te bespreken dat hij in het
tijdvak 18-20 liet verschijnen. De zilveren Flambouw, De Betooverde Heide en Lot van Antwerpen. In deze dichtbundels
i s hij nog niet de moderne richting bijgetreden zooals dat blijkt
uit zijn later verschenen verzen. Deze hier hooren nog bij den
tijd der « Geestelijke Maenrijmpjes » en der « Geuzenstad ».
Vergeleken bij de latere verzen zijn de stukjes uit « De Zilveren
Flambouw » minder goed behalve deze waar de dichter zich op
zijn gevoel laat wiegen en eenvoudig echt zijn ontroering uitspreekt In de «Betooverde Heide» vinden wij iets terug van de
stemming uit «KemPische vertelsels» en « Van stifle dingen».
De vier gedichten van dit boekje geven leven aan de ontelbare
geluiden der eenzaamheid over de heide, aan de avonden die
koperkleurig branden in de bosschen, aan het mysterie van den
iacht onder maanlicht en het verbleeken van de sterren. Wij
rniken de geuren der aarde, wij hooren het zee-wind-gezoef door
het dennenbosch. Dit boekje is mee van het beste nit het oudere

— 277 -werk van dezen dichter. Altijd wist hij den eigenaardigen
smaak van zijn streek aan zijn verzen en proza te geNien, 't zij dat
hij droomend doolde door zijn gcliefde kempen, 't zij dat zijn
verbeelding bewoog in de stall van zijn hart, zooals in Lof T an
Antwerpen. Hier ook nog is een Van den Oever aan het woord
die met heel zijn Iyezen in de 16e en 17e eeuw is blijven leven en
er ook de taal der toen aan het woord zijnde dichters heeft overgenomen. Die taal nu leent juist een bijzonder charme aan de
onderwerpen die hier behandeld worden als « Joyeuse-Entree »,
« de Borse », « rugger ». Het veel en uitstekend nieuw w'erk
van dezen dichter zal toch nimmer den statigen verzenwentel
van zijn « Croote Omgank » doen vergeten.
Fen overgangsfiguur took is Rene de Clercq, die in Tamar
cen geweldige brok bijbelsche geschiedenis en oostersche zinnelijkheid heeft gegeven. Het leven der oude aartsvaderlijke dagen
\\ ordt er met meer als bij Vondel met zwierige herders uit den
Baroktijd voorgesteld. In grootsche landschappen, met blame
hemelen en heuvelende landouwen, door de wisseliiig- der jaargetijden, zien wij het yolk met zijn kuclden of 1n de tenten.
Indrukwekkende figuren verschijnen : Jacob, Juda, Addullani,
Nahor. De oorlog wordt voorbereid, het dorp dreunt -van het
smeden der wapenen. Volksstammen reizen door geweldig licht
met kemelkaravanen. Het zijn telkens fresco's van geweldig
leven. Het zielsgebeuren wordt oh sobere aangrijpende wijze behandeld. Liefde, liefdesondergang, liefdestriomf, flood en geboorte alles krijgt een bijbelsche grootheid. Verbeeldingen als
het Wijnfeest, de oorlog, de brandstapel, de koningenraad, de
rouwmaaltijd zijn cenig in hun grandiosen opzet in onzc vlaamsche literatuur.
Jozef de Vocht is een meer beseheiden en minder scheppingsmachtig kunstenaar. Hij diclit « voor God en 't Volk »
Zijn landsche liederen werden bedoeld als godsdienstige yolkspozig. Het gaat over het land, de menschen van zijn streek: de
Kempen. Het is ook eerst en vooral voor dat land en die menschen dat hij zingt, want hij gebruikt of en toe kempische
woorclen die nog niet in de algemeene nederlandsche spraak
zijn ropgenomen. Voor de doeleinden die de dichter beoogt is
deze poLlzie best geschikt, alhoewel de kempische lezers ook
reeds nu wellicht gemakkeijker grijpen naar hun vlaamsch
krantje of hun sportblad en hun verbeelding liever voeden aan
kinema-films clan aan « de oranje en roode rozen » van den
dageraad of den « robijnen regen » uit de boomen. De « stille
liederen » met des dichters herinneringen aan moeder zijn de
innigste en meest persoonlijk-echte nit dezen bundel. De
schoolsch-literaire bekommernissen om het mooi te zeggen verhinderen den dichter in de rechtstreeksche niting van het eigen-
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menschelijke en brengen hem tot gemeenplaatsen die een meer
ontwikkeld lezer niet meer kunnen ontroeren.
Frans de Wilde in zijn eersteling « Intrede » staat onder den
invloed van de Musset en de engelsche 19 e eeuwsche dichters
— vooral Shelley, Wordsworth en Tennyson. Heel het bundeltje is overigens ontstaan in Engeland, waar de schrijver in
ballingschap vertoefde. Geen enkel stuk nochtanb draagt cenig
spoor van de vreeselijke gebeurtenissen die in de wereld gaande
waren. Slechts een paar stukken « Ik weet » en « Heimvvee »
spreken van de droefheid der ballingschap en 't verlangen naar
het vaderhuis. Al het overige is zingen en droomen van een
rijk-ontroerbaar gemoed.
Isidoor van Beugem met zijn verzenbundeltje In Bloeienden Voorhof is een dichter die de poezie heeft weten te voelen
en te zeggen der simpele Bingen in de stall en op het land. Hij
heeft ook den grooten nood van zijn yolk gevoeld en kreten
van opstand gingen uit enkele zijner verzen op.
Richard de Wachter in zijn Gedichtenkrans gaf verzen op
gewone themas met den ouden klank, bonder inspiratie of persoonlijkheid.
M. Van Hoeck in De Eenige Tocht zong van zonnige dagen, van vrede-dalen, van eenzaam lijden; zijn vers is vloeiend,
zijn gevoel is zacht, zijn vorm is bewerkt, zijn woordkunst is
rustig, maar het werd alles reeds lang en beter gezegd clan dat
het ons nog zou kunnen aandachtig maken.
De Vondelingskens van Alice Nahon zijn vol jeugd en
frischheid en fijn vronwelijk gevoel. Objectiviteit is hare gave.
Hier en daar geeft zij een fijn stukje lyriek op gemoedelijken
en steeds zangerigen toon. Het blijft een echo van Gezelle en
soms ook van Om. K. de Faye.
Boudewijn van Felix Timmermans is een berijmd verhaai
in den geest van den ouden Reinaert de Vos met meer op.
moderne toestanden doelende symbolen.
Maurice Roelants in De Kom der Loutering zingt van
liefde in ontgoocheling en van ontgoocheling in liefde. Het iseen boek van vreugde en smart, maar droefheid blijft de boven-toon. De eigenlijke loutering brengt het niet. Smart bleef des,
dichters deel en toch geeft hij zich weer over aan den zoeten
waan. Geen nieuwe beelden, geen verrassende emoties vinden
wij in deze verzen. Het blijft het geluid der negentigers. Dc
dichter vergelijkt er zich bij : « Ik denk ook vaak aan Perk en
Rodenbach, twee jonge dichters en twee jonge dooden ». Als
verwoordingen van inwendig leven en van de mystiek der
liefde, heeft dit boek toch zijne waarde. Er is een diep bewogen
rvthme in, dat meedeint op de goiving der geyoelens.
Een stag naar de nieuwste richting in de dichthinst is de-
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verzenbundel van A. W. Grauls, In Nieuwen Dageraad.
Op een afwisselend en steeds van binnen nit bewogen rythme
weet hij de nieuwste impressies te verklanken. Hij voelt zich
wat de ware dichter altijd is « un echo sonore place au centre
du monde » en laat zijn persoonlijke gevoelens cosmisch vergroeien met de weidsche natuur. Nieuwe beelden heeft hij gevonden. In « wereldsche festijnen » bezingt en beschrijft hij koel
weg de cynische ijdelheid van wereldsche vermaken. Het worth
de zielbiecht van een kind onzer neurasteniek-ontgoochelde tijden. Een enkele maal in zijn laatste gedicht « De Ziel » treft
ons het eenige dat onwillekeurig meevoert in extaze van woorden-schoonheid en glans van beeldenrijkdom. Klaardoorschijnend zijn de meeste verzen, maar toch nog te veel met het oude
verwant om heelemaal tot een nieuwe veropenbaring te groeien.
Met Paul Verbruggen en zijn Verzen geraken wij heel en al
nit de school der negentigers en wij vernemen plots een jong
en nieuw geluid, als een lente zoo frisch en simpel en echt als
het hart van een kind. Het is niets geen literatuur meer,
maar recbtstreeksche uiting van gevoel in de totale afwezigheid
van alle verouderde beeldspraak. Een verheugend feit mag het
heeten dergelijke klanken in Vlaanderen te vernemen, bewijs
dat er na Gezelle iets anders en iets schoons mogelijk worth
in ons land.
Met de Humanistiese Verzen van Frank van den Wijngaert,
met Het Sienjaal van Paul van Ostayen, met de Boodschap en
De Tocht van Wies Moens, met de Lof litanie van den H. Franciscus van Assisie, met Verzen van Gaston Burssens treden wij
beslist een nieuw tijdvak binnen van de Vlaamsche literatuur.
Hier zou Victor J. Brunclair nog kunnen bij genoemd worden,
die echter tot heden niets in boekvorm uitgaf en zich bij de
medewerking aan tijdschriften bepaalde. Bij deze nieuwe richting sloten zich ook aan Geert Pynenburg en Karel van den
Oever, maar de werken die zij sinds lien lieten verschijnen
vallen buiten het tijdvak dat wij hier te bespreken hebben.
Deze nieuwe tijd is er een van reactie tegen romantisme en
rhetoriek, tegen symbolisme en egocentrisch gefantazeer, tegen
realisme en natuurgetrouwe beschrijving. De jongeren hebben
het land aan alle omslachtigheid, aan alle overlading. Zij misprijzen zelfs vaak te erg de schoone logische schikking van een
volzin, maar zij hebben de soberheid en de rijke beknoptheid.
Hun duistere zinbouw laat meer vermoeden dan hij in werkelijkheid uitdrukt. Zij leeren .ons dat er geen dichterlijke onderwerpen zijn, want dat de dichter overal zijn stof kan vinden,
dat zijne ontroering niet afhankelijk is van een maannacht, een
dageraad, ken avondschemering, of een nachtegalenzang. De
gevoelighe, 1 is hedendaagsch geworden. Het zijn menscher
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van dezen tijd die tot ons spreken. Zij hebben nieuwe waarden
in de poezie gebracht.
De dichters willen niet teeder meer blijken. Van tranen op
hun wangen geen spoor meer. Zij hebben het aristocratische
«self-control» geleerd, te fier om hun leed te klagen, te mannelijk om getroost te worden. Zij zeuren niet meer over zich zelf.
Wanneer wij nog iets van hun innerlijk gebeuren vernemen dan
is het de strijd naar eigen verbetering, het streven naar goedheid. Maar al hunne aandacht gaat naar den evenmensch, naar
de massa, in een broederliik medelij den, dat bij Wies Moens en
Marnix Gysen de waarde van een godsdienst krijgt en ons tot
in de diepste gronden van ons wezen ontroert. De dichters zijn
niet langer meer de parasieten van de werkelijkheid. Hunne
kunst is schepping, niet voorstelling. Zij geven geen kopie meer
van de natuur, geen « Casselkoeien », geen nabootsing, gem
kiekjes. Geen beschrijving der uiterlijke wereld als iets buiten
den mensch, maar den mensch een met de schepping. Niet
slechts het beperkte zichtbare maar het gewetene en het gevoelde in het heelal : het cosmische. De dichtkunst bleef dan
niet langer meer aan Vlaanderen gebonden, zij werd internationaal, universeel, algemeen menschelijk.
Frank van den Wijngaert doet alle volkeren der aarde het
Heil broederen ! » toeroepen aan de russische communisten.
De « T. S. F. stations verduizendvoudigen hem die Roep !
Schepen op zee vangen hem op... Luchtvloten snorren aan... »
Er is iets van heerlijk-jong enthousiasme in die verzen, maar
het sluit de napeinzing niet nit van een mensch die zijn innerlijk wezen ontdekt en zijn plaats zoekt in de gemeenschap. Te
midden der ontreddering van de wereld gaan zich vragen stellen, zoekt de ziel naar innerlijk evenwicht op een geestelijk plan
en voelt de groote bekommernis om de menschenbroeders die
het gemeenschappelijk leed van dezen troebelen overgangstijd
hebben te torschen.
Bij Van Ostayen ontstaat er een wisselwerking tusschen het
werkelijke leven en de innerlijke ziel. De werkeliikheid, ziel in
hem geworden, projekteert hij weer naar buiten. De regen over
het land is de godsgezant. « Joannes die de zielen zuiver zingen zou ». Alles wordt vergeestelijkt en als geestelijkheid weer
uitgestort. Het avondlied, het gekend motief van de over zich
zelf verteederende dichters, wordt het teeder nederbuigen over
het leed van de anderen, en de vele vertrapte illuzies. Het groote
levende wezen van de stad, een en ontelbaar in zijn verschijmngen, wordt voor het eerst in de vlaamsche dichtkunst als een
ongebruikt materiaal opgenomen. De stad met de erotische golf
die er overheen slaat, de stad met hare straten en verste uithoeken, met de zon op de huizen, met de verliefde paren, in de ver-
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die er overwaait, met het cerebrale van schilderijen en boeken
in tentoonstellingzalen en hibliotheken. De dichter voelt het
contact met het groote gemeenschappelijke leven. Hij blijft
niet in zichzelf gesloten, maar voelt zich geroepen om het Sienjaal te geven, de andere te begrijpen.
Marnix Gysen maakt den H. Franciscus tot een moderne
figuur die in ons leven staat van dezen tijd en het moet sterken
ill zijn verlangens, in zijn vreugd en pijn, in zijn opstand en
zijn werk. De symbolen die hem loven in een lange litanie zijn
splinter nieuwe Bingen, genomen uit het menigvuldige leven
der groote stad. Hij staat in Vlaanderen en moet voor ons bidden die bekneld zitten in banden van verknechting en minder\vaardigheid. Hij moet ons een vaderland geven om te beminnen en de wereld doen worden « een gansche vreugde van
written vrede en algeheele communie ».
Een tijdzang is dit gedicht, tijdzangen zijn de vele gedichten van Van Ostaven en Wies Moens en Van den Wijngaert.
Gebeurtenissen uit den vlaamschen strijd en gebeurtenissen in
de wereld worden tot schoonheid omgezet, omdat onder deze
dichters het gemeenschapsgevoel ontwaakt is, tot zielsmaterie
is geworden, omdat zij hct politiek gebeuren in hun hart hebben opgenomen en nit hun hart den kreet van opstand slaked.
Wies Moens hrengt een hoodschap en begint een tocht. In
geweldige bijbelsche uitroepen zegt hij zijn vertrouwen in het
leven en de goedheid der menschen. In verzen, teer als de wijzangen van Tagore, belijdt hij zijn weemoed en zijn liefde. De
gloed van ziin onstuimig hart slaat uit in weidsche beeldspraak
die een profetische allure krijgt. Als liefde- en vredebode wil
hij uitgaan tot de menschen.
De hooge ernst van heel deze jeugd die zich voelt voor eau
liooge en edele taak te staan, hare verzuchtingen om eerst het
cigen leven tot een kunstwerk te maken, om de goedheid in
zich te verwezenliiken vooraleer aan schoonheid-voortbrengst
te denken, maakt van hare eerste maar reeds besliste uitingen
in de vlaamsche literatuur een keerpunt van helang. Een hoogere ethiek werd aan heel hun werk ten gronclslag gelegd. De
dichter is de hoogere mensch die niet meer de ledige uren van
een bourgeois bevolkt, maar een heilige zending- heeft onder zijn
yolk, als zijnde zijn zuiverste en meest-bewuste geweten. Als
zien dat deze nieuwe heweging samen viel met soortgeEikc.e
bewegingen in Duitschland en in Frankrijk en bier ontstond
tijdens den oorlog, dan kunnen wij ook tot de gevolgtrekkingkomen dat zij een algemeene beteek-enis heeft en van duurzamen aard mag heeten. Ofschoon de jongeren niet rechtstreeks
over den oorlog spraken, is toch de wereldschokkende gebeur-
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tenis de oorzaak geweest van het ontwaken hunner nieuwe
gevoelens en staat hun werk ook in het teeken van den oorlog
zooals wij het bij den aanvang van dit verslag deden opmerken.
**
3. Het proza der jongere generatie.
Het proza der jongere generatie is meer traditioneelvlaamsch gebleven, kwam minder als de dichtkunst under invloed der buitenlandsche literatuur en der plastische kunsten die
zoowat overal in Europa een grooten voorsprong hadden gene}-men op de letterkunst. De nieuwe wereldvisie, de nieuwe verwoording en opbouw van een werk zullen wij er dan ook op een
paar uitbonderingen na niet in aantreffen.
Lode Monteyne is in zijn antwerpsch haver,-roman de vlaamsche realist gebleven die de traditie de Bom-Buysse-BaeckelmansVictor de Meyere voortzet en verder ontwikkolt. A an Wal is een
sterk gebouwd verhaal met vaste hand geschreven en van diep
gevoel doordrenkt. Het is een brutaal-echt beeld van 't havenleven
met zijn miseres en zijn rotheid. Van of de aankomst van Jimmy's
schip en doorheen heel zijn eindeloozen zwerftocht door Antwerpen ademen wij de lucht der Schelde, der dokken, der matrozenbuurten, en der kroegen. wij hooren ha gerader en gesjouw,
het gedaver van de vrachtwagens en de verwarde muziek der
tingeltangels in den avond en den nacht. Door dat gedrochtelijke
leven der groote stall ontwikkelt zich het liefdesavontuur van
Jimmy, den sentimenteelen mulat. Het is g:.-,worden een brok
van waarachtig-miserabel menschenbestaan. Afgronden van
ellende gaan voor ons open. Boven het moeras waar alle menschelijke gevoelens ten onder gaan zweven toch de lichtjes van
het goede dat in elk mensch aanwezig blijft en beurt zich de rijkdom der sombere .oerliefde van den neger, het menschenwrak
Jimmy, die verlaten van Jenny in .een gevecht met Naar vrijer
wordt doodgeslagen.
Hoe edel en schoon staat daar tegenover het maagdelijkeboekje van Jan Hammenecker : « Zoo zuiver als een ooge ». Het
-s het beste wat wij tot heden van dezen schrijyer kregen. Zijir
lyrisch proza ontwikkelde zich hier tot een hymne, waar wij
de angstvalligheid van den primitieve gaan voelen om toch
niets aan de vrome schildering van Lutgardis' mystieke liefde
to bederven. Ida van Leuven, het tweede heiligenleven, zet in
met een humoristisch tafereel van de brouwersgasten die Breugheliaansch geteekend staan. De simpele wonderheden die van
Ida's liefdewaanzin verhaald worden zijn niet genoeg in het
sprookjesachtige gebleven. Het platte en komische wordt hier
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niet altijd vermeden. In Aleydis vinden wij weer het diep-echt
mystiek gevoel van den dichter Hammenecker. Frissche fijnkleurige innig-gevoelde indrukken doorbloesemen aldoor het
mooi verhaal. Aleydis, die melaatsche, staat menschelijk hooger
en is waarachtiger dan de m,elaatsche uit « l'annonce faite a
Marie » van Paul Clandel.
Wat wij zouden kunnen noemen de kempische literatuur is
in het tijdvak dat wij bespreken, bizonder goed vertegenwoordigd door Brie jongere schrijvers van nochtans zeer uiteenloopenden acrd, Jules Grietens, Ernest Claes en Jozef Simons.
De eerste in zijn Heidevertellingen heeft misschien het best
en volledigst het uitzicht gegeven van de eindeloos verlaten
zandvlakte met hare duinen en venen, met haar heidekruid en
schrale mastenbosschen, met de verre vereenzaamde dorpen en
torens. Al wat er leeft en roert op de heide, de honingzoekende
de leeuweriken, de krekels en de nachtegalen, het opstuivende zand en het spiegelende water, alles heeft hij verwerkt tot
een wondere sprookjeswereld waarin hij de boomen en de dieren,
de ziellooze dingen tot antropomorphe wezens heeft, gemaakt die
er handelend in optreden. Het doet ons denken aan de fantastische reis van Nils Holgerson van Selma Lagerlof en aan de
nauwgezette dierenobservatie van Kipling, Jules Renard of
Caesar Gezelle. Het boek is vol schilderachtigheid en kinderlijke
gemoedelijkheid, vol eenvoud en natuur in een mooi verzorgde
taal.
Ernest Claes geeft ons menschen uit de Kempen. In zijn
Sichemsche novellen en in De Witte, die welgeslaagde roman van
het kempisch boefje, blijkt hij wel te zijn de beste verteller dien
wij thans hebben in Vlaanderen. De Witte, die kwajongen nit
het Demerland is tot een onvergetelijk type gegroeid, zooals een
meer modern en luchtiger Nicolaas Beets der « Camera obscura »
die zou hebben geschapen. De schijver heeft zich om zoo te zeggen met zijn held vereenzelvigd. Het is alsof hij zelf van uit dat
vast geteekend en goed volgebouden kwajongens-karakter handelt en spreekt. De spreuken van De Witte zijn a 1 s de aphorismen van Pallieter, alhoewel minder diepgaande, rechtstreeks
nit den oergrond geboren van een primitief yolk. De geestige
humoristische toon van het bock is van den aanvang tot het einde volgehouden. De Sichemsche novellen bevatten zeer goede
schetsen die ons een grooter verscheidenheid v-iii kempisobe
menschen voor oogen brengen. Wannes Dome en Pastoor Munte
zijn onvergankelijke figuren. De wildstrooper Steger is wat
romantisch in zijn tragisch einde. Het broekongeluk van den
koewachter herinnert te zeer aan de geestiger bladzijden uit
« De Witte ». « Wroeter », de lijdensgeschiedenis van den vlaamschen mijnwerker, is zeer somber. Aldoor blijft Claes de sappige
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verteller die juist weet te zien en raak weer te geven de vele vertegenwoordigers uit het wereldje van boeren, kleine jongens
en simpele landlieden.
Naast « De INTP:tte » is de humor van Jozef Simons in De

vroolijke en stichtende historie van Bonifacius Suyckerbuyck
nog al oppervlakkig. Het verhaal is wel grappig en luimig bedoeld, maar zonder gesloten bouw en van een ondiepe karakterteekening. In hoogere Sferen is een boek, verhaaltjes uit de
baronnenwereld. De schrijver lacht met hunne gebreken, vooral
met hun franskiljonisme. Hij weet leuk te vertellen maar is
weinig origineel. ,Hij heeft wel talent voor beschrijving en
toont oak soms een zekeren humor die echter niet inslaat. Zijn
grappigheid blijft vaak te alledaagsch.
De Geestjes in ons van E. Amter wil zijn « een bock voor
grooten nit het bedrijf der kleinen. « Die kleinen zijn hier
leuvensche boefjes, waarin de u geestjes », dat zijn de ondeugden, vrijen teugel vieren, zonder die jongens nochtans onsympathiek te maken. Het verhaal is levendig geschreven en met
scherpen zin voor kinderzieltjes. De schrijver weet nochtans
niet altijd het karakteristieke met een slag weer te geven. Hij
vervalt in langdradigheden, hij redeneert te veel en sours op
kinderachtige wijze, heel in 't midden van een beschrijving of
een handeling. In de tweede helft komt er meer spanning en
levert Amter soms eigenaardig en persoonlijk work.
Een uitzonderlijke figuur in de vlaamsche letterkunde is
deze van Dr. Alb. van Driessche, vroeger reeds bekencl door
zijn tragische « Donkere dagen » en die in 1920 een bundeltje
schetsen bracht: Uit vreedzame dagen. Deze verhalen kregen een
bijzondere bekoorlijkheid door de melancholische noot ilie
aldoor wordt vernomen. Dit boekje is geschreven van uit het
groot hart van een dokter die de menschelijke ellende ken t,
omdat hij er elken dag met bezorgde aandacht over gebogen is.
Naast kortere schetsen van ongelijke waarde komt er een afgewerkte novelle in voor : « Het ongerepte », waar ons een
innemende meisjesfiguur wordt voorgesteld. Het zieke kind met
het kiesch verzwegen gevoelsdrama dat Naar ten onder bracht,
deed den schrijver niet vervallen in sentimenteele romantiek.
Het is iets broos en feeders, waarlijk ongerept geworden. Het
land en het dorp met de kerk en het kappelleke, met de intimiteit van het heerenhuis en den bloesemenden tuin, met de processie die door de veldwegen gaat... alles werd gezien als door
het oog van een openlucht-schilder en is het blanke blijde heldere decor geworden road de bleeke tengere gestalte van het
wegstervend vrouwtje. Tusschen de kleinere schetsen zijn: « De
dierbare » en « Ontvangenis » de beste, omdat zij geschreven
werden van uit een nobele medidatie, van uit een napeinzende
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her innering die de voorbije dingen als met zoetheid doorbalsemt. Het is landelijkheid maar zoo als die aangevoeld werd
door een fijn beschaafd mensch die zin kreeg voor hoogere
ziel sproblemen .
Stilaan zien wij zoo de meer gecompliceerde naturen van
stadsmenschen en stadstoestanden in de vlaamsche literatuur
behandeld worden. ten verdienstelijke poging in die richting
is het werk van Alfons van Tichel : De edele dating. Het is
een roman uit het hooger burgerleven, een zeldzaamheid nog
in Vlaanderen. De groote sociale vraagstukken die onze mederne samenleving beroeren, worden er in aangeroerd. Het opzet
van het boek is goed, de karakters zijn naar het leven geteekend, maar uit zuiver literair oogpunt moet het minder geslaagd heeten. Een meer letterkundig geschoold schrijver zol
met hetzelfde materiaal iets zeer bizonders en voornaam verwezenlijkt hebben. Er komt ook nog te veel gefilozofeer in het
verhaal zoo dat de tendenz er dik op ligt.
Paul Kennis gaf in 1)e Kleine Mlle Cerizette het verhaaltje
van een liefde te Parijs. Fijn ontwikkeld is het aarzelend geboren worden van die liefde, haar groei en hare bezegeling in het
kader van het Quartier Latin, de parijsche tuinen, Luxembourg,
de Tuileries en te Chantilly. De schrijver vindt gelegenheid
zijn wetenschap van de achttiende-eeuwsche fransche literatuur,
zijn kennis van anecdoten en gebeurtenissen uit d.e fransche
geschiedenis in het werk te weven. De streek van Gerard de
Nerval, de boorden van de Oise, het Isle de France, de landschappen van Ronsard en Bellay, van Rousseau en Rene de Girardin zijn beurtelings het decor dezer idylle, tot eindelijk in
het hart der groote stad, in het stemmige Ile St-Louis, het gezellig home wordt ingericht waar het verliefde paar gaat wonen. Het verhaal heeft echter geen slot, het wordt willekeurigafgebroken. De schrijver is terug in het land. Cerizette is heengegaan, maar wij weten niet hoe die twee van elkaar gescheiden geraakten. Het is zoo goed als een Daudet-novelle. De
auteur is blijkbaar under den invloed der luchtige fransche
vertelkunst. De gevoelsdiepte ontbreekt Cues Slameur van denzelfden schrijver is een onwaarschijnlijk avontuur-verhaal, maar
dat boeit tot aan het einde. Het is vlotweg geschreven en natuurlijk verteld doch zonder hoogere bedoeling.
De ,gelukkige stonde - , r1 Andre de Ridder word beleefd in
het gezelschap van demi-mondaines, op het terras van een cafe
in cen nachtelijk stadspark bii de muziek van tsiganen, in het
boudoir van een a anbeden vrouwtje, in het luxueuse inter;eur
van een jonggQzel, die zijn verwende the-slurpende en cigaretten-rookende vrienden en vriendinnen ontvangt, in een skatingring, in een Cirkus, aan Zee..... Het eigenlijke verhaal mag
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weinig om het lijf hebben, maar het zal den schrijver wel eerst
en vooral te doen geweest zijn om nieuwe elementen in de
vlaamsche literatuur te brengen. Het is wel voor het eerst dat
het oppervlakkig-mr, n(laine bij ons behandeld wordt. Momenten, figuren en middens die wij slechts kenden uit het werk van
impressionistische schilders, worden hier met woorden benaderd. Het eenige wat ons hindert is dat het geluk in gezelschap
van fatten en entretenues kon gevonden worden. Bij een zelfde
onderwerp geven wij de voorkeur aan een Toulouse-Lautrec
die met een verbitterd gemoed op wreede wijze, die vooze sinistere plezierwereld heeft uitgebeeld van doodsche champagnedrinkers en vaal-bleeke vrouwen met verflenste monden en
slaphangende oogleden, onder het nare licht van booglampen
en bij de hartverscheurende droefheid van mekanieke muziek.
Wanneer het gezond instinkt van een etisch-hoogere wergild
niet in opstand komt tegen die leegheid, is het met de ware
beschaving erg gesteld. « De gelukkige stonde » is dan ook
jeugdwerk van een schrijver die nu wel antlers tegenover het
leven zal stnan.
Met Andre de Ridder is het impressionisme al in de
vlaamsche literatuur gekomen, met Rug. de Bock en Frans van
Waag kregen wij pogingen om de meer moderne richting der
jongste plastiek te volgen, maar zij zijn eigenlijk ook nog beiden impressionistisch gebleven.
De eerste bladzijden slechts van de Bock's Jeugd in de
Stad geven den indruk van een vernieuwd vlaamsch proza. De
volgende blijven de impressionistische voorstellingswijze getrouw. Doch het merkwaardige van dit hock is wel dat bier
voor het eerst in de vlaamsche letterkunde het ingewikkelde
zielsprobleem van een jeugd in wording wordt behandeld. Het
persoonlijk door den schrijver ondervondene heeft hij verwerkt
tot lets van algemeenen aard. Wij zien bier jonggezellen en
artistiek-doende meisjes voor ons leven, dwepen en filozofeeren,
zooals de menschen doen die nog te weinig weten om hun weg
te hebben gevonden. Laforgue, Peladan, Rossetti, MaHarm&
de Hollandsche tachtigers, al bronnen waaraan een heele jeugd
in Vlaanderen zich ging laven, bevredigen thans niet meer. Er
wordt gezocht naar een steviger grondslag voor het leven. Het
twijfelen en zoeken van deze zich verantwoordelijk-voelende en
geestelijk-onvoldane jeugd heeft zijn verloop in de stad, die in
suggestieve beelden rond het zielsgebeuren wordt opgeroepen.
Het is een bock geworden waar het intellectueel geslacht van
dezen tijd zich terug kan vinden, wanneer het zich evenals de
schrijver, in een oogenblik . van napeinzende herinnering vermag te concentreeren.
Jazz-band van Frans van Waag is meer uiterlijk dan inner-
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lick modern. De nieuwe levensvisie vinden wig ook hier nog iiiet.
Het blijft eigenlijk een verzameling van luimige novellen waarin
(le geestigheid der u Drie Tamboers » nit het sttidenten
schrift (( Ons leven » zich zou geconcentreerd hebben. Het gaat
over minnehandel, bakvischjes, verliefde studenten, ideaiis ins.
Het is soms echt-leuvensch-studentikoos en trillend van level]
met een fijne opmerkingsgave en raakheid van woord. Maar -j ammer genoeg werd het boekje geschreven met cen ietwat slordige
nalatigheid, die geen duurzaam blijvend werk kan voortbrengen.
Maar als ecrsteling is deze Jazz-band vol beloften. De invloed
van de moderne schilders, impressionisten, pointillisten om
slechts aanduidinggevende indrukken naast elkaar te plaatsen
die door den lezer menta rd worden gecombineerd, komt hier
duidelijk aan het licht, vooral in de akwarellen. Door de soberheid en de beknoptheid, door de uitsluiting van alle rhetoriek
wordt hier toch voor goed afgebroken met een oude traditie
en een nieuwe weg gewezen. Het keerpunt is bereikt.
Twee eenige figuren in de vlaamsche letterkunde zijn de
Liersche schrijvers Antoon Thiry en Felix Timmermans omdat
in beider werk de rechtstreeks tot kunst gecristalliseerde yolkspsyche is weer te vinden.
Het Schoone jaar van Carolus en Pallieter zijn twee innig
met elkaar verwante werken. Carolus schijnt wel een dubbelganger van Pallieter te wezen, maar het komt eenvoudig door het
feit dat hij toevallig na deze verschenen is. Timmermans en
Thiry hebben een tijdie samen gewerkt. De « Begijnhofsprookjes » zijn er de uitkomst van. Er is tusschen hen gelijkheid van
natuur en van inspiratie. Het zijn twee Lierenaars en g-aaf-gebleyen instinkten. Tihiry is nochtans reeds meer een cultuurmensch.
Timmermans is dichter bij zijn oorsprong gebleven. Zij zijn hoiden sterk genoeg om van elkaar niets te moeten ontleenen. Carolus is het type geworden van den Vlaminc die zich bandeloos
uitleeft, alleen geleid door zijn gezond instinkt. Seminarist zonder roeping, laat hij het priesterkleed wanneer hij verneemt dat
hij de schatrijke erfgenaam geworden is van « Nonkel Kapitein » en hij keert terug naar het kleine stadje, vindt er het oude
huis met de trouwe dienstboden, de meubels, de boeken, de
paarden op stal en daarhuiten de hofsteden en 't kasteeltje van
Swaen. Hij verkeert met zijn stadsgenooten, Duyvewart den
kerkgewadQn-borduurder, den brouwer, de vrouwtjes van het
begijnhof. de leden der kamer van Rhetorijke die vergadering
houden in hun feestlokaal Den Bloeienden Olijf. Hii wordt de
strijder tegen alle schijnheiligheid, de wreker van alle onrecht,
de helper en de beschermer in alien nood. Treza, de dochter van
den orgelist, werd bedrogen en heeft cen kind. Het gepeupel
van 't kleine stadje vervolgt haar met ketelmuziek. Hij komt er
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tusschen : « Wie spot er met het leven ? Hoera voor het leven
en hij voert de bedrogene met haar kind naar zijn hofke van
Swaen. De Joppes die vijf jaar gevangen heeft gezeten voor manslag op een fermis bevindt bij zijn terugkeer dat zijn vrouw gevlucht is met ,een minnaar. Woedend slaat hij alles stuk in een
herberg. Hij wordt vervolgd door de politie, gaat gevat worden.
Carolus redt hem en maakt er den zachtzinnigsten herder van.
Hij houdt reusachtige festijnen in zijn huis xvaar alle verwanten
en vrienden aanzitten. Wanneer de plaag woedt in het stadje,
wanneer het land wordt overstroomd door een dijkbreuk is hij
redder en de helper. Hij leidt de bedevaarten en de kermissen.
Hij is de (held en de minnaar. Hij is te gelijk vol levensuitbundigheid en vol vroomheid. Door de verscheidenheid der toestanden
en middens, door de heroische allure van het hoofdpersonage
is het boek bijna gegroeid tot een vlaamsch epos waar een heel
yolk in leeft.
Felix Timmermans die met zijn « Pallieter » vroeger reeds
opzienbarend sukses verwierf, Het in 1918 nog twee boeken verschijnen. Het Kindeken lezus in Flaanderen en De zeer
schoone Uren van juffrouw Symforoza begijntjen. Hij is een der
meest oorspronkelijke naturen geworden die wij in de vlaamsche
letterkunde bezitten. Den weg der navolging dien hij in « Schemeringen van den Dood » en in zijn verzen bleek ingeslagen
te zijn, heeft hij niet langer willen volgen. Hij heeft van boeken
niets meer willen weten en is op eigen hand de groote ontdekkingsreis door de vlaandersche natuur, door het vlaamsche yolksleven begonnen. Al wat hij gelezen had en geleerd, het was wellicht niet veel, heeft hij als Len hiEderende last van zich afg.?.schud en gelijk een argeloos kind is hij door zijn wereld gegaan
waar nu alles nieuw was en nooit te voren door iemand zoo gezien. In zijn hart werd hij bewust van gevoelens die zoo, eeuwigen algemeen menschelijk zijn, maar die hem voorkwamen alsof ze
door hem voor het eerst ondervonden werden. Hij is weer g-e1-eerd naar de bran en den oorsprong van alle kunst : de natuur
waarvan de bestendige aanwezigheid door zoovele boekenmenschen vergeten wordt. De aldus door Ihem veroverde oorspronkelijkheid heeft voor gevolg dat in Pallieter de wereld om zoo te
zeggen opnieuw werd herschapen zooals er bij het verschijnen
van elk oorspronkeliik kunstenaar telkens een nieuwe schepping
van de wereld gebeurt.
Dadeliik stolid hij in d c traditie van de groote vlaamsche
s-liilders Breughel en Rubens. Van dezen laatsten heeft hii de
vettige vlaandersche weelderigheid en de machtige beweging,
zijn liefde voor het uiterlijk leven en zijn zedelijk-gezonde zinnelilkheid. In Pallieter herleeft bet oeroude Vlaamsche heidendom.
Er wordt gegeten en gedronken, gedanst, gezongen en gemind.
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Een opborrelende kracht van leven openbaart zich veelzijdig in
overdadige vreugde.
Het Kindeken Jezus in Vlaanderen doet ons aldoor ,pan
de piimitieven denken. Die primitieve vlaamsche schilders, buiten Memlinc en Van der Weyden misschien, waren alles wel beschouwd zoo weinig godsdienstig. Zij waren te geiukkig met
alles wat zij voor het eerst meenden te ontdekken in de wereld
en to zeer bekommerd om het met een angstvallige nauwgezetheid weer te geven. Het evangelische verhaal is ook niet hoofdzaak bij Timmermans, maar wel hoe alles op eeuwigmenschelijke
wijze gebeurt in Vlaanderen, langs de wegen, door de steden, in
de kamers en de' klerken. 't Is Vlaanderen vooral, met een, atmosfeer van pieteit zooals simpele menschen die voelen. Het wordt
zoo huiselijk en gezellig en niets onteerends ligt .er in voor het
heilige gebeuren. Zoo realiseeren simpele luidjes Jezus' level.]
met den grootsten eerbied. De heilige personages staan in innige betrekking met het landschap waardoor zij bewegen, met
de kamers waarin zij leven. Zij loopen met andere voeten door
den zomer en den winter, door de lente en den herfst. Zij spreken met de boomen, de vogels en de bloemen, zij deelen het
wel en het wee van het water in de beken, van de blaren op
de boomen, van de koeien in de wei, van de wolken in de
lucht, van de aarde onder het mes van den ploeg of de gruwzaamheid van den winter. De meubels in de huisjes met de
geel- en zwartgeruite vloeren zijn oude en vertrouwde vrienden. Een aarden kruikjc, een bloemenvaasje, een bord en ,eeri
vork krijgen cen belang- dat ze tot verwanten maakt, de bijna
levende en bezielde verwanten van den mensch.
In de Zeer Schoone Uren van Symforozct is die betrekking,
van den mensch tot zijn oingeving zoo fijn doorvoeld dat het ons
voorkomt alsof het eenvoudige zielsgebeuren van dat begijntje
zich slechts zoo rustig zou vermogen te ontwikkelen omdat alle
Bingen hare ijverige en ged 1 enstige medeplichtigen zijn geworden. Zoo kregen wij dat kristalheidere proza het zuiverste boekje
wellicht plat de viaamsol le literatuur sedert 1830 heeft voortgehracht.
« De kunst begint waar het leven ophoudt » heeft Wagner
eens gezegd. Wanneer de middeleeuwen voorbii zijn, worden ze
herschapen door Dante, wanneer de ridderschap heeft uitgediend kuipt en oorlogt en mint zij weer in de drama's van
Shakespeare, wanneer de burgers van het eerste keizerriik niet
meer bestoan kriicen 7ii weer gestalts in de romans van Balzac,
wanneer Oud-Vlaanderen zich vernieuwt en omwoelt in
socialen en politieken strijd dan wordt het nog eens bekeken
met liefde door Timmermans, dat vergaan wereldje van kweze1ties en bedelaars, processiegangers en bedevaarders, epicnris-
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tische parochiepapen, de laatste overlevenden van een lang,
vergeten en verlaten stadje, die in Timmermans hun dichter
vonden, die ze nog eens deed ioptreden in hun gouden tijd en
schilderachtige omgeving. Zijn werk zal het antiquariaat blijven van het heiligste dat wij bezitten.
Na herhaaldelijke schifting werden Timmermans, Edw.Vermeulen, Streuvels, Van de Wocstyne, Sabbe, Claes, Hammenecker, Verschaeve, Van den Oever, de Clercq, Persyn,
Monteyne, Baeckelmans, ex ecquo op eersten rang geplaatst.
De juryleden waren het eens om de vroeger reeds bekroonde
schrijvers terzij te laten en meenden ook dat aan scheppend
werk de voorkeur moest gegeven worden op louter kritisch
werk. Zoo werden Verschaeve en Persyn ook uitgeschakeld.
Herhaaldelijke stemmingen brachten eindelijk het resilltaat dat
Timmermans verkozen werd voor den driejaarlijkschen prijs met
Brie stemmen tegen twee. De bedoeling van den jury was niet
slechts het werkje S3,,mforoza te bekronen, maar, door het toekennen van den prijs, een openbare hulde te brengen aan heel
den letterkundigen arbeid van Timmermans en in het bijzonder
aan Pallieter en 't Kindeken Jezus in Vlaanderen.
Dat was het besluit onzer werkzaamheden en wij hadden de
eer, Excellentie, U dat bij brieve van 16 Februari 1922 bekend
te maken.
De Leden van den Keurraad :

De Voorzitter,

De Verslaggever,

OM. WATTEZ.

JOZEP MULS.

De Leden,
KAREL ELEBAERS, J. VAN MIERLO, L. SCHARPA.

VAN DE VEN -HEREMANS-FONDS.
liet doei van dit N'or ds is- «'de Nederlandsche Taal en
Wetenschap te 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. Ingezonuen verhandelingen worden in handen
gesteld van drie-beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennismaking x,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 Vlaainsche
Liederen onder h_ et volk te verspreiden. Te dien einde schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
-

Vlaamsche dichters en toondichters.

***

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk
houdende goedkeuring van het
Vlaamsche Academie voor het
zal de jaarlijksche intrest van
worden naar eigen inzicht en
heden :
a)

-

Besluit van 25 Januari t 909,
Reglement door de Koniinklijkt
J. Salsmans-Fonds vastgesteld
dit Fond s door haar gebruikt
naar den eisch der omstandig

hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitge

ven van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde

b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op he}
gebied der Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, litnr•
gie, 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 be vonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds d oo r de
ti cademir ondernomen uitgaven iti dei aard van de onder littera a el! I.

aennamde.

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

de twee jaar

toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort of onder- ,
werp,zalvotgbchen.

ACHTSTE TIJDVAK :

1926-1927.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

De %vecustriid is peperkt tot de werken, die ui den loop
an elk tweejarig tijdr^': uitgegeven of geschreven werden.

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

Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van
hun werk of werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter AcadeA cademie, Kr ningstraat, 1R, te Gent (met vermelding op het adres
Voor den Aug. Beernaert-prijs), in te zenden
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Samenwerkende Maatschappij «Volksdrukkerij »
Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie
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April
1° Verslag over de vergadering
2° Twee onuitgegeven Gedichten van Jan van Beers,
Prof. Dr. MAURITS SABBE, werkend lid
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3° Reinaerts avonturen en rollen in en na de middeleeuwen, door
Dr. J. W. MULLER, buitenlandsch eerelid der Kon.
Vl. Academie
306
4° Middelnederlandsche Bijdrage, uit het Wi rzhurger Hsch.
ch. 9. 144, door Dr. D. A. STRACKE S. J. . .

353

Vergadering van 21 April 1926
Waren aanwezig : de Prof. Dr. L. S`MARP1%, bestuurder, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, onderbestuurder, Dr. L.
GOEMANS, bestendig secretaris ; aan de Bestuurstafel had eveneens plaats genomen Prof. Dr. J. W. MULLER, buitenlandsch
eerelid der Academic ;
de HH. K. DE FLou, Dr. L. SIMONS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT j00S, Is. TEIRLINCK, F. LATEUR, Prof.
Dr. J. M N.NSION, 0. WATTEz, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof.
J. VERCOTJLLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. J. J.
VANDEVELDE, J. JAcoBs, Prof. Dr. J. PERSYN, Prof. Dr. M.
SABBE, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER en J. SALSMANS S. J.,
werkende leden;
de HH. F. V. TOUSSAINT van Boclaere en J. VAN MIERLO
S. I. briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen : de H. G. SEGERS en Mej.
M. E. BELPAIRE, werkende leden, en Mr. J. MuLs, briefwisselend lid.
De Bestuurder, Prof. Dr. SCHARP& vcrklaart de zitting
gcopend. « Het is mij, » zegt hij, « een bijzonder aangename
taak Prof. Dr. j. W. Muller den \velkomgroet te mogen brengen,
die tijdens een reeds lange loopbaan, zooveel verdiensten heeft
verworven door zijn studien en uitgaven met betrekking tot onze
eigen Vlaamsche letteren, en in de allereerste plaats, als een
voorman bij do studie van Reinaert. Ook ditmaal zullen wij het
genoegen hebben hem over Reinaert te mogen hooren. Mex,rouw
Muller doet ons Genootschap de eer aan, deze zitting bij te
wonen, \vat in ons alien de dankbare herinnering opwekt aan
wijlen Prof. Verdam, haar vader, die een heel Leven van onverdroten vlijt heeft besteed aan het standaardwerk, dat onze taak
zooveel verlicht bij het bestudeeren onzcr vroegere letteren : het
lliddelnederlandsch li roordenboek. Ook haar brenven NVe eerbiedig ons hartelijk welkorn. »
**

AANGEBODEN BOEKEN.
Door de Regeering :
statislicrue de la Belgique et clu Congo beige, 53e annee,
1923-1925. Tome 49.
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Annuaire de l'Observatoire Royal de Belgique, par P.

STROOBANT,

directeur. 94° annee, 1927.
Le Musee beige. T. 30, n° 1, 15 janvier 1926.
Door de « Sdchsische Akademie der Wissenschaften (philologischhistorische Klasse) zu Leipzig :
Abhandlungen. 37. Band, nr V; Artemis und Iphigenie. Marrnorgruppe der Ny Carlsberg Glyptothek, ... von FRANS STUDNICZKA.
Berichte, 77. Band, 2. Heft : Altslawisch e und ja. Eine sprachge-

schichtliche Untersuchung von EDUARD SIEVERS, — 3.
westOstliche KulturwOrter.

Heft : AUGUST

CONRADY„'llte

Door de u Bremer Wissenschaftliche Gesellschaft », te Bremen :
Abhandlungen und Vortrage. Heft 1, Jahrgang 1, Marz 1926.
Door de «Akademie der Wissenschaften» (Philosophisch-historische
Klasse) », te Weenen :
Denkschriften. 65. Band, 1. Abhandlung : Die Landrechtsglosse des
Sachsenspiegels. Nach der Amsterdammer Handschrift herausgegeben
von Dr. jur. EMIL STEEFENHAGEN. Erster Teil : Einleitung und Glossenprolog. — 67. Band, 1. Abh. : Ermenne. Bericht fiber die Grabungen...
cti i y den Friedhelen von Ermenne (Nubien). Von HERMANN JUNKSR.
2. Abh. : Bruchstiicke eines antiken Kommentars zur Archeiologie des
Thukydides. Von Dr. HANS GERSTINGER.
Sitzungsberichte. 202. Band, 3. und 5. Abhandlung ; 203. Band, 1.
und 2. Abh. ; 204. Band, 2. Abh.
Almanach fur das Jahr 1924.
Door « Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab », te Kopenhagen :
Skrifter. 7. Rmkke, historisk og filosofisk Afd., V. 1: Normandiets
Historie under de syv forste Hertuger 911-1066, af JOHANNES STEENSTRUP.
Historisk-filologische Meddelelser. IX, 3: Isaac Tzetzae de metris
pindaricis commentaries, edidit A. B. DRACHMANN. - IX, 5 : « Nokkui
Bleid fir HafiksbOk » et Fcnrosk Handskrift fra o. 1300, undersogt og bestemt med Henson til Bets sprogform af MARIUS KRISTENSEN. — IX, 6 : Le
regne du roi Kawadh et le communisme Mazdakite, par ARTHUR CHRISTENSEN. — X, 2: Zur Faustchronologie, von CHR. SARAUW. — X, 3: Papyrus Lansing. Eine dgyptische Schulhandschrift der 20. Dynastie, herausgegeben und erklart von AD. ERMAN und H. 0. LANGE. — XI, 1: Die

etruskischen Standes- und Beamtentitel, durch die Inschriften beleuchtet, von S. P. CORTSEN. — XI, 3: Le groupement des dialectes indo-europeens, par HOLGER PEDERSEN.

Filosofische Meddelelser. II, 1: Erkendelsesteori og Livsopfattelse,
af HARALD HOEFDING.

Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger. Juni 1924, Maj 1925.
Door de « Societe de litterature wallonne », te Luik :
Bulletin du dictionnaire wallo p . 14e annee, no. 3-.4, 1925.
Door de Bibliotheek der Hoogeschool, te Gent :

Aanwinsten van het jaar 1925.
Door den heer 0. WATTEZ, werkend lid, vanwege den schrijver :
Over functioneele Asymmetrieen bij het Schoolkind. Door M. C.
SCHUYTEN.

- 293 Door Prof. Dr. M.

SABBE, werkend

lid, vanwege den Schrijver :

Joan de Grieck. Drie Brusselsche Kluchten nit de zeventiende eeuw.
Ingeleid, van aanteekeningen en woordenlijst voorzien door Dr. PAUL
DE KEYSER, en met houtsneden verlucht door VICTOR STUYVAERT.

Door den heer L. J. VEEN, te Amsterdam :
De volgende werken van FRANK LAMP. (Stijn Streuvels) :
1°) Lenteleven.
2') Zomerland.
3°) Zonnetii.
4') Doodendans.
5°) Minnehandel. I en II.
6') Stille Avonden
7°) Dorpsgeheimen. I en II.
8°) Dagen.
9°) Najaar.
100) Het Uitzicht der Dingen.
11 0) bangs de Wegen.
12°) Openlucht.
13°) De Blijde Dag.
14°) Reinaert de Vos
15°) Het Kerstekind.
16°) Land en Leven in Vlaanderen.
17°) Dorpslucht. I en II.
18°) Prutske.
19°) De Vlaschaard.
20°) Het glorierijke Licht.
21°) Genoveva van Brabant.
22°) Herinneringen uit het Verleden.
23°) Op de Vlaamsche Binnenwateren.
Door Dr. J. EGGSN VAN TERLAAN, te Nice :

Un grand artiste meconnu, Gaspard de Crayer, door Dr. E.

VAN

TURLAAN.

Door den heer P TH. JUSTESEN, te Banjoewangi (Java) :

The Homeric « Htop ».
Kardia and Ker (Homer).
Door den Schrijver :
DUMERCY (CH.), Monsieur de Ceuleneer... Allocution prononcee en
seance de la Commission rovale des Monuments et des Sites, le 29 novembre 1924.
Door de Redactie :

Abendland. Heft 7, 1926.
AANGE, KOCHT : Vlaamsche TVeelde. Een keus van 60 koppen uit
onze Letterkunde, door I)ESIRt PISSENS & JULIA AN FESTRACTS. Foto's en
en teekeningen : EDGAR BARBAIX, Gent.

*
**
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LETTERKUNDIGE MEDEDEELING
11 Door den E. P. J. SALSMANS S. I., werkend lid, over
Tongerloo en 's Hertogenbosch. De Dotatie der Nieuwe Bisdommen in Brabant (1559-1596). — In den naam van den E. H.
Kan. Dr. Erens, archivaris der Abdij van Tongerloo, heb ik de
eer en het genoegen zijn geschiedkundig werk « Tongerloo en
's Hertogenbosch aan de K. V. Academie aan te bieden.
Dit boek bevat een zeer ernstige studie, volgens nieuwe dokumenten, over een der bizonderste episoden uit de godsdienstige
en politieke verwikkelingen der XVI' eeuw : den strijd nl.
omtrent de dotatie der nieuwe nederlandsche bisdommen, tusschen de Regeering en de brabantsche abdijen, vooral die van
Tongerloo. Uiterst belangwekkend is het den ondergrond van
die gebeurtenissen, zoo innig met de Nederlandsche Beroerten
verbonden, te doorvorschen : het ging er over bet trekken van
een scheidingslijn tusschen Zuid en Noord, over het ontstaan
van een eigen cultureel leven aan beide kanten.
We begroeten in den historischen arbeid van Kan. Erens
een zeer merkv1/4aardige bijdrage tot onze nationale geschiedenis.
We bejegenen haar met des te meer genegenheid daar ze in onze
Nederlandsche taal opgesteld is, spijts het verlangen van zekere
geleerden en het stoffelijk belang eener grooter publiciteit. Moge
Kan. Erens oils nog andere dergelijke studien leveren.
2e ) Door Prof. Dr. M. SABER, werkend lid, over Johan de
Grieck, drie Brusselsche kluchten ?lit de zeventiende eeuw,
ingeleid, van aanteekeningen en woordenlijst voorzien door Dr.
PAUL DE KEYSER.

Dr. P. De Keyser verzocht mij aan de Academie, nit zijn
naam, een exemplaar te schenken van de uitgave van de drie
kluchtspelen : De Glzedwonghe Griet, Lemmen met sijn neus,
en IIeester Coenraedt Bierborst, door Joan de Grieck, bezorgd
door D Seven Sin joren (Antwerpen) en De wine KaProenen
(Gent).
Dr. P. De Keyser hceft deze uitgaaf voorzien met een belangwekkende inleiding over den toestand van het Nederlandsch
tooneel te Brussel in de 17e eeuw, met flink gedocumenteerde
aanteekeningen over Joan de Grieck en zijn werk, en met een
glossarium.
Dit werk verdient de aandacht van al wie belang stelt in
een grondiger kennis van het Zuid-Nederlandsch letterkundige
leven in de 17e eeuw.
Wij wenschen Dr. P. De Keyser geluk met zijn arbeid.
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MEDEDEELINGEN
door den Bestendigen Secretaris.
1°) Gelukwensch aan Z. D. H. Mgr. van Roey, Aartsbisschop van Mechelen. — De Bestendige Secretaris deelt aan de
vergadering mede dat, ingevolge den last hem in zitting van
17 Maart opgedragen, hij namens de Academie een brief v an
gelukwensching heeft gestuurd aan Z. D. Hoogwaardigheid
Mgr. van Roey, den nieuwbenoemden aartsbisschop van
Mechelen. — Bij brieve van 9 April zond Mgr. van Roey aan
de Academie het hieronder volgende antwoord :
Geachte Heer Secretaris,
Ik ben zeer getroffen geweest door de gelukwenschen
die de Koninklijke Vlaamsche Academie mij door uwe
bemiddeling heeft aangeboden ter gelegenheid mijner benoeming tot Aartsbisschop van Mechelen.
't Is voor mij een bijzondere aanmoediging het huldeblijk te ontvangen dezer roemvolle Instelling die door hare
werking op taal- en letterkundig gebied machtig heeft
bijgedragen tot veredeling van Volk en Vaderland.
Daarom bied ik mijne gevoelens v an oprechten dank
aan de achtbare leden der Vlaamsche Academie, en bid U
tevens, Geachte Heer Secretaris, de uitdrukking mijnier
ware hoogachting te aanvaarden.
(Was get.) E. VAN RoEv,
gekozen Aartsb. van Mechelen.
2°) Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg. — Op 7 April j.1 werd Prof. J. VERCOULLIE, werkend lid,
benoemd tot lid van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. — Onder toejuiching der gansche vergadering wenscht de
heer Bestuurder Prof. VERCOULLIE geluk met deze onderscheiding.

***

MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSIEN
1° Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taalen Letterkunde. — De heer Prof. Dr. L. SCHARPI, secretaris,
legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Prof. J. VERCOULLIE, voorzitter, K. DE Rot", Kan. AM. Joos, Is. TEIRLINcK, Dr. L.
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GOEMANS, Dr. L. SIMONS, Mr. L. WILLEMS, J. JACOBS, leden,
Prof. Dr. L. SCHARPI, lid-secretaris, Dr. M. SABBE en Dr. VAN

hospiteerende leden.
Prof. Dr. J. MuLLER, buitenlandsch eerelid, woonde eveneens de vergadering bij.
Prof. MuLLER neemt het woord voor een mededeeling over
Reinaert, Welke hij echter verlangt voor te behouden voor een
afzonderlijke bekendmaking.
Aan de dagorde staat :
1°) Middelnederlandsche Bijdrage uit het WUrzburger Hs.
— Door P. STRACKE S. J., ter opneming in de Versl. en Meded.
aangenomen. — Verslag door de HH. VERCOULLIE en SCHARPI.
Op eensluidend gunstig verslag van de HH. VERCOULLIE
en SCHARPI wordt het opnemen van het stuk aangenomen.
2°) Willem van Utenhove en zijn Beestiaris. — Lezing door
Mr. L. WILLEMS.
De Beestiaris der IVIinne, meende Bormans, is niet van Willem van Utenhove.
Nap. de Pauw, die in de Versl. en Meded. der Kon. Vl.
Acad. (Juli, 1901) een tekst overdrukte naar Bormans, zonder
het . Hs. (Amsterdam) in te zien, heeft slordig werk geleverd :
de tekst van Bormans en De Pauw is op vele Dlaatsen onverstaanbaar. Mr. WILLEMS toont door treffende v oorbeelden aan,
wat een rol de tekstcritiek hier te vervullen heeft, o. a. door
vergelijking met den Franschen tekst : r. 80 smaect moet worden
wraect ; r. 88-90 moeten als interpolatie wegvallen ; r. 99 vert
moet worden vaert; r. 105 trecken sij uut moet worden trecken
sij aen; r. 163-164 quame so vare tachterhare Commen al deer
is naer gare, lees : quamet, so ware tachterhare Commen al deer
naer gare; r. 177 dan, of lees: danof; r. 179 elide lees ene; enz.
Overigens staat het niet vast dat dit fragment van Willem
van Utenhove zou zijn ; een fragment van een Beestiaris (Brussel) zou misschien eer aan Willem van Utenhove toe te schrijven
zijn. Des te meer daar het chronologisch moeilijk valt aan te
nemen dat het werk van Furnival reeds zoo spoedig door den
onderstelden pastoor van Ardenburg, — zooais De Pauw het
aanneemt — zou vertaald zijn geworden.
De Commissie stelt voor dat deze studien in de Verslagen
en Mededeelingen zullen uitgegeven worden. — Aangenomen.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal= en Letterkunde. — De heer 0. WATTEZ, secretaris, legt verslag ter tafel
over de morgenv ergaclering door de Commissie gehouden.
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Waren aanwezig de heeren : Dr. L. SIMONS, voorzitter,
IS. TEIRLINCK, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, FRANK LATEUR,
Prof. Dr. L. SCHARPA, Prof. Dr. A. VERY EYLEN, Dr. J. PERSYN,
Dr. M. SABBE, leden, E. H. SALSMANS, Dr. VANDEVELDE, hospiteerende leden, en OMER WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1°)

Vondel en Gillis van I inckenroy. — Door Dr. JAN
rerslagen en Mededeelingen aan-

GESSLER, ter opneming in de

geboden. — Benoeming van twee verslaggevers.
Worden benoemd de heeren Dr. SABBE en GUSTAAP SEGERS.
2°) Twee onuitgegeven gedichten van Jan van Beers. —
Mededeeling door Prof. Dr. M. SABBE.
Na eenige woorden over de niet uitgegeven gedichten van
Jan van Beers, destijds medegedeeld aan de Academie door
Desire Claes, licht Dr. SABBE twee gedichten toe die in 1925
wierden ingezonden, voor eene tentoonstelling, door familieleden
van een studiemakker van Jan van Beers in het Klein Seminarie
te Mechelen.
Daarna leest Dr. Sabbe de twee gedichten : op de Schelde en
I rergeels.
De voorzitter stelt voor de lezing van Dr. Sabbe op te nemen
ill de rerslagen en Mededeelingen.

30 Willem Zeebots, van 1647 tot 1682 kloosterling in de
abdij van Perk en daarna jastoor le Wakkerzeel. (Voortzetting-).
— Lezing door Dr. L. SIMONS.
De heer L. SIMONS bespreekt eerst het vraagstuk van bibliographischen aard, in betrekking wet zijn twee vorige lezingen,
Welke hij client te wijzigen, ingezien zijn nieuw onderzoek in
eerste uitgaven van Zeebots' werken, Welke hem thans ten
dienste staan.
Spreker heeft een lijst van deze uitgaven opgemaakt.
Daarna gaat Dr. SIMONS over tot de kenschetsing van
Zeebots' tooneelwerk .Hij is geen navolger van de Rederijkers,
maar staat veeleer op middeleeuwsch standpunt.
De invloed der Renaissance is bij hem vaar te nemen ; dock
deze drong niet diep door.
•
Kenschetsend vooral zijn zijne gedichten van didactischen
aard voor hun zin naar werkelijkheid.
Dr. Simons licht zijne kenschetsing toe door eenige uittreksels nit het werk van Zeebots.
Spreker zal zijne lezing in de volgende zitting voortzetten.
*
**
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DAGORDE :
Lezing door Prof. Dr. J. W. Muller, buitenlandsch eerelid
der Academie : Reinaerts avonturen en rollen in en na de Middeleeuwen.
Na de lezing van Prof. Dr. J. W. MULLER neemt de Bestuurder het woord om den spreker den dank van de Vergadering
t? betuigen. « Geen werk, in het verloop van onze letterkunde,
heeft zulk een bijval genoten ten onzent en ook buiten ons eigen
taalgebied als de leuke looze Reinaertavonture. »
En het is zeker wel merkwaardig — zooals de beschouwingen van Prof. Muller het zoo scherp in het licht stelden — hoe
de bekoring, die uitgaat van Reinaerts guitige geestigheid, door
de tijden heen onverminderd is gebleven en onverzwakt. De
preciese bedoeling van Reinaerts humor blijft nog altijd onontraadseld ; of liever, de vele voorgestelde opvattingen, al naar
aanleg en gezindheid van den Reinaertkenner die zijn -v erklaring ten beste geeft, toont zoo duidelijk aan — zooals Prof. Muller er mede op wees — dat Reinaert ook tegenover onze wijsheid,
zijn streken nog immer blijft uithalen. De een ziet er dit in,
de andere dat ; maar Reinaert man ! de tijd komt toch, dat de
onverdroten pogingen van scherpzinnige vossenjagers als prof.
Muller zelf, en zijn medegezellen, een Dr. Stracke, een Mr.
Willems, een Teirlinck Senior, het wel zullen uitvorschen en
aan 't licht brengen hoe 't gestaan en gelegen is met uw papieren,
en waar gij feitelijk thuis hoort, en tegen wie of wat gij, ouwe
rakker, het eigenlijk gemunt hack._
Wanneer de studie van Prof. Muller in de Verslagen en
Mededeelingen zal verschenen zijn, dan zullen we met vernieuwd
genoegen er onze Reinaertwetenschap weer aan opfrisschen.
Namens de vergadering druk ik onzen oprechten dank uit aan
den spreker, en hoop dat de Academie hem nog meermalen in
haar midden moge begroeten ».
Op voorstel van den h. Bestuurder beslist de Academie dat
de lezing van Prof. Muller in de Verslagen en Mededeelingen
zal opgenomen worden.

Twee onuitgegeven Gedichten
van
Jan van Beers
door Prof. Dr.

ATAURITS SABBE,

werkend lid.

In de Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke
Vlaamsche Acadeinie (1905, blz. 835) bracht wijlen ons medelid D. Claes, oor een twintigtal jaren ongeveer, eenige minder
bekende en onuitgegeven geschriften van den dichter van Begga
in het licht.
Het waren meestal voortbrengselen uit Van Beers' studietijd op het Klein Seminarie te Mechelen, — didactische samenspraken in proza en enkele gedichten door den dichter niet
waardig geacht om later in zijn volledige werken opgenomen
te worden, maar Loch, zooals D. Claes deed uitschijnen, documenten van niet te betwisten waarde, die ons een denkbeeld
konden geven van de letterkundige ontwikkeling van den jongen student.
D. Claes heeft niet al de jeugdverzen van Jan van Beers
terugggvonden. Dit bleek in 1925 toen door het stadsbestuur
van Antwerpen, bij het inrichten der Scheldetentoonstelling,
een oproep werd gericht tot de personen die geschriften over
den stroom of door den stroom geinspireerd, in hun bezit
mochten hebben. Under de boeken, brochures en handschriften
van alien aard, die toen tijdelijk aan de inrichters der tentoonstelling werden tovertrouwd, be yond zich ook, tot de algemeene verrassing, een gedicht van Jan van Beers, door hem
eigenhandig geschreven en getiteld : op de Schelde.
Het werd ingezonden door den heer E. A. Kreps (Korte
Leemstraat, 34, Antwerpen), met wien wij ons in betrekking
stelden om over de herkomst van dit handschrift meer inlichtingen in te winnen.
De heer E. A. Kreps deelde ons mede dat een oom van
zijn vrouw, de beer Jozef de Ridder, in de jaren 1833-1840 ook
op het Klein Seminarie te Mechelen studeerde en daar met
Jan van Beers bevriend was. De vertrouwelijke omgang tusschen beide studenten werd nog inniger, toen de jonge dichter op een meisje uit de familie De Ridder verliefd werd.
Het was een onbestendige lief de, vertelde ons de heer
E. A. Kreps leukweg. De lieftallige verwante van J. de Ridder werd door Van Beers met een gedicht vereerd, dat later
gedrukt verscheen, opgedragen aan een andere jonge dame !

— 300 —
Wat er ook van zij, door de vriendschap kwamen verscheidene gedichten van Jan van Beers in het bezit van de familie
De Ridder en later van de familie Kreps.
Het gedicht Op de Schelde draagt het jaartal 1842. Het
werd dus geschreven onmiddellijk na de studiejaren in het
Klein Seminarie, toen Van Beers leeraar was op het Pitzemburgcollege te Mechelen.
Het draagt dan ook het kenmerk van de overige sentimenteele Broom- en dweeppoezie, die Van Beers in die jaren
schreef.
Het beeld van de Schelde zelf wordt te nauwernood in
het gedicht opgewekt. Geen schildering van den Breeden
stroom in het vlakke land onder do wolkenwenteling met haar
zilveren schijnsels; Been enkele trek, die zou aantoonen, dat
Van Beers met meer of minder opmerkingsgave de Schelde zag
zooals ze is — niets dan eenige banale bijzonderheden, het
kabbelend golfgewemel, de meeuwenvlucht, het oeverriet, en
dergelijke alledaagschheden meer, die op om het even welken
stroom toepasselijk zijn. Daarentegen, naar romantischen
trant, subjectieve stemmingen van angst, weemoed en vreugde,
die Van Beers meer in de natuur legde dan hij ze er uit ontving.
De dichter voelt zich zalig, nu hij weer eens mag dobberen op zijn geliefden stroom. Hij begroet het « labbrend »
windje, dat zijn « zeiltje » doet zwellen, en de golfjes, die hem
wiegen zoo zacht als een moeder het haar kindie doet. En
daar ziet hij zijn « lieve droomen » als « sylphen » op hun
(( gazen wiekjes » om hem zweven, en hij hoort hun paradijsachtige zangen, begeleid met « reine harpaccoorden » —
Waarom mint hij zijn Schelde zoo zeer? Hij neemt zijn
either en zingt het ons.
Op den Scheldeoever stand zijn wieg — hier bedoelt hij
het 0 Zand », de typische oud-Antwerpsche buurt bij den
stroom, waar zich het huis van zijn ouders verhief — en toen
zijn moeder vruchteloos zijn schreien zocht te sussen, verrnocht de Schelde dat wel, met haar « woest gebulder » en
haar « golven hooggezwollen, die op den oever kwamen
rollen ».
Later toen hem als jonge man, een onbestemde romantische gemoedsonrust, de kwaal van den tijd, kwelde, toen,
zooals hij zelf zegt « iets geheims (in hem) begon te woelen,
als een brand die niets mogt koelen, als een onbekende smart n,
was het de Schelde alleen, die hem weer stillen kon en troosten.
Als die onvrede hem te pakken had, stak hij met zijn
boot van wal, liefst toen de wateren fel bewogen waren. Hij
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liet het schuim in zijn aangezicht stuiven, de meeuwen zwier:
den rondom hem been, en dan ging het hem naar den zin. Hij
long mee met den storm « in wilde harmonij » en dat bevrijdde
hem de ziel.
Ook bij weeke, melancholische stemmingen kon de Schelde Van Beers « een zoeten, stillen traen » in de oogen brengen.
Haar stem kon « eindloos teer » zijn als de « accoorden van
gouden harpen » en 's nachts onder de « kroon der starren »
en in het « verzilverd treurlicht » der maan was de Schelde
een betoovering voor zijn ziel.
Romantische tranen en romantische nachten !
Dit gedicht is alles behalve een meesterstuk. Het is een
nagestamel van de natuurromantiek van de jaren '30, onzuiver van taal en beelden. Maar juist daarom meenen wij, dat
het aan de vergetelheid mag onttrokken worden. Het wont
beter dan latere, meer persoonlijke gedichten welke algemeene
literaire invloeden op den jongeren Van Beers werkten.
In het bezit van den hoer E. A. Kreps bevindt zich nog
een ander vers van den zelfden jongen dichter. Wij kregen
het eveneens ter inzage.
Het is een stukje, getiteld Vergeefs, dat een geestdriftige
uitboezeming van zijn drang naar poezie bevat. De dichtlust
is hem ingeboren, verklaart Van Beers, en geen macht is in
staat om dien te bedwingen. Toen God zijn hart schiep, sprak
hij : « voel en zing het schoone » en men kon dit hart nu
« in ijzren banden dwingen », « zijn snaren losrukken », te
vergeefs ! toch zou het zingen omdat het God zoo had gewild.
Dat er ooit iemand tegen Van Beers' hart zulke sombere aansiagen beraamde, meenen wij niet. Die voorstelling komt weer
nit de voorraadkameren der romantiek. In elk geval zit er zang
en overtuiging in deze bevestiging van het dichterschap van
den jongen Van Beers, en wat hij op twintigjarigen leeftijd
zoo bewust neerschreef, kon hij, zeven en zestiger, op den
vooravond van zijn dood nog herhalen . Hij had word gehou den .

A. -

Op de Schelde

Ha ! mijn Schelde !... 'k mag dan weder
Dobbren langs uw breeden plas !
'K mag dan 't bootje weer ontkluisteren
Dat zoolang gekluisterd was !
Ja, mijn Schelde 'k juicy — want 'k min
Ach ! ik min u toch zoo zeer !
En — het is zoo lang geleden
Dat 'k uw schuim niet heb doorsneden !
En nu, nu doorsnij ik 't weer.
Ja, zoo !... zend me een labbrend windje
Dat mijn blanke zeiltje zwell !
Dat mijn bootje lieflijk buigend
Vlugger 't blauwend nat doorsnell !
Ja, z66... murmelt zoo mij tegen
Golfjes, wiegelt zoo mij zacht !
Even als een moeder 't wichtje
Wiegt in de armen, wen 't gezigtje
Van heur kind haer tegenlacht !
0 ! wat wellust !... ziet, daer dalen
(0 ! mijn Schelde !...)
Reeds mijn lieve droomen neer
Op hun gazen sylfen-wiekjes
Fladdren ze om mij been en weer
'K voel alreeds jets in mij zingen
Als een reine harpakkoord
Als een stem van 't zalig Eden,
Ja, verrukking slijpt mij mede
Drijft me in hooger kringen voort !
Dank ! mijn Schelde
Maer waerom toch
Mint ge uw Schelde dan zoo teer ?
Waerom is haer golfgewemel
U gelijk een zaelger sfeer ?
— Waerom ik U min, mijn Schelde !...
Kom geef mij mijn citer, vrind,
'K zal 't u zingen op de snaren ;
Luistert, o mijn dierbre baren !
'K zing waerom mijn hart u mint !
DAer — op d'oever, wankte 't wiegje
Dat mijn eersten sluimer zag,
En — daer rees mijn eerste smartkreet,
En — daer blonk mijn eerste lach ;
En mijn moeder zei mij dikwijls :
« Toen gij nog een kindje waert,
g Wen ik vruchteloos uw schreijen
a Zocht to sussen met mijn vleyen
c Wierdt gij sours in eens bedaerd ;

lit
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« In uw nat bekreten oog,
« Hieft ge in eens uw juichende armpjes
• Uit uw wiegje naer omhoog.
« En dit was wanneer de Schelde
« Ons haer woest gebulder zond,
• Als de golven hooggezwollen,
« Op den oever kwamen rollers,
• Waer uw schomm'lend wiegje stond.

Waerom ik U min, mijn Schelde !...
146 ! mijn stroom, gedenkt gij 't nog
Welke vreugd ik dikwijls smaekte
Zwalpend langs uw ziedend zog !
Ho ! gedenkt gij 't nog mijn Schelde ?
'T was alsdan, toen in mijn hart
Jets geheims begon to woelen,
Als een brand die niets mogt koelen
Als een onbekende smart.
En, oneindig afgefolterd
Door dit veer dat mij verslond,
Woelde 't hart mij in den boezem
Als een zieken op zijn spond.
En, wie koelde dan dien vuerstroom ?
0 ! wie kon dit, wie dan gij,
Schelde ! met uw trotsche wateren !
Welkers heimnisvolle klateren
Steeds verrukkend was voor mij ?
Ja, als dan uw somb're golven
Raesden in uw breeden schoot,
Als de orkaen hen woedend zweepte,
Dan, ontbond ik mijnen boot.
Dan, dan spande ik 't slapprend zeiltje,
dan hieft gij mij omhoog,
En
En — dan plofte gij mij weder
Dat mij 't schuim in 't aenzigt vloog.
In dan — als de grauwe meeuwen

Zwierden over 't golfgebriesch ;
Als de koude rukwind fluitend
Door mijn haren henenblies ;
Als het alles hotste en klotste
Als het openscheurend zwart
Van het vlieg-end pak der wolken
T-Ieenschoof over 't schuim der kolken,

Ho ! dan juichte ik in mijn hart ! !
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Waer dit zwellend hart in zwom,
En zoo heilvol was de glimlach,
Die dan op mijn aenzigt glom.
En — dan tong ik — en mijn stemme,
Die in wilde harmony
Bij 't gebulder van de baren,
Bij 't geloei des winds ging paren,
Maekte mij de ziel zoo vrij.
En thans, o mijn lieve Schelde !
Is 't die woeste vreugd niet meer !
Neen, gij spreekt weer in mijn harte
Maer uw stem is eindloos te'er ;
Maer uw stem drijft in mijne oogen
Eenen zoeten, stillen traen,
Maer — 't is of ik soms akkoorden
Van de gouden harpen hoorde,
Die daer boven de eng'len slaen !
0 ! wat hangt die kroon der starren
Plegtig om het hoofd der nacht !
En cider — op het dons Bier wolke
0 ! wat slaept de maen daer zacht !
En — hoe haer verzilverd treurlicht
Vrie-ndlijk op mijn voorhoofd daelt !
En — hoe all' die duizend glansen
Op 't azuer der golfjes dansen
Dat hen zachter wederstraelt I
En — wat stilte ! — o ! hoe roerend.
Toovert dit op mijne ziel !
Luistert — niets dan soms een golfje
Murm'lend onder mijne kiel !
Niets — dan soms het zwellend water,
Dat in 't gras der dijken bruischt,
Dan I t gezuis van gindsche rieten
Waer het windje door komt schieten
Als een teed're zucht die ruischt !
Ja, mijn Schelde ! ja, ik min u!
Want gij zijt me als de oude vrind,
Bij wien onze smarte tranen
En ons vreugd een glimlach vindt!
Ja, mijn Schelde ! wieg mijn bootje,
Wieg mij zoetjes dezen nacht !
Even als een moeder 't wichtje
Wiegt in de armen, wen 't gezigtje
Van heur kind haer tegenlacht !
Antwerpen 1842.

(Cet.) J. VAN BEERS.

B. —

Vergeefs
Trahit Sua Quemque voluptas

Vergeefs 0 Neev'len pakt gij zaem
Om 't Zonlicht uit te dooven,
Vergeefs een aeklig zwarte floers
Haer voor 't gezicht geschoven.
Eens scheurt de zon dit fibers vaneen,
Eens zal ze uw zwart doorbooren,
Eens strijkt ze u schimpend weg en glanst
Weer schooner dan te voren.
Vergeefs wilt men den woesten stroom
Weerhouden van te vloeijen,
Vergeefs is 't dijken opgehoopt,
Vergeefs zijn golven boeijen.
Hij raest en groeit en wringt zich haest
den breidel uit de tanden.
Hij schuimt en rolt met dijk en al.
Weer langs zijne eerste stranden.
Vergeefs, vergeefs mijn zwellend hart
In ijzren banden wringen,
Vergeefs zijn dichtervuer gesmacht ;
Zoo lang het leeft zal 't zingen.
Want God die zei : « Klim op, o zon !
1k schep u om te lichten »
die zei « gij, stroom, langs deze baen
Zult ge uwe golven rigten 0,
die God, toen Hij mijn harte schiep,
zei : « Voel en zing het schoone »
En wat dit hart nu treffen moog
Verwekt er schooner toonen.
Vergeefs is 't dan dit zwellend hart
In ijzren band te dwingen,
Vergeefs zijn snaren los gerukt
God schiep het om te zingen.
JAN VAN BEERS.

Reinaerts avonturen en rollen in en na
de middeleeuwen.

De wereldliteratuur heeft hare heroen : de classieke auteurs,
die niet meer aan een yolk, maar aan de gansche beschao-c:ie
menschheld behooren, Wier dicht of ondicht, in 't oorspronkelijk
of vertaald, reeds sinds lang als een kostbare scho t beschouwd
wordt en van geslacht tot geslacht een geesteliik voedsel verstrekt aan de kern en keur van alle volken : namen
Virgilius, Dante, Erasmus, Shakespeare, Moliere, Goethe.
Zij kept ook classieke werken, voor de eeuwigheid geschreven en
telkens opnieuw gelezen en genoten : titels als, in bonte rij, de
1001 Nacht, de Imitatio, Don Quijote, Pilgrim's Progress, Robinson Crusoe, Gulliver. Maar tot de wereldliteratuur behooren
ook geschriften, door minder doorluchte en met roem omstraalde,
ja soms door geheel onbekende, « naamlooze » auteurs geschreven, maar toch overal bekend en geliefd : werken, die meer tot
de verbeelding en het gemoed des yolks — in ruimeren zin -gesproken hebben en nog steeds blijven spreken, die in schier
alle talen, in tal van uitgaven en bewerkingen voor oud en jong,
geletterden en ongeletterden verspreid zijn, en waarin elke tijd
zijne eigene denkbeelden weerspiegeld gezien — of wel zelf neergelegd — heeft; personages, die op hunne omzwervingen door
vele landen en tijden allerlei « avonturen » beleefd, allerlei
gcdaante-, lots- en — ,om met Vondel te spreken — « staetveranderingen » ondergaan hebben, zich allerlei vermommingen
en « herscheppingen » hebben moeten laten welgevallen, zich
allerlei « rollen » toebedeelci liebben gezien : gestalten als De
Zwaanridder, Faust, T Tilenspiegel, Don Juan, De dolende Jood,
De vliegende Hollander, en c,o1 ; ..... onze Reinaert : afgeziien vait
Latiinsche werken als die van Frosmus en Thomas a Kenipis,
wellicht onze eenige bidrage tot die wereldliteratuur. Het
voortleven en de populnriteit niet nlleen win ons Nederlandsch
ged;cht, maar ook van de geheele fiouur van « den fellen metten
rooden hnerde », voornamelijk in de Nederlanden ; en de verschillende door hem gespeelde, of liever hem opgedragen of
ongedrongen rollen, de in meer dan een zin «geleerde kunsten»,
die men hem heeft laten vertooneii, vormen het onderwerp,
waarmede ik T wensch bezig te houden.
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Eerie beknopte geschiedenis van het gedicht, waara_in
Reinaert wel niet alleen, maar toch zeker allermeest zijne
wereldvermaardheid dankt, ons Dietsch meesterstuk « Van den
vos Reinaerde », met alle namen, titels en jaartallen voluit, is
in dezen kring ter inleiding mijner beschouwingen zeker overbodig. Ik kan hier volstaan met eene korte herinnering aan het
algemeen beloop dier geschiedenis. Wat men met meer of minder recht « het dierenepos » placht of pleegt te noemen is
achtereenvolgens beschreven en gelezen in de drie talen, die
gedurende de middeleeuwen althans in de zuidelijke Nederlanden de talen der drie standen mochten heeten : Walsch
en Dietsch (of Duutsch). In de kloosters van Noord-Frankrijk
en de aanpalende Germaansch-Romaansche grenslanden, Elzas
en Vlaanderen, hebben de monniken zich reeds vroeg vermaakt
met het schrijven en het lezen van allows langere Latijnsche
gedichten, waarin een of meer dierenfabelen of -sproken, aanvankelijk meest over den wolf, later verschalkt en als held verdrongen door den vos, vervat waren ; vermaakt meestal te hunnen
eigenen koste, in grimmigen spot op eigen stand en eigen gebrek.
Daarnaast, ten deele daaruit is het weelderig «getakte» der Oudfransche cf branches » ontsproten; op een der fraaiste « takken »,
zeker ook wel onder den reeds Walsch sprekenden of althans
verstaanden Vlaamschen adel bewondering heeft gewekt, is de
Dietsche loot geent, die zijne sappen dus ten deele nit Walschen
grond trekt, maar in zijn geheel toch stellig een Dietsch meesterwerk mag heeten. Gelijk zooveel antlers in onze Nederlandsche
literatuur en geheele cultuur dus van Fransche herkomst, heeft
Reinaert in de Nederlanden, aanvankelijk vooral in Vlaanderen, met name bier, in of om Gent, een tweede vaderland gevonden. In Vlaanderen is hij de eer waardig gekeurd in een
deftig Latijnsch habijt gestoken te warden ; in Vlaanderen is
hij later gegroeid, uitgedegen tot meer dan dubbelen omvang,
in een nieuw gewaad, dat reeds doorweven was met een sterken
inslag van onbewimpelde satire, didactiek en moralisatie. Daarna
is hii, met den telkens weer waarneembaren « cultuurstroom »,
van het ZW. naar het NO., van Vlaanderen over Holland naar
(( Oostland » en (( Overland » getrokken : « al omme ende omme
tusschen dier llve entier Somme » heeft hij a gheloopen al dat
lant » (Rein. I 2451-31; en nit dat Oostland heeft hij, langen
tiid zijne Vlaamsche afkomst geheel vergeten, de reis door de
wereld — en naar de onsterfelijkheid — aanvaard : overal de
gevierde held, hoe wonderlijk men hem ook soms had toegetakeld. Eerst gaat de reis naar Holland — dat, vanouds bij
Vlaanderen en Brabant eene eenw of sneer ten achteren, diem
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-gewesten in het (( herfsttij der middeleeuwen » in maatschappelijke en staatkundige beteekenis naar de kroon gaat steken
en allengs ook voor de Nederlandsche beschaving een nieuw
btandpunt vormen : getuigen een of meer Hollandsche handschriften en de in Holland vervaardigde en gedrukte prozabewerking. Deze laatste, weldra in 't Engelsch vertaald en herhaaldelijk herdrukt, wend in de 16' eeuw, door de volgelingen
der Renaissance versmaad, althans geringgeschat, voor het «on.geleerde diet» verkort tot een volksboekje, dat in de toenmalige
metropolis oak van den boekhandel, Antwerpen, eerst afzonderlijk, later met eene Fransche Niertaling er naast, gedrukt (1) ,
sindsdien in Noord-Nederland zoogoed als onveranderd, in
Zuid-Nederland door de censuur gezuiverd van al hetgeeit
, oneerbaar of aanstootelijk in tal van drukken tot op onzen
tijd toe in de beide Nederlanden aan het lagere yolk inderdaad
(( .een seer ghenouchlicke ende vermakelicke historic », en in de
17' eeuw de stof voor eene vlotte Brabantsche berijming (2) verstrekt beef t. Een andere weg voert naar het Qosten. Nog in de
15' eeuw in zijn oorspronkelijken berijmden vorm door een
Hollander verdeeld in hoofdstukken, elk met eene korte prozamoralisatie besloten, en aldus to Antwerpen gedrukt, zet Reinaert, met deze zwaarwichtige uitrusting beladen, zijne reis
voort naar Oostland ; waar hem een nieuw, Nedersassisch kleed
wordt omgeslagen (3), behoudens zeer enkele lappen en steeen,
in stof en snit, in weefsel en kleur volkomen gelijkende op het
oude : de Reinke de Vos, vele malen gedrukt, met sterke uitbreiding der achter elk hoofdstuk gevoegde uitlegging of
(( glosse », die eindelijk zelfs uitwies tot een afzonderliik prozawerk, .een « zedenspiegel » voor dien tijd. Het is in dit Nederduitsch gewaad, dat on ze Reinaert, herhaaldelijk in het Hoogduitsch (o. a. door Gottsched in proza, door Goethe in hexa-

(1) De laatstgenoemde in 1924, als uitgave van het Museum Plantijn-Moretus, door M. Sabbe herdrukt, met eene inleiding van L. Willems (die het leven des vertalers besproken had in Versl. d. Vl. Acad.
1922, 1211-33).
(2) Zie L. Willems in Tschr. v. Nederl. taal- en letterk. XXX
0911) 216-23, en in Versl. d. Vl. Acad. 1922, 1200-6. De titel 't
Vonnis der Dieren over Revnaert den Vos, oft Spiegel der archlistig-heft » is blijkbaar eene verbinding van den ondertitel van het Zuidnederlandsche volksboek : « Reinaert de Vos, ofte het Oordeel der Dieren - zelf eene (toevallige ?) herhaling van den titel der V" Ofr.
branche : (« Le Plaid » of) « Le Jugement » — met dien van vele uitgaven van Schopper's Latijnsche vertaling van Reinke de Vos Speculum vitae aulicae. De admirabili fallacia et astutia vulpeculae etc. »
(zie Prien's Reinke-Bibliogr. LVI-LXI).
(3) Wellicht door Nederrijnsche bemiddeling (zie L. Willems in
Versl. d. Vl. Acad. 1920, 372-88) ?
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heeft. Zoo heeft gedurende die 16", 17' en 18" eeuw de Nederduitsche Reinke, ten onrechte voor een oorspronkelijk werk
— van den Hollander Heinric van Alcmaer ! gehouden,
geheel en al den roem verdutisterd van zijn rechtstreekschen
varier, onzen Nederlandschen Reinaert. Deze sluimerde in zijne
oorspronkelijke gedaante gedurende al dien tijd in enkele hand
schriften onder het spreekwoordelijke « stof der bibliotheken »,
waaruit hij eerst in de 19" eeuw zou worden opgerakeld. ZOOzeer was zijn bestaan hier vergeten, dat ongeveer ter zelfder tijd
met de bovengenoemde Brabantsche berijming van het Vlaamsche volksboek in de noordoostelijke Nederlanden eene wederom
vlotte, Hollandsche (terug)vertaling van het « Oostersche » gedicht op touw gezet en een eind ver gebracht werd (1).
Reeds dit zeer beknopte overzicht, in vogelvlucht, van de
reeks Latijnsche, Romaansche en Germaansche bewerkingen ds-r
stof geeft een welsprekend getuigenis van de hooge gunst,
waarin de held dezer historic al dien tijd bij het yolk heeft gestaan. Nog duidelijker zullen wij deze langdurige en duurzame
volksgunst zien, wanneer wij onzen blik nu richten naar andere
blijken van die populariteit, welke ter zijde van de heerbaan van
het hoofdgedicht op meer dan een veld van literatuur en kunst,
in Walschland zoowel als in het Dietsche en Duitsche Nederen Overland, onze aandacht trekken : een wolk van getuigen;
waarbij het alleen soms moeilijk to onderkennen \,alt waar bepaaldelijk de grootere epische gedichten, waar slechts in 't algemeen dierenfabelen, al dan niet met dierennamen uitgemonsterd,
bedoeld worden (2).
In Frankrij k spreekt de opgang, door den Roman de
Renart gemaakt, al aanstonds uit het aantal bewaarde handschriften. Martin telde er in 1886 veertien, die een reeks van
« branches », en nog negen, die slechts een of twee « branches p
(of fragmenten) bevatten (3). Nog meer zeggen de talrijke aan(1) Zie
Teirlinck in Versl. d. Vl. Acad. 1919, 397-420; L. Willems in a. w. 1920, 313-4, 367-71.
(2) Ten deele zijn die u zeugnisse » (voor de a tiersage » in breeden
zin) reeds in 1834 door Grimm R. F. CXCV-CCXXII, verzameld ; waarvan hier een en ander, bepaaldelijk op onzen Reinaert betrekking hebh€nde, herhaald en met het later gevondene aangevuld is.
(3) Le Roman de Renart ed. E. Martin, I iv-xxiv, III vii-VIII.
-- Het t. 1. a. p. genoemde hs. heeft eenmaal toebehoord aan den
derden, Engelschen gemaal onzer (Henegouwsche en HollandschZeemsche) gravin Jacoba van Beieren, Humphrey van Gloucester,
een groot liefliebber en verzamelaar van fraaie boeken (zie o. a. D. C.
Niihoff, Staatk. Gesell. v. Nederland I 106 ; P. Meyer in Romania XV
265).
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dichters. Foulet wijdt een heel hoofdstuk, 40 bladzijden lang,
van zijn boek aan de populariteit van den Oudfranschen
« roman »; nit welken rijken yoorraad ik hier slechts een en
ander kan mededeelen ( 1 ) . Renart was in de 13 de eeuw even beroemd als Tristan en Iseut; weinig werken der literatuur in de
landstaal — of het moest de Roman de la Rose zijn blijken
in de 13de, 14" en 15' eeuw zOOveel, in alle standen, ook door
adel en geestelijkheid, gelezen te zijn. Reeds in de 12" eeuw is
er in chansons de geste (2), hoofsche romans en historische werken, bij moralisten, in fabelen en exempelen vaak gewag van
Renart en zijn « compere » Isengrin; savoir de Renart, — de
renardie beteekenen : een huichelaar, een schurk zijn; Renart
se fait inoine xvordt o. a. in 1213 door Vlaamsche edelen toegepast op Hendrik I van Brabant (3). Gautier de Coincy (13'
eeuw) geeft in zijne « Miracles de Nostre Dame » telkens blijk
den roman goed gelezen en onthouden te hebben : hij klaagt
over priesters, die de wanden hunner vertrekken doen beschilderen met tafereelen over « Isengrin et sa fame » (4), over goddeloozen, die liever de begrafenis van « dame Coupee » dan
een goed sermoen hooren lezen, evenals de burgers van
St..: Omaars in niets meer behagen scheppen dan in de verhalen
over Renart (5). De Engelsche magister Odo de Ceringtouia
put meer dan een fabel uit den roman en verlevendigt andere
met de daaraan ontleende namen. Een derde tijdgenoot, kardipaal Jacques de Vitry, versiert zijne « sermones vulgares »
met exempelen, nit dezelfde bron geput, en geeft van de in
Frankrijk spreekwoordelijk geworden « confessio Renardi » een
erhaal, soms woordelijk overeenstemmende met dat in de
br. (en in onzen R. I) (6). Zelfs de « reclus de Moliens » had
in zijne kluis van Renart gehoord (7). En Philippe de Novare,
kruisvaarder, noemt niet alleen in zijne schimpliederen zijne
vijanden met de namen Renart, Grinbert enz., maar dicht ee'i
heele « branche », waarin hij zelf en de zijnen door Yzengrin,
(1) L. Foulet, Le Roman de Renard (1914), ch. XX, p. 496-535.
(2) Ik vind bij Foulet geen gewag van den door Jonckbloet,
Gesch. d. Mnl. Dichtk.- II 119, foot 1, uit Aubri le Bourgoing, p. 4
aangehaalden regel : « L'aignel resemble qui joe a Isangrin » Walewein 8588).
(3) Foulet, a. w. 502, ook reeds bij Willems, Reinaert XX.
(4) Gelijk, zooals de 13de branche ons zelf vertelt, de muren der
zalen van vorstelijke kasteelen wel versierd waren met geschilderde
afbeeldingen der zoogen. procession Renart n (R.'s begrafenis) nit
de 17de br,
(5) Foulet, a. w. 500-3 ; te Winkel, Maerlant 191.
(6) Foulet, a. w. 507-10 ; en reeds Willems, Reinaert 300-2.
(7) Foulet, a. w. 511.
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den beer, Tinbert enz. verbeeld worden (1) : hier is de literatuur
in het leven opgenomen. Hoe goed moet de roman bij den
Franschen adel bekend geweest zijn, wanneer deze edelman,dichter kon vertrouwen dat zijn travesti verstaan en genoten.
zou worden ! Terzelfder tijd wordt de koningin-weduwe en
regentes van Frankrijk, Blanche van Castilie, in een schimplied (( dame Hersant » genoemd en verbindt Jean de Meun
regnars » met begrippen als « bedrieger » en « toovenaar »;
terwijl Rutebeuf in een zijner gedichten « Ypocrisie la renarde»
geeselt en in zijn (( Renart bestourne » (verkeerde Reinaert) een
geheele nieuwe branche dicht. Nog in dezelfde 13' een .,-vschrijft een onbekende den « Couronnement (de) Renard » Q.11
Jacquemard Gelee uit Rijsel den « Renard le nouvel »; in de.
14" eeuw een clerc uit Troyes « Renard le contrefait » (nageinaakte Reinaert) : drie satirische gedichten, die, hoe merkwaardig ook, op verre na niet zooveel gelezen min en zooveel
invloed gehad hebben als de oude, zuiver epische branches uit
de 12 de eeuw, die deze epigonen opperbest kenuen en op allerlei
wijzen herhalen, vervormen en voor hunne satirische et didactische doeleinden misbruiken, maar wier populariteit zij op
verre na niet evenaren (2). Het zijn de laatste, dorre spruiten van
den ouden, Bens zoo levenskrachtigen boom. In Frankrijk blijft
na dL middeleeuwen van den weleer populairen roman, over.stemd en verdrongen door den schaterlach van Rabelais, later
door den « bon lens » van La Fontaine, niets over dan de tot
soortnaam geworden eigennaam reg ard ; on erigens is er de
heugenis van zijn nakroost in recite lijn zoo geheel verstorven,
,dat de bovengenoemde Fransche vertaling van het Nederlandsche volksboek van den Reinaert in 1566 als iets nieuws
Renarts geboorteland hinnenkomt (3).
Dat « Renart le goupil » nit Noord-Frankrijk niet alleen
naar het Dietsche en Duitsche Nederland en Overland, maar
ook naar Zuid-Frankrijk en Noord-Italie verhuisd is en ook dater
naam heeft gemaakt, blijkt uit het merkwaardige, in een Italiaansch-Fransch dialect geschreven gedicht Rainardo e Lese.agrin°, door Martin als 27' branche afgedrukt, uit verschillende
•aanhalingen bij Grimm, R. F. CC-CCV en uit een in die streken
,opgestelden grappigen Latijnschen indagingsbrief, in kanselarijstijl, van koning leeuw aan den vas (4).
Keeren wij nu naar de N e d e r l a n d e n terug, dan kun-nen wij uit de boven, blz. 310, vermelde getuigenissen van Can(1)
(2)
(3)
(4)

Foulet, a. w. 501-8.
A. w. 491-2,519-21,531.
Verg. iets dergelijks, boven, blz. 309.
Tschr. v. Ned. taal- en letterk. XXIX 207-28.
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tier de Coincy en Jacques de Vitry, uit de spreekwoordelijke bekendheid van den nitroep : « Renart se fait moine » en eindelijk
uit de benaming « Isengrijn's » (vermoedelijk een hatelijke vervorming van den naam Ingrekijn), omstreeks 1201 gegeven
aan eene partijschap in West-Vlaanderen, tegenstanders der
Blauwvoeten ( 1 ) , wel met genoegzame zekerheid opmaken dat
Re ynaert en Isengrijn reeds in den aanvang der 13" eeuw niet
alleen in de Walsche, maar ook in de Dietsche gedeelten van
Vlaanderen en Brabant als namen van vos en wolf bekend
waren. Maar uit dergelijke gegevens te besluiten tot eene vervroegde dagteekening van ons — of van een — « Mnl. dierenepos » (2) zou zeker uiterst gewaagd, ja ongeoorloofd zijn. Neen,
waarschijnlijk zullen wij hier alleen mogen denken aan dierenfabelen, met inlassching van namen, ontleend aan Oudfransche
Renart-branches of wel aan de mondelinge overlevering.
Den opgang van Aernouts en Willems gedicht in onzeDietsche gewesten kunnen wij helaas niet, ' als in Frankrijk,
aflezen uit het aantal bewaarde han dsc hrif t en. Zelfs wanneer wij, als billijk is, rekening houden met het verschil in
omvang van den lezerskring -- het « afzetgebied » — van
Walsche en Dietsche handschriften, is dat aantal bedroevend
klein, vooral vergeleken met het getal — soms tientalien

—vanhs.vanlerilerzamensticheljkwerkn.Tot
dusverre — en de kans op het voor den dag komen van meer
is, in weerwil van de ongedachte fortuin der vondst van Chet
hs. It in 1907, wel zeer gering — kennen wij slechts twee
Azoogoed als) volledige hss. (A, F) en een fragment (E) van
R. I ; voorts een volledig hs. (B) en een fragment (c) van R. II,
waarbij men kan voegen de fragmenten van . den rijmdruk (D) : in 't geheel 5 (D) hss. (3). Wel mogen wij gissen
dat er meer geweest zijn. Maar hoevele hss. juist van diigedicht zullen er in de Nederlanden sedert de Renaissance,
toen de middeleeuwsche literatuur in de landstaal achter de
bank kwam te liggen, althans omlaag zakte naar het « ongeleerde diet », ten proof zijn gevallen hetzij aan de beruchte
schaar en lijmpot van den boekbinder, of aan het vuur der kerkelijke censunr, die immers « Reynaert de vos » — dat is toch
(1) Zie hierover o. a. L. Willems in Tschr. v. Ned. taal- en letterk.
XVI 255-8 en in Bull. de la Soc. d'hist. et d'archêol. 1906, n° 6,
-n. 253 - 85.

(2) Gelijk de beer D. A. Stracke in den laatsten tijd herhaaldelijkgedaan heeft (Tschr. XLIII 157, XLIV 208)
(3) Waarvan er slechts 2 in de Nederlanden bewaard worden .
B (post varios casus : uit Noord-Nederland naar Engeland verkocht,
dock sedert 1834) te Brussel, c te 's-Gravenhage ; A, E en F Egger),
in Duitsche boekerijen, D in eene Engelsche.
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zeker het nog niet « gezuiverde » volksboek (H) - sedert 1569'
op den Index librorum prohibitorum had staan (1), en dus een
handschrift van Reinaert I of II, dat nog zooveel meer aanstoo
telijks bevatte, wel bijzonder « brandwaardig » geacht zal hebben ! I(ostbaar — maar uiteraard zeldzaam — blijft dan ook
voor ons een getuigenis als de door Nap. de Pauw gemeengemaakte inventaris der boekerij van een eenvoucligen Gentschen
burger, Jan Wasselins t 1388, waarop onder een dertigtal
Vlaamsche boeken, te midden van historische, didactische en
andere « ernstige » werken ook « een bouc van Reynaerde »
voorkomt (2).
Wat nu getuigenissen uit onze middele euwsche
l i t e r a t u u r betreft, noopt de monstering der mij ten dienste
staande gegevens tot de erkentenis, dat slechts enkele die"
cogenschijnlijke aanhalingen, herinneringen, navolgingen, toespelingen of vermeldingen veroorloven te besluiten tot bekendheid bepaaldelijk van ons gedicht; ook hier kan en mag men
meestal evengoed, ja moet men zelfs veelal eer denken aan eene
zelfstandig daarnaast staande mondeling of schriftelijk overgeleverde dierenfabel of -sproke, al dan niet door een dierennaa:n,
die evengoed aan eene Fransche branche ontleend kan zijn, min
of meer tot het epische genre naderende.
Wanneer b. v. de Hollandsche « Procurator » der abdij van
Egmond omstreeks 1322 den opstand der Hollandsche edelen
tegen Floris V vergelijkt met dien van den beer, den wolf en
den vos tegen den koning (alien zonder naam) , zullen wii
missehien, bij gebreke eener rechtstreeks hiermede overeenstemmende Latijnscbe fabel, mogen denken aan cen toen en daar
nog in omloop zijnd verhaal, dat ruim een halve eeuw vroeger in Vlaanderen mede een g-rondslag heeft verstrckt voor het
bekende verdichtsei in Reinaerts (tweede, openbare) biecht,
maar waarschijnlijk niet aan eene toespeling op dat verhaal Ili'
ons gedicht (3) : m. a. w. dit laatste zal veeleer uit dezelfde
bron voortvloeien als dat verhaal dan zelf de bron daarvan
min.
Elders worden \A el dierennamen genoemd, maar of andere
namen of andere avonturen vermeld dan in ons gedicht verhaald zijn. Dit laatste is b. v. het geval in den Esopet, vertaald
uit den Latijnschen Romulus (waarin de dieren nog naamloos
tijn) : de vos beet in 7 fabelen Reinaeri (4), de aap Bens Mar-

(1) Zie Martin's herdruk van den druk van 1564, Einl. IV.
(2) Nederl. Museum (1879), II 169, 173.
(3) Zie Tschr. XXX 58-60.
(4) XIII, XV, XXIII, XXXVII, XLVIII, LV, LXVI.
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„lijn (1), de ezel Bens Boudewijn (2), terwijl ook de uitdrukking
van Reinaerts sPele spelen (3) en de aanspraak van den vos tot
den wolf soete here °ern (4) althans in den geest van ons gedicht zijn ; toch kan hier ten hoogste aan een zijdelingschen
invloed van Reinaert I gedacht worden. En wanneer drie fabclen van denzelfden Esopet (VIII, XVII en XX) ook in onzen
Reinaert II voorkomen, zuilen wij dit moeten opvatten als eetre
.ontleening in dit laatste uit den (immers ouderen) fabelbundel (5), gelijk trouwens ook de dichter van Rein. I B reeds de
fabel der kikvorschen aan dien (of dergelijken) fabelbundel ontleend moet hebben (6).
Ook bij Hildegaersberch, die vier dierenfabelen verhaalt,
waarvan drie met den naam Reinaert, een ook met den naam.
Ave (voor de ekster), een zonder namen, en waarvan de twee&
en derde ook maar in gansch andere omvang, bewerking en
bewoording — in Reinaert II voorkomen, mogen wij stellig
niet aan een overnemen hieruit door Hildegaersberch, ten
hoogste aan een gemeenschappelijken zegsman denken (7). Hetzelfde, of nog minder, V a lt of to leiden uit een vijftal andere
« fabulae extravagantes », uit het Hulthemsche hs. door J. F.
Willems gemeengemaakt (8), die (ten deele) ook Reinaert en
Isegrim (sic, door 't rijm gestaafd) met name noemen, loch
geen van alle aldus in R. I of II voorkomen; of uit elders voorkomende naamlooze fabelen, ook al komen zij mede in een Bier
gedichten voor, als b. v. die van den hond en den ezel (Des
'Conincs Summe, f. 369 ; ed. Tinbergen, blz. 402, verg. 46 =
R. II 5685-736), of van den zieken leeuw (in Ischyrius' Romulus, ed. Roersch, vs. 464-5). En een v erhaa1 als Philips van Leiden verzint, hoe de ossen (de edelen), de ganzen (de poorters) en
de kalveren en schapen (de landlieden) inbreuk maken op de
hoogheid van den nog jongen en krachteloozen leeuw, heeft,
hoe merkwaardig ook, natuurlijk met den Reinaert alleen het
koningschap van den leeuw gemeen (9).
Maar ook andere dergelijke algemeene vermeldingen van
Reinaert en Ise(n)grijm, of alleen den vos en den wolf, b. v. in
Walewein (5896-9, 8586-9) (10), Rose (10435-9, 13150), en bij
(1) IX. (2) XVII. (3) XIII. (4) XLVIII_
(5) Zie Te Winkel, Inl. op Esopet 5, noot I (met verwijzing naar
Jonckbloet, Gesch. d. Mnl. Dichtk. I 186 vlgg.) en mijne Ojb. 153-5;
verg. nog R. II 4355 met Es. XXXVI 19-20.
(6) Zie laatstelijk mijn Td. 247-51, Cc. 295.
(7) Zie Te Winkel, Ontwikkelingsg. 2 II 116 en mijn Ojb. 152, 154-5,
156-7.
(8) Reinaert, blz. 287-95, 381-7.
(9) Zie Fruin, Verspr. Geschr. I 133-4.
(10) Zie ook Karimeinet, ed. V. Keller, f. 255a :
Durensteyn
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Maerlant (Heim. 1889; Nat. Bl. I 126, 3891-4, 3908-10, 3921-8)
zijn of te vaag of doelen te duidelijk op andere avonturen dan
de in ons gedicht vermelde, of wel zij zijn te blijkbaar aan fabelen
of boeken als de Physiologus ontjeend om er eenige rechtstreeksche toespeling op den Reinaert in te kunnen zien. Zelfs een
paar aanhalingen als de onderstaande uit stichtelijke werken
zijn niet zeker : zij doelen wel op het in R. I 200-8 (1) en in de
vossenbiecht » (2) (1427-1742) verhaalde, maar wijken daarvan
toch in de bijzonderheden en de bewoording te veel af om stellig
van eene eigenlijke aanhaling of toespeling te spreken. Maar
wel blijkt uit dit alles hoe zeer geliefd in 't algemeen de stof en
hoe bekend de figuren onder het y olk waren.
De eenige plaatsen ten slotte, waar meer of min zeker of
waarschijnlijk inderdaad eene herinnering aan Reinaert (I) te
vonden is, zijn de reeds bekende Maerlant's Rijmbijbel 34846-7,
waar hij dit zijn stichtelijk werk met nadruk boven « Madocs
droom » en (( Reynaerts » of « Arturs boerden » stelt ; Boendale's
Lekensp. III 15, 183-98, waar naast « Ysopus ende Aviaen » ook
menighe ander rime als van Reynaerde ende Ysegrime, Brunen
den bere ende den das » genoemd warden (t. w. als « vonden
om lere ende wijsheit, om leringhe diere uut gaet, Daer men des
voles wesen hi v erstaet »). En voorts Willem an Afflighem's
Leven van Ste. itutgart II 89 (met name 95)-98 (3), waarin wij
zeker wel een rechtstreeksche toespeling op Belijn's kapelaanschap (R. I 2982-91) mogen zien, maar daarnaast toch weer
de « speren brekende simmen » en de « dansende en springende
ezel » aan andere literaire(4) — of wellicht ook figurale?(5) —
(Americhs noon)... gelichde sich Reynharde Dem roeden vosse Entgaen it smuysse » ( ?) en 257b : « Nu hort van Roharde, Dem fellen
Reynarde » (verg. Martin, Observ., Table i. v. en Foulet 509-10).
(1) Peigrim 47d = Pelgrimage 71c: « Ooc doe is ghelije Reinaerdt
dede die hem doot maecte leggende in den wech, ende liet hem so op
de kerre worpen om harinc te eten »
(2) Boexken der blechten (hs. Univ.-Bibl. Gent, n o 1371, uit de
eerste helft der 15de ee.) : « Als een kersten mensche biechten wille,
sal hi... hebben gans berou van sinen sonden, met wille die sonden
te latene ende te voldoene. Anders waert een vossen biechte, daer
die fabele af sett tonser leeren hoe hem die vos biechtede, dat hi der
lieden hondere genomen hadde. Seide : heere absolveert my ende
laet mi gaen », want die vos sach een hoenken lopen daer hem weder
na lustede ende poechde. Sulke biechte is onvruchtbaer ende spot enz.
(zie De Vreese in Tschr. XXII 75-6).
(3) Daer doen si (diallers) stomme beesten spreken,
Daer doen si simmen speren breken,
Daer doen si rammen messen singen,
Din esel dansen ende springen.
(4) Verg. R. II 5718-26 ?
(5) Zie ben., blz. 326-27. — De aap is blijkbaar een jongere, vreem-
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voorbeelden doen denken; II 127-42 (1), waar de « lupaert »s
misschien herinnert aan R. I 3405; en II 7190-3 (2) waar « si
sat gebrawet al stoc stille » zeker een toespeling kan zijn op
R. I 2898-9, maar ook wel rechtstreeks op e en « gebraeuwden »,
valk kan slaan, die toch dezen dichter even goed bekend geweest
zal zijn als den dichter van R. I (3).
Wel vinden wij dus in de middeleeuwen bij ons telkens
gewag gemaakt van dierenfabelen, ook wel met dierennamen;
maar de oogst van ontwijfelbare herinneringen, die de populariteit van ons gedicht in het voile licht zouden stellen, is ten
slotte poover, wederom vooral vergeleken met lien in Frankrijk.
Doch de figuur, het personage van « den » Reinaert
was op 't eind der middeleeuwen in de Nederlanden, aiweder
op 't voorbeeld van Frankrijk (4) , het welbekende type geworden
van alle loosheid en gewetenloosheid. Reeds in R. I zelf (2046) ,
in den Parthonopeus en Maerlant's Oversee, verder in den 4A"
Martijn, bij Hildegaersberch en in andere satirische en didactische schriften vindt men de reinaerdije genoemd ; men sprak
ook van Reinaerts consten of keeren (streken), — orde, — pat
(reeds R. II 7654-7703). In 't bijzonder werd Reinaert — de satire
op de geestelijken tierde in de middeleeuwen welig — de verpersoonlijking der huichelarij of der baatzucht van priesters en
monniken : hij wordt in een adem genoemd met Symoen, den
peetvader der simonie. Ja, men sprak van « een Reinaert » of
in 't my . van « Reinaerde » ; zijn naam was 't kort begrip, de
abstractie geworden van alle « scalkernije » en « baraet » aan
wereldlijke, maar ook en vooral aan geestelijke hoven en gede figuur, eerst later in de dierensproken binnengedrongen en benoemd
met een naam, die dan ook nog weifelt tusschen Botsaert en Martijn:
zie boven, blz. 313, Cc. 106, Tschr. XLII 314, foot 1.
(1) Die dan van beesten scriven woude...
Te dichtene it van den luparden,
Van simmen ende cokatrisen enz.
(2) Mar si, die was geleet to stane
Al ut ende ut tin Godes wille,
Si sat gebrawet al stoc stille
Ende alles hem gewerden lit.
Herinnert ook III 19 vlgg. soms aan R. I 25 vlgg. ?
(3) De parallelpl a atsen in Maerlant's Alexander, laatstelijk verzameld, vermeerderd en toegelicht door Dr. Enklaar (Tschr. XLI 30211), zijn na zijn afdoend betoog nu toch zeker wel erkend als de
oudere, onbedoelde voorbeelden voor parodieerende navolging in den
Reinaert ; niet, omgekeerd, jongere herinneringen bij M. aan den
Reinaert.
(4) Ofr. renarde, renarderie, renardet, renardie, renardise, alle
voor : list, bedrog, sluwheid, leugen enz. ; verg. later bij Rabelais
t, a. de papeiardie, en' weer later, mar Moliere, de tartuferie.
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rechtshoven (1). Ook de gemeenzame, verkleinende vervormingen van zijn naam : Reinier, Reiner, Reyer, Reinkijn (2) — waaruit het latere Nederduitsche Reinke en het Hollandsche, Noordnederlandsche Reintje(n) — getuigen hoe algemeen befaamd,
berucht (maar juist daarom ook hoe populair) zijn personage
geworden was ; zonder dat echter uit dit alles bekendheid juist
met ons gedicht blijkt.
Deze bijna allegorische personificatie werd later
vooral vastgehouden in Neder-Duitschland, waar zij, in verbond
met de reeds in Reinaert II 't hoofd opstekende opzettelijke
satire, moralisatie en didactiek, in de glosse op Reinke de Vos
gelegenheid gaf tot een uitgebreide, stelselmatige u toepassing »,
in den trant van het 6 115, 0 4 871 A01 der oude fabelen. Reeds in
de « ander Vorrede » (achter die van « Hinrek van Alckmer »)
wordt het geheele menschelijk geslacht verbeeld in (let wel niet
drie, maar) vier (( state » (standen), waarmede dan de verschillende soorten van dieren vergeleken worden.
Den « eer st en » stand vormen de arbeiders : boeren en
ambachtslieden, die zich met hun handwerk generen, verbeeld
door de arbeidende dieren, als paarden, muilen, ezels, ossen
enz. Uit dezen (( eersten » stand zijn de drie andere gesproten :
de burgers en de kooplieden, die zich generen met handel en
winst, verbeeld door de vruchten winnende en inzamelende
dieren, als eekhoorns, hamsters enz.; de geestelijken, die leven
van de twee eerste « staten », verbeeld door den das (en nog
eens opzettelijk gehekeld wegens hunne hebzucht en onkuischheid) ; de vorsten en heeren, die zich edel achten en zich ook van
de twee eerste staten voeden(3) : de hoogere verbeeld door wolf,
beer, los, luipaard en grijp, de lagere door vos, aap, bond enz.,
(1) Zie al de bovengenoemde plaatsen bij Verdam VI 1218-9, en
vender Potter, Minnen Loop I 1841-50 :
Ende die scalke vos Reynaert,
Die mit clappers toecht sijn aert,...
Want lieghen, drieghen, dats al sijn lijff.
Ghi, guede mannen ende salighe wijff,
Wildi uwer eren achten,
Voer wolff ende vos moeti u wachten
Die wolff, dat is die nyder fel :
Die vos, dat is die clapper snel.
Ovl. Lied. en Ged., ed. Carton, 439 :
Men zuvert zonden sonder pijn
Dane moet hebben die florijn ;
Es Reynaert Paeus ghecoren
So duchtic dinen (Gods) toren !
(2) Dat Kaetspel ghemoralizeert, ed. Roetert Frederikse, blz. 5 :
' Dandere (g verweerrer ») die gheheeten es Reynkin, mach bedieden
Reynarde, want de name van Reynekinne Sprunt ende neemt begbin, sele van reynardie, ende reynardie es quade subtile behendichede ).
(3) Verg., eenigszins antlers, bet bekende : « Deus aes en heeft
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marter, bunzing, hermelijn, wezel en andere kleinere roofdieren.
De « leeraar », « meester » of « poeet » bewijst verder in dit book
dat boven al deze « staten » een koning van noode is, verbeeld
door den leeuw ; dat men niemand met geweld en list, buiten
recht, mag overvallen, loch ook den beklaagden misdadiger aan
't \yoord moet laten komen; dat de vorsten vaak door leugenaars
misleid warden en behoefte hebben aan wijze lieden in hunnen
raad; en dat in de wereld de leugenaars en bedriegers menigeen
to schande maken en zelf in eere blijven, evenals frier de vos.
Geen onzeker geluid voorwaar geeft deze v oorstelling van
het ontstaan, de verschillende waarde en de onderlinge betrekking der maatschappelijke standen : men hoort er den fel-democratischen stormwind in loeien, die in den aanvang der 16 de eeuw
door West-Europa vaart. In de « glosse », vooral in de jongere,
zgn. Protestantsche (1539) , wordt dit alles verder in denzeltden
geest uitgewerkt en met vele aanhalingen uit Freidank en uit
den Bijbel, maar ook uit gewijde en profane antieke auteurs gestaafd ; totdat het geheele werk, nog meer los van den tekst, zelfstandig, dan wel Protestantsch gemaakt, eindelijk eene « chrestomathie der toenmalige wetenschap », een « spiegel » voor alle
standen is geworden, in den trant van Cats en de emblematische
literatuur, en eveneens met vele rijmspreuken en spreekwoorden
versierd; een en ander ook van zooveel later datum, dat niet
alleen de adel reeds als vervallen geteekend, maar ook tegen
« Her Omnes » gepolemiseerd wordt.
Terwij1 het oude verhaal in Neder-Duitschland aldus overwoekerd werd door een dicht struikgewas van zware leering en
strekking, leefde het in de Nederlanden alleen voort in den zeer
verkorten vorm van het oude v olk s b oe k; waarnaast de twee
bovengenoemde (1), aan dat volksboek en aan den Reinke de
Vos ontleende berijmde bewerkingen zeker weinig of niet bekend waren. Dat volksboek, telkens herdrukt en gretig gelezen,
hield hier de herinnering levendig aan de « vermakelijke. » streken van «Reintje de Vos », zooals 't nu eeuwenlang, tot in onzen
tijd, zal heeten : een verkleinwoord, waarin men zekere vertrouwelijkheid, maar ook wel eene voorname welwillendheid
kan hooren. Inderdaad, van de zijde der geleerden en geletterden
viel aan dit volksboek natuurlijk zoo al geen minachting, dan
toch op zijn best eene nederbuigende waardeering ten deel (2):
niet, Six cinq en geeft niet, Quater dry die moeten geven, Daer six
cinq by moeten leven ».
(1) Zie boven, blz. 308 en 309.
(2) Zie b. v. nog de verdediging of verontschuldiging hunner belangstelling in dit « boekje » door Van Wijn en Scheltema in hunne
boneden, blz. 332 en 334, aangehaalde werken.
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dat was goed voor de kinderen en voor dat groote kind, het yolk.
Evenals zoovele andere, oorspronkelijk voor ouderen \,an jaren
en rijperen van geest geschreven werken, als de middeleeuwsche
romans — maar ook later b. v. Don Quijote, Robinson, Gulliver,
en nog weer later de romans van Van Lennep en Conscience —
was ook Reinaert een yolks- en kinderboek geworden (1) . Ja, in
de zuidelijke Nederlanden werd het zelfs wel als schoolboek
gebruikt (2); natuurlijk in zijn gecastigeerden vorm, maar desniettemin, naar onze moderne paedagogische oinattingen, voor
dit doel toch maar zeer matig geschikt misschien een blijk hoe
het Vlaamsche bloed « kruipt waar 't niet gaan kan »?
Dat volksboek is dan ook stellig bedoeld, \vanneer in een
inventaris der nalatenschap van een in 1636 overleden boer uit
het Friesche Bildt — een der eerste Hollandsche kolonisten
derhalve — onder 42 boeken, meest « volksboeken », na u Ulenspeghel » ook « een («boeck» of « hijstorije») van Reynnaerdt
de Vos » genoemd wordt (3) : een waardig pendant van den
boven, blz. 313, genoemden Gentschen poorter.
Eveneens wanneer Jan Vos (4) en Koerbagh (5) in de 17'
eeuw, in de 18 de eeuw Van Effen (6), Corver (7) en Van Wijn(8)
(1) Daarnaast blijft « de vos » in de Nederlanden het toonbeeld
van loosheid en valschheid, gelijk in het pas ontdekte boekje 4( De
loose Vossen der werelt » (Brussel 1517) ; zie M. E. Krolienberg in
Het Boek XIV (1925) 321-38. Maar met onzen Reinaert heeft dit nauwelijks iets te maken.
(2) Zie Muyldermans in Versl. d. Vl. Acad. 1925, 521, en ben.,
351.
(3) Zie R. Visscher in De Tijdspiegel 1902 III 414.
(4) Ged. II 232 (Kl. v. Oene) :
De Boekverkoopers die Bvbels uithangen en aare geestelijke
[zinnen,
Al is 't dat 'er in 'er winkels niet as Bvbels van twieenvijftigh
[bladen binnen ;
En boeken van Reyntje de Vos, dat schalke dier,
Worden 'er (in de het) allegaar, in Belzebuyx quartier,
Tot blanketsel emaakt.
(5) Bloemhof 95 : « Bibel... beteykent in 't algemeen een boek,
't zij wat voor een boek dat het is, al wast van reyntje de vos of
nylen-f6piegel ».
(6) Holl. Spect. XI 64 : « En zoudt gy wel denken, dat hij (de
Spectator) ergens drie regels uit Reintje de Vos tot zijn uithangbord
verkoozen heeft, het is echter waar, want Schopperi speculum vitae
auluae (1.: aulicae), is dit zelfde boek in Latynsche vaerzen » (zie
het motto boven het 215de vertoog, dl. VIII 33).
(7) Tooneelaant. 66-7 : Deze voornoemde boeken (o. a. Wouter

Schoutens Reizen,. Don Quichot, Gilblas, Ourson en Valentijn, de Vier
Heemskinderen) (kunnen), zoo wel als verheevene, eenen kunstenaar
ook van nut... zijn dus grimlach niet, om dat ik zeg, dat wij (Punt
en Corver) die boeken gelezen hebben ik zal nog meer zeggen, slit
valt wij nu in ; wij hebben de Historie van Rijntje de Vos, en die van
Thijl Uilespiegel, ook doorlezen .
(8) Zie ben., blz. 332. — In de bekende plaats uit Bredero's
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spreken van (( het boek (je) » — of u de historie » — « van
Reintje de Vos », in een adem met De Vier Heemskinderen,
Valentijn en Ourson, Uilenspiegel, of zelfs — een beden,kelijke
nabuurschap — den (( bijbel van 52 bladen » (het kaartspel),
als veelgelezen kinder- en volksliteratuur. En slechts weinig
gewijzigde aanhalingen uit, of ook slechts toespelingen op het
volksboek zijn te vinden b. v. bij denzelfden Jan Vos (1), bij
Poirters (2), bij Van Wolsschaten (3) ten bij Burghoorn (4).
Toch is ook in deze aanhalingen nogal een en ander, dat in het
volksboek niet voorkomt, en dus — tenzij het willekeurige veranderingen of toevoegsels zijn — schijnt te wijzen op ontleening
hetzij wellicht aan ons onbekende, verloren gegane (gemoderniseerde) uitgaven van den volledigen rijmdruk van c. 1487 (D)
of van de prozabewerking van 1479 ( p ), hetzij aan de boven,
biz. 308, bedoelde berijming van S. van Dort.
Maar ook nu hebben wij dikwijls eer te doen met herinneMoortje, (V 3, vs. 2644-5), waar Geertruy de minnemoer onder hetgeen
« onse Arent » met St.-Nicolaas ten geschenke kreeg ook « de moye
storien van Fortunatus buersje, van Blancefluer, van Amadis de Gauwelen » opnoemt, ontbreekt « Reintje de Vos » op 't appel.
(1) Ged. II 239 (Oene) :
Wil ik jou wat zeggen ? Reintje de Vos sprak in 't latijn,
Dat de aldergelierste de wijste niet zijn.
(2) Mask. 282=13 de dr. 291 (eerst in de latere drukken, na Poiters'
dood (1675), toegevoegd ; zie Serrure, in Vad Mus. II 452) : « By den
Wolf sal ick Reyntjen de Vos laten komen. Desen wiert geleyt naer
de galge om sijn vogel-dieverye, ende evenwel soo bad hy voor 't lest
dat men hem door de ganse-straet loud' levden. Galgenberouw is een
slecht ende onvolmaeckt berouw. Het fabeltje leert enz. ».
(3) De I)oodt, vermaskert (Antes. 1654, 69 vlgg.) :
Mijn handt die heeft te groote schroom
Te steken tusschen schorsch en boom.
Hier van hebben wy het exempel van Bruyn de Beir, in het vonnisse der dieren, die door Reynaert den Vos, gheleydt was op de pachthoeve van Lantfereyt, al waer hy sijne pooten in een opghecloven
hollen boom ghesteken heeft om soeten honinck te eten : maer den
loosen Vos de spien en de yssere bertels uyt-treckende, heeft den.
plompen Beir daer vast ghehecht, soo dat hy naer veel slaghen vercreghen van de boeren, het vel vande pooten schrobbende is al janckende door-gheloopen. Dit aen (sic, /. : en ?) was hem niet ghenoch :
maer heeft dit spot ghesegh van Reynaert moeten verdragen. (volgen
20 versregels, blijkens de verschillende versmaat niet ontleend aan Van
Dcrt's, enkele jaren te voren bij denzelfden Van Wolsschaten uitgegeven berijming (zie Tschr. XXII 76, XXX 218-23).
A. w. 24a : « Den selven boeck verhaelt ock van Tybaert den Cater, die in den stric gerackt was, door de de selve door-traptheydt, als
hy meynde sijnen appetijdt te versaeden met vette muysen tot den
welcken Revnaerdt desen schimp gesprocken heeft s (volgen 8 versregels, nagenoeg= volksboek).
(4) Snorre-pijpen (a0 . 1644), 34 : « Waer benje van daen, jy rechten Lanssert mit je kromme bienen ? » (wellicht eene herinnering aan,
Lantfert ?).
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Reintje enz. gedoopt is. Toth
zullen wij uit Vondel's Warande der Dieren wel mogen afleiden,
dat hij niet alleen met verschillende fabelen, maar ook met den
Reinaert, in den een of anderen jongeren vorm, bekend was.
Herhaaldelijk komt in ,deze dierenfabelen de naam Reynaert,
(Reynert) of Reyntjen (= Reintgen, Reintien) voor (1); maar
daarnaast ook KoPPen (sic, m y . -s) voor den haan (niet de
hen !) (2) en Marten voor den aap (3).
Ook in de 16' en 17" eeuw zijn de dieren en hunne namen
vaak gebruikt voor staatkundige of kerkelijke hekeli n g. Allereerst denken wij hierbij natuurlijk weer aan Vondel,
wiens Rommelpot van 't Hane-kot aan « broeder Koppen in het
veen » en (( Marten Heeroms veynster-Aep » nieuwe vermaardheid verschafte, die zijn Sprookje van Reyntje de Vos aanhief
met « Nou ions van 't loose Reyntje Gesongen dat het klinckt »
(alles zinspelingen op de namen HanekoP, Marten Jansz.
Brandt en Reinier Pauw) (4), en die later ook zoowel Willem II
als Cromwell («Protekteur Weerwolf ») met den naam Isegrim
vereerde (5).
Evenals hieruit, blijkt ook bekendheid met ons gedicht nit
Reinier Telle's « Klucht van Nuys, Kat, Hunt en Leeuw», een
geestig hekeldicht — waarin, vreemd genoeg, de koning der
muizen (de Hervormden) ((Courtoys den hand» en deKatholieke
Kerk «Tybaert de Kater» heet (6). Evenzoo uit een uitvoerig
gedicht in coupletten, onder een spotprent, getiteld « Het loos
Bedrog van Engelandt» (7) op den eersten Engelschen oorlog,
waarin (( Reynaert mooy voor Lion speelt » (den Hollandschen
leeuw met zoet gefluit in slaap sust), « Robbert de Boy » den
Engelschman, de aap Cromwell voorstelt, maar ook Yzegrim,
Tybart, Courtois, Blinkaart (8) en Bellijn optreden. In Van de
Venne's Tafereel van de Belacchende Werelt is sprake van
eenen Weet-Rijcken wackeren Jonkheer Reyn-Aert», door wien
(( ten dienste van de Belacchers dit (Tafereel) geplant ende ge-

sours met zijn bekenden naam

(1) Zie Inl. vs. 187, 'Cot de Aenschouwers, vs. 5, VII 4, 8, 12;
XX 6, 9 (vos en katten, verg. R. II 5755-5832), XXIV 8; LIV 4, 9 ;
I,XXIV 13, 15 ; LXXV 10 ; LXXVII 6, 9 ; LXXVIII 1, 3, 12 ; LXXX 2, 6 ;
CVI 19. — Fabelen, elders in de epische dierensproken verwerkt, vindt
men hier ook in II, V, VI, VII, IX, XIII, XXVII, XXXVI, XLV.
(2) LXXXIV 10, XCII 2 (het Volksboek heeft Koppe).
(3) LXXX 1. Zie Tschr. XLII 314, benevens V. Vaernewijck I 68
(in Geuzenliedboek, ed. Kuiper, II 340).
(4) Ed. V. Lennep II 582 vlgg., 627
(5) Ed. V. Lennep VI 74, 158. Zie ook ben., blz. 352.
(6) Zie Knuttel, in De Gids 1886, IV 17-21.
(7) Zie F. Muller, De Nederl. Geschiedenis in platen, n o 2039.
(8) Verg. Blancaert die buc » (R. I 1861) ?
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saeyt » is. En in een der talrijke gedichten uit den bekenden

Poetenoorlog, een fabel, wordt onder « De Vos » Le Clerc verstaan, terwijl ook «Isegrim» en de grijze Sim van 't gracile Berkenwout » bepaalde personen voorstellen (1). Zeker fang niet de
eenige voorbeelden van het satirisch gebruik dezer namen in de
vele spot- en hekelschriften en -prenten der 17' eeuw; altoos
genoeg om te doen zien hoe algemeen bekend de dierennamen
toch zeker wel vooral uit het volksboek — in lien tijd nog
waren en bleven.
In de 17' of 18' eeuw zal het volksboek uit Holland allicht
ook door matrozen en soldaten naar Zuid-Afrika medegenomen en daar gelezen zijn. Daar kunnen onze Nederlandsche
Reinaert-verhalen dan gelijke of soortgelijke dierensprookjes ontmoet hebben; hetzij zij handelen over den Arabisch-Indischen en
(oak Zuidafrikaanschen dubbelganger van den Europeeschen
vos, den sjakal (jakhals), hetzij zij, van den oostelijken kant,,
uit den Maleischen archipel, overgebracht, het dwerghert (jay.
kantjil, mal. Pnandoek) ten tooneele voeren, dat daar vaak
dezelfde rol speelt als in West-Europa de vos. Wat in deze soms
treffend op onze verhalen gelijkende Hottentotsche dierensprookjes aan het volksboek van den Reinaert ontleend zou
kunnen zijn, vat nit overoude verwantschap, of wel uit dubbele
geboorte in verschillende landstreken verklaard mag worden, is
een moeilijk vraagstuk uit de vergelijkende «volkskunde » of
« folklore » (2). Laat ik er alleen dit van zeggen dat men in den
laatsten tijd weer meer geneigd is den invloed van Europeesche
verhalen, in nieuweren tiid door jagers, zendelingen e. a. aan
primitieve volken medegedeeld, hooger aan te slaan dan vroeger,
toen men wel al te spoedig « polygenese » aannam.
Trouwens ook in de hedendaagsche dierensprookjes,
volksvertelsels enz., o. a. door Poi de Mont en A. de Cock verzameld (3), vindt men vele oude hekenden terug, al dan niet met
benoemde personages ; waarbij men dan telkens weer voor dezelfde vraag komt te staan, of die verhalen vanouds, in onafgebroken mondelinge overlevering, n a a s't de (Walsche en
Dietsche) gedichten gestaan hebben, in ouden tijd zelfs bron of
voorbeeld voor die gedichten geweest zijn, dan wel, al of niet

(1) Te Winkel, Ontwikkelingsg 2 . V 96.
(2) Zie reeds Taal en Lett. V 141 en het daar aangehaalde boek van
Bleek, Reineke Fuchs in Siid-Afrika 1-80; verder Schonken, Die Wurzeln der kapholl. Volksiiberlieferungen, 61-4; Jacottet, Treasury of
13a-suto lore (1908).
(3) Uit ouderen tijd is het verhaal, nit een te Leuven in 1783
gedrukten voksalmanak, overeenomen in de Nederl. Letteroef. 1834r
blz 1671, later in Willems' Reinaert2 388.
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gewijzigd, ten deele ook uit het volksboek van den Reinaert
afstammen (1) .
Van sprookjes naar spreuken en spreekwoorden is de
overgang gemakkelijk. Inderdaad vindt men vele sprookjes en
fabelen als (( gekristalliseerd » in spreuken, spreekwoorden,
zegswijzen of zelfs enkele woorden, als b. v. de druiven zijn

zuur, een wolf in schaapsvel, slim als een vos, (liefdes) vossevel
(bij Cats II 259-70), vossenbiecht, leeuwendeel (fr. Part, du lion)
enz. (2). Maar ook dit herinnert weer meer aan de dierenfabelen,
zooals zij ook bij ons sedert de middeleeuwen tot in de 19'
(of zelfs 20') eeuw uit Aesopus, Phaedrus, Avianus, Romulus, en later vooral nit La Fontaine algemeen bekend geworden
zijn, dan wel eigenlijk aan onzen Reinaert; alleen waar dierennamen genoemd worden zou men oak hier aan rechtstreekschen
of middellijken invloed mogen denken (3).
Ook de onomatologie of n a m e n k u n de kan een bijdrage
leveren tot de kennis der populariteit van onzen held. Wel het
meest sprekend bewijs der eeuwenlange geliefdheid van de
verhalen over den vos in Noord-Frankrijk is natuurlijk de aigeheele verdringing van den soortnaam ofr. gouPil (4) (< lat. 'viapecula) door den tot soortnaam geworden eigennaam ofr.
Renart > nfr. renard. Veel minder algemeen en duurzaam is
het in den aanvang natuurliik min of meer schertsend gebruik in
Frankrijk geweest van andere eigennamen, zooals ofr. Isengrin,
Bricliemer, Bernard voor den wolf, het hert en den ezel. Evenzoo zijn ten onzent eerst en vooral

Isegrim (5),

tnaar ook hier en

(1) Zie vooral ten betooge der laatste wijze van verklaring Foulet's
laatste hoofdstuk : Le Roman de Renard et le Folklore (536), tegenover Sudre's boek,
(2) Of de uitdrukking stomme dieren, — beesten (in eigenlijke bet.
voorkomende in Ste Lutgart's Leven : zie haven, blz. 315) in eenig verband zou kunnen stnan met het in den a anhef van sprookjes zoo gewone :
in den tijd, toen de dieren nog spreken konden (zie b.v. Volkskunde
XXI 211) ?
(3) Zie een bloemlezing uit het Hulthemsche hs., de Ghemeene
Duytsche spreekwoorden (Campen 1550), Sartorius' Adagia 't Mergh.
van de Nederl. Spreekw. Amst. 1606), De Brune's Nieuwe Wijn, Tuinman, Harrebomee en Stoett saamgelezen door Willems, Reinaert 2 298301 (of alsnog samen te lezen).
(4) In Noord-Nederland langen tijd ook buiten den kring der beoefenaars van het Ofr. welbekend als de (eigen)naam der vermaarde kunstkoopersfirma op Le Plaats te 's-Gravenhage. — Nfr. goupillon, wijwaterkv-ast, is nit het oudere guipillon (verwant met nl. kwispel) ook
7eker wel ontstaan onder schertsende bijgedachte aan het bekende znw.
goupil (als ware de wijwaterkwast eigenlijk een vossestaart).
(5) Zie Ned. Wdb. VI 1387-8, 2264, benevens Muller, Crit. Comm.
110-1.
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daar Grimbert (1), Boudewijn en Maarten een grooter of kleiner
eind gevorderd op den weg van eigennaam tot soortnaam (voor
den wolf, den das, den ezel en den aap) (2) .
Maar niet alleen dierensoortnaam kan de diereneigennaam
warden; hij kan ook weer zijne oorspronkelijke functie van
menschen-, persoonsnaam hernemen, maar met toespeling op
den diereneigennaam. Evenals in de middeleeuwen en ook later,
nog in onzen tijd personen vernoemd zijn naar beroemde helden uit de sage, de geschiedenis of de literatuur, als b. v.

Siegfried, Elegast, Roelant, Reinout, Artur, Lancelot, Walewein, zoodat het vaak voorkomen van zulke namen in zekere
streken, tijden en geslachten als een blijk, zelfs min of meer als
een maatstaf huner plaatselijke beroemdheid geldt (3) , zoo is
't allicht op dergelijke wijze te verklaren, althans niet toevallig,
wanneer herhaaidelijk de naam Reinier of Reyer in verbinding
met den geslachtsnaam De Vos voorkomt. Zoo treft men omstreeks 1600 in de familie De Vos .van Steenwijk een Reinart,
Reiner of Reindt aan (4); zoo wordt in 1556 te Assendelft zekere
Reyer Jansz. van Haerlem alias Reyntgen de Vos genoemd (5);
en zoo heet de varier van den thans zoo beroemden Delftschen
schilder Jan Vermeer nu eens Reijnier van der Meer, Anders
genaemt Vos, dan eens kortweg Reynier (of Renner) Vosch,
en teekent hij zelf Reijnier Jansz. Vosch(1651-5) (6). In 't eerste
geval kan wellicht de bestaande geslachtsnaam De Vos — self
oorspronkelijk zeker een bijnaam (7) — in scherts den voornaam
Rein(har)t hebben doen geven; in 't tweede en derde geval zal
(1) Zie Muller, De Taak der Nederl. philol. 26-6 ; ook over Kftrtneve als naam voor den haas. De andere daar bedoelde verklaring van
dezen naam berust op het bestaan van mnd. loeren (Liibben-Walther, Mild. Handwtb.) ; maar de verbinding met -nêve (zie Gallee,
Overijs.-Geld. Wdb. 71a) pleit toch sterk voor de eerstbedoelde verklaring van Kurt- uit Cuwaert.
(2) Verg. andere, ten deele in later tijd, tusschen soort- en eigennaam in staande dierennamen als bruin (beer en paard), bruneel en
grauwtje (ezel), koppe (hen), wouterlood (vlaamsche gaai), Gerrit
(kraai), Mietje (poes), Lampe (konijn) enz ; zie Ned. Wdb. op die
woorden; Tschr. XIX 183-94, XL 166-7 ; Stracke in a. w. XLIV 214-9 ;
Scheltema, Reintje de Vos 454-6.
(3) Zie b.v. Tschr. XXX 75, noot 1; XXXIV 117-8; XXXV 67-96,
290-6.
(4) Zie Kalff, in Oud-Holland V (1887), 31 ; Boekenoogen, in Tschr,
XXXVI 83, noot.
(5) T. 1. a. p.
(6) Oud-Holland XLII (1926) 271-2.
(7) Gelijk reeds in 1166 een bewoner van Sint-Omaars in eene oorkonde met den bijnaam vulpes genoemd wordt (Kurth, La Frontiere
linguistique II 75), in 1200 een Willelmus Vulpes wordt aangetroffen
(V. d. Bergh, in Taalk. Mag. IV 316), en in 1218 een schepen van Gent
Balduinus Vulpes heet (Warnkonig, Hist. de la Flandre III 199, 205).
Maar dit alles heeft met onzen Reinaert nog niets te maken.
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omgekeerd de bestaande persoonsnaam zeker aanleiding geweest
zijn tot den schertsenden « alias » De Vos. Althans in de
laatste twee gevallen schijnt een zinspeling op den naam van
den held uit het «dierenepos», niet minder befaamd en mondgemeen dan de bovengenoemde helden uit de Karel- en Arturromans, wel even onmiskenbaar, als die op Reinier Pauw en Jan
l'os in de hierboven, blz. 321 en ben., 325, genoemde gevallen.
Daarentegen schijnt de ouderdom of de herkomst van plaatsnamen als MalPeldu te Aardenburg, Maperteeus, gelegen nabij
den Reinaerts- (of Reinouds-) p erch in of bij Gent (1), en ten
slotte de Koppenhinksteeg te Leiden (aldus misschien genoemd
naar een uithangbord, op den hock der steeg, met de afbeelding
van CoPPedehinne??) toch te onzeker om er een toespeling
op namen van dieren of plaatsen uit ons gedicht in te onderstellen. Hier kan allerlei toeval, of ook , een niet vanouds v o or tleven, maar een in den laatsten tijd h e r leven, onder literairen
invloed, in 't spel zijn (2).
Ook de dr amatische kunst heeft zich reeds vroeg van
deze stof meester gemaakt. Zeer oud zijn de berichten over
(( mommerijen », vertooningen in de kloosterscholen, waarschijnlijk vooral op feestdagen, van als dieren, met name beer, wolf
en vos, verkleede personen, zeker wel grootendeels dramatiseeringen van Latijnsche kloostergedichten(3). Maar veel uitgebreider, en rechtstreeks aan den Roman de Renart onticend, was de
vertooning, door Philips IV (den Schoonen) van Frankrijk op
Pinksteren van 1313 en meermalen daarna gegeven van « la
procession Renart » (uit de lr e branche) , waarin een personage,
met een vossevel en een priestergewaad bekleed, de mis zong,
maar ver y olgens de hoenders achternazat, en voorts voorstellingen werden gegeven van Renart als geneesheer, Renart epistel
en evangelic lezende, Hersent spinnende, Renart als bisschoppans enz. : alles ter bespotting van den clerus en zijn hoofd,
pans Bonifacius VIII ! (4). IJit veel later tijd vermeld ik alleen
dat in 1631 te Antwerpen op het tooneel der Rederijkerskamer
(( De Olyftack » «speelwijs vertoont» is «Reinaert de vos of der
Dieren oordeel » (5), blijkens dozen titel zeker in hoofdzaak een
(1) Teirlinck, Topon, v. d. Reinaert 176-80.
(2) Zoo is de naam Raginliart van een huffs tusschen Bennekom en
Eede zeker wel Been eeuw ouder dan de naam Canteclaar van een onlangs te Apeldoorn gesticht hoenderpark en de naam Malpertirus van
een bekend Vlaamsch vereenigingslokaal te Antwerpen !
(3) Martin, Z. Gesch. d. Tiersage, in Prager Deutsche Studien VIII
(1908), 278.
(4) Martin, a. w. 283 vlgg. ; Grimm, R. F. CC; Foulet, a. w. 531-3.
(5) Te Winkel, Ontwikkelingsg 2 TV 41. — Over moderne dramatiseeringen zien ben., blz. 344.
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tooneelbewerking v an het Zuidnederlandsche volksboek, doch
wellicht ook met satirische bedoeling en toepassing?
Ten slotte, om niet al te breedvoerig te worden, slechts een
vluchtige blik over een ander aangrenzend gebied, dat der
beeld en d e k unst, waar Reinaert ook zijn rol gespeeld heeft :
een korte, geenszins volledige samenvatting van hetgeen mij
daaromtrent bekend geworden is (1) .
Vanouds vindt men in kerken en kloosters, op de muren,
gewelven en portalen, aan de « misericordes » der kanunniken(( stallen » in de koorbanken, later ook in de miniaturen, initialen en randversieringen der hss. ornamentale dierenfiguren van
v erschillende soort : 1° monsters, diermenschen enz. (over welker
al dan niet symbolische beteekenis de archaeologen en kunsthistorici 't nog niet eens schijnen) : voorstellingen, reeds door
Bernard van Clairvaux in de 12' eeuw gegispt ; 2° tooneelen uit
Aesopische fabelen; 3° jachttooneelen, gevechten, tournooien
van (zoowel met menschen als underling) « sperenbrekende » dieren (2), of ook musiceerende, op viool, trompet enz. spelende
dieren enz. ; 4° symbolische voorstellingen, in den Physiologus
enz., of bloote afbeeldingen, als in hss. van Maerlant's Der
Naturen Bloeme ; 5° voorstellingen, bepaaldelijk ontleend aan
of althans verwant met « het dierenepos ».
Veel van dit alles is stellig alleen als ornament bedoeld,
zonder eenige symbolische beteekenis of satirische strekking.
Vaak echter is even stellig wel degelijk satire bedoeld. Soms zeer
onschuldige ; als b. v. van « de verkeerde wereld »: de haas met
den hoorn, den hond op den jager aanhitsende (3) enz. Maar ook
bittere satire, vooral op de geestelijken ; waarbij aanvankelijk
de wolf-monnik de meest gewone figuur is, eerst later door den
cos verdrongen (IA aarnaast ook das, bok, aap en ezel een rol
spelen) . Doch deze satire is niet van de leeken, maar van de
geestelijken zelf afkomstig — de « verluchters » waren immers
meestal zelf monnikken —; door de eene monniksorde tegen de
andere gericht, vooral door de oudere tegen de jongere, die tel(1) Zie A. L. Meissner, Die bildlichen Darstellungen des Reineke
Fuchs im MA., in Herrig's Archiv. f. d. Stud. d. neu. Spr. LVI (1876)
264-80, LVIII (1877) 241-60, LX V (1881) 199-232; verg. ook LXIV (1880),
1-10 o-‘ er Odo de Ceringtonia. — L. Maeterlinck, De Lierensatire in de
Vlaamsche hss., in Tschr. v. Boek- en Bibl.-wezen I (1903) 99-116, en
uitgebreider in : Le genre satirique dans la peinture flamande 1907,
2e ed., p. 40-68. — P. H. van Moerkerken, De Satire in de Nederlandsae kunst der MR. (1904) 183-216. — Martin, a. w. 279-87. — Foulet
a. w. 523-20. — Fn verg. boven, blz. 310, 325, over muurschilderingen
van de c procession Renart ».
(2) Zie boven, blz. 315.
(3) Is temet de bekende geschiedenis in onzen Piet de smeerpoets
(vertaling van den Duitschen Struwwelpeter) hiervan een late nagalm ? !
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kens weer op «reformatie» der ontaarde, van den «regel» afgeweken kloosters aandrongen : in de 12 de eeuw door de Benedictijnen tegen de Cisterciensen, in de 13 ' eeuw door deze beide tegen
de bedelorden, de Franciscanen en de Dominicanen. Met dit laatste strookt althans dat zulke kennelijk satirische voorstellingen
nooit gevonden worden aan kerken der laatstgenoemde orden
en dat omgekeerd de vos bijna altijd met de pij, gordel en kap
der bedelmonniken wordt afgebeeld : een vaste traditie, veel
later nog bij Allert van Everdingen en zelfs bij Wilhelm von
Kaulbach terug te vinden. Maar de satire richt zich, veelal in
de figuur van den vos, toch ook dikwijls in 't algemeen tegen
den schijnheiligen en boeleerenden monnik, den liederlijken
inhaligen priester, den schaamteloozen prelaat, die zijn God en
zijn geloof verkoopt. En ook andere « staten» (standen) worden,
evenals in de latere vormen van den Reinaert, den Reinke de
Vos enz., door de satire getroffen (1) : de onverzadelijke «heer
de rechter die de gerechtigheid veil beef t, de vuige, sluwe,
hartelooze woekeraar, de gewetenlooze koopman. Tegen 't eind
der middeleeuwen, als de maatschappelijke « klassenstrijd » zich
verscherpt, wordt de dierensatire, evenals in de literatuur, ook
door de kunst wel gebruikt als middel om de klachten der arme
«lieden van deus-aes » tegen alle rijken zonder onderscheid te
uiten ; dan ziet men den aap, die een patricier moet voorstellen,
te paard op een pauw enz. (2). Daarnaast echter toch altoos weer
de « geleerde dieren » van den goochelaar en berenleider, die
alleen vvillen vermaken : de dansende beren, apen, honden enz.
Maar dit alles — hetzij dan al of niet satirisch bedoeld
toch in de meeste gevallen of zeer algemeene, min of meer
vrije fantasie, Of wel aan de dierenfabelen ontleend. Vooral de
vanouds bekende fabelen leveren telkens de stof : de vos en de
raaf, de vos als arts bij den zieken leeuw, de vos en de ooievaar,
de vos en de haas (of het konijn) , vooral de vos (den ganzen)
de passie predikende (als de illustratie van het nude spreekwoord:
als de vos de passie preekt, beer Pas oP je ganzen!), ook vaak
de vossenbiecht, of omgekeerd de Nios de biecht afnemende (3)
of als pelgrim of heremiet uitgedost.
Met dit laatste zijn wij dan genaderd tot hetgeen ons het
meeste belang inboezemt : voorstellingen van tooneelen, bepaaldelijk aan de epische dierengedichten ontleend. Hier worden
(1) Verg. boven, blz. 317.
(2) V. Moerkerken, a. w. 211.
(3) Zie b. v. Jaarb. d. VI Acad 1913, 27 en Poelhekke en De Voovs,
Platenatlas, pl. 6. bovenaan : de vos, met roode kan, gezeten tegenover
den aap met biddend opgeheven handen ; nit een getiidenboek. In een
hs. te Darmstadt : de vos in den nreekstoel voor de hoenders, waarna
hij onder dien stoel een hoen den kon afbijt.
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gezien hoe reeds in den aanvang der 13d' eeuw gewag gemaakt
wordt van stellig aan den Franschen roman ontleende tafereelen,
op de muren van zalen in kasteelen of zelfs woonvertrekken van
priesters geschilderd. En de ook hierbij 't meest genoemde « procession Renart », de begrafenis van den doodgewaanden vos,
ill de 17' branche van den roman verhaald, komt (of kwam)
zelfs voor op een fries aan een pijler van het munster te Straatsburg (c. 1298) : de vos liggende op eene baar, gedragen door
bok en zwijn, terwijl de beer het bekken met wijwater, de wo:f
het kruis en de haas de kaars draagt, en de hand het zwijn bij
den staart trekt ! (1) Ook de strijd van een krijgsman en een met
een spinrokken gewapende vrouw tegen de slak herinnert aan
den Franschen roman(br.13) (2) . De beer, in den gespleten boom
gevangen, terwijl de boeren hem afranselen en de vos in een
hoekje zit te lachen, in de kathedraal te Bristol, is ons welbekend ; maar deze v oorstelling dagteekent pas van 't allerlaatst
der 15' eeuw(3), is wellicht ontleend aan Caxton's vertaling onzer Dietsche prozabewerking of het daaruit voortgevloeide Engelsche volksboek. Even na staan ons miniaturen, voorstellende
den vos met den ram als kapelaan, of biechtende bij den das, of
met dezen voor den koning; alles te vinden in een handschrift,
waar wij dit alweer niet verwachten zouden, een Missale Romanum uit Amiens (14' eeuw) (4).
Dat de of althans sommige branches van den Roman de
Renart zich reeds vroeg van Noord-Frankrijk uit ook naar het
Zuiden, tot in Italie, verbreid hebben schijnt, behalve uit de
literaire getuigen(5), ook nit de beeldende kunst te blijken; loch
ook hier is voorzichtigheid raadzaam, daar de vroege dagteekefling in vele gevallen ontleening aan den roman onwaarschijnlijk
maakt, veeleer doet denken aan het in beeld brengen eener fabel.
Toch blijft het merkwaardig v oor de geschiedenis onzer verhalen, dat reeds in den mozaiekvloer eener kerk te Vercelli (in
Piemont) uit 1040 diezelfde begrafenis van den doodgewaanden
vos door haan en hennen afgebeeld is geweest(6); dat men aan de
St.-Pieterskerk buiten Spoleto (1 i de of 12de eeuw) den zich doodhoudenden vos met de vogels, en den wolf, in geestelijk habijt,
nit zijne getijden omziende naar den zich verwijderenden ram,
(1) Zie boven, blz. 310, 325, 326 ; Foulet, a. w. 102-3, 501, 523 ; ook
Scheltema, Reintje de Vos XXVI.
(2) V. Moerkerken, a. w. 208.
(3) Foulet 526.
(4) V. Moerkerken 209.
(5) Zie boven, blz. 311.
(6) Foulet 526.
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vindt; en dat de bekende Fontana Maggiore te Perugia (van
Nicolo en Giovanni Pisano, omstreeks 1280) de voorstelling geeft
van den vos en den ooievaar (1) . Ook in Spanje en in Engeland
zijn dergelijke afbeeldingen te vinden.
In de Nederlanden is de oogst na den beeldenstorm? —
wederom schaarsch. In den kooromgang van den Dom te Utrecht
is de fabel van vos en kraanvogel, in de Oude Kerk te Amsterdam dergelijk beeldhouwwerk te zien, of te zien geweest (2).
Meer is bewaard geblev en over onze oostelijke grenzen,
vooral in het Overland, in Rijnland en Westfalen, te Emmerik,
Kleef en Kempen; te Marienhafe in Oost-Friesland was vroeger
zelfs een begrafenis van Reinaert te zien(3). De verspreiding van
Reinke de Vos zal hieraan zeker wel eenig deel hebben gehad.
Gelijk ik hier slechts enkele grepen heb gedaan uit eene rijke
stof, wijs ik ook slechts vluchtig op de in een later tijdvak
vallende verluchting, eerst van het volksboek van onzen Reinaert
met houtsneden, later van de talrijke moderne bewerkingen met
etsen, gravures enz. van Van Everdingen, Von Kaulbach, G.
van de Woestijne, Wierink e. a. (4).
Zoo vinden wij op allerlei kunstgebied (5), in alle landen,
zoo al niet onzen Reinaert, althans de figuur van den v os terug;
overal is hij een populaire held, reeds in vroegere eeuwen is het
een ware triomftocht. En zijn roem gaat in de 19' en 20' eeuw
niet tanen ; integendeel : in zijn ouden vorm herrezen, heeft hij
nog grooter triomfen gevierd !

II
Zooveel over Reinaerts avonturen, zijne gedaante-, lots- en
staatsverwisselingen van de middeleeuwen tot in de 18" eeuw.
(1) Naar vriendelijke mededeeling van Dr. G. J. Hoogewerff te
Rome.
(2) Meissner, a. w. LXV 231.
(3) Meissner, a. w. LXV 223-30.
(4) Over enkele spotprenten zie boven, blz. 321. Twee moderne,
fraai gekleurde prenten in mijn bezit, van oblong formaat, der g elijk van
Engelsche herkomst, beelden R.'s eerste komst ten hove en zijn gang
als arme zondaar naar de galg voortreffelijk af. — Hoe algemeen
bekend de Reinaert thans ten onzent geworden is blijkt wel uit een
reclameprent voor « Matthes-honing » van den bijenstand « De Bij D te
Bteukelen, geteekend door Is. van lVtens (1920), met onderschrift: «Honich is ene soete spise Die is yore allen gerechten prise». Verzen uit
den Reinaert, als algemeen bekend, gedrukt op een reclameplaat : het
eene een eeuw geleden al even onbekend en ondenkbaar als 't andere !
(5) Schotel, 0.-Holl. Hnisgezin 9, vermeldt — als gewoonlijk zon
der gewag van zegsman — ook vensterglazen, « beschreven » of beschilderd met populaire geschiedenissen, o. a. die van «Reineke de Vosl.
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Blijft nog te spreken over de roll en, die hem daarna toebedeeld
(of opgedrongen) zijn, sinds de geleerde, in 't algemeen de geletterde wereld hem hare aandacht heeft waardig gekeurd, sinds
zii het werk, dat tot dusverre in de Nederlanden en in Oostland
tot nut en stichting, of wel tot vermaak des yolks en der kinderen
had gestrekt, is gaan beschouwen en behandelen niet meer als
een voorwerp van didactisch-moraliseerende « glosseering » en
bespiegeling, maar als een kunstwerk, waardig voorwerp van
literair-historisch onderzoek en van literair-aesthetische waardeering : eene objectief-wetenschappelijke en eene subjectiefartistieke belangstelling, die nauw samenhangen met de wederopstanding uit de dooden en het eerherstel van onzen Reinaert
in zijne oorspronkelijke, Nederlandsche gedaante.
De geschiedenis dier herrijzenis schijnt mij wel een korte
beschrijving en beschouwing waard. Niet in de Nederlanden is
die herrijzenis geschied of als zood'anig 't eerst door Nederlanders erkend en gevierd, maar in Duitschland of door Duitschers.
Daar kende men in de 18' eeuw alleen den Nederduitschen
Reinke de Vos, in tal van uitgaven meest als volksboek gedrukt,
met de oudere, nog meer Katholieke, of meestal met de jongere,
zoogenaamd Protestantsche glosse ; benevens de verschillende
Hoogduitsche en Latijnsche bewerkingen van het gedicht (1).
Voor den auteur van dit Nederduitsche gedicht hield men, zooals wij zagen, langen tijd den in de voorrede gcnoemden Nederlander (( Hinrek van Alckmar ». Dat meende oo 1 Gottsched nog,
wiens geleerde inleiding tot zijne Hoogduitsche prozavertaling
van het gedicht en de glossen, met de uitgave er achter van het
origineel, versierd met de (slecht afgedrukte) etsen van Allert
van Everdingen (Leipzig en Amsterd2m 1752), de eerste wetenschappelijke verhandeling over het dierenepos mag heeten, die
opnieuw de aandacht van heel Duitschland er op vestigde en,
naar men weet, aan Goethe aanleiding heeft gegeven tot het
omdichten van den Reinke de Vos in zijn Reineke Fuchs.
Hoewel natuurlijk thans meerendeels geheel verouderd, valt dit
stuk van den thans meer beruchten dan beroemden achttiendeeuwschen Fransch-classieken Aristarch bij kennismaking toch
eigenlijk wel mede. Niettemin is zijne opvatting vaak kenschetsend voor zijn tijd. Laat ik hier alleen zijn gissing vermelden,
dat H. v. A., « scholemester unde tuchtlerer des hertogen von
Lotringen » (Rene II) , evenals later Fenelon in zijn Telemaque,
in dit werk aan ziin leerling, Rene's zoon, een soort van vorstenspiegel of -school in handen zou hebben gegeven waarin hij de
bedrieglijkheid der wereld, vooral van het hofleven, kon leeren
kennen, terwij1 hij te gelijk in dit werk de laden van ziin vorst,
(1) Zie boven, blz. 308 en 317-8.
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onder bedekte namen (immers nd. Reinke = fr. Renard naast
fr. Rene !) roemde, evenals Virgilius in Aeneas eigenlijk
Augustus bezongen had. Trouwens dit « possirliche Werk » is
voor hem toch meer dan « eine spasshafte Erfindung »: evenals
vele beroemde Duitsche kenners van politieke, moralische en
antiquarische « Gelehrsamkeit » uit de 16' en 17' eeuw, acht
ook hij het boek vooral hoog om de zedelijke strekking en als
kenbron van Duitsche oudheden en recht (1). En als kunstwerk,
getoetst aan Aristoteles' regelen voor het epos, bleek het hem,
gelukkig, hieraan geheel conform, en derhalve alien lof waardig; alleen de invocatie bij den aanhef wordt gemist, als ook
((inwendig die Maschinen», d. i. de hulp der godheden. Kortom,
H. v. A. heeft na Homerus de beste comische epopee geleverd,
of zelfs diens Batrachomyomachie verre overtroffen ! Aldus de
achttiendeeuwsche, « verstandige », theoretisch-volstrekte waardeering van een middeleeqyysch meesterwerk !
Hoe ook later Mone (1830), evenals een eeuw vroeger
Eccard (1717) , in Reinaert een negendeeuwschen Reginarius, en
onder de overige dierenmaskers eveneens andere historische
personen meende te herkennen ; hoe deze onvattingen zijn weggevaagd door Jacob Grimm (1834) , die alle historische verklaring van den oorsprong loochende en het satirisch-historische
bestanddeel beperkte tot enkele toespelingen, vooral in de
jongere g-edichten, op personen en toestanden uit der dichters
eigen tijd ; en hoe Grimm's eigene opvatting van het wezen der
vanouds Germaansche «tiersage» later weer verworpen, doch in
gewijzigden vorm, weer opgenomen en opnieuw bestreden is,
dat alles is bekend en behoeft hier niet besproken (2). Ons gaat
hier nader aan de g-eschiedenis der ontdekking van den Nederlandschen Reinaert en het gedrag der Nederlanders te lien aanzien
Terwijl in Duitschland tegen 't eind der 18' eeuw de belangstelling in de nationale middeleeuwsche literatuur en kunst
ontwaakte, Goethe Gritz van Berlichingen uit de 16 de eeuw ophaalde en naar het volksboek van den Faust greep, de eigenlijke
Romantiek nog veel verder ging in hare dwepende vereering der
middeleeuwen, vond dit alles — het is maar al te wel bekend
— geen weerklank in de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden, beide, in weerwil van Feith's sentimenteele poezie en
later Tollens' romances, in meerdere of mindere mate verslaafd
aan het Fransche classicisme en de achttiendeeuwsche « verlich(1) In laatstgenoemde hoedanigheid is het gedicht inderdaad veel
gebruikt (ook wel misbruikt) door Dreyer (1768), Geyder (1844), Wiessner (1891) en Buitenrust ITettema (1902).
(2) Zie b. v. Taal en Lett. V 129-60; N. Taalgids X 225-46.
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ting »; de middeleeuwen waren en bleven nog lang « duistere
nacht »: een tijdperk, welks literatuur en kunst alleen belangrijk
geacht werden door lichtschuwe «dompers». Wel had Huydecoper reeds in 1772 op voortreffelijke wijze Melis Stoke, Clignett
in 1784 en volgg. Maerlant's Spieghel Historiael, in 1819 den
Esopet op eveneens verdienstelijke wijze uitgegeven; maar beiden was 't toch vooral om de historische waarde en om de taal
der « Ouden » te doer geweest : de Nederlandsche literatuur
began toen eigenlijk eerst na de middeleeuwen.
Met dat al danken wij het eerste gewag van een handschrift
(fragment c) van Reinaert (II) , aan den eersten «lndsarchivaris»
H. van Wijn. In diens bekende « Historische Avondstonden »
(1800 I 271 vlgg.) komt Volkhard, in een, naar den smaak des
tijds, uiterst leerzaam taal-, letter-, geschied- en oudheidkundig
gesprek met zijne vrienden Reinout en Aleide, te spreken over
het boekje van (( Reintjen den Vos », dat door Aleide, als behoorende tot de « grollen » voor de « kinderschool », bespot,
door Volkhard daarentegen « een meesterstuk » geacht wordt,
(( dat ons, lagchende, de listigheden der Hovelingen met het
fynste pinceel afteekende »: een oordeel, door hem gestaafd
met dat van 'Wolf, Leibnitz, Gellert, Swift, Eccard, Dreyer e. a.
Bij die gelegenheid vermeldt Volkhard (Van Wijn) ook een door
hem gevonden handschrift eener oude, berijmde bewerking (1).
Niemand schijnt echter toen aan dat bericht eenige aandacht
geschonken te hebben.
Bij die algemeene onverschilligheid kan 't ons dan ook wel
ergeren, maar eigenlijk niet verwonderen dat, toen in 1812
Grater uit het te Stuttgart gevonden Comburgsche handschrift A
voor 't eerst, na eeuwen van doodslaap, den ouden Reinaert (I)
weer in 't licht gaf (2), bijna niemand in de beide Nederlanden
deze editio princeps opgemerkt, laat staan het bericht der vondst
en uitgave als een boodschap den volke kond gedaan
heeft (gelijk bijna een eeuw later, in 1908, met het nieuwe hs.
is geschied). De tijdsomstandigheden en de geringe bekendheid
van het Duitsche tijdschriftje, waarin Reinaert voor 't eerst
verscheen, mogen eenige verklaring en verontschudiging geven,
de hoof doorzaak ligt natuurliik in de algemeene onkunde en
bekrompenheid in zake middeleeuwsdhe letteren en kunst.
(1) « Agter een, door my, voor eenige jaaren gekogt Hs. van de
guide Legenden der Heiligen » (blz. 273).
(2) In Odina u. Teutona I (= Braga and Hermode V=Bragur VIII)
265-375. In 1811 had Weckherlin reeds de aandacht op het hs. gevestigd
en er enkele passages uit afgedrukt in zijne Beytr. z. Gesch. altdeutscher Kunst u. Lit. 125-51. De Boekerij v. d Mij d. Ned. Letterkunde
bezat eerstgenoemd boek in 1829, blijkens den Catal. van dat jaar, blz.
96 ; te Leiden althans had men er toen kennis van kunnen nemen.
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getoond te hebben : de telkens afstootende, maar ook telkens
weer verrassende Bilderdijk. In zijne brieven aan J. Grimm,
ten deele uit naam van de Tw eede Klasse van het Instituut
geschreven, geeft bij niet alleen blijk van eene levendige belangstelling in al hetgeen er op het gebied van middeleeuwsche
Dietsche en Duitsche literatuur uitkomt en omgaat, maar ook
van eene voor dien tijd zeer achtenswaardige kennis onzer middeleeuwsche taal, die hem in staat stelt zijne getuigenis, dat
Grater's editie « fourmille de fautes » — want deze Nederlander
schrijft dien Overlander (immers een « mof » !) in het Fransch !
— te staven met acht bladzijden vol emendaties en ophelderingen, bijna alle juist, al zijn zij nu voor ons natuurlijk trwes-fal
meer of min elementair, en al loopen er, even natuurlijk, eenige
etymologieen in B.'s bekenden trant tusschen door (1).
Bilderdijk was dan ook nagenoeg de eenige Nederlander, bij
wien Hoffman von Fallersleben — hoewel een Duitscher ! —
op zijn bekende studiereis in 1821-2 \varme sympathie vond
voor zijne ontdekkingstochten in de terra incognita onzer middeleeuwsche letteren (al gold zelfs ook bij den dichter B. die
sympathie nog meer de oude taal). En Hoffmann, de jonge, pas
gepromoveerde en in 't land gekomen Duitscher, wien de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, bij gebreke
van eigen krachten, met vreugde — in plaats van schaamte —
de beschrijving harer oude handschriften en drukwerken opdroeg, maakte ook in zijne eerste « Opgave van Oud Hollandscne
Dichtwerken» behoorlijk melding zoowel van het Comburger hs.
en Grater's afdruk van R. I als van Van Wijn's fragment c van
R. II (2).
(1) Brieven van Mr. W. Bilderdijk, ed. Messchert, III 197, 215,
240-8 ; zie ook V 202, 206 (aan J. F. Willems) en Taal- en Dichtk. Verscheidenh. I 145-6.
(2) Konst- en Letterbode v. 8 Nebr. 1822, n o 6. H. weet hier (toch
zeker uit den mond van Van Wijn ?) mede te deelen, dat deze die 6 blz.
fol. « den 26 Jan. 1780 » ontdekt en sedert bewaard heeft. Doch V. Wijn
zelf schrijft 26 Aug. 1826 aan D. Buddingh (brief in de boekerij v. d.
Mij. d. Ned. Letterk.) : «Tijdens dat ik pensionaris der stad Gouda was;
en dus voor 1788 ; meelie ik bij een der Leden van de Regeering een
Ms. Rijneke van 't laatst der 15de eeuw gevonden te hebben. Doch
herinner mij niet bii wien.» Eenerzijds doet het ongeveer overeenkomende tijdstip der vondst — V. W. was bij 't schrijven van den brief
In 1826 86 jaar oud, zijn geheugen dus allicht minder nauwkeurig dan
26 en 4 jaar vroeger (zie boven, blz. 332, noot 1) — denken dat ook
bier van 't fragment c sprake is. Of mag men uit het ontbreken van
eenig gewag, dat genoemd (volledig ?) « Ms. Rijneke » door hem gekocht is, opmaken dat hier van een a n d e r, t.w. van het volledige
hs a van R. II sprake is ? Dit is de meehing van De Vreese, die mij
wijders mededeelt, dat dit hs. B 24 April 1702 op de veiling van Albertus
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voorrede zijner (nu juist een eeuw oude) uitgave en Nieuwnederlandsche vertaling van « Reintje de Vos van Hendrik
van Alkmaar » (1826) spreekt hij over zijne vroeger plannen
tot uitgave, vanwege de Mij. Tot Nut van 't Algemeen, van
gezuiverde volksboekjes, o. a. dat van Reynaert de Vos, dat
reeds veel vroeger zijne bizondere aandacht getrokken had, ja
door hem gerekend werd tot die Nederlandsche werken, welke
den meesten invloed hebben gehad op de beschaving en verlichting van Europa, en waarover hij te Utrecht en Leiden voorlezingen had gehouden. Hij geeft 'in het volgend « Inleidend
Betoog » blijk vertrouwd te zijn met de toenmalige in- en uitheemsche literatuur over het onderwerp : hij kent zoowel de
jongere Fransche satirische gedichten als Meon's juist verschenen uitgave van den Roman de Renart (1826) en alle toen
reeds aan 't licht gebrachte Nederlandsche bewerkingen in druk
en handschrift (H, P, B, c); ja zelfs heeft hij — hij alleen —
al iets vernomen van Grater's uitgave van « het eerste deel van
den Roman », dat door « Willam die Madock » uit het Fransch
is overgebracht (XLVII, LXIV). lEen juiste voorstelling van de
onderlinge betrekking der Nederlandsche en Nederduitsche be
werkingen had hij nog niet, kon hij ook, bij gebreke van D,
kvvalijk hebben. Maar eene eervolle vermelding verdient hi‘;
zeker om zijne kennis der literatuur, zijn besef der waarde van
het werk en zijn belangstellend uitzien naar Grimm's onderzoekingen en naar eene uitgave der Nederlandsche bewerkingen
in dicht en ondicht : « dan zullen wij Nederlanders niet langer
beschuldigd kunnen worden van koele onverschilligheid jegens
dit elders zoo geliefd en geprezen boek of dichtstuk » (LXV)
Van Wijn, Bilderdijk, Scheltema : andere Noordnederlanders zijn bier niet te vermelden. De geschiedschrijvers onzer
letterkunde doen in dezen tiid de middeleeuwen nog of in enkele
bladzijden met eenig gewag van Maerlant, Stoke, Broeder Thomas, Heinric van Hollant, ten slotte iets uit de romantische
literatuur, o. a. Carel ende Elegast. Over den Reinaert nergens
Bentes te Amsterdam voor een gulden en twee stuivers ( !) verkocht is
(zie den catalogus dezer veiling, III 48), in 1825 te Amsterdam weer
opduikt (toen blijkbaar al lang in Noordnederlandsch bezit), na 1825
door Richard Hebe-, en in Febr. 1836, op aandrang van Willems en
Serrure, door de Belgische Regeering voor de Kon. Bibl. te Brussel gekocht is. — De aanhef (vs. 1 - 9) van R. II was, naar dit hs., even te
voren in den Konst- en Letterb. van 23 Juni 1826 door N. N. (= J.
Scheltema ?) afgedrukt : wellicht de aanleiding tot Sch.'s brief aan.
Puddingh ?
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een, woord: noch Ypey (1), noch Jer. de Vries (2), noch Van
Kampen (3) , noch Collot d'Escury (4), noch Siegenbeek (5),
noch Van Cappelle (6) , noch Visscher (7) , geen dozer meest
(( hooggeleerde » beoefenaars van de geschiedenis onzer taal en
letteren, die in de laatste jaren van het Koninkrijk der 17 Nederlanden met elkaar wedijveren in het uitgeven van boeken over
deze hun toevertrouwde of door hen beoefende vakken, geen
hunner blijkt i e t s vernomen te hebben van de vermeiding in
1800 en de uitgave in 1812 van den Nederlandschen Reinaert !
Zoo was en bleef het gesteld in de eerste dertig, veertig
jaren der 19" eeuw (8) . Nog langer moesten deDuitschers ons het
voorbeeld geven voor de ontgraving en waardeering onzer mid
deleeuwsche literatuur. Na Grater, na Hoffmann von Fallersleben en Mone moest Jacob Grimm ons nogmaals komen wakker
schudden door zijne tweede uitgave van Reinaert I en de eerste
van Van Wijn's fragment (c) van Reinaert II (1834); welke
uitgave J. F. Willems prikkelde tot de zijne van Reinaert I met
het geheele vervolg uit R. II naar hs. B (1836).
Sindsdien is gelukkig in Zuid- en in Noord-Nederland de
belangstelling in onze gemeenschappelijke middeleeuwsche
literatuur, met name ook in onzen Reinaert, steeds gestegen :
zoowel bij de geleerden als bij de kunstenaars en het geletterd
publiek. Wilt in deze volgorde geen rangorde, veeleer een
climax zien; en mij dan veroorloven over de eerstgenoemden
alleen dit te zeggen dat de vroegere onloochenbare achterstand
in dezen nagenoeg ingehaald mag heeten en de beide Nederlanden de uitgave en de bestudeering—literair-historisch en -aesthetisch , exegetisch, onomatologisch, toponymisch, grammatisch
en tekstcritisch — niet langer geheel aan het Overland hebben
overgelaten.
(1) Gesch. d. Ned. Taal. I 1818, II 1834.
(2) Proeve eener gesch. d. Ned. Dichtkunde. 1810. 2de dr. 1835-6.
(3) Gesch. d. Lett. en Wetensch. in de Nederl. 1821.
(4) Hollands koem. in kunsten en wetenschappen, 1824-44.
d. Ned. Letterkunde. 1826.
(5)
(6) Bijdr. t. d. gesch d. wetensch. en lett. in de Nederl. 1829.
(7) Handl. t. d. gesch. d. Ned. Letterkunde. I 1829. In zijne Bekn.
Gesch. d. Ned. Letterk. (evenmin als het vorige werk voltooid), 1851-7,
wordt, zeer slordig, eene proeve uit R. II gegeven. — Lauts, Voorlez. ov. de Ned. Letterk. 1829 maakt, blz. 73, eenig gewag van de prozabewerking (P).
(8) Hoe ver h. v. de belangstelling in de middeleeuwsche taal en
letteren ging bij den half- of kwart romanticus Van Lennep, kan men
lezen in De Tijdspiegei 1912 III 256-7. Zie verder in 't algemeen over de
opkomst der Mnl. studie o. a. Wille, in Otis Tijdschrift XI (1906),
55f4-62, 565, 579-80) ; Brom, in Tschr. v. Taal en Lett. X (1925) 209-37,
257-81.
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Daarnaast staan, als blijken der belangstelling, bewondering in ruimeren kring, vooreerst de verschillende herdrukken
van een der wetenschappelijke edities van den ouden tekst, meest
altijd alleen van R. I , in allerlei reeksen van populaire tekstuitgaven, veelal met interlineaire of marginale glosseering.
Voorts de talrijke meer of min vrije vertalingen of bewerkingen,
wederom meest alleen van R. I, in Nieuwnederlandsch dicht
of ondicht; van niet minder dan vijf Zuidnederlanders : J. F.
Willems, Prud. van Duyse, De Geyter, later Stijn Streuvels,
weldra ook — ik mag dat geheim wel verklappen — van Hubert
Melis, en van slechts een Noordnederlander, S. J. van den Bergh
— deze laatste, o wonder en schande, nog in 1865 naar eene
Hoogduitsche bewerking van den Reinke de Vos besverkt, en
zelfs in 1890 nog, door I,aurillard herzien en gewijzigd, in 3d'
druk uitgegeven (1); — laatstelijk ook een « in 'n GrOnneger
tongval » (van 't Oldambt) door J. Dijkstra. Bovendien ten minste
een Hoogduitsche (van R. II) door Geyder (1844) en twee
Fransche, door Delepierre (van R.11) en door Potvin (van R.I.).
Eindelijk tal van vrije bewerkingen voor het y olk of voor
kinderen. Ik kan er niet aan denken deze alle te bespreken, te
vergelijken, te waardeeren : eene volledige bibliographie van
alle, geleerde en populaire, uitgaven van en alle boeken el,
opstellen alleen over onzen Mnl. Reinaert zou thans reeds vele,
vele bladzijden beslaan(2). Reinaert I wordt thans in zijn oorspronkelijken vorm aan alle universiteiten, op vele gymnasia,
lycea en H.B.S. in Noord- en Zuid-Nederland, ja in Zuid-Afrika
gelezen en verklaard; hij vormt een afzonderlijk hoofdstuk in
onze literatuurgeschiedenis. Het besef is levendig en algemeen
geworden, dat wij in onzen Reinaert een meesterstuk, een schat
bezitten. ja bijwijlen stijgt de wierook 7,66 zwaar omhoog, dat
niet alleen onze voorvaderen uit de 18 de eeuw van den dithyrambischen toon versuft zouden staan kijken.
Fen schakel tusschen de geleerd-philologische — in den
engeren zin van dit woord bestudeering en de literairartistieke bewondering vormt de Iiterai r-histor i s c h e beschouwing en beoordeeling. Ook in zooverre, als deze
tak van wetenschap, nader aan de kunst verwant, uit haren aard

(1) Herhaling van het boven, blz. 309 genoemde.
(2) Zie voorshands I. Teirlinck, De Toponvmie v. d. R., blz. 265-70
L. Willems houdt zich sinds lang met de bibliographic en de iconographic van den Reinaert bezig (zie Versl. d. Vl. Acad. 1920, 367) ; aan
wien kon zij beter toevertrouwd zijn dan aan dezen geleerden, vernuftigen en volijverigen vossenja ger en biblio grnaf ? De bibliographic van
den Nedersassischen Reinke de Vos volt bij Scheltema (zie boven, blz.
334) in 1826 reeds 8, in Prien's uitgave (1887) 50 Bladzijden.
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en geestelijke stroomingen, ja zelfs onder de bekoring — mirabile dicta — van de politiek en hare hartstochten ! Inderdaad
hebben de staatkundige en maatschappelijke richtingen en par
tijen, misbruik makende van Reinaerts populariteit, zich meer
dan eens van hem meester getnaakt en bediend.
Niets nieuws trouwens onder de zon ! Historische toespelingen, satire op kerkelijke, staatkundige of maatschappelijke toe
standen, moralisatie, didactiek ontbreken immers in de Latijnsche kloostergedichten, vooral in den Ysengrimus, waarlijk
niet. In de oudere Fransche branches zijn die bestanddeelen,
gelukkig, nog uiterst schaarsch; maar in de jongere branches,
en vooral in den Renart bestourne, de Couronnement Renart,
Renard le nouvel en Renart le contrefait zien wij ze voortwoe.
keren. Niet anders is het onzen middeleeuwschen Reinaert gegaan. In de jongere omwerking en voortzetting, Reinaerts
Historie (R. II) , komt de rechtstreeksche toepassing en strekking reeds vrijpostig om den hoek kijken, ja ten slotte brutaal
voor den dag (1) . En hoe ten slotte Reinke de Vos bedolven is
onder de woekerplant der « glosse », eindelijk vergroeid tot Ben
stelselmatig sociaal-politieke verhandeling over de vier «state r,
hebben wij boven gezien. Kortom, in Frankrijk zien wij in de
13" en 14de , in de Nederlanden en in Oostland in de 15 de ea
16" eeuw dezelfde verdorring van de frissche, sappige « sproke»
tot het heftig-satirisch of schoolsch-didactisch vertoog, met
opzettelijke toepassing en strekking ; en in verband daarmede
zien wij ook de lichte charge verworden tot mare caricatuur.
Zoo hebben reeds de middeleeuwen vele voorbeelden gegeven eener voor de hand liggende, maar ten slotte voor het
kunstwerk doodelijke « toepassing ». Maar eene dergelijke beof soms wel mishandeling heeft Reinaert zich, naar 't mij voorkomt, ook meer dan eens in de 19 de en 20ste eeuw moeten later
welgevallen; niet 't minst in Zuid-Nederland, waar de levendiger, vuriger volksaard aan de kerkelijk-godsdienstige en maatschappelijk-staatkundige tegenstellingen zooveel scherper kanten geeft en den politieken strijd zooveel heviger maakt. Naar
rnijn bescheiden nieening is onze oude vriend Reinaert in de
beschouwingen dier literaire critici, maar vooral in de « herscheppingen » dier literaire kunstenaars soms inderdaad z66zeer
(1) Ik mag voor deze en de volgende bladzijden verwijzen naar de
Inleiding mijner critische uitgave van R. I — waarvan ik bier in menig
opzicht eene uitbreiding geef —, met name blz. — Zie
ook Kalff's voortreffelijke waardeering van R. I en geestige vergelijk!ng, aan het slot, met R. II (Gesell. d. Ned. Lett. I 440-9).
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(( her schapen », dat hij in zijne nieuwe gedaante en rol S01113
kwalijk meer te herkennen is. Het is hem gegaan als zijn jongeren middeleeuwschen tijdgenooten: den grof-boertigen, grolligen Nedersassischen Tij1 Uilenspiegel in Charles de Coster's
vermaard epos, in Herman Teirlinck's « jongste incarnatie van den scharlaken Thijl », of in Anton van de Veldle's
(( Tijl», en den Duitschen duizendkunstenaar Faust in Goethe's
drama; hij heeft een geheel nieuwe rol te spelen gekregen, hij is
drager geworden van moderne, verhevene, maar hem oorspronkelijk gansch en al vreemde denkbeelden, de woordvoerder,
propagandist van hedendaagsche, in het verleden geprojecteerde
geestelijke stroomingen en vooral politieke richtingen en partijen. Alles op minder schoolsch-didactische wijze dan in de
middeleeuwen; maar historisch m. i. even onjuist.
Een kleine bloemlezing van uiteenloopende, en naar gelang
der tijdsomstandigheden zich wijzigende en wisselende opvattingen en beschouwingen moge dit nailer staven.
Volgens Jonckbloet proeft men « in den Reinaert..... den
ontluikenden modernen geest, die de macht van het verstand
stelt boven de dommekracht, waarin de voortreffelijkheid van
de helden der chansons de geste en de ijzeren baronnen der werkelijkheid tot op dat oogenblik steeds had bestaan ; men ziet
duidelijk, dat de geest, het erfdeel van den zich ontwikkelenden
poorter, zich vrolijk maakt over de gebreidelde macht der stoffelijke kracht; maar men leest dit tusschen de regels in... De vos
Reinaert... is... het beeld van den wuften Gallier, van die lichtzinnige egoistische fransche bourgeoisie, die haar karakter tot
op den dag van heden niet verloochend heeft », maar hij is ook
« de type van den vlaamschen poorter, lien niet weinig filisterachtige zelfzucht en haat tegen de tweebeenige Isengrims en
Bruins aankleefde » (1) . Doch in den 3 d " druk is de laatste passage vervangen door een kort betoog, dat de dichter niet « bedoelde Reinaert bepaaldelijk te schilderen als den vertegenwoordiger van dezen of genen stand in de maatschappij. Geer zeker
niet in het bijzonder de Vlaamsche poorters,... Hoezeer de Burgerij zich verkneukelde als zij de dommekracht van weleer op
humoristische wijze zag gebreideld door den slimmen « kleinen
man », zij heeft zeker noch haar ideaal, noch haar afbeeldsel
gezien in den deugniet, die aan het « dwangbuis der beginselen»
zoo volkomen ontwassen was (2).
Deze gedeeltelijke ommekeer bij Jonckbloet was merle eene
reactie op de opvatting van R.'s figuur door Busken Huet,
(1) Gesch. d. Nederl. Letterk. 1 (1868) I 176-7, 2 (1873) I 111-2; verg.
ook vooral de oudere. Gesch. d. Mnl. Diatkunst (1851) I 165-71.
(2) A. w. 3 (1884) I 365-6.
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die een gansch ander, nieuw beeld ',had geteekend. Hij ziet in
Reinaert geens4ins den vertegenwoordiger der burgenj, integendeel « den avonturier geworden kleinen edelman of vorst, die
de feodaliteit trotseert en exploiteert »; het gedicht, ingegeveu
door (( den wrok der wassende dernokratie » acht hij « voor
een deel een hartstogtelijk pamflet », den dichter, die,,
(( kind van het gildewezen, met zijn geheele ziel de feodale
wer gild haat », wrens « Vlaamsche poortersaard, rood-republikeinsch op middeleeuwschen trant, ..... de springveer zijner bezieling (is) geweest », noemt hij een « kommune-man der
13 de eeuw », die ook in zijn « minachting voor het katholicisme
even hooghartig is als « de anti-klerikale staatslieden van den
tegenwoordigen tijd » (1) . Zeker wel a het amendement van de
verste strekking »; maar inderdaad veel meer dan een « litei-arische fantasie » ?
Anders Kalff, die, de middeleeuwsche literatuur als « standenpoezie » beschouwende, wel den Reinaert tot de « poezie der
gemeenten » rekent, onder de door hem hooggewaardeerde deugden van het werk de doorloopende parodie van den ridderroman
noemt en nader staaft, ook doet uitkomen hoe de Vlaamsche
poorters er van genoten zullen hebben ; maar die den dichter en
zijn held toch op een behoorlijken afstand van (en boven) Maerlant stelt en zich ook onthoudt van het aanwijzen eerier rechtstreeksche v ergelijking met of toepassing op bepaalde maatschappelijke standen of toestanden (2) .
Volgens Te Winkel a doet men verkeerd met in Reinaert
den burgerman te zien tegenover den adel en aan de Reinaertsromans oorspronkelijk eene democratische strekking toe te kennen ». Maar toch meent hij dat de populariteit van R.'s geschiedenis op het eind der middeleeuwen misschien ook wel hieruit
voortsproot, dat « men in den kleinen vos den kleinen man zag,
die met zijn groot verstand zelfs over de groote heeren, in hunne
domme hebzucht, het overwicht kon verkrijgen (3) .
Fene eigene, eigenaardige opvatting heeft ook hier Buitenrust Hettema. ovenal individualist, ziet hij in den Reinaert den
strijd van den eenling tegen de geheele, van hoog tot laag, verleugende, verkankerde maatschappij : « hoe lacht de meerdere
in geestes-wezenlikheid met die wereldse hoogheid en grootheid;
hij die zich vrij en sterk voelt tegenover al die traditionele heiligheid, tegenover welke conventie-deugd ook. Hij die boven alle
schijn-leer Natuur is ; die zichzelf blijft in alles, echt in z'n doen
en laten. De triomf van de geestelik-Sterke over het Boze....
(1) Het Land van Rembrand l I 610-4, 618-21 (doch verg. 624). —
'Lie ook Ten Brink, Gesch. d. Nederl. I,etterk. (1897) 147-8.
(2) Gesch. d. Nederl. Letterk. (1906) I 195-212.
(3) Ontwikkelingsg. d. Nederl. Letterk. 2 (1922) T 395-6.
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Vervolgd door de machthebbers, straft met hun eigen doen, in
hun eigen manier, naar ze verdienen, onverbiddelik als oorzaak
en gevolg de Wreker van het Recht — — dat niemand hand-.
haaft als de niets ontziende, de felle — Reijnaert ». Want.....
juist deze zondebok « Reijnaert, — is een gherecht man »» (1) .
Met deze opvatting verklaart Prinsen zich best to kunnen
vereenigen ; die echter eerst toegeeft dat de dichter in R. niet
een karakteristiek van de burgerij heeft willen geven, veeleer
aan den minderen adel gedacht heeft, berucht om zijn roof zucht.
Maar het middeleeuwsche y olk — zelf nog een kwajongen vol
boevenstreken — ((moet innig genoten hebben, waar hij Reinaert
het gezag van geloof en wet zag verschalken » (2) .
Bastiaanse ziet in den dichter een « aristocratischen geest »,
die uit voorname hoogte op het geheele menschdom neerziet,
maar die toch « bij het scheppen van de Reinaert-figuur waarschijnlijk het oog had op een der roofzuchtige leden van den
minderen adel », zoodat het gedicht « een hekeling der ondergaande feodaliteit werd ». Maar Reinaert is voor hem ook « de
geniale boef », in wiens moed en beleid, in wiens weislagen ook,
wij ons ten slotte toch verkneukelen, omdat wij, welbewust dat
.de theoretische zedelijke wereldorde niet met de practijk van het
werkelijk gebeuren strookt, er den triomf in zien der hoogere
intellectueele begaafdheid over de domme onnoozelheid, waarbij
ten slotte niet het goede, maar het kwade beloond wordt ; het-geem misschien een tragisch, maar stellig een grootsch schouwspel is » (3).
Walch oppert twijfel aan de juistheid der « rubriceering »
van den inderdaad alle standen, ja heel de menschheid bespottenden Reinaert onder de « poezie der gemeenten », onder de
(( poorter-literatuur der XIII' en XIV" eeuw, zich kenmerkend
vooral door didactiek, waarvan dit dierenepos niets heeft. »
Zeker... doet men heel dwaas, als men zoo-zeer de historie
voorbijziet, dat men in Reinaert een soort van revolutionnair
eziet,.... Reinaert is eenvoudig een aartsslimme schobbejak, die
evenmin als eenige andere vermakelijke gannef de maatschappij
,« haat », en die vrij is van alle propagandistische strekking » (4) .
Greshoff en De Vries eindelijk willen evenals De Raaf
en Griss (5) — niets weten van eenige opzetteliike strekking; zij
verklaren ronduit : « Men zoeke in dit heerlijke werk niet de
(1) Inleiding tot zijne uitgave (1909) XI-XIV ; zie ook I-X.
(2) Handb. t. d. Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1916),
71-7.
(3) Overz. v. d. ontwikkel. d. Nederl. Letterk. 2 (1921) I 91-7.
(4) Studien over Litteratuur en Tooneel (1924) 7-27.
(5) Gestalten en stroomingen (1920), 78.
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vergiftigde afgunst van een Middeleeuwschen klassenstrijd » ( 1 ) .
Van Zuidnederlandsche beschouwingen, die mij onder de
oogen zijn gekomen, noem ik hier vooreerst Prudens van Duyse.
Hij ziet in den Reinaert wel degelijk eene zedelijke en politieke
strekking; de « ridderlijke schrijver » van « dit philosophische
werk » is (( een volksverlichter geweest », « man zijns tijds en
tevens de man der toekomst », « die ten bate der volksbeschaving... strijd voert » in een tijd, toen in Vlaanderen, vooral in
Gent, de poorters, door den vorst met privilegien begiftigd, zich
aan den druk van adel en priesterdom ontworstelden. « De strekking is... zonder preeken verlichten;... het oude schoolboek...
is inderdaad een schoolboek voor alien, de kinderen misschien
uitgezonderd ». Maar de dichter heeft « de misbruiken der kerk,
geheel en al onafhankelijk van de kerkleer » willen aantasten,
evenals Ruusbroec dat gedaan heeft. « Die mannen waren te
eenen tijde catholieken en liberalen, gelijk men 't hedendaagsch
zou zeggen ». Ten slotte : in den tijd der scholastiek en der
feodaliteit bezat Vlaanderen reeds vrije poorters en vrije schrijvers (2).
Gansch geen onzeker geluid, een krachtig schallenden
toon laat vooral Charles Potvin hooren, de Fransch-Belgische,
democratisch-liberale dichter en hoogleeraar te Brussel(3), in de
inleiding zijner Fransche vertaling van Rein. I (4) : een welsprekend, meesleepend pleidooi voor de liberale beginselen, vol van
aanhalingen en vergelijkingen uit allerlei (vooral Fransche)
oude en nieuwe literatuur, ten bate van de vrijheid Nan rede
en geweten, van het ware en het goede ; waarbij echter Reinaert I
allengs op den achtergrond geraakt, of liever onwillekeurigvermengd, vereenzelvigd wordt met de jongere Fransche Renartgedichten, Het weergalmt van leuzen als : de autocratie der rede,
de « perfectibilite de l'homme », de « dêveloppement intellectuel
et moral », ook in strijd met de autoriteit der Kerk (« le Roman
du Renard met le genie democratique de la vie civile en face
du pouvoir spirituel de la Rome des papes » 70); waarbij alle
(vooral Fransche) vrijdenkers en, in ruimeren zin, vrijzinnigen
uit oude en nieuwe tiiden als medestanders van Reinaert in den
strijd voor de v riiheid moeten getuigen. De middeleeuwsche
geschiedenis van Vlaanderen (waarbij ook Artevelde niet ontbreekt) , de volksopstanden der
en 19" eenw, de omwente-

le

(1) Gesch. d. Nederl. Letterk. (1925) 28.
(2) Inleid. tot zijne nil. berijming, in Nagel. Prozaw. (1882).
(3) Zie over hem o. a. Busken Huet, Het Land van Rubens, passim.
(4) Le Roman du Renard mis en vers d'aprês les testes originaux (1861, Pati3s 1891) : vertaling van Rein. I, met inlassching van
andere trekken uit de Ofr. lste branche). De inleiding handelt over de
geschiedenis van het dierenems en geeft een lange bibliographie.
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lingen van 1789 en 1830, de eeuwenlange strijd tusschen Staat
en Kerk, alles wordt hierbij te pas gebracht. En het geheel klinkt
uit in een oproep van alle liberale Vlamingen — want, hoewel
Waal en Fransch schrijver, is hij den Vlamingen, mits zij de
liberale beginselen belijden, welgezind — tot den strijd voor de
democratie, voor de staatkundige, godsdienstige en zedelijke
vrijheid en voor den vooruitgang.
Hier boort men nog duidelijker, luider, hartstochtelijker
dan in vele der vermelde Noordnederlandsche beschouwingen,
den weerklank van de denkbeelden der toenmalige liberalen.(1)
Zelf nog steeds ver y uld van dankbare geestdrift over de overwinning van den derden stand, de « burgerij » of « bourgeoisie n —
zooals 't toen in hun mond met trots luidde, zooals 't later in
anderer -mond met smaad zou klinken — op adel en geestelijkheid, trotsch op de daaruit voortgevloeide staatkundige hervormingen van 1848, vooral op de scheiding van Staat en Kerk,
hebben zij in de geschiedenis onzer allengs ontdolven middeleeuwsche literatuur hunne studie en hunne bewondering, behalve aan de epiek, die min of meer voldeed aan de behoefte
eener nationale romantiek, eerst en meest gewijd aan Maerlant
en zijne didactische school, in wie zij verwante, oudere kampioenen voor (( volksbeschaving » en « bevrijding van den geest »
meenden te mogen zien ; ter wijl zij, in hun hart geestelijke kleinzonen der achttiendeeuwsche « verlichting », rationalisten en
intellectualisten, aan het in de middeleeuwen allesbeheerschende
kerkelijk leven, aan het geestelijke, vooral mystieke dicht en
ondicht weinig of geen waarde hechtten en aandacht schonken.
En zoo hebben zij, onzen ouden Reinaert verwarrende met zi.in
latere Fransche, Dietsche en Duitsche laat-middeleeuwsche
nazaten, en hem min of meer in hetzelfde licht en in dezelfde
lijn ziende, waarin zij, eveneens eenzijdig en scheef, Maerlant
zagen, hem niet zelden gemaakt tot eene middeleeuwsche verpersoonlijking van dien derden stand, tot een voorvechter van
hurgerlijke en vooral godsdienstige vrijheid, ja van republikeinsche gevoelens ; vooral tot een fellen tegenstander van Kerk en
clerus, tot een anti-clericaal (avant la lettre !) , naar modern,
liberaal, na-revolutionnair model. Het is hetzelfde onhistorische
p rojecteeren van hedendaagsche denkbeelden in het verleden,
hetzelfde (( hineinlesen n en u -interpretieren », dezelfde « inlegkunde », hetzelfde overschilderen eener oude schilderii, dat
(1) Ook in Duitschland terzelfder tijd hetzelfde misbruik van den
naam. In den der revolution von 1848 vorangehenden jahren hat
Adolf Glassbrenner den alten stoff benutzt urn daraus seinen « Neuen
Reineke Fuchs » [1846, 2 1854], eine satire auf die staatlichen, kirchlirhen and allgemeinen zust5nde seiner zeit, zu schmieden » Noretzsch.
Einl. voor de nieuwe uitgave van Reinke de Vos (1925) XXX).
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ook bij de beschouvving van historische personen, volkshelden,
.dichters en schilders of van geheele tijdvakken door subjectief
aangelegde kunstenaars of geleerden zoo vaak gevaarlijk gebleken, zoo vaak noodlottig geworden is voor de — altoos slechts te
benaderen zuivere, juiste, onbevooroordeelde beschouwing
van het verleden.
Zagen geleerde philologen en geletterde critici Reinaert
aldus door verschillend gekleurde brillen, geen wonder
letterkundige kunstenaars, meer subjectief-aesthetisch voelende
dan objectief-historisch ziende, vooral ill Zuid-Nederland, gaarne
en dikwijls de figuur van Reinaert « naar 's lands en tijds gelegenheid », of ook wel naar hunne eigene politieke of artistieke
gezindheid « herschapen » hebben.
Slechts in zekeren zin hiertoe te rekenen is het peetvaderschap van meer dan een satiriek weekblad. De Antwerpsche dagbladschrijver Vleeschouwer gaf van 1860 tot 1866 zijn « Reinaert
de Vos » uit, vooral ter verdediging van het Vlaamsch tegen
Franschen en Franschgezinden ; waaraan niemand minder dan
Guido Gezelle, onder den schuilnaam « Spoker », van den aanvan of volgeestig en volijverig medewerkte(1) : Gezelle, die ook
ire zijn Canteclaar en in zijn Pachthofschilderinge toonde den
gust van den Reinaert begrepen en genoten te hebben !
Van gansch andere richting en strekking, en ook van heel
wat Beringer allooi, zijn jongere spotblaadjes als het nu reeds
33 jaargangen tellende, Antwerpsche «Tybaert de Kater»: liberaad, d. i. fel anti-clericaal ; en het waarschijnlijk ephemere
« Reinaert de Vos. Weekblad voor Scherts, Satire en Belletric »
(Rotterdam 1904) : sociaal-democratisch, rood-republikeinsch,
anti-militaristisch; waarin de geest even schaarsch schijnt als in
wijlen het Noord-nederlandsche politiek-satirieke blad, dat zich
noemde naar Reinaerts verren neef in menschengedaante,
Uilenspiegel.
Maar ook meer volwrochte « herschepningen » vallen te vermelden. Zoo die van Joh. Alberts, Idealistisch Dierendom
(1918), een, naar 't schijnt, half episch, half dramatisch gcdicht in zeer vrije verzen, waarin Reynier de vos niet alleen
koning Leo en koning-in Pauline (de pauw) — die samen een
zoon Aso (den ezel) hebben ! maar ook het yolk bedriegt, de
N,olksleiders volksmisleiders zijn, bet yolk de domme, misleide
kudde is, zoodat de door volksredenaars aangeblazen opstand
ten slotte uitloopt op den terugkeer van koning Leo. Eene sociale
(1) Coopmans en Scharpe, Gesch. d. Vlaamsche Letterkunde 246,
Seliarpe, Ge7elle als Spoker, in Dietsche Warande en Belfort
1904, T 241-56, 363-79, 415-37.
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satire, door Is. Querido hoog geroemd om het « psychologischdierlijke » en om de (( multauliaansche vernuftswendingen en
kenschetsingen » (1) ; maar waarvan de inhoud mij bont, de
geest twijfelachtig en de strekking vrij duister lijkt.
Weer anders Felix Timmermans, die in zijn « Boudewijn o
(1919), een ruim gebruik makende van de « libertas poetica »,
uit zijne rijke fantasie een gedicht geput heeft, waarin de lezer
nieerendeels het oude personeel, hetzelfde gedierte » met de
welbekende namen terugvindt— ditmaal echter met den ezel
Boudewijn (uit R. II) in plaats van den vos als protagonist en
titelheld —, en ook telkens allerlei brokken, regels, zinswendingen nit het oude gedicht, vreemd dooreengehutseld, herkent,
maar waarin toch de inhoud, het beloop en de geest geheel nieuw
zijn, en bovendien — bovenal — eene geheel moderne, sociaalpolitiek-Vlaamsche strekking of bedoeling verscholen schijnt,
waarnaar de dichter ons met een schalksch motto (( 't Geen da
ge peist is 't nie » laat raden.
Oak het Vlaamsch tooneel heeft, begrijpelijk genoeg —
men denke aan den roem van Rostand's Chantecler deze
dankbare stof gaarne aangegrepen. Zoo heeft Rafael Verhulst
den tekst gedicht van een Vlaamsch zangspel « Reinaert de Vos»,
(1903) , welks ondertitel : « het epos van den middeleeuwschen
vrijheidsgeest» reeds aanstonds de verwantschap met vele bovengenoemde «aspecten» N,an den Reinaert aankondigt. Reinaert
is in deze opera « een aristocraat, die uit moedwil tegen zijn
eigen klasse te velde trekt en als een soort Witte Kaproen, een
Zannekin of een Jan Yoens het yolk tot leider is om tusschen
dit laatste en het koninkdom de macht der aanmatigende grooten
tot gruis te pletteren »; in zekeren zin echter te gelijk bedoeld
als belichaming van het Vlaamsche yolk (2) .
En zeer onlangs (1925) heeft Paul de Mont wederom uit het
dierenepos een volksspel, « Reinaert de Vos », getrokken, door
het Vlaamsch Volkstooneel als openluchtspel herhaaldelijk vertoond, waarin het beloop van het oude verhaal gedramatiseerd
schijnt, doorspekt echter, op den trant der « revues », met allerlei moderne, « na-oorlogsche » zetten en kwinkslagen op « zeepbarons », op franskiljons, op Mussolini enz.
Zoo verandert Reinaerts « aangezicht » en « binnenborst »
nog voortdurend : « hij gaat met zijn tijd mee » En zoo kan het
ook niet verwonderen dat, naar het nieuwste recept, volgens hetwelk de « Vlaamsche volksziel » vanouds is geweest en nog
(1) Alg. Handelsblad.
(2) Wederom naar een courantenbericht, mijn eenigen zegsman in
dezen, die meer te laken dan te loven vindt, en het « geleerden onzin
acht, in den Reinaert een gedicht van socialen geest te zien.

— 345 —
heden is en behoort te zijn een mixtuur van Katholiek mysticisme en sensualistisch naturalisme, ik ook reeds eens
moet bekennen met schrik en ontsteltenis
een Vlamirig, in
vollen ernst, heb hooren gewagen van..... « het mysticisme in
den Reinaert » !
Evenmin kan het eigenlijk verbazen dat in deze eeuw, dienu eenmaal in vele « teekens staat », o. a.in dat der psychologie
evenals het een kleine eeuw geleden, omstreeks 1843, mode
was de « physiologie » van steden te geven — die wetenschap ten slotte ook Reinaert niet ongemoeid heeft gelaten.
Inderdaad heeft, opdat ook dit « aspect » van Reinaert niet zou
blijven ontbreken, de heer A. Defresne enkele jaren geleden
(1920) een fraai gedrukt boek van 174 bladzijden uitgegeven
over: (( De psychologie van « Van den vos Reynaerde » »: zeker
wel het zonderlingste, meest verbijsterende boek, dat ik ooit
over den Reinaert, neen in 't algemeen, heb gelezen. In een taal,
doorregen met een macht van veelal meer Duitsche dan Dietsche•
psychologische vaktertrien (1) en veellettergrepige samenstellingen (2) ; in een stroeven stijl, vol van eindelooze zinnen (3) , soms
plots verlevendigd door wonderlijke bokkesprongen ; in een loodzwaren betoogtrant, met vele verdeelingen, onderverdeelingen,
graphische schemata enz., sours « gekruid » door herinneringen
aan het Amsterdamsche (manlijk en vrouwelijk) studentenleven
en aan het arbeidersvraagstuk, schildert de schrijver ons Nobel
als « het onredelijkste, ijdelste, onmachtigste, schijnheiligste
beest » ; Tvbeert als den « man die aan voorteekens hecht » (ten
slotte : (( men zoeke het katertype dan ook vooral onder schamele
onderwijzers en... onder hooggeleerde profs » !); Brune als den
(( man der huis- : huid-1 extase », en van het « overvoedingsgevoel ». Aan de psychologie van Isingrijn worden 50 bladzijden
gewijd,... waarvan ik niets zou kunnen weervertellen. Cantecleer (( stelt den man (voor) , die de meeste en hoogste gevoelsmogelijkheden heeft van alle dieren » en « symbool is van den
drager van een sexueel minderwaardigheidsgevoel ». Reinaert
eindelijk is o. a. « de man met opgeloste innerlijke conflicten
op een na», op -wien (( alle die diere... eene duivelprojectie...
maken », « de felle metten grvsen baerde», « de grijze plek, waar
zijn grijns grijze plekken in snijdt,... de van nijd grijze satan » ;

(1) A15 b. v. aanvoelen, instellen, samenhoorigheid, overzichteliikheld, zich kruisen, op het scherpst, verknooping, waarbij natuurlijkook niet ontbreken de onvermiidelijke emotie, psychose, puberteitsjaren, sexualiteit, primdir, secondariteit enz.
(2) Als b.v. gevoelswensch, -onvermildelijkheid meerwaardebewils,
-gevoelens, -ondervinding; wezensbelang, -werkelijkheid; voedings-,
zatheids-, winderwaardigheidsgevoel; ondervindingsgelegenheid, -bewustziin; functioneeringgelegenheid enz.
(3) Zie b.v. blz. 11, 16, 18,

21, 54, 66...

passim.
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en hunnen samenhang, der menschelijke tegenstrijdigheden en
onredelijkheden, zulks met uitzondering van het bij hem aanwezige sentiment, den haat tegen den medemensch en de door dit
gevoel voortgebrachte onredelijkheid ». Voortdurend vraagt men
zich af, of dit alles inderdaad ernstig bedoeld werk is, dan wel
een mislukte grap, mystificatie, parodie der psychologie, of
eindelijk... nog iets anders ! Is het inderdaad in ernst aldus bedoeld, dan schijnt het mij de onrijpe vrucht eener vereeniging
p an philologische en psychologische studie, die — om 't heel
zacht te zeggen — niet naar meer smaakt ! (1).
Ik heb hier een, stellig lang niet volledig, verslag gegeven
van eenige moderne beschouwingen over en herscheppingen van
onzen ouden vriend Reinaert. Wat valt er van te zeggen?
Zooveel hoofden, zooveel zinnen ! is 't ook hier. Eike eeuw,
elke partij heeft in Reinaert, naar gelang van eigen gezindheid
en stemming, wat antlers gezien; niet meer, als in de 16 de eeuw,
een « speculum vitae aulicae », maar een spiegel, waarin men
zijne eigene ,denkbeelden of die van zijn tijd weerkaatst vindt :
hij is beurtelings aangezien voor de verpersoonlijking van den
derden stand, van den (lageren) adel, van de geestelijkheid; hij
is liberaal, anti-clericaal, democraat, republik-oin, maar ook
aristocraat (van geboorte of van den geest) geweest; hij is
-beschouwd als het verafschnwde kort begrip van alle ondeugdea
en als « de Wreker van het Recht », eindelijk als « de man met
de opgeloste innerlijke conflicten op een na » enz. enz... « Ende
arem man Reinaert es die blare ! » is men ten slotte, bij al die
rolverwisselingen, geneig-d nit te roepen. Ja ik kan niet ontkennen dat- ik door al dat veranderen en verwringen naar eigen
clenkbeelden » van een beeld, dat zich toch zoo helder, scherp
en duidelijk aan ions onbevooroordeeld oog vertoont, bij al dat
« gesol » (s. v. v.) met Reinaert, telkens herinnerd word aan
dc bekende woorden nit Faust :
Was ihr den Geist der Zeiten heisst
Das ist im Grund der Herren eigner Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln.
1/17fAnneer ik lees welke moderne aandoeningen, gevoelens,
gedachten en bedoelingen vaak aan kunstenaars met woord en
beeld uit vroegere tijden worden toegedicht, kan ik soms niet
nalaten mii, in bescheiden Hollandsche nuchterheid, te verbazen
en, ongeloovig, het er voor te houden dat de code dichter (of
(1) Zie over dit boek ook watch in Groot-Nederland 1921

TT 107-11.
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.schilder), kon hij dat alles lezen of hooren, met Gretchen —
om nogmaals den Faust aan te halen — zou uitroepen ..
Du Heber Gott ! was so ein Mann
Nicht alles, alles denken kann !
Beschdint nur steh' ich vor ihm da usw.
Dat er reeds in de middeleeuwen, zoowel in de oudereLatijn,sche als vooral in de jongere Fransche, Nederlandsche en Nederduitsche gedichten eene steeds sterker uitkomende, algemeene
of bijzondere, satirische, didactische, moraliseerende, en ook
soms wel sociaal-politieke strekking heerscht, zelfs bijwijlen
.overheerscht, dat ontkent natuurlijk niemand. Fvenmin mag
aan een modern kustenaar het recht ontzegd of betwist worden
.om een figuur als Reinaert of Uilenspiegel te vervormen tot een
belichaming zijner eigene denkbeelden, tot eene verpersoonlijking van een maatschappelijken stand, een staatkundige partij,
tot een « zinnebeeld » van een geestelijk streven : Goethe, Wagner en zoovele andere dichters hebben eveneens vroeger en later
aan oude stoffen een nieuwen «inhoud» gegeven, er een dieperen
« zin » in gelegd, en zoodoende een nieuw « spel van sinne »
geschapen. Men heeft Reinaert in de vroegere en in de latere
middeleeuwen meer clan eens tot een zedenpreeker of een schoolmeester gemaakt. Wil men thans een liheralen, democratischen,
revolutionnairen, anti-clericalen propagandist van hem maken,
niemand kan het beletten, Reinaert moet het zich laten
welgevallen, en ons ..... stoat het vrij deze metamorphosen, deze
vermommingen al dan niet te bewonderen. Maar in alien gevalle
, dient het besef levendig gehouden en versterkt, dat al deze h er scheppingen het historische beeld der oorspronkelijke schepping,
de figuur van Reinaert in het oude gedicht niet molten vertroebelen, het ongerept moeten laten.
Zeker, de doorloopende parodie op heldenepos en ridderroman is in dit dierenepos allerminst te miskennen; zij is zelfs
een zijner voorname karaktertrekken. MissOlT:en schuilt er hier
, en daar ook wel eene nog niet opgemerkte — en op dien grooten
afstand ook niet of kwalijk meer te herkennen toespeling op
dezen of genen persoon, op een enkel voorval nit den tijd en de
-plaats van ontstaan van het gedicht (1). Ook kunnen wij, naar ik
meen, vooral in de tweede heeft (B) een meer sceptischen geest,
'een feller satire op vrouwen en geesteliiken, een hitterder toon
dan in de eerste helft (A) onderkennen (2) . Maar dit alles is toch
(1) Zooals men ze b. v., al dan niet te recht, vroeger wel eens
achter de namen en personen van Botsaert (trouwens voorkomende in
-het door allerlei eigenaardigheden bij het voorafgaande afstekende
slot !), en nog onlangs achter die van Haw! en Jztfroet gezocEt heeft
(rnklaar en Stracke in Tschr. XLIII 77-9, 145-60).
(2) Zie de inleidincz v66r mijne critisclie editie XLIV-XI.V.
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stand !
Men am wellicht kunnen vragen of, al was 't dan niet dcbedoeling in Reinaert een bepaalden stand — of, naar Duitschsocialistisch taalgebruik, « klasse » — te schilderen en te tref fen, vooral de dichter van R. I B toch niet in 't algemeen critisch
gestemd was tegenover de toenmalige feodale maatschappij of
tegen de gebreken der Kerk. Mijn antwoord op die vraag ware :
het is wel mogelijk, maar wij weten er niets van; en wij mogen
in geen geval eene burgerlijke, anti-feodale of anti-clericale
tendenz afleiden uit den inhoud, den geest en den toon van dit
gedicht, dat geheel en al op « den buiten » speelt, waarin, behalve de dieren noch adel noch poorters, maar alleen boeren en
« prochiepapen » voorkomen... en bespot warden, evenmin als
ooit in Breughel's schilderijen en prenten, zooveel ik weet,
eenige bepaalde strekking gezocht is.
Dat men in den (ouden) Reinaert (I) zooveel gezocht heeft
is wellicht mede te verklaren uit den begrijpelijken wensch om
het stuk « in de lijst van zijn tijd te plaatsen » en als getuigenis
nit en voor dien tijd te doen spreken. Inderdaad missen wij in
onze middeleeuwsche literatuur al te veel het levend verband
met de gelijktijdige geschiedenis der Nederlandsche gewesten,
vooral van Vlaanderen en Brabant. Wat ons in de Nederlandsche
literatuur der 16', in de Hollandsche der 1 r e eeuw zoo bekoort
en boeit is zeker niet in de laatste plaats dat hare gewrochten
zoo vaak « zangen des tijds » zijn voor menigeen aantrekkelijker dan de zuiver subjectieve lyrische poezie of de volstrekte
'( kunst ,om de kunst » dat wij .er het geheele na-Conale, staatkundige en kerkelijke, maatschappelijke en huiselijke leven des
tijds in voelen kloppen : kortom hare actualiteit. Cornelis
Everaert, Anna Bijns, Marnix en de Geuzenliederen doen
ons den strijd der geesten en den opstand der 16' eeuw
roe& beleven ; Hooft, Vondel, Huygens en andere tijdgenooten begeleiden en verheerlijken met hunne verzen den glorieusen zegetocht onzer Hollandsche « gouden eeuw ». Dat ontbreekt bijna geheel in onze middeleeuwsche literatuur. Waar
is bij onze (( dichters » der 13" en 14' eeuw iets te vinden, dat
rechtstreeks betrekking heeft op den groei en den bloei der
Vlaamsche gemeenten, op den tijd der Artevelde's, op den economisch- en sociaal-politieken strijd, op de partijschappen? (1).
(1) Zie over dit geniis de schampere, hooghartige opmerkingen
van Busken Huet, Het Land van Rubens 3 72.
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Wij moeten de enkele schaarsche getuigenissen (1) en schuchtere
toespelingen met een lantarentje zoeken ! Zaten de « dichters »
Bier dagen — veelal (( clerke » — dan toch inderdaad altijd « in
angello cum libello »; leefden zij het leven van hunnen tijd in
't geheel niet mede? Maar al te vaak immers is Ihetgeen er bij
Maerlant, Boendale, De Weert en andere didactische dichters
(ook in Reinaert II) van satire te vinden is nog meer een droog
theologisch « tractaat », een academische « disputacie » of een
schoolsche moralisatie, naar Latijnsch-kerkelijk model, over de
zonde (of de hoofdzonden), een « spiegel der zonde », aan de
geheele katholieke menschheid van alle tijden en plaatsen voorgehouden, dan een levend protest tegen toen en daar bestaande
toestanden. En wanneer des zedenmeesters klaagtoon inderdaad
nu en dan verscherpt tot bitsen toorn of vlijmenden spot, dan
is nog maar al te zelden een rechtstreeksche betrekking op
bepaalde personen, gebeurtenissen, toestanden te onderkennen :
het blijven meestal algemeene jammerklachten en zedenpreeken.
Hoe gaarne zouden wij vele bladzijden met lange bespiegelingen
der didactici over de zonde ruilen voor enkele levende, actueele
ontboezemingen, in meer rechtstreeksch verband met de concrete
historische gegevens !
Mogen wij nu zulk een gewenscht verband gaan zoeken —
en dan ook vinden — in onzen ouden Reinaert? Neen, dat schijnt
mij ongeoorloofd : dat ware een miskenning zijner andersoortige,
eigenaardige, hooge waardij. Ons Dietsche « dierenepos » Van
den vos Reinaerde heeft niet de zooeven geschetste, maar wel
gansch andere, nog hoogere verdiensten. Het is — hoe zeer geschikt ook later gebleken om huisvesting te verleenen aan allerlei
verholen of openbare toepassing, strekking of bedoeling, hoezeer
ook als geschapen om telkens weer als travesti opgevat en h e r schapen te worden — oorspronkelijk niets antlers en niets meer,
maar ook niets minder dan eene onvergankelijk jonge en frissche,
geestige en vermakelijke, tot een klein e pos uitgedegen dierensproke ; wel doorweven met een Breeden inslag van « leuke »
parodie op het heldenepos, wel doortinteld van een (in de middeleeuwen in die mate zeldzame) fijne ironie en zachten humor,
wel doorflikkerd van vroolijken spot op al wat bespottelijk is in
de menschenmaatschappij, wel doorflitst van biitende satire op al
wat dierlijk is in den mensch, overal waar daartoe aanleiding is;
doch vrij van alle bewuste en opzettelijke, rechtstreeksche of
zijdelingsche, algemeene of bijzondere, sociaal-politieke of andere
bedoeling of strekking of vijandschap tegen eenigen stand of
(1) Zooals b.v. die in Boudewijn van der Loren's gedicht : g De
Maghet van Ghend», `elks historische beteekenis ontdekt en toegelicht
is door L. Willems (Versl. d. Vl. Acad. 1923, 853-67).
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« staat » in de maatschappij. Om die positieve en deze negatieve
hoedanigheden is Reinaert ons lief, als zoodanig is hem eene
eeuwige jeugd gewaarborgd (1) .
Oestgeest, Maart 1926.

J. W. MULLER.

(1) Laat ik hier ten siotte twee bondgenooten in den strijd tegen
eene onhistorische opvatting en verwringitig van het oude gedicht aanhalen, twee gezaghebbende kenners der — ook of vooral onzer — middeleeuwsclie literatuur, Jacob Grimm en Joh. Franck : « Beziehung
aul weltliche leute und ffirsten scheint dberhaupt weniger dem sinn und
der anlage dieser dichtungen gemass, aus denen hingegen die satire
auf geistliche unvermerkt und wie von selbst hervorgieng. daher sucht
sie in den spatern bearbeitungen sich zu steigern und auszuibreiten,
wie der gekronte und neue Renart allenthalben darlegen; der fortsetzer
des Reinaert hat heftigere ausfalle als das alte gedicht, auch dem verfasser des Reineke behagen diese wendungen vorzugsweise... in dieser
hinsicht halten Reinhart, Reinaert und die besten branchen des Renart
fiberall das rechte, eigentliche mass. Ganz milde satire, aber eben die
treffendste und von der reinsten wirkung in diesen dichtungen, ist die
unpersonliche, wie sie z. b. in der henne heiligsprechung und den wundern auf ihrem grabe erscheint : es ist, wenn marl will, nicht einmal
satire, nur nachahmung des menschlichen treibens, von leiser ironie
begleitet » (Grimm, Reinh. Fuchs CCLIX).
«Mir will eine auffassung nicht in den kopf, die den mit ftberlegener
ironic getriinkten humor des Reinaert mit den gedichten eines pathetischen aber humorlosen moralischen eiferers wie Maerlant unter einen
hut bringt. Der Reinaert ist im laufe der zeit zu einer satirischen
dichtung geworden. Aber gerade der umstand, dass man sich von dieser
spateren auffassung nicht ganz hat losmachen kiinnen, steht meiner
ansicht nach der gerechten wfirdigung eines so wundervollen werkes
wie es der alte Reinaert ist im wege... Neben der vermenschlichung
der tiere an sich, der unbefangenheit, mit der menschliche und tierisale eigenschaften nebeneinander walten, der unwiderstehlichen komik
der ereignisse besteht ihre wirkung vor allem eben in der freien entfaltung der tierheit. Die vermummung gab dem leser die moglichkeit,
aus der vorstellung zu flfichten, als ob er menschen seinesgleichen oder
gar sich selber vor sich sehe, anderseits ermogliclite sie es dieser
dichtung, die auch nur eine der haufigen reactionserscheinungen
gegen fibertriebene dichterische idealisierung ist, die niederen triebe
auch bei konigen und hohen baronen in einer weise walten zu lassen,
wie es sonst gar nicht moglich gewesen ware. Natfirlich waren die
verfasser sich der ironic gegen die menschen, die von gleichen trieben
geleitet werden mid ihre gemeinheiten in ihren eignen augen sogar
zu tugenden zu gestalten wissen, volt bewusst. Das hat sie aber nicht
iin mindesten abgehalten, ihr bestes zu tun, urn unsere voile sympathie ffir den zu erwecken, der nicht weniger schlecht ist als die fibrige
gesellschaft, nur mehr witz besitzt und nicht so weit von der selbsterkentniss wie sie entfernt ist. Weil diese vorzfige so kräftig and VOTziiglich ausgebildet waren, und alle zeiten sie, wenn auch unbewussf,
lebhaft empfanden, hat sie die didaktische und satirische auffassung,
die sich spater des stoffes bernachtigte, nicht zu grunde zu richten vermocht » (Franck's beoordeeling van Van Moerkerken's, boven, blz.
326, noot 1, genoemde dissertatie, in Zeitschr. f. deutsche Philol.
XXXVII 537-8).
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NASCHRIFT.
Blz. 309, 330. Dat de Mnd. Reinke de Vos eeuwenlang den
roem verduisterd heeft van den Mnl. Reinaert is volkomen begrijpelijk. Deze was in zijn oorspronkelijken vorm verouderd,
door de Renaissance v ersmaad, alleen in saamgeschrompelden
vorm, als volksboek, nog bekend ; gene was — zooals Voretzsch
te recht opmerkt (1) — de vervorming der oude dierensproken
tot een satirisch leerdicht, welks psychologisch onderwerp eigenlijk niet meer de dieren, maar de menschen waren, zoodat Luther
den Reinke prees als eene « lebendige Kontrafaktur des Hoflebens » (verg. den lateren titel van Schopper's Latijnsche vertaling : « Speculum vitae aulicae ») : een leerdicht, dat geheel
met de geestelijke richting der 16' eeuw strookte, en dus algeineen in den smaak viel en in andere talen werd overgebracht.
Dat Reinke rechtstreeks veel grooteren invloed heeft gehad dan
Reinaert dient dan ook natuurlijk volmondig erkend. Doch dit
verontschuldigt niet de miskenning, ook heden nog hier en daar
waarneembaar, der hoogere literaire beteekenis en verdienste
van het sedert teruggevonden Mnl. ,origineel boven de meest
woordelijk getrouwe, zelden verbeterde, vaak verdroogde en verdorde Mnd. vertaling. — Even onbillijk schijnt anderzijds
Bedier's verheffing van den Mhd. Reinhart Fuchs als de merkwaardigste bewerking van den Ofr. Renart, en Faral's veronachtzaming van onzen Reinaert (2) ; Wiens eere ons Nederlanders ter harte gaat !
Blz. 319. In het Museum Plantijn-Moretus te Antwerpen
zag ik op ,eene « Taxatie oft Priise van de ghemeyne schoolboecken enz. » (a° 1642) onder de boeken van « 9 en 10 bladen ._
(vellen druks) ook : (( Reynken de Vos vier stuyvers » (d. w. z.:
veor niet hoogeren prijs te verkoopen) . — Hoe geliefd de oude
volksboeken in de noordelijke Nederlanden gedurende de
17" eeuw met name bij de Katholieken waren, die er, heel of
half bewust, nog den ouden, traditioneelen (middeleeuwschen)
geest in speurden, en ze dus als leer- en leesboeken voor hunne
kmderen verkozen boven die op de gewone scholen der Protestantsche Republiek in gebruik, hlijkt wet heel eigenaardig uit
eene verklaring van den (Gereformeerden) schoolmeester van
Nootdorp, bij Delft (a° 1655) , dat zijne school ook wordt bezocht
door verschillende Roomsche kinderen, die zelf boeken medebrengen, waaruit zij geleerd willen worden, zooals « van Reyntie
(1) Einl. v66r Leitzmann's uitgave van Reinke de Vos (1925),
XXX.
(2) Zie hierboven, blz. 102, 104.
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mij, evenals enkele andere plaatsen, vriendelijk aangewezen
door den heer P. J. J. Diermanse).
'Blz. 320. Zie nog een dergeliike verrnelding bij I. Vos,
Iemant en Niemant (a° 1645) 58 (V 17) , naast « Ulespiegels »
en «Amandisjes». — Doch Tuinman, Spreekw. (a° 1727) II 77,
met minachting gewagende van « de vier Heemskinderen...,
Amadis van Gaulen, Valentijn en Oursson, Floris e en Blanchefleur, Fortunatus beurs en wenschhoedeken, en een geheele
drekwagen vol van zodaanige juweelen », telt « onder deze grollige herssenspinsels... niet het boekje van Reintje de Vos...,
want dat behelst onder die schors goede staatkundige leeringen».
Blz. 321. Zie voor de staatkundige hekeling in de 16" eeuw
b. v. Fredericq, Het Nederl. Proza in de zestiendeeuwsche
Pamfletten 69-70 : de fabel van den leeuw, het hert en den vas,
op de Nederlanden toegepafit (a° 1576). En voorts Potvin, Le
Roman du Renard, p. 17-8, waar Engelsche en Fransche pamfletten uit de 16de-18de eeuw vermeld worden.
Blz. 323. ' In Gallitalo's vertaling van Rabelais (1682) I 77
komt onder de « spulletjes », die Gargantua speelde, ook een
voor «Van Reintje de Vos» (n° 39, niet aldus in 't Fransch;
wed n° 88 : (( a .escorcher le renard » = « van 't vosje villen »).
Blz. 325. Verg. nog Jan Zoet's Drolligen Afval voor Malle
Oene en zijn vader Reintje de Vos (in diens Digtkust. Werkken. Amst. 1675, blz. 166-7) : een vuilaardig schimpdicht op
(den naam van) Jan Vos (zie Te Winkel, Ontwikkelingsg. 2 IV
228).

Middelnederlandsche Bijdrage
uit het Wilrzburger Hsch. ch. 9. 144.
door Dr. D. A.

STRACKE S. J.

In een opstel verschenen in het Tijdschrift van Leiden (1)
onder den titel : Versjreide Mnl. Geestelijke Gedichten, Liederen en RijmsPreuken, dat voor doel heeft « het materiaal der
hschn. die met het oog op Mnl. Geestelijke Poezie te onderzoeken vallen, zooveel mogelijk te vermeerderen » geeft Dr. C. G.
N. De Vooys (( een opsomming van wat hij terloops aanteekende, zonder daarbij op volledigheid allerminst aanspraak te
maken. »
Op bl. 66 vermeldt hij het Wurzburgsche hsch. (Ms. ch.
qu. 144) (2) en geeft het incipit en explicit van een Gedicht van
Minne (cfr. PETIT 11 n' 1507, f. en g.). In 1903 had ik het betreffende hs. uit Warzburg tot mijne beschikking, om den Kerstina-prozatekst er uit of te schrijven. 1k doorliep het aandachtig
en copieerde toen ter tijd, benevens andere teksten (3), het reeds
vermelde Minnelied, omdat inhoud en vorm mij belangrijk schenen. Bij het bestudeeren van het hs. vond ik nog een aantal
gedichtjes en rijmspreuken, die, ook in doorloopende regels geschreven, gemakkelijk aan iemands aandacht ontsnapten. De
laatste serie daarvan, alien in hetzelfde rijmschema gedicht, werden er op een paar folia, het een na het ander, overgeschreven,
en alhoewel ze ieder voor zich een afzonderlijke spreuk vormen,
leveren ze toch een iet of wat samenhangend geheel, dat men
gevoeglijk ondei den titel « Christelijke levenswijsheid » kan
brengen. Andere wijsheidsspreuken zijn soms kernachtig in vorm
en wezen, daarom verdienen ze ook aan de vergetelheid te worden ontrokken.
*
**

(1) Tijcischrift voor Nederl. Taal- en Letterkunde, 1904, bl. 41-79.
(2) Waarvan een korte beschrijving in Dr. DE Voovs ' Middelnederlandsche Maria-legenden, II, bl. LIX. In het hsch. komen ook een paar
uittreksels op naam van Ruysbroec voor, die ik afschreef en ter beschikking stelde van Prof. de Vreese. Het hsch. (qu. 144) dateert nit
de 2 e helft der XVe eeuw, en werd waarschijnlijk te Amsterdam geschreyen. Het behoorde in alle geval op het einde der XVe eenw aan i de
carthusers buten Aemstelredam ..
(3) Namelijk : Legende van S. Tecla ; Fragment nit Dire van Delf ;
Sommighe punten van den veghevier ; Van barlan ende iosaphat, die
nog op bewerking wachten.
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Indien ik me Diet vergis, was het J. F. WILLEms die in zijn

Belgisch Museum het eerst de aandacht trok op dien tak onzer
Middelnederlandsche Letterkunde, en in het eerste Deel van dit
tijdschrift (1837) op bl. 101-136, onder den titel : van alderhande
sprokene, Clein notabel verskine, zoowat duizend verzen; dan
zijn zesde deel (1842) op bl. 184-217, onder den titel : Oude
rijmspreuken en Primelen, zoowat 900 verzen uit het Hulthemsche hs. afdrukte. Verreweg de meeste dier spreuken stammen
dus nit de XIV' eeuw, voorzeker zijn er oudere onder, Willems,
in deel I en VT, werpt de vraag op van hun ontstaan, brengt zein verband met den duitschen Freidank; geeft uit die verzameling een dertigtal duitsche spreuken die voor inhoud en worm
nagenoeg met de dietsche overeenstemmen, maar laat in het
midden of hier rechtstreeksche afhankelijkheid voorop te zettea
Is. Hij meent veeleer dat de beide spreukenbundels nit de y olksmond, hoofdzakelijk, en onafhankelijk van elkaar, zijn opgeschreven.
Daarna hebben vele geleerden zich met deze en andere rijm,
spreuken bezig gehouden (1), en is er heel wat materiaal verzameld geworden, maar zoover ik weet is er nog geen samenvat
tende studie over geschreven. Trouwens zou wellicht voorbarig wezen, want het iijkt me zeer waarschijnlijk dat in menig
ascetisch handschrift — de verzamelhandschriften vooral — nog
heel wat geborgen ligt. Ik meen daarom goed te doen met 'n
bescheiden bijdrage te leveren tot dit letterkundig genre, en deel
volledig mee, wat in het Wiirzburgsche handschrift van diem
aard is te vinden.

**
Dc beschrijving van het hsch. door Dr. DE VOOYS gegeven in
zijn Middelnederlandsche Marialegenden, II, bl. LIX, is zeer
beknopt. Het volgende kan er aan toegevoegd worden.
Het eerste katern zit in een dubbel perkamentblad, waarvan
de eene zijcle op het voorplat van den band is geplakt ; een ander
dubbel perkamentblad omvat de twee laatste papieren btaden,
en een zijde ervan is tegen het achterplat van den band gekleefd (2). Het schrift en de punctuatie (de dubbele punt komt
nagenoeg met alle w'aarden voor) brengen het tot de tweede helft
der XV e eeuw.
Op het eerste fol r° van het eerste kwatern staat :dit boec
(1) G. PETIT, I n o 553 h., 583, en II n r 1562. Vgl. ook nog I n o 61Z
en volgende tot 760, evqnzoo II n r 1567 en volgende.
, (2) Op den rug van den band staat geschreven : Legende and Gebctbuch. Holltindisch. Op de Universiteitsbibliotheek waar de Codex
berust, wilt men mij niets mee te deelen over zijn herkomst.
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hoert toe die carthusers bitten aemstelredam. Sommighe tegenden C. VII. (2) Het verso van dit folio, alsmede fol. 2-8" zijn
blank.
Op fol. 8" staat de volgende inhoutht g fel met bijbeinerkingen.

Van crystinen seven dat vonderlec is
Van Teclaen lever
Van Sinte Auoustins hant boec
Van Sinte Barnaerden ghebet of die passi ons heren
Van hoe een mensclt bekoert als hi sterven sal
lien exempel yoseP die syn naem herinen was
item Tan onusellteit
Rent exeempel zee?' vervaerliken van den biscoP wdo
Item van den geest ghewydo exempel
Item van exemPelen die orberlyc syn
Van sinic iohannes van damasenen ende van iosevat des
coninc zoen
Tot licham ons heren
Die caPittel wt ter wysheit boec
Van mennyck ghebet
Die seven saint wit die glose
Item dit boec hoert toe [gherit claes z° donaeti (1)
tot den kartusers bitten amsferdam
Item van sin to gcroen maertelaer.
Na dit eerste kwatern volgt er 'n kwintern, dan 'n kwatern,
dan 'n sextern, weer 3 kwinternen, daarop 20 kwaternen. Er
zijn echter 2 blanke bladen afgesneden van het vierde kwintern,
een blank blad uit het vierde kwatern, nog een beschreven blad
uit het 15 e kwatern. Het handschrift telt dus nu nog 223 bladen.
De afschrijving van het hsch. is dan weer eens 160 mm x 113,
dan weer 155 mm x 118, of 158 mm x 113. Het hiertoe gewoonlijk gebruikte potlood is vaak uitgewischt, ofwel heeft men zich
vergenoegd met op vele bladzijden slechts enkele lijnen to trekken; daar waar de aflijning met inkt geschiedde is ze nog volle-

(1) Tusschen de regels dier eerste aanteekening (uit de XV" eeuw)
staat in later schrift Tuckethausen, waaruit D. de Vooys besluit dat
het hsch. van daaruit naar Wiirzburg kwam. Het opschrift: dit boec....
0.1711, is op 'n strookje perkament geschreven op het papier vastgenaaid, en kan omgeslagen worden tegen de ondersnee van het boek.
Jets wat ons doet veronaerstellen dat het boek liggen moest, en aan
dit strookje zijn belangrijksten inhoud kon worden herkend. CVII was
misschien het nr dat heat hsch. had in de bibliotheek der Karthuizers.
(1) De woorden in ] zijn met inkt overschilderd. De geschiedenis
die daar wellicht achter schuilt kan ik niet ophelderen.
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dig. Bij deze laatste aflijning staat het schrift op de regels, bij
de eerste er tusschen.
Geen signatures.
Het tweede katern heeft 'n eigenaardige FoLIEERING, 01,
011, 0111, omI, ov, dus de 5 eerste bladen en steeds recto van
het kwintern.
Het derde katern heeft dan weer ow, ovii,
oix, dus
de 4 eerste bladen recto van het kwatern.
Het vierde katern volgt met oxi, oxii, oxiii, oxim, oxv,
oxvi, dus de zes eerste bladen recto van het kwatern.
Met het vijfde katern begint eene nieuwe folieering van
regelmatig, maar daar breekt ze af.
Die twee folieeringen zijn zoo niet van dezelfde hand dan
toch uit denzelfden tijd.
De band heeft verder 'n moderne folieering gekregen.
Reclamen en custoden vindt men op het einde der katernen
en ook op verschillende bladen in de katernen zeif ; ze bepalen
zich gewoonlijk tot het volgend woord, soms 2 of 3. In sommige
katernen zijn er custoden op het verso van elk blad.
Op bl. 222') staat nog eens :
Dit boec hoert toe die carthuser broders bitten Aemstelredam.
Het schrift is groot en alhoewel nog al regelmatig, is het
over 't algemeen slecht verzorgd. Vele stukken van den inhoud
zijn slordig geschrex, en, met tat van woorden die in de pen bleven,
letters die versprongen, grove taalfouten en ongerijmdheden,
zoodat men veronderstellen moet dat scriver of scrifster het
model hier en daar niet goed begreep. De stukken die er tweemaal in voorkomen laten trouwens blijken dat de arbeid slordig
is verricht. Het boek werd op verschillende tijden geschreven,
zooals deze herhalingen wel bewijzen, en eveneens de nota op
bladz. 148' : Byt om gods willen... Toch blijft het schrift zichzelf zeer gelijk.
De legende van S. Geroen is. van 'n andere hand in kleine
letter, of zij veel jonger is dan het overige schrift betwijfel ik.
De versiering bestaat ,enkel uit roode streepjes op hoof dletters, roode onderlijning der opschriften, en het aanbrengen
bier en daar van 'n paar stipjes voor oogen en neus in de kronkels eener hoofdletter, alsmede groote roode hoofdletters voor
de onderscheidene stukken en kapittels.
De leesteekens zijn C in 't rood, fungeert voor §§ of onderdeelen. Somtijds staat het voor het opschrift van hoofdstukken.
Uitroepings- of vraagteekens zijn niet voorhanden. De dubbele
punt komt dikwijls alhoewel onregelmatig voor en heeft de
waarde van , — ; -- : — . ; verreweg het meeste die van , of ; .
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Zij staat soms voor hoofdletters. In verzen duidt ze het verseinde aan. De woorden zijn door = gescheiden op 't einde der
regels, zonder acht te slaan op de lettergrepen, in de bontste
wijze. Dikwijls gaat het schrift over de afschrijving heen.
Verbeteringen
1) woorden zijn doorstreept met zwart, of rood, of rood
op zwart ;
2) letters zijn geexpungeerd met zwarte punten onderaan ;
3) vergeten letters of woorden zijn in margine aangelx acht ;
4) hier en daar zijn deze laatste verbeteringen ook boven
den tekst geschreven in kleiner schrift.
De verbeteringen zijn nog al talrijk, maar ze hadden tien
maal talrijker moeten zijn. Enkele uitgezonderd, zijn ze van
dezelfde hand.
**
Hier volgt nu 'n volledige inhoudsopgave van de stof in het
hsch. overgeleverd. Zonder dergelijke volledige opgave is er
voor 'n systematische studie over het een of ander stuk of traktaat geen mogelijkheid.

1) Cristinen leven die wonderlic heit

fol. 10"- 36" (1)

2) dat legende des heylighen maghet
sinte Tecle

fol. 36"- 38"

3) Blank.

fol. 39

4) Sinte aughustyns Kant boec
Incip. : idem. Explicit : ont sinen
god in synre memorien te hebben. fol. 40"- 67"
5) Op fol. 67" onderaan leest men : Dit

syn Salomoen die wise mans parabelen mitten Lexie als men leste in
die bibel.
Men heeft dit opschrift met inkt
doorgehaald, wellicht stood deze
tekst (of iets ervan) of fol. [68-691
die uitgesneden. zijn

[fol. 68 - 69 ] (2)

(1) Volgens de rnoderne folieering.
(2) Van de uitgesneden bladen zijn de randen nog aanwezig.

- 358 6) Een beclaghen sinte barnaerts van die
passie ons he'en.
Dit is niets anders dan de wel gekende gebeden « totten voeten xPris-

ti, den knyen, den svde, boste,
herten, aensichte, handen. »

fol. 68"-

73ro

7) Een stuk zonder opschrift beginnende:

Die aPostel zeit dat die inwendighe
menschke heeft twe oirdel ende over
hem warden ghezeten twe vonnis...
Expl. : ende aflaet alle der werelde
sonden die gods ons alien moet verlenen doer ghenade des ghebenediden sacraments sins heihighen
lichaems.
Het traktaatje bevat 20 « regelen »
om dit « inwendighe dingtael » good
te doorstaan.

fol.

73rO_ 78To

8) Hoe een niensch becort wart int wterste eynde In die vire des doets.
Inc. : Eerst war' als des siekens
menschen aderen beghinnen te dorren... Expl. : Dit is dat commendacie ende bevelinge die men doet
der verscheydenre sielen sel nae
lesen treck ende voir du kersten
siel inden naem des almachtige
Faders. Amen.

fol. 78"- 81"

9) Fol. 81", 82, 83 blank

fol. 81 - 83

10) Een exemPel van josePh
11) Item van onnoselheit
12) Een exemPel hoe dat een ionc kynt
sinen abt merle nam tot een noetgast int eweghe leven

fol. 84"- 92"

fol.

931.0 . 95,.0

13) Een exemPel vander abdissen
14) Een exemj,el van drie ctercken
15) Een exempel van een ridder

fol. 95'0- 97"
97._ 97.0

16) Een exempel van vill blyscaPPen

fol.

17) Van onser 11 70147.11 ell hoet

fol. 98"- 99"

9710 - 98r°
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18) Een exemPc1 van onser vrouwen hoe
si an dat voer offer quani

fol. 99"-101r°

19) Van onser Trouwen mantele

fol. 101r"-103"

20) Van mater misericordie

fol. 103"-104"

21) Een exemPet ecn seer vervecrlic
exempel van eencn bisscop die udo
hiet

fol. 104"-109"

22) ExemPel

fol. 109"

23) Van cc), harders dochte

fol. 109'-111"

24) Van enen yoeden (1) (onvolledig)

fol. 111"-112"

25) Dit syn soniniighe punten vanden veghevier die ghesprokcn syn cnde
gheoPenbaert syn overniits guidoens
siel.
Inc. Sizzle Auguslyn sprect inden
bo gie vanden ghelove lot petrum aldus: Dat is mirakel soe wat hogher...
Expl. Ecu leeraar seit beter is die
sonde to S C 117.ii C It dan dat si ghedacn
syn le betercn

fol. 113"-134"

26) Een rijmpje (2,

fol. 134r0

27) Dit syn viif pun ten die seer scadelic
zyn onder gheestelike menschen.
Dat een is eyghen minne...

fol. 135"-136v0

28) Zonder titel. Inc. Het 'waren vijf lees-

meesters to gader ende berieden wat
cy van gode sPreken wilden... Expl.
Ende het wyst den weds ten hemelryc ende het maect den mensche
een kynt gods.

fol.

135x0- I 36"°

29) Zonder titel. Inc. Het was een godet
mensch in ecn Lange quale... Expl.

...bleef meer die luchte in haer pant
ende hi ontvoer haer

fol. 136"

(1) N r 10-24 zijn door D. r,E 'Voovs afgedrukt in zijn Middel
nederl. Marialegenden, uitgenomen n r 22.
(2) In dit artikel afgedrtikt.
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30) Die iongheren vragheden since augustyn Karen vader wat een ziele waer..
dat ende is niemans scont dan haers
ongheoeffens syns

fol. 136"-137"

31) Dat bier na volghet is ghenomen wt
ruysbroecs woerden van Hu becoTingiten. Inc. Nu verstaet ende
merct mi wel welc zaken syn daer
alle dolinghe wt comen... Expl.
...sonder syn weten in menichvoudOhe-dolinghe.

fol. 137"

32) Eft ruysbroecs woerden vanden gheboden ende vanden raet goeds. Inc.

Dat syn alle die raden gods dat wi
ons selven later ende overwinnen...
Expl. Ende hi hadde al dat hi woude ende hi en soude niet ongheoerdens moghen ivillen.

fol. 13710-138"

33) Inc. Augustynus. Heer salich is hi
die di zninnen... Expl. Niemand

dan die hi latet

fol. 138"

34) Exempel. Tzvalef meesters syn verhe-

ven in der scolen to parys Ende elc
sprac sinen syn... Expl. ..ende alLe
sine natuere alle tyt versmaet ende
bedruct.

fol. 138"-141"

35) Sententien getrokken uit S. Gregorius. S. Barnaert. Boecius. Seneca.
Meester Albrecht

fol. 141

36) Verzen (1)

fol. 142"0-

m-142r°

37) Inc. Van vele sPrekens comen X sca-

den...Expl. of hi niet vele en sPrake 'fol. 142'443"
38) Exempel. Tot eenre tyt ghevielt dat
een predicaer sPrac teglzens een
mensche die beseten was...
'Vat mach dan daer spreExpl.
ken een sterflicken creatuur.
(1) Hierbij afgedruta.

fol. 143"
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39) Inc. Het syn Lien teykenen daer men
bi merken ;nag of een mensche
gode mynnet... Expl... ende diese
eert die eert good.

fol. 143"-145"

40) Inc. Meester leer mi hoe is wyslyc
leven sal... Expl.... alle der meeste-

ren const.
41) Een subtile ghedicht (1)

fol. '145,"
fol. 145`°- 14T0

42) Inc. En gheesteliken vrouwe carat (sic)

ghevraghet van enen geleerden man
hoe dat si tot ten staet des heyligen
levens waer (shecomen...
Expl.... to volghen al totter doot.
Na dit stuk staat geschreven: Byt
om goeds willen voer die gheene
die dit ghescreven heeft.
43) -Van sinte iohannes van damaschen
van barlam ende iosaphat. Inc.
Johannes van damaschen die een
hoege leerer was die bescryft ons...
Expl. ...e gde tot Karen graven gescieden grote mirakelen.
44)

fol. 147"-148"

fol. 148`1()-164r0

Inc. Itenz totes Iichame ons heren

xpristi salichtyc tontfanen so ghevet onse beer XII vruchten... Expl.
ewelic btyft mit gode in alre volcoemenheit.

fol. 164"0-165r°

45) Inc. Dit syn noch XII punten diet hei-

lighe sacrament ontfaen mit gansen
ghelove ende mit opset... Expl.
Daer 'ons toe bringen moet die
eewege vader.

fol. 165r°-165"0

46) Inc. Het syn XII pun ten die den men-

sche zeer hinderers tot volcomen
leven te leven... Expl. ...tot gode
ende sinen evenkeersten.

fol. 165"-166"

47) Inc. Dit syn XII raden der heyligher
evangetien... F,xpl. ...Ende en wit

hi di niet hoeien so nevi een te

di,

fol. 1661-0-166"

(1) Hierbij afgedrukt. Er zijn feitelijk twee samenhangende gedichten, en meerdere loshangende rijmpjes mee gemoeid.

- 362 48) Ondersceit tusschen der natuer ende
der ,pracien. Inc. Dit segghet die
hele scriftuer dat alle die werke die
sonder gracie... Expl. ...Soe doet dat
uwe heilicheit niet gheacht en si.
49) Vander vruchten des heilichs Sacraments.
Inc. : Die geen die onsen heer ontf aen sonder hoeftsonden... Expl.
...daar wa.ert die ziele bi gracien

fol. 166"-167r°

fol. 167"-167"

50) Een sonderlinghe goet ondersceit van
bekeeringhe der mcnschen, gheheel
te een sPieghelcn.
Inc. : Om dat somnzighe mensche
also blint syn sy van h erten... Expl. :
dus levet in mi. Dat wi alle hier toe
comen inoghen moeten des helPe
ons god.

fol. 167"-173'

51) Dit is een caPittel -totter ewigher wysheit alsoe die diener sprac mitter
ewigher wysheit.
Inc. :Die diener sPrac Du hebste mi
dicker gheseit van den ewighen ley en IVelc is die beste weecli...
Expl. ...le leeren inden ende te spieghelen in syn passie ende over te
dencken. Amen,

fol. 173,70_179v.

52)

Van vrede. Inc. : Pays is claerhede der
ghedachten. Expl . ...die soete myn-

naer ihesus xPristus die helpe
daer die ewighe vrede is.

017S

fol. 179T0..18(y0

53) Een ,c,oet leeringhe. Inc. : Hets is
waer Ja het is onmoghelyc te comen
van weelden te Expl :
Tot we/ken rustten ons bringhen
moet die ewighe ruste ihesus xPristus. Amen.

fol. 180ro_ 81ra

54) Dit is een scoen leeringhe op die passi
ons heeren. Inc. : Die twe en sestichste artikel is die gheestghevinghe...
Expl. : onsen wille in die wille
gods. 1Vaer toe ons helpen moet die
ewige zrvskeit.

fol. 181"-184"

-363-55) Inc.: Dit sPreect een goet meester: op

eertrycke syn noch menschen die
,meerder myrakelen doen dan sinte
Pieter... Expl. ...Dan of hi duusent
doden dede cp staen.

fol. 184"-185"

56) Inc.: Een ionghelinc vraechde syn
meester: Me. ester leer mi hoe is wiselic leven sal. Is hetzelfde stukje
als nr 40.

fol. 185r°-185"

57) Inc.: Dit syn X11 vruchten van den
sacramenten. Expl. ...nymmermeer
van Bode ghesceiden en wert

fol. 185''186"

58) Toten lichame ... is hetzelfde stukje
als n r 44.
59) Hetzelfde als n r 45.
60) Hetzelfde als n t 46.
61) Hetzelfde als n r 47.

fol. 186"-188"

62) Inc. Hier begheint die offycium totten
heiligen enghelen Ten eersten int
ghemeene Ende daer na elken
bisonder.
Expl.: Want wi also blint van ons
selven syn dat .-zeli den wecli goets
niet en kennen.

fol. 189"-192'

63) Dit sPrac onse hew here ihesus xPritus. Inc.: Onse here seghet Soette
mensche 'mi waer liever ende di
waer beter... Expl. : ...Wat een in
syn leven doet dat wol.gthet hem nae
al hi doet is.

fol. 192"-192"

64) Die aflaten die hier toe staen-soe wy
dese nae gheschreve ghebet leest als
soinmigize pausen gheconfirmeert
haeff.
Inc.: 0 soete niaria moder goets vol
alre gheugten ende goedertierenheit.
Expl. ... doer dyn groeter ontfarnzherticheit ende myltheit.

fol. 193"

(65) Dese glzebede plach een nionic to segghen voer rnaria beelt daghelixe
gruet.
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Inc. : lc groete iu scoene maghet...
Expl.: der gheweldegher gracien

ewelike met pode.
66) Dil gaf onse lieve heer hem merle to
grueten. inc.. God gruete di ihesus
kerst voer den vader... Expl.: ruste
ende ons ewelike leven.

fol. 1-93"

fol. 1 94r°

67) Dese:nae ghescreven ghebeden syn
zeer ynmich ende een salse sanderlinghe lesen des smoerghens als hi
eerst oP staet dit ghebet.
Inc.: 0 heilighc... toten beghinne
des behaghens. Expl.: ....god eeweliken sonder eynde.

fol. 19400..195,.„

68) Des avonts. Inc.: 0 heere god inlichte
ons dwsternisse... Expl. .,.dat
onser sielen scaden mach.

fol. 195v0

69) Dit ghebet sal men lesen XV daghen
lane men seente Katherinen mysse
beghinst in deser maniere naer ghe
screven.
Inc.: God gruete u wtvercoren scone
maghet Katherina... Expl.: ende
synre moeder niaria.
70) Inc.: Men vynt ghescreven dat onse

lieve vrouwe driewarf ryeP... ExPl.
...troesteloese moeder.

fol. 196"

71) Een ghebet. Inc.; 0 martelye' groot,
0 wonden diep. Expl. wt alre
poet.

fol. 196"

72) Een ghebet. Inc.: Wellecoeme edele
gods soen... Expl.: ende ewich leven
ons verleenen wilt.

fol. 196"

73) Een gebed met zoeveel aflaets als drobelen reeghenen mochte in eenen
da.zhe:
Inc.: 0 du alder zoetste lustelycste
elide alder begheerlycste... Expl.:..
ghebenedide soen die bider eivicheit
ghebenedyt moet syn.

fol. 197,0,

- 365 74) Een gebed. Inc.: 0 werdighe moedcr
gods ende saver onbeviecte map het.
Expl.: een zalighe ure in der doot.
75) Flier volghet een zeer devoet ghebet
...hetwelke wel hieten mach een
gheestelike inwendighe biechte.
Inc.: 0 alre goedertierenste hecre,
die die bitterer doet... Expl.: daer
ons toe helPen moet . die vader di
soon den heiligen gheest.

fol. 197"

fol. 198"-202"

Er zijn feitelijk 5 gebeden achter niekaar.

76) Eve gheestelike medecyn inde meditacie Anselmus. Inc. : 0 myne ziele
arm ende jammerlich... Expl. : 0
here ihesus xPristus wilt mi behouden. Die mitten vader etc....

fol. 202v0-205T0

77) Op folio 205" begint:
Van der vrese. Inc.: Al inijn levee
vervaert mi... Expl. : Des gon ons

die moghentheit des waders ende die
wysheit des zoens ende die goedertierenheit des heilighen gheest.

fol. 205"-207"

Daarbij is fol. 205" onbeschreven, en
wordt op fol. 206 v0 herhaald hetgeen op fol. 205" te lezen is.

78) Dit is die seven salmen Alsoe david
maecte als hi ghesondicht hadde
maer 01) elc vaers is wat toe ghedaen oin die devocie te verwrecken.
Ende is seer goes .ohelesen voer die
doot sonden.

fol. 207"-213"

79) Die Littanie van alle heiligen

fol. 213"-216'

80) Een meester sprac et syn liden
derike die weer...

er-

Herhaling van n r 55

fol. 217"

81) Een goede geestelike leeringhe.
Inc.: Een mensche versuyghet een
voert...
Expl.: wegliewiver verlossen sonde.

fol. 217"

82) Een exemPel. Een ermit seide is en
sie gheen viant... Expl.: ieghen di
alle dat di contralys.

fol. 217"

- 366 .83) Een exemPel van een

ioncfrouwe.

Inc.: Een. godlike .ioncfrouwe lack

eens in haer bedinghe ende haer
dochtte dat den duvel voir haer
stout... Expl.: soe seltu haestelyc
vercrighen dat hoechste wesen dynre sielen.
84) Van since geroen (1)

fol. 217"

Eindigt op fol. 220" met de woorden: doe regierde die anderde grave

van hollant gheheten dideric.

fol. 218"-220"

*

**

Hierop volgen nu de eerste serie van rijmspreuken. Voor
zoover ik weet is er een enkel reeds gedrukt : spreuk II. Ik heb
me veroorloofd korte ophelderingen in voetnotas te leveren. De
punctuatie is van mij. De teksten werden in 1903 afgeschreven,
in 1913 op het hsch. nog eens gecollationneerd.
fol. 134"

5

I
Dat is die rycste, die nu levet,:
Die noch goet, noch eer en hevet
Noch yet, daer hem syn sinnen oprusten:
Want dan mach hem syns ghelusten (1)
Nyet te hebben, niet willen, niet syn : (2)
Dat is dat wesen, wesen myn. (3)

II
fol. 142 r0 C Alder blyscapen een verghanc (4)
Dan daer men hoer der enghelen sane (5)
C Ende alder armoeden is een eynde (6)
yonder der ermer helle ellende.
(1) Volgens D. Dr, Voovs. Op cit. bl. LX : met jongere hand zeer
klein geschreven.
(1) Mack verbeterd tilt: mich. Dan is hij steeds tevreden met zichzelven.
(2) re hebben slaat op: goet, niet willen op : sinnen; niet syn op:
eer. Niet willen is ongeveer als : nihilo occupari. Rusten is hier : streven
naar jets.
(3) Indien het vers niet bedorven is, is de herhaling van wesen
opmerkelijk, in den zin van de hebreeuwsche uitdrukking : stijgende:
trap door herhaling.
(4) Is 'n bekend versje Cf. Tildschr. voor Nederl. Taal en Lett.,
Leiden 1904, bl. 54. Het blijkt dus dat es in het eerste vers ontbreekt.
(5) Lees : hoert.
(6) In 't Leidsche hsch.: wordt e. e; alder droefheyt; better belle;
drie lezingen die wel te verkiezen zijn. Daar ook heeft het rijmpje nog
de twee volgende verzen : Ach mensche, daer omme wilt voorsien. Want
van beyden moet u gheschien.

• een
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III
10 C Waerlec hi en dunct mi syn niet vroet

No

Die noch al te sterve heeft
Ende immer sterve moet. (7)
IV
C Gode mynnen ende hem ontsien,
Sonde scwen ende die vlien, (1)
15 C Gherne gheven ende noede werken, (2)
Ende van vianden altos wel spreken ;
C Die dat lade, god soude hem gheven
Bliscap ewelic na dit leven.

N°

V
20

C Ghi suit u bedencken in alre tyt :
Waen ghi quaemt ende wat ghi syt, Nota bene
Elide waer u te varen betaemt,
C Ende vat ghi waert eer ghi hier quaemt
Want ghi ymmer sterven moet
C Bride die doet comet onverhoet.

Op fol. 142Y0 staat

VI

25 C Die mensch soude altos dencken op gode
Want die werelt is loos :
Haier ghenuechte is onsuverheit (3) ,
Haer raet is hoverde ende ghierecheit,
Haer dienst is soet, haer loon is crane,
30
Haer bloemen is scoen, haer vrucht is stanc (4)
Haer sekerheit is verradenisse,
Haer medecine is verghiffenisse, (1)
Haer ghelove is lieghen,
Haer gheleisten is bedrieghen,
35
Voer bliscap geeft si grote rouwe,
Scande voer eer, loesheit voer trouwe,
Ende voer rijcheit armoede groet
Ende voer ewelike leven ende die ewighe doet. (2)
(7) Er ontbreekt 'n ver y rijmend op heeft, iets als : die van zijn
have niets (aan den arnie) geeft. Te sterve beteekent wel : bij zijn sterven. Lees : immer sterven.
(1) Lees : scuwen.
(2) Lees : wreken.
(3) Lees haer of hair. Dit versje is wel wat pessimistisch getint.
(4) In 't hsch. is stanc, verbeterd in scoen.
(1) D. i. giftmenging.
(2) Schrap het tweede : ende.
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40

C Dat scorpioen heeft een scoen aenschyn,
Maer syn stert is doet venyn (3)
Die den stert kent ende besiet
Ili en spelet mitten hoefde niet ; (4)
Dit waen ic, dat men wel verstaet,
Want die werelt is int einde queat.
VIII

45 C Onthoudt in u vyf punters goet
Salich is hi die se doet :
C Den tyt te verliesen selden,
Vrienscap ieghens die gheen die u scelden,
C In liden te hebben sachten moet,
Te miniien die u leyde doet, (1)
50
Ende bliscap in versmaetheden
Dat syn grote volcomen volmaecthede.

Vier folio's verder begint 'n nieuwe reeks spreuken, die,
in eenzelfden trant en versmaat geschreven (2), van hooger letterkundig gehalte zijn. In hetzelfde metrum zijn die welke Wu,
LEMS in zijn Bag. Mus I bl. 114-135 uitgegeven heeft. De versmaat past uitstekend bij doze kernachtige gezegden. De Wiirzburger dichter heeft (2 maal uitgezonderd, stroof XX en XXIV)
het zes-verzen schema steeds in 't midden gecaesureerd. Bij hem
hebben de meeste verzen staande rijmen, de caesuurverzen
steeds vrouwelijke.
Er is uit beide, en andere, verzamelingen wel 'n degelijke
keuze te doen om het verwaarloosde vak der zedelijke poezie in
onze bloemlezingen wat te verrijken.
De laatste strophe is wel de mooiste.
(3) Doe(ojt in 'den zin van doodelijk, niet in V. (cl. doodkruid,
doodsmart, doodwond.
(4) Slaat terug op : scoen aenschijen.
(1) Lees : leyden.
(2) Het metrum dezer spreuken is ook dit van het helaas te weinig gekende historische lied over Hertog Jan van Brabant (1332) . Vgl.
Nederlandsche Geschiedzangen door J. VAN VLOTEN uitgegeven, I bl.
38-43. Het werd voor het eerst uitgegeven door WILLEms in Belg. Mus.
Er is in 't metrum werkelijk iets kernachtigs en doorslaands.
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I
C Die werlt gheeft fol. 146"
al dat hi heeft
in den tiden :
Onstadecheit
5 onrust, arbeit
ende bitter liden. (11
II
C Hets groet ghewin :
dat een, met sin,
hem Baer toe keren :
10 Dat hi verblyt,
tot alre tyt,
in onsen heer. (2)
III
C Die heer, die spreyt
Ontfermicheit
15 op alle lien
Die hem mit oghen (3)
in horen doghen
aenesien.
IV

V
25 Onse beer mint (2)
gheen dinc
meer dan reynicheit,
Die mit mynnen (3)
in 't herte van binnen
30
is vercleyt.
VI
C Die niet ende neemt (4)
alset beteemt
der dinghe waer,
Als hi dus slaect (5)
35 die viant die waect
ende tret hem naer. (6)
VII
C Een reyn moet
die arbeyt doet
mit nendicheit,
40 Doe dit wort gheloent
ende ghecroent
alsoe hi verscheyt. (1)
VIII

C Dat witte cleyt
20 is reynicheit
in syn behuden,
In alien sticken
sel di micken (1)
dite behuden.

C Dat is goet
wat men hem doet (2)
dat nit en laect (3),
45
Als is die doecht
die therte verhoert (4)
ende salich maect.

(1) Versta : en na den tiden (dit
leven) nog slechters.
(2) Lees : heere en k(e)ere.
(3) Versta : waarin berusting en
hoop is te
(1) Lees sel du ; di te. Behuden i.
e. van wat onrein is.
(2) IV en V vormen een gedachte.
Lees wellicht : ons heere.
(3) Die : zulke. Schrap misschien :
van.

(4) Verbeter : en.
(5) Intrans. ongeveer ons staken :
werkeloos zijn, niet in Verdam.
(6) Om hem te bederren.
(I) Zoodra als hij sterft.
(2) VIII en VII vormen weer 'n
eenheid ; hem slaat op reyn moet.
(3) Niet afneemt, bederft, als b.v.
de deugd. Cfr hooger : Slaect.
(4) Lees : verhoe!t.
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Ix
50

C Die soe wie aensiet (5)
suns selfs verdriet
ende syn ghebreken,
Die en sel niet gheeren (6)
yemant te deren
mit fellers steken.
X

55 C Dien thert is zoet, fo4.147"
heeft een vermoet 1(1)
opten anderen : (2)
Dat si ter doecht
hem hebben ghevoecht,(3)
60 ende daer in wanderen.
XI
In hogher lusten,
en in rusten, (4)
ende in vreden,
Daer hanghet an
65 die punte vander (5)
salicheden.
XII

XIII
C Een herte op aerden,
mit hoverdeien (1)
75 vol gheblasen,
Hout tot alien tiden
den mensche in liden, '
en doet hem rasen. (2)
XIV
C Een herte vercont,
80 ende daer in veront
een wedermoet, (3)
En can tferdriet
vergheven niet
dat men hem doet.
XV
85 C ()ch heer god
hoe wort die sot (4)
int leste beswaert,
Die hem niet
in deser tyt
90 te recht en waert.
XVI

Een hert belast,
gebonden vast
mit swaren sonden,
70 Dat heeft onlede
onrust, onvrede
tot alien stonden.

C Soe Wien ghenoecht
dit edel doecht, (1)
dats een iuweel
Dat hem doet gheven
95 ewich leven
tot synen deel.

(5) Zelfde zin als : so wie so. n. i.
Verd.
(6) Verlangen. Steken, van woorden of daden.
I (1) Als zfst. nwd. niet in Verdam.
(2) i. c. op iedereen.
(3) Noord-Holl. taaleigen. De uitspraak was 0.
(4) Lees : ende.
(5) Lees van I I der S. Punte,

hier: angelpunt (n. i. Verd.) kern.
(1) Lees : hovaerden. De moderne
vorm hoverdeien, is voorzeker van
den afschrijver, nit zijn dialekt en
tijd.
(2) Lees : ende.
(3) Tedermoet is onderwerp van
veront.
(4) Die sot... die zich niet
(1) Cf. vs. 58-9. Vgl. Verdam.

—

371 —

XVII
C Hope doet
den reynen moet
in gode verbliden,
100 Ende alle onspoet
om tewighe goet
te lichter liden.
XVIII
Die sterke minne
doet vrije, sinne
105 laste liden,
Si drinct dat suer
des die natuer (2)
haer soul vermiden.
XIX
Hi is wel gheleert,
110 so wie dat keert
al daer den moet,
Daer hem waert (1)
al onghespaert
een ewich goet.
XX

XXI
Men vynt met (5)
duerbaers yet
in smensken sinne,
Alse (6) is aldaer,
125 reyn ende claer,
godlike mynne.
XXI/

Een reyn pert
is sonder smert
in alien weghen,
130 Daer en is niet
ewich verdriet
meer of te weghen. (1)
XXIII
Die syne scat (2)
hevet ghesat
135 in gasser vrcden,
Mach hem verhoghen;
hi is ontfloglien
fol 147"
alle onlede.
XXIV

115C Wye dat gode
ende syn ghebode (2)
in hogher lusten
Wil bescouwe, (3)
moet, mit trouwen,
120 van hinnen rusten. (4)

C Die vromelike
140 sonder wiken,
in der doecht (3)
Altoes opclivet (4)
ende bli p et,
is vol ghenoecht.

(2) Slaat terug op vrye sinne, i. e.
vrij, voor dat ze door de minne wer-

(1) Daer en is niet meer. Deze beteekenis van wegheli (verwijderen)
niet in V.
Ze woont den overgang tot het
XVIe eeuwsch gebruik.
(2) Dat wat hij als zijn hoogste
goed aanziet. In onverstoorbaren yr.
(3) Hier rijm met ghenoecht i. e.
geneugte.
(4) Hier wel • vorderingen maken ;
niet in V.

den ,onderjukt.
(1) doer... daer i. e. daar waar.
Waren is hier intr. op iemand w. ;
niet in V.
(2) Ik vermoed de tekst is corrupt.
(3) Lees : bescouwen.
(4) Dat is in den zielekern voortdurende onthechting plegen.
(5) Niets anders... dan g. m.
(6) Tenzij...
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XXVIII

XXV

Waer wil reginert, (1)
daer is verkeert
165 dat regiment ;
Recht ende reden
syn vertreden
ende verellent.

145C Tot hoghen dinghen
hoert sonderlinghe
neyndicheit ;
Die slaprich syn
Bats dubbelt pyn (1)
150 om niet
-arbeit (2)

.XXIX

XXVI

Een vat ontbonden, (2)
170 na synen doen
so gheeftet rooc ;
Na des herten wensch
so ghift die mensche (3)
syn oerdeel oec.

C Diet soe voeghet (3)
dat hem ghenoeghet
ende is te vreden ;
Die is wel bedacht
155 ende levet sacht,
in salicheden.

XXX

XXVII
0 edel ryc !
dyns ghelyc
niet en mach syn,
160 Van vroude tontfaen, (4)
ende wech te slaen
des herten pyn.

175

Die hoeden conde
tot alre stonde
synen mont,
Die maect hem vrede
tot alre steden (4)

180

in des herten gront.

XXXI
fol. 148"

Elc sy een man,
ende stride, dan
als des is noet;
Hi maec hem warm
185 ende roet den arm
in weder stoet.

VOOr en na de eerste stroof staat nog in 't hsch.
Vliet, swycht, ende ruste mit gode
Ende houdt nernstelike syn ghebode.
(1) Dubbelt wel uit : gedubbelt.
(2) Lees : om niet(t)e.
(3) Versta : alles, in alles.
(4) Hetwelk hierin bestaat : van V.
(1) Lees : regneert ; alleen, oppermachtig.
(2) Beteekent wel : een vat (vacs)

opengedaan geeft rooc (reuk, wasem) na (volgens) den inhoud. Niet
in V.
(3) Lees : mensch. Middeln. voor:
The wish is the father of the
thought.
(4) Lees : Stede.
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C Vlien, rusten ende swighen
190 Doen enen vercrighen
Salicheit.
**
In hetzelfde artikel van het Tijd. v. Leiden heeft Dr. de
Vooys ook het inciPit en explicit gepubliceerd van het reeds
besproken lied van Minne (bl. 66) en er op gewezen (bl. 71) hoe
hetzelfde lied voorkomt in een Berlijnsch hsch. .M. S. germ.
fol. 1027, waaruit hij incipit en explicit voor dat lied en nog twee
andere afdrukt. Daar wordt niet N,ermeld dat het hier bedoelde
dichtstuk reeds gedrukt is in 1848, door A. v. ARNSWALDT in
zijn Vier schriften von Johann Rusbroeck (Hannover-Hahn).
Ik heb me te vergeefs bemoeid het Berlijnsche Hsch. naar
Antwerpen te krijgen, en moet me dus wel tevreden stellen
met den tekst van v. Arnswaldt als deze zich bevindt op
bl. XXXVII der Inleiding. Alhoewel lang niet zuiver, is hij
op ettelijke plaatsen boven dien van het Wiirzburger Hsch. te
verkiezen ; hij krijgt dus de eereplaats. 'n Vergelijking der twee
teksten is zeer interessant, en het betreffende merkwaardige lied
kan dus wellicht in zijn oudsten vorm worden hersteld.

BERLUN (1)
It is tyt dat wi beginnen,
Mit onsen wille, schier,
Te clymmen in der mynnen,
Die tyt is nu al hier ;
Wy hebben versutnet so menigen
[dach
Mit onsen willen traghe ;
Mo(e)cht wy dat nu leggen af(2)
8 Soe en hoerden wy gene claghe.

WURZBURG
Tis tyt dat wi beghinnen
Mit onsen willen schier
Te climmen inder minnen
Die tyt die is nu hier
Wy hebben verswint soe meni[ghen dach
Mit onsen willen cracht (I)
Mochten wi nw dat legghen af
Soe en hoerden wi gheen ghe[clach

II Die ziele moet van bynnen
Tot gade syn gekeert,
Sal sy vyt hoger mynnen
Van waerheit syn geleert ; (3)

C Die siel die moet van binnen
Te gode syn ghekeer (2)
Sal si wt hogher mynnen
Wander waerheit syn gheleert

(1) Uit het medegedeelcle in Tijds.
v. Leid. blijkt het wel dat v. Arnswaldt het hsch. zorgvuldig heeft afgedrukt. De interpunctie in den Berl.
tekst is van mij.
(2) De (e) is boven de o geschreven in 't hsch.
Het klinkerrijm : af, staat dus wel
buiten kijf. Lees : mo(e)chten.

(3) Door de Waarheid ; in zake,
om wille van h. m.
(1)Men ziet hoe 'n slordige lezer
die 'n c uit 'n t leest, 'n tekst brutaal verandert. Cfr. evenzoo voor
verswint.
(2) Lees : ghekeert.

__ 374 Sy moet sich voir des meisters
[voet
Mit groten oitmode dalen, (4)
Sal sy van oiren wederstoit (5)
16 Troest of blytscap halen.

Soe moet si voer des meesters
[voet(3)
Myt groeter hoeden dalen
Sal si van haren wederstoet
Troest of blijscap halen.

III Syn ende synnicheide (1)
Moten hier toe mede gaen ; (2)
In lieve ende ok yn levde
Moet men al gelyke staen ;
Nature die moet sterven doit ;
Die geist die leget yn qualen
Also gem sold hi leren voirt (3)
24 In deser hoger scolen.

Gui ende sinlicheit (1)
Moeten daer te niet gaen
Van lieven ende van lyden (2)
Moet men ghelike staen
Natuer die moet sterven doot
Die gheest die leit in qualen
Hoe gaerne sond hi leeren voert
Al hider hogher scolen. (3)

IV Die schole die ick meyne
Dat is een stil afgront ;
Dair leert got alleyne (4)
Die zielen sunder mont ;
Sy mach hem sonder oge seen
Ende sonder swaerheit dragen
Der werlt mach sv daer ontvlien
32 Ende leren sonder vragen.

C Die scole die is meyne
Dat is een stil afgront
Daer leert god alleyne
Die sielen sonder mont
Men mag hem sonder oghen
[sien (4)
Ende sonder zwaerheit draghen
Der werelt mach si daer ontvlien
Ende leeren sonder vraghen.

V Als hi der mynne vraget, (1)
Wat woirdt om dair bericht ?(2)
I Gaet voirt al sonder tragen,
« Dv lucht en edel licht ! »

Als ghi der minnen vraghett
\Vat wart u dan bericht (1)
Gaat voert al sonder traghen
U licht een edel licht

(4) Dalen
e. doen dalen (vernederen).
(5)Al hetgeen haar onaangenaams, van natuurlijk standpunt,
overkomt. Cfr. Stroof III.
(1) Het rijmschema vergt 'n slepend rijm. De tweeklank (leiden) is
uitgesloten, lees daarom : synlichede.
(2) Lees te niete ; leide : verdriet.
(3) Het gedicht is wel in Brabantsch dialect, die oostmiddelned.
vormen zijn dus van den afschrijver.
Also(e) is boven hoe te verkiezen,
en is hier causaal voegwoord : vermits.
(4) Id eert of leeret; het metrum
moet echter niet onberispelijk wezen
in modernen zin.

(1) Noch Berl. nosh 'Wurzb. leveren 'n goeden tekst ; lees : si.
(2) Lees : hair.
(3) Beter dan 't Berl. ; de vorm
sick is daar wel ingeslopen nit het
dialect van den afschrijver.
(1) De G is nie duilelijk, S is
mogelijk.
(2) Van : zeker foutief.
(3) Tegenover qualen, zou men
geneigd zijn hier salen te lezen ;
maat in dit gedachtcnverband is
Scole de geijkte term.
(4) Men houde de tegenstelling
van nattier (sin) en gheest in
oog.
Men zeker foutief. Cfr. vs. 31.
(1) De vormen u zijn in vs. 34, 37,
38, latere verknoeiingen.

Is anderheit gestorven doit, (3)
So machtstu lair wel Buren
Ende syn altoes yn vreuden groit
40 Baven alle naturen ! (4)
VI Dat zuetste van der mynnen
Dat is een vuerich cloit (5)
Et ontstict dat hart van bynnen
Et mact den geist albloit
Is dit nyet eyn wonder cloit
Et bernt an alien syden
Et maect syn vuyr yut hert so
[groet
48 Dat kan den geist verb1yden.

375 U Licht die edel waerheit
[bloot (2)
Boven alle naturen
Is anderheit ghesturven doot
Soe moech di daer wel duerden.
Dat suetste van der mynnen
Dat is een vierich cloot
Het ontstect dat herte van bin[nen
Het maect den gheest al bloot
Is dat niet een wonder groet
Dat barnt an alien siden
Het maect een vier int herte so
[groet
Het can den verbliden. (3)

VII Blytscap yn den gheiste
Dat is eyn werscap fyn, (1)
Wie koemt tot dier feesten
Die mach wel salich syn;
Al hed hi es mer eyn broeckel[keyn (2)
Ende droenck hi van den wyn,
Wat Bruck yn dezer tyt mocht
[syn
56 Dat en weer om gene pyn. (3)

C Blyscap inden gheest
Dat is een weerscap fyn,
Die daer coemt totter feest
Hi mach wel salich syn ;
Al en had hys mer een brockel[kyn
Ende drone hi vanden wyn
[ontbreekt]

VIII Wacht u voir vrie geste ! (4)
Dat is die nauste rait ; (5)
Si werken al oir eischen
Al weert ok noch so quaet ;
Consciencie halden sy voir spot
Ende sunde voir gene misdade ;
Sus wanen sy toe krigen got !(6)
64 Och woe syn sy verraden !

Hoedet u van den vrien gheest!
Dat is die nauste raet ;
Si wrecken al haer eyschen (1)
Al waert oec noch so quaet :
Consciencie houden si spot (2)
Ende sonde voer gheen misdaet
C Aldus wanen si vercrighen god
Ach hoe syn si verraden.

(3) Anderheit is de samenvatting
van al het menschelijke tegenover
den Schemer.
(4) Cfr. vs. 10 : gade, oostmndl.
Hier schijnt Berlijn 'n beteren
tekst te bieden, gedeeltelijk toch.
(5) Wel reeds bekend svmbool uit
oude visioenen ; in minnedichten,
zoo -mei ik weet, ongewoon.
(1) Reeds Evangelie-voorstelling.
(2) Het parallelisme met droenck
la at hier at vooropzetten, vgl. broe-

gedurende twee eeuwen als de geijkte bewoording geldt.
(5) Nauste : die men het meest behartinn moet.
(6) Daarenboven, op den koop toe.
Maar hoe bedrogen komen ze uit.
(2) De volgorde der gedachten
vergt de omzetting dezer verzen
naar het Berl. hsch. ; maar vs. 37
nit Wurz. schijnt origineel, en te
verkiezen boven het voorbarig Berlijnsche, dat uit het verband schiet.
(3) Ben der kreupelste strofen.
Of ze origineel is ?
(1) Het klinkerrijm is wel te
ha n (-Maven.
(2) De Oostmiddelnederlandsche

ekelkyn.
(3) Om : hem.
(4) Bekende voorstellin v, van tegenstanders der echte Minne, die

Ten waer hem ghene pyn.
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IX Wie halt syn herte puyr

Die en darf nyet wesen blynt :(1)
In hem is een figuyr
Die al dynck wal bekynt ;
In om is eyn edel stat
Dair got altos wil rusten,
Als hi dan hevet der engel
[schat (2)
72 Wat mach hem anders lusten.
X Dryngh doir die creaturen,
Leer rusten up dat bloit, (3)

Al moesten dat besuren (4)
Et is eyn salich coop.
Du salt hier na in resten syn
Al myt den saligen geisten,
Ende dryngen doir die seraphyn.
80 Al tot der hoger feesten.

Wie houdet syn hertkyn puer
Die en deerf niet wezen blynt
In hem is een fyghuer
Die alle dine bekeint
In hem is een edel stat
Daer god altoes wil rusten
Als hi dan heeft der enghelen
[scat
Wat mach hem anders lusten.
C Dat dringhet doer die creatu[ren (7)
Leer rusten op een vloot
Al moetstu dat besuren
Tis di een salich coop
Du sulstu daer na in rusten syn
Al mytten salighen gheesten
Ende dringhen doer die sera[phin
Al totter hogher feesten

Die ons god heft bereidt,
Geen tongh en kan volspreken
Die grote werdicheit ;
Daer is vreude sonder vergaen,
Ende rycheit sonder ontberen,
Ende schoenheit boven al ver[siaen ;
88 Wat sal ons mogen deren ?

Die vreuchde die is onghemeten
Die god ons heft bereit
Gheen tonghe en can volspreken
Die grote waerdicheit
Daer is vreuchde sonder ver[ghanc
Ende rycheit sonder ontberen
[ontbreekt]
Wat sal ons moghen deeren.

XII Biddet al ghemeyne (6)
Den vader mynnentlike :
Dat hi ons misdaet cleyne,
Ende make ons ziele ryck,

Nu bidden wi al ghemeyne
Den vader mynnentlyc
Dat hi onse misdaet cleyne
En maec ons therte ryc

XI Die vrucht is ongemeten (5)

vormen; Widen, om, wie heeft het
Wiirzbiirgsche hsch. omgezet. Voor
't overige levert het hier weer 'n
slordigen t ekst.
(1) Darf = kan ; want in hem
leeft en ziet 'n wezen (aangezicht)
d at...
(2) De Godheid zelve bezit op
dien troon.
(3) Het wezen, dat, bloot, Wezen
is en geen gebeurlijkheid of veranderlijltheid aan zich heeft.

(4) Enkel met veel lijden zoover
brengen. Lees : moetstu.
(5) Lees : vruechde.
(6) Waaruit blijkt dat het lied
werd opgezegd en zelfs gezongen in
gezelschap.
(7) Alhoewel dit zeker foutief is,
met betrekking op «figuurp, heat
stroof X uit Wiirzburg toch weer betere lezingen.
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Ende make ons des toevals
[quyt (1)
In desen armen dale,
Ende hi na deser corten tyt
96 Ons alien tot om hale !
Amen.

Ende hi ons maec des toevals
[quyt
In desen armen dale
Ende hi na deser corten tyt
Ons alien tot hem hale.
Amen.

Bemerkingen. 1°) Dat dit lied niet van Hadewych is, staat
vast; al klinkt de aanhef Hadewigiaansch. Er is te weinig kunst
aan het woord. Er zijn te veel opvattingen en uitdrukkingen,
die tot 'n latere periode der Minne-mystiek behooren. Reeds .n
strafe II. b. v. het Sy moet si voir meeesters voet..., en de
overige technische bewoordingen als ziele sonder mond... anderheit... blootheit... enz. zijn uit de XIV(' of het einde de.
XIII' eeuw.
In alle geval na-Hadewigaansch. Beelden als a een vucrich
cloot » zijn, ook op zichzelve, reeds daarvan 'n bewijs.
2°) Maar het lied, naast enkele Hadewigiaansche opvattingen, lijkt meer op de Ruysbroecksche mystiek betrekking te
hebben. Natuurlijk is het niet van den Meester, daarom is het
weer over 't algemeen, in den vorm vooral, te volmaakt. Uit zijn
school echter is het \vel; het zit vol van reminicensies, al kan ik
geen strofe of vers aanduiden, die nagenoeg met 'n uitspraak van
Ruysbroeck eensluidend zijn.
3°) Er zijn ook opvattingen en uitdrukkingen in, die steeds
in herinnering brengen enkele der post-Hadewigiaansche Rythmata, al is het metrum hier geheel anders. Drie vrie geeste(n)
nit stroof VIII duiden ook op toestanden die in die XIV' eenw
tehuis hooren, en liefst in de eerste helft.
1k ben dus ook geneigd ons gedicht te dateeren ± 1325.
Het verdient in alles opmerkzame studie, en zoodra we beter georienteerd zullen zijn in de mystieke letterkunde der XII-XI \''
eeuwen, zal het wel zijn plaats vinden en bewaren.
Antwerpen, 26-5-25.
Dr. D. A. STRACK E.

Slotwoord. Dr. de Vooys sprekend over Ms. German, fol.
1027 uit Berlijn, gewaagt maar van die geestelijke liederen.
Er zijn er echter nog meer uit dit hsch. te publiceeren; want
A. Reifferscheid, 1)1. 56, somt er nog verschillende op onder
IV : Verschiedenes.
(1) In den zin van :

kwaadvolle geheurtenis of toestand,

fol.
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1k geef hier het incipit en explicit, om de opzoekingen en
vergelijkingen te ‘ergemakkelijken.
0 helige geist varier ende sone
I] fol. 153
Die eyn Got is yn drie personen.
In lyden suit du u verblyden
Ende leven in verduldycheyt
Dit is dat slot der heiligher Drievuldicheyt.
Ik merk daarbij op, dat Blommaert een dergelijk lied nit
het Hulthemisch hsch. publiceerde in zijn Oucl-vlaamsche ge
dichten.

II] Van drie doden konyngen/ende van drie levendigen konynghen.
In eynre suter zomer tyt,
Soe men minnentliken siet,
Lief gras bloyen menigherleye
Als ons die tyt van meye;
So wart een grote iacht gestalt.
• • • ...........
Dat wy syn hulde verwerven
156
dan wy sterven
Des gunne ons got van hemelryc
Iii siren tronen ewelyc. Amen.
Deze twee gedichten zijn in den codex afgeschreven in het
jaar 1436.
Ook vermeldt Reifferscheid nog bl. 54 onder : II : Verschiedenes, de \,olgende.
I fol. 107
Een spiegel alre minschen
Ick rade u allen dat ghi u daer toe keert
Ende ghi alle daghen sterven leert
Want got en heft ons nyet te weten ghegheven

154

Dyenestu der werelt du blyef bedrogen
Als du moges syen myt oghen.
II] fol. 108
Dat ordel dat die scepen wysen
Des en kan ick niet geprysen
Oc en kan ick des ghelasteren nyet...
Den armen als den ryken
Nu ende toe alien stonden
Als dat hier voirmaels is gevonden.
III]

fol. 108

Die tien gebode gaets te ryme.

Deze drie laatste gedichten zijn ± 1406 geschreven.

VAN DE VEN -HEREMANS-FONDS.
-

Het - doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal Ca

ld ienschajti le bevorderen, door het uitgeven, in het Neder-

landsch, T an nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige
Wetenscharhen, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van
den Ingenieur. »
Derhalve worden bij, de Koninklijke Vlaamsche Academie
verken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Inge_zonuen verhandelingen worden in handen
gesteld v an drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Coinmissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennismaking pan
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken.

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

*
**
Pater J. SALSMANS-FONE S.
Krachtens het Koninklijk
Houdende goedkeuring van het
Vlaamsche Academie voor het
zal .de jaarlijksche intrest van
worden naar eigen inzicht en
heden :

Besluit van 25 Januari 1909,
Reglement door de Koninklijk(
J. Salsmans-Fonds vastgesteld
dit Fonds door haar gebruikt
naar den eisch der omstandig.

at hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitge
ten van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde
b' hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het
gebied der Roomsch-I:atholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer, catechese, homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke
liederen en gedichten, ordensregelen.
r 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.
dl hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de
)1demie ondernonien uitgaven i^! den aard van de onder littera a eu h

pmrr•rremde.

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

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

ACHTSTE TIJDVAK :

1926-1927.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

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

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglen! 'nt van
het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen en Mededeelingen
.ter Academie, jg. 1912, blzz. 884-885.

Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van
hun werk of werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, K- ningstraat, 18, te Gent (met vermelding op het adres
Voor den A ug. Beernaert-prijs), in te zenden
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° Verslag over de vergadering
2° Vier Mechelsche Geschiedkundigen in de XVIII

Dr J.

MUYLDERMANS,

'

Eeuw door

387

werkend lid

30 Een onuitoegecen Brief van L. Guicciardini.
Dr M. SABBE, werkend lid

door Prof

4° Theologisc5e toelichting hij Vondels gedichten, door J.
MANS S. 1., werkend lid
5° Prijsvragen voor 1926

429
SALS-

434
441

Vergadering van 19 Mei 1926

Waren aanwezig : de HH. Prof. Dr. L. SCHARH, bestuurder, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, onderbestuurder, en Dr. L.
GOEMANS, bestendig secretaris ;
de HH. K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Kan. Dr. J. MUVLDERMANS, Kan. AM. JOGS, IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, 0.
WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. J. VERCOULLIE,
Mr. ' LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE,
J. JACOBS, K. VAN DE WOESTYNE, Prof. Dr. J. PERSYN, Prof.
Dr. M. SABBE, Mej. M. E. BELPAIRE, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER en J. SALSMANS S. I., werkende leden;
Lieten zich verontschuldigen de HH. G. SEGERS, werkend
lid, F. V. TOUSAINT VAN BOELAERE, AL. WALGRAVF, en Dr. J.
VAN MIERLO S. I., briefwisselende leden.
*
De Bestendige Secretaris leest bet verslag over de April-vergadering; het wordt goedgekeurd.
*
* *i

Leopoldsorde. — Bij Koninklijk Besluit van 8 April 1926
(Staatsblad van 23 April) werd Prof. J. VERCOULLIE, werkend
lid der Koninklijke Vlaamsche Academie, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde.
Kroonorde. Bij Koninklijk Besluit van 8 April 1926
(Staatsblad van 8 Mei) werd Dr. J. CUVELIER, briefwisselend
lid der Academie, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.
— De Bestuurder wenscht Prof. VERCOULLIE en Dr. CUVELIER
geluk met deze onderscheiding. (Toejuichingen) .
*
* *

AANGEBODEN,, BOEKEN
Door de Regeering :
Academie Royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences

morales et politiques. Memoires. Coll. in 8°. T. XX, fasc. I et
Id. Classe des Beaux-Arts. T. II, fasc. 3.
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Id. Bulletin de la Classe des Lettres en des Sciences morales et
politiques. 5e Serie, T. xi'. 1926, N° 6 1-2.
Id. Bulletin de la Classe des Beaux-Arts. T. VIII. 1926, N° 8 1-3.
Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te
Gent. 33 e jaar, n o 2.
Door de Gemeente Rotterdam :

Catalogus van de Bibliotheek der Genteente Rotterdam. Aanwin.
sten op verschillend gebied. Jan.-Febr. 1926.
op verschillend gebied. Jan.-Febr. 1926.
Door de « Bremer Wissenschaftliche .Geselischaft

D:

Abhandlungen and Vortriige. Heft 1, Jahrgang 1, März 1926.
Door de c Bibliotheque de l'Universite d'Aix

D:

Annales de la Facultó des Lettres, t. XIII, nos
Annales de la Faculte de Droit, N. S., n° 13.
Door de c Academie Tcheque des Sciences et des Arts », te jPraag :

Bulletin international. XXVe annee 1925.
Rospravy. Trida III, Cislo 61.
»

» II, Rocnik XXXIII.

Sbirka Pramenuv, Skunina II, Cislo 24.
»

»

»

III,

»

8.

Biblioteka Klassiku. Cislo 33.
Nova encyclopedic.
Sbornik prirodovedecky. 1925, Svazek I.
Ceskornoray ska Heraldika. II.
Topografie starovekelto rima.
Memorandum.
0 Podstate Arealu eury topnich. Cast IV.
Door het « J. Halle Antiquariat » Munchen :
Wiegendrucke. Katalog 59.
Door het Davidsfonds :
Loutering, door JET' SCHEIRS. (Nr 210 der uitgaven van het Davidsfonds).
Door het Willemsfonds :
Voor Jong en Oud. Sprookjes verzameld door
(N r 162 der uitgaven van het Willemsfonds.)
Door den heer

OMER WATTEZ,

VICTOR DE MEYERE.

werkencl. lid :

Goedroen. Adel en Schoonheid nit de 1Vliddeleeuwen.
Helgi-Horand-Parcival-Lohengrin-Tannhtiuser.
OMER WATTEZ :

Door Prof. Dr. M

SABBE,

ERNALSTEEN (Jos.),

Het Altaar der Sint-Jorisgilde te Brecht.

Door J.

SALSMANS S.

werkend lid, vanwege den Schrijver :

I., werkend lid, vanwege den Schrijver :

Tongerloo en 's Hertogenbosch. De Dotatie der nieuwe Bisdomnien
in Brabant. 1559-1596. Dissertatie tot het verwerven van den titel van
Doctor in Zede- en Geschiedkundige Wetenschappen, door AMBR. ERENS,
0. Praem., licentiaat in Zede- en Geschiedkundige Wetenschappen, archivaris der Abdij Tongerloo.
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Door J. SALSMANS S. I., werkend lid:

Geneeskundige Plichtenleer (Deontologia medica) door J.

SALSMANS,
S. I., prof. in de zedenleer. Inleiding door Dr. H. DE STELLA, hoogleeraar

te Gent. III° uitgaaf (Herzien en vermeerderd).
JOOST VAN DEN VONDEL. Jozef in Dothan. Treurspel in 5 bedrijven,
taal- en letterkundig verklaard door A. M. VERSTRAETEN, S. I. 86 uitgaaf
bezorgd door J. SALSMANS, S. I.
Door den Heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen :
1925. Officieele Processen-Verbaal der Zittingen van den Provincie-

raad.
Door den E. H. JAN BERNAERTS, te St-Jans-Molenbeek :
Tooneelgids, l l e jg. 1924 en 1925.
Door de Schrijvers :

Grieksch leesboe'' met inleidingen en aanteekeningen, door A. GEERERAERT, S. I. II. Herodotos. IIe deel : Inleiding, aanteekeningen.
JEAN GESSLER, Hasselt : Contribution a l'etude du tres ancien droit
liegeois. II. Appel ou recharge dans la Charte de Colmont.
Un soldat de Xenophon a eternue, par JEAN GESSLER. (Bulletin
bibliographique et pedagogique du Musee belge. 15 avril 1926).
De Aalstersche Munt, door PETRLTS VAN NUFFEL.
Door de Redactie :
A bendland. Jahrgang I, Heft 8, 1. Mai 1926.

LETTERKUNDIGE MEDEDEELING
Door Prof. Dr. M. SABBE, werkend lid, over Het Altaar der
Jos. ERNALSTEEN. (Brecht, L.
Braeckmans, 1926).
Met genoegen, zegt h. Sabbe, bied ik, uit naam van den
schrijver, aan de Academie een exemplaar van genoemde studie
aan.
De vlijtige Kempische navorscher vestigt hier de aandacht
op het merkwaardige drieluik, de legende van St-Joris voorstellende, bewaard in de St-Michielskerk te Brecht. Hij bescibrijft
het schilderij met behulp van de « Legenda aurea ,», die er om
zoo te zeggen zin voor zin werd op gevolgd; leert ons dat de schilder van dit werk Goeswijn van der Wevden is; en verhaalt verder de lotgevallen van het werk.
Het is een zeer verdienstelijke bijdrage tot de geschiedenis
onzer schilderkunst, waarvoor wij den schrijver erkentelijk moeten zijn.

St-Jorisgilde te Brecht, door

MEDEDEELINGEN
1° Plechtge Vergadering. — Brief van 5 Mei waarbij Prof.
Dr. J. ScHRIJNEN, hoogleeraar te Nijmegen en buitenlandsch
eerelid der Academie, aanvaardt als feestredenaar op te treden
op de Pledhtige Vergadering van het loopende jaar, met een verhandeling getiteld Moderne taalgroei.

- 382 2°) James Weale=herdenking. — Brief van 12 Mei 1926, uitgaande van de « Federation archeologique et historique de Belgique » en onderteekend door haar voorzitter den heer C.
TULPINCK, waarbij de Academie verzocht wordt haar hooge bescherming te willen verleenen aan de betooging van openbare
hulde, door de « Federation » ingericht tot herdenking van
JAMES WEALS, in leven buitenlandsch eerelid der Koninklijke
Vlaamsche Academie. — Als afgevaardigden der Academie worden aangewezen de HH. K. DE FLOU en Prof. Dr. A. VAN HOONACKER; als plaatsvervangend afgevaardigde Prof. Dr. M. SABBE.
3°) Proeve over de Moderne Talen. — Aanstellen van een
voorzitter van de Jury. — Bij brieve van 15 Mei 1926 verzoekt
de Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten de Academie
in een aanstaande vergadering een titelvoerenden en een plaatsvervangenden voorzitter te willen aanduiden voor de Jur y helast
met het afnemen van de proef over de moderne talen.
Worden voorgesteld :
a) Tot titelvoerenden voorzitter :
Brabant : Prof. Dr. A. VERMEYLEN;
Antwerpen : J. JACOBS;
Oost-Vlaanderen : Prof. J. VERCOtTLLIE;
West-Vlaanderen : Prof. Dr. A. VAN HOONACKER;
Limburg : Prof. Dr. J. MANSION.
b) Tot plaatsvervangepd voorzitter :
Brabant : Prof. Dr. J. PERSYN;
Antwerpen : G. SEGERS;
Oost-Vlaanderen : Mr. L. WILLEMS;
West-Vlaanderen : Prof. Dr. L. SCHARPi;
Limburg : Prof. Dr. R. VERDEYEN.
4°\ Brlefwisseling van, met en over Hendrik Conscience uit
de jaren 1837 tot 1851. Met Inleiding en Aanteekeningen van
Dr. A. JACOB. IP deel. — Het bestuur stelt aan de Academie
voor dit tweede deel uit te geven zooals het eerste en aan den
Schrijver te vragen het work te volledigen, indien hij het wenschelijk acht. Van dit tweede deel werden de blzz. 1-288 gedrukt.
— Aangenomen.
51 Handschriften van Vlaamsche Schijvers. — Onder dagteekening van 13 Maart 1926 ontving de Bestendige Secretaris
den hieronder volgenden brief van den Weled. Heer Minister
van Wetenschappen en Kunsten :
Heer Bestendige Secretaris,
Ik meen dat het niet ongepast zou zijn dat, met het oog
op het vormen van het embryo van een Museum van natio-
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nale Letterkunde, de Koninklijke „Academie van Vlaamsche
Taal- en Letterkunde zich ermee onledig hield de handschriften van Vlaamsche schrijvers, zoo levende als doode,
te verzamelen.
Dit fonds zou kunnen samengesteld worden hetzij door
aankoopen onzer bezwarende voorwaarden, in openbare
veiling of uitterhand, hetzij door vrijwillige g-iften vanwege
den schrijver zelf of van een persoon die belangwekkende
manuscripten zou bezitten. De drukproeven door den schrijver v erbeterd, de exemplaren van zijn werken van kantteekeningen voorzien, zouden insgelijks deel van deze verzameling kunnen uitmaken.
Het lijdt nauwelijks twijfel of zekere handschriften van
de beroemdsten onzer overleden Vlaamsche schrijvers zijn
nog ter beschikking van een eventueelen kooper. Het zou
mij aangenaam zijn indien uw Gezelschap, beter dan eenig
ander lichaam geschikt om deze kostbare herinneringen te
groepeeren, zich moeite deed ze op te sporen en den aankoop
ervan te betrachten. Wat de nog lev ende letterkundigen betreft, dichters, roman- en tooneelschrijvers, ik twijfel er niet
aan of velen hunner zullen er in toestemmen ten bate der
Academie, die er de zorgzame bewaakster zal van zijn, de
handschriften van de nog in hun bezit gebleven werken of
te staan. Wat de uitgaven betreft die in voorkomend geval
het aanwerven van deze reliquiae zou veroorzaken, ik meen
dat het gewenscht zou zijn ter gelegenheid van de budgetaire
voorstellen voor het jaar 1927 aan den tekst der rubriek
« Materieel » van de begrooting der Academie de woorden
« Verwerving van handschriften » toe te voegen.
1k ware U verplicht, Heer Bestendige Secretaris, deze
opperingen ter kennis van de Academie te willen brengen
en mij te laten weten welk gevolg zij het gepast zal gevonden
hebben eraan te geven. Het zal wel overbodig zijn U te
wijzen op het belang dat dergelijke verzameling voor de
Nationale letteren zou opleveren en meen mij eraan te
mogen verwachten dat dit denkbeeld bij uw Gezelschap al
de Ivelwillendheid en de aandacht, die het m.i. verdient, zal
verwekken.
Hoogachtend.
Na beraadslaging neemt de Academie het voorstel van den
H. Minister aan en besluit hem een brief te laten schritven, waarbij de wensch zal worden geuit dat de verzamelde hss. in de
lokalen der Academie voor altijd zullen worden hew aard.
*
**
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MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSIEN
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio= en Bibliographie. — De heer Prof. L. VAN PUYVELDE, wn. secretaris, legt
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig de heeren Mr. L. WILLEms, voorzitter,
Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, ondervoorzitter, K. DE FLOU,
Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, Is. TEIRLINCK,
Dr. L. GOEMANS, Prof. Dr. M. SABBE, leden.
Bij afwezigheid van den heer MANSION neemt de heer VAN
PUYVELDE het ambt van secretaris waar.
Aan de dagorde staat :
1°) Vier Mechelsche Geschiedkundigen in de XVIII' eeww.
Lezing door Kan. J. MUYLDERMANS.
In de XVII' en XVIII' eeuw werd de wetenschappelijke
geschiedschrijving duchtig beoefend te Mechelen. Reeds heeft
Kan. Dr. J. Muyldermans in een vroegere lezing gehandeld over
Cuypers. Heden spreekt hij uitvoerig over vier andere belangrijke geschiedschrijvers van_ Mechelen uit de XVIII' eeuw, en
geeft hun volledige biographie en bibliographie.
De meest gewaardeerde onder hen is de Kanunnik van het
Mechelsch kapittel Cornelis van Gestel, geboren in 1658, gestorven in 1748, schrijver van Historia sacra et profana Archiepiscopatus Mechliniensis, uitgegeven 1725.
Rumoldus Nicolaus van den Evnde, eveneens Kanunnik van
het Kapittel, geboren in 1697 en gestorven in 1765, is de schrijver
van Provintie, stad en district van Mechelen, uitgegeven in 1770,
en Generale Chronycke beginnende van 17oo tot 176o, een hand schrift dat verdwenen is.
Geeraard Donrinicus G. de Azevedo, geboren te Mechelen
in 1712 en gestorven in 1782, en zijn broeder Jozef Felix de
Azevedo, geboren te Mechelen in 1717, gestorven in 1794.
Geeraard is de voornaamste van beiden. Hij werd tot de geschiedkundige studie opgeleid door Kanunnik van Gestel en werd
eveneens Kanunnik te Mechelen. Hij was een uitstekend geschiedkundige voor zijn tijd : hii ging naar de eerste hron, doch
schreef voor het yolk ; in den Leuvenschen almanak liet hij een
reeks kronijken verchijnen en verder zijn van zijn hand nog
enkele kleine werken over plaatselijke geschiedenis te vinden.
Zijn jongere broeder, een leeken-kannnnik te Mechelen, was in
hoofdzaak een genealogist.
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2°) Een onuitgegeven brief van L. Guicciardini. — Lezing
door Prof. Dr. M. SABBE.
Dr. M. Sabbe bespreekt een onuitgegeven brief van Ludovico Guicciardini, bewaard op het Staatsarchief te Florence, en,
gedagteekend van April 1588. Lit dit stuk blijkt, dat Guicciardini in dit jaar aan zijn vorst, den groothertog van Toskanen,
Commentarii opstuurde over de gebeurtenissen in de Nederlanden. Dr. M. Sabbe meent dat die Commentarii een soort van
voortzetting zijn van den bundel door Guicciardini onder denzelfden titel uitgegeven in 1565. Uit inlichtingen verstrekt door
het Staatsarchief te Florence blijkt dat er aldaar talrijke naamlooze berichten uit Vlaanderen aanwezig zijn, loopende over de
jaren 1560-1589. Het ware wenschelijk over de herkomst en de
waarde van die berichten grondige opzoekingen in te stellen.
2°) Bestend'ige Commissie voor het Onderwijs in en door
het Nederlandsch. — De heer 0. WATTEZ, wn. secretaris, legt
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE,
voorzitter, J. JACOBS, ondervoorzitter, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AMA.41` JOOS, Dr. L. GOEMANS, OMER WATTEZ,
Dr. J. PERSYN, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE en Prof. J. VERCOULLIE.
In afwezigheid van M. SEGERS, neemt de H. WATTEZ het
ambt van secretaris waar.
Aan de dagorde staat :
1°) Taal- en letterkundig Onderwijs in de Lagere en Middelbare School. Lezen en Opstellen. — Lezing door GUSTAAF
SEGERS. (Bespreking der besluiten van de lezing in de maand
September gehouden.)
De Heer Segers afwezig zijnde, vraagt de H. bestendige
secretaris L. Goemans het woord om toe te lichten wat er in de
laatste jaren op het gebied van taal- en letterkundig onderricht
in het Middelbaar Onderwijs is gebeurd.
Spreker zal in de volgende zitting zijne rede voortzetten.

2°)Lager en Hooper Onderwijs. Volksletterkunde en Hoogere Literaire Kunst. — Lezing door G. SEGERS.
Het uur gevorderd zijnde, wordt de lezing van den heer
Segers, waarvan de tekst aan den Bestendigen Secretaris werd
medegedeeld om gelezen te worden, tot de v olgende vergadering van de Commissie uitgesteld.
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DAGORDE
1°) Wedstrijden. — Lezing der verslagen over de ingezonden
prijsantwoorden. (Art. 31 der Wet van 15 Maart 1887 en Kon.
Besluit van 23 Maart 1891) .

2°) Plechtige Vergadering op Zondag 27 Juni. — Vaststelling van het Programma. — Op voorstel van het Bestuur wordt
het programma als volgt vastgesteld
1°) Openingsrede door den beer Bestuurder Prof. Dr.
L. ScHARPC
2°) Rede door Prof. Dr. J. SCHRIJNEN, buitenlandsch eerelid der Academie, en hciogle:,raar to Nijmegen, over Moderne

taalgroei.
3°) Uitslag der wedstrijden en uitreiking der behaalde
prij z en .
4°) Lezing door J. Salsmans S. I., werkend lid: Theologische
toelichting bij Vondels gedichten. — Op voorstel van den
Bestuurder, beslist de vergadering dat de lezing van den E. H.
SALSMANS ill de V erslagen en Mededeelingen zal opgenomen
worden.

Vier Mechelsche Geschiedkundigen
in de XVIll e Eeuw
door

Dr

J.

MIJYLDERMANS,

werkend lid der Kon. Vl. Academie.

1k zocht naar inlichtingen over het Mechelen der XVIII"
eeuw, en, in 't doorbladeren van 't gewaardeerde werk van wijlen den heer J. Baeten Verzameling van Naanirollen beitrekkelijk de kerkelijke geschiedenis van het AartsbisdomMechelen( 1),
vielen mijn oogen toevallig op het volgend alinea : « Met genoe» gen merken wij op, dat de kerkelijke geschiedenis van Meche» len zeer veel verschuldigd is aan de Kanunniken van O.L.V.,) kerk : Cornelius Van Gestel, Rumoldus Nic. Van den Eynde
» en (de gebroeders) Gerardus Dominicus de Azevedo en Jos.
» Felix Ant. Franc. de Azevedo ». Vier geestelijken, die op het
gebied der geschiedenis werkzaam waren als kronijkschrijvers,
en wier nagelaten schriften zeker niet zonder verdiensten zijn.
Zij waren tijdgenooten, en hebben elkaar, als dienstdoende
kanunniken der collegiale en parochiale kerk van 0. L. V.-.
over-de-Dijle, in den loop der XVIII e eeuw gekend, en, ongetwijfeld ook zijn zij elkander behulpzaam geweest in hunne
historische navorschingen (2).
Aan hun nagedachtenis wezen deze bladzijden toegewijd.

(1) Dit werk in drij deelen, het l e met 322 blzz. 8°, het 2e met
456 blzz. en het 3e met 112 blzz., verscheen z. j. ter drukkerij van.
E. en 1. van Moer tot Mechelen. De schrijver, eerw. heer Joann. Baeten, geboren in Turnhout (5 Sept. 1817), Pastoor van 0. L. Vrouw
over de Dijle te Mechelen, stierf aldaar den 2 Dec. 1883.
(2) In een uitgave van Van Gestel's Historia, op het archief van
't Aartsbisdom bewaard, staat de lijst gedrukt van de kanunniken der
0- L. V.-kerk te Mechelen. Die lijst is door 'n zelfde hand geschreyen tot in de jaren 1740. Zij werd door 'n andere hand aangevull en
volledigd tot in het jaar 1768. 1k ben zelfs eenigszins genegen te denken, dat die eerste lijst door Van Gestel werd opgemaakt. Daar lees
ik in de volgorde :
Lill. Cornelius Van Gestel, Mechliniensis, ex pastore in Westrem
factus est canonicus, a° 1726, die 13 Junii (en volledigd : natus a° 1658
die 8 decembris ; obiit 19 januarii 1748).
LTV. Gerardus Dominicus de Azevedo, Mechliniensis, factus est
canonicus, a° 1730, die l a aprilis (en voll. : factus est pne positus hujus
eccleciae collegiate 1764).
T1 VII. Rumoldus Nicolaus Van den Eynde, Mechliniensis, ex vice
ecclesiae in Schoorisse, factus est canonicus, 10 februarii 1734 (en voll.:
obiit 31 januarii 17651.
losephus Felix de Azevedo, Mechliniensis, factus est canonicus, 2 maii 1738.
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I
CORNELIS VAN GESTEL.
Laten wij aanvangen met den oudste van dit viertal : met
Cornelis Van. Gestel.
Met reden wordt hij door Pastoor J. Baeten een verdienstelijk man genoemd. Veel bijzonderheden over zijn leven zijn
echter niet bekend. Paquot deelt ons de voornaamste (1) mee,
en in Baeten's Verzameling treffen wij nog eenige andere
Cornelis Van Gestel werd geboren te Mechelen, op den
8 December 1658. Zijn vader Petrus Cornelis, meester goudsmid,
en zijne moeder Maria Maes behoorden beiden tot de eerzame
burgerkias der stall. Zich tot den geestelijken staat bestemmend,
volgde de jongeling de lessen in de wijsbegeerte aan de Hoogeschool van Leuven ; hij voltrok ze in 1678, en, einde Meert 1679,
trad hij in het Groot Seminarie van Mechelen. Onderdia,ken en
diaken werd hij gewijd te Anwerpen; maar het priesterschap
ontving hij te Mechelen, in December 1682. Hij deed zijn
Eerste-Mis op Drij-Koningendag 1683. Twee jaar later door
concursus van den 23 Juni 1685, bekwam hij de plaats van
pastoor van Munte, op 'n twee uren afstand van Gent. Hij
bleef er maar Brij jaar, en, door concursus van den 23 Juni 1688,
ging hij over tot de pastorij van Westrem, een parochie alstoen
deel uitmakende van dezelfde dekenij Oordeghem. Terzelfder
tijd belastte hij zich met den dienst van het nabij gelegen
Massemen, en bleef dien tot 1710 waarnemen. Zestien jaar later,
in 1726, nam hij , 00k ontslag van zijn pastoreele bediening te
Westrem.
Hij kwam naar Mechelen terug, en werd er tot kanunnik benoemd in de collegiale kerk van 0. L. Vrouw, den 16 Juni 1726,
onder den titel van St. Nicolaas; doch in 1733 verwisselde hij
die prebende tegen die van St. Silvester. Hij ontsliep in den
Heer, op den 19 Januari 1748, in den gezegenden ouderdom van
90 jaar, naar de aanteekening van G. J. V. van Melckebeke (2),
in het huis alsdan genaamd « De Mevboom », in de 0. L. Vrouwenstraat, n. 87, en Paquot wist er bij te voegen : « Hij stierf
» ten gevolge eener verkoudheid, Welke hij twee dagen te voren
» opgedaan had, toen hij zijne gewone aalmoes aan eon oud
» vroiiwken Wilde bestellen ».
Het was tijdens zijn acht-en-dertigjarig pastoorschap in
Westrem, dat hii zijn geschiedenis v'n het Aartsbisdom Mechelen afwerkte. Zij verscheen in den Haag onder den volgenden
(1) Cfr Memoires pour scrolr a l'histoire litteraire des XVII Provinces des Pays-Ras etc. Irnpr. Acad. Louvain, VI Tome, 1765, pag.
337. — Zie 'ook- j. Baeten. op. cit., II D. blz 48.
(2) Cfr tijdschr. De Vlaemsche School, blz. 124 N an 6" jrgang 1860.
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titel : HISTORIA SACRA ET PROFANA ARcHIEHSCOPATUS M g cnLIMENSIS, sive Descriptio arclii-diwcesis illius; item urbium,
oppidorum, pagorum, dominiorum, monasteriorum, castellorum

sub ea, in XI. decanatus divisa. Cum ToParcharum Inscriptionibus sePulchralibus, ex Monasteiiorum Tabulis, PrinciPum
DiPlomatibus insertis, et InsPectione locorum verificata. Erutl
Studio ac Opera Cornelii VAN GESTEL, Pastoris in Westiem
Comitat'us Alostani, cum figuris ceneis. Hagce Coniiium, apud
Christianum Van Loin, Bibliopolam. MDCCXX V. — Hct
werk beslaat 2 deelen in fol. 33 x 20. Het I D. 290 blzz., en het
II D. 330 blzz. — De Mechelsche boekkeurder, S. Vande Cruys
S. T. L., kanunnik-gradueel van St-Rombout en aartspriester
van het distrikt, teekent zijn goedkeuring in dato 3 Augustus
1725.
Gelijk het titelblad to verstaan geeft, zou het werk in hooge
mate zaakrijk zijn, en dit is het inderdaad : de titel liegt niet,
en dit erkent ook de boekkeurder : het werk geeft wat de titel
belooft : « Talem earn (historiam) inveni qualem prfixus titu» lus exhibet ». Pastoor Van Gestel droeg zijn werk op aan
Kardinaal Thomas Philippus, die, van 1716 tot bij zijn dood, op
den 5 Januari 1759, den bisschoppelijken Stoel van Mechelen
bekleedde. Kardinaal Thomas Philippus van Alsatia en Boussu,
uit 'n edele brusselsche familie gesproten, is zeker een der nitstekendste en verdienstelijkste kerkvoogden geweest welke
Mechelen gekend heeft. Al had hij nog maar amper eenige
jaren kunnen getuigenis geven van zijn herderlijken iever en
van zijn heilzame werkzaamheid op het oogenblik dat Van
Gestel hem ziin bock opdroeg, toch was reeds gebleken, zooals
's schriivers dedicatio vermeldt, hoe d):e Kerkvoogd de geestelijke belangen zijner . diocesanen behertigde. Hij had zich ook
metter woon in Mechelen gevestigd, had er den bouw van een
nieuw paleis begonnen, dat echter bij zijn dood nog niet voltooid was, had er een uitgekozen en riike bibliotheek tot stand
gebracht, welke hij bij testament aan 't Kapittel en aan ziine
opvol g ers overmaakte, en ieverde met liif en 7.'10 om aan 't verderfelijk Tansenisme pawl en perk te stellen (1) .
sedem fixisse
1 1 ) Cum te contemplor — zoo spreekt Van Gestel,
Mecliun i Fe, loq uitur anud ecclesiam tuam metroDolitanam et primatialem assidua commoratio ; profert se palatii archiepiscopalis sunerba Der te a fundamentis constructa iedificatio; nee tacet soatiosa inibi
ordinata, bibliotheca sexcentis a te voluminibus aucta loquitur denique
tuum Mud in rem publicam omne studium, uncle in clerum et populum
bonum omne dimanat, ut proinde cum dicesecim tuam spiritualibus et
temnoraliblis aninlificaveri q augmentis, in tuo nomine Drodire debcat
gra idquid in ea SO C1 - 11711 et Profanurn esse in hac mea Collectione exhibeo.
Alzoo op biz 3 der Derlicatio. —
Vat des Kardinaals bibliotheek hetreft, «reeds in 1794, —

— 390 —
2.
Edoch keeren wij tot Van Gestel en zijn werk terug.
Zijne voorreden verschaft ons menige inlichting, en 't Lai
zeker de moeite vergelden er deze of gene uit op te teekenen.
« Wel heb ik niet heel en al mijn werk kunnen voltrekken,
zegt hij, zooals ik dit wenschte te doen, maar wat ik vermocht,
deed ik : 1k heb nagegaan wat andere schrijvers voor mij op
dat gebied der historie voortbrachten ; de uitgeveerdigde St11kken van vorsten en kerkvoogden heb ik ontleed, de boekerijen
en kassen van kloosters en ker.ken doorsnuffeld, en wat mij aanbelangend voorkwam, waar oak, heb ik benuttigd. Anderen
trekken de grenzen over om hun nieuwsgierigheid te voldoen;
neen, dat deed ik niet : den vrijen tijd tusschen mijn pastoreele
bezigheden besteedde ik in den lande om bekend te maken wat
verholen of verloren lag, en van ondergang of vernieling te
redden hetgeen op de steenen dreigde uit te slijten of in de oude
papieren doorknaagd werd. Met dat Joel reisde ik het vaderland rond ..... »
Ja, de vrome man mocht zoo spreken. Men valt algemeen
t'akkoord om te erkennen, dat Van Gestel's werk lof verdient
am de groote hoeveelheid feiten welke hij aanhaalt, om de uitgestrekheid zijner navorschingen en om de orde waarmede hij
alles weet te rangschikken. Zeker zijn dit kostelijke hoedanigheden. Paquot zelf, die hem wel eenige speklenrikken in 't voorbijgaan geeft, stemt daar mee in. « Le travail de Van Gestel
• est un travail fort louable », schrijft hij. « Il a rassemble un
grand nombre de faits epars dans des liivres, dont chacun
• n'est pas fourni; it nous en apprend quantite, dont la commis» sance n'est due qu'a ses recherches, et it a range le tout dans
une bonne methode, excepte toutefois qu'il aurait mieux fait
• de renvoyer les pieces justificatives a la fin de l'ouvrage pour
• ne pas interrompre si souvent le fil de sa narration ». -Ook F. X. De Feller, in zijn « Dictionnaire historique », uitg.
Luik, 1797, IV D., biz. 336, is in zijn oordeel gunstig over Van
Gestel's werk; doch beiden weten tegen taal en vorm voorbelees ik bij J. Baeten, op. cit., I D blz. 119 — begonnen de Franschen
de schoone boekzaal te sthenden en te rooven ; zij hadden de boeken
beschikt om eene nationale bibliotheek aan de centrale school te vormen ; doch de schoonste en raarste werken werden in twintig gtnote
kassen naar Frankrijk gezonden. Een groot deel der boeken, gesteinpeld met de wapens van Thomas Philippus, ziet men nog op de groote
bibliotheek te Brussel ; vele zijn er ook alsdan verscheurd of gestolen
geworden ».
Over die merkweerdige bibliotheek leze men nog Wekelyks Be=
richt voor de Provincie vain. Mecheleni, no 22 van 1 Junius 1783, op
blz. 285 en vlg.
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met den schrijver van het Historisch Woordenboek of Korte
Beschrijving der merkweerdige mannen in de Nederlandsche
Provincien tijdens de 17' en 18' eeuw; idrukk. Amsterdam, en
te koop tot Antwerpen, bij C. M. Spanoghe, op de Suyker-ruye,
1786, I D., biz. 177. —
Dat de ieverige pastoor veel tijd en werk besteed heeft om
zijn geschiedenis tot stand te brengen, zal niemand verwonderen. In den eerste was hij niet voornemens zijn nota's te
ordenen en uit te geven : (( Ik had die verzameld uit eigen voldoening, schrijft hij in zijn voorrede ; ik was overtuigd, dat er
vele leemten in voorkwamen, en, ik schrikte terug om die zoo
onvolledig onder de oogen te leggen : maar de vrienden hebben
mij omgeklapt, en zij verlangden die nota's in 't licht te zien
verschijnen, liever dan ze verstopt en verborgen te weten in
mijn boekenkas ».
Dit kan dan eenigszins uitleggen, waarom de stijl van sommige bladzijden al te licht afgeborsteld en gekuischt werd.
't Zijn maar nota's, ja (1). Van Gestel zelf heeft dit wel voorzien. (( Daar zullen er ongetwijfeld zijn, zegt hij, die mijn
schrijftrant niet genoeg opgesmukt noch versierd zullen vinden;
maar die bloempjes in een historiewerk schaden al te dikwijls
aan den smaak- en aan de klaarheid : ik heb willen klaar en
bondig zijn, naar het voorbeeld der ouden : Mihii placwit hanc

historiam tradere succincte et dilucide, qui antiquariorum nos
esse solet ».
Goethals, de bibliothecaris, van Brussel, stelt dan oak wizen
Kanunnik der Collegiale 0. L. Vrouwenkerk boven J. F. Foppens : (( Celui-ci est bien inferieur aux autres (a Corneille Van
); Gestel et a G. D. de Azevedo), quoiqu'il soit plus complet,
» parce que la manie de faire des volumes le tourmenta jusqu'a
» sa mort » (2).
3.
Was het dan om alleen zijn vrienden te believen, dat hij
er toe besloot zijn werk in druk te geven?
Wel neon ! Maar hem trof het, dat de bisdommen uit de
(1) Laten we den man zelf spreken :1 « Pateor me ab annis plurimis, qum ad elucidandam hanc historiam spectare videbantur, in chartis meis annotasse, in classes distribuisse : non tamen animus erat,
ut illa lucem aspicerent publicam ; sed ut aviditati et curiositati mem
subservirent, terrebant me enim tot hiatus quibus scatebant, ac ea propter inter reliquas chartas meas sepelire decreveram ; sed amicorum
et virorum non infimm sortis rogatu et impulsu tit hunt conatum meum
publici juris facerem, tandem mafium dedi P . Cfr op. cit.
(2) Cfr Lectures relatives a l'histoire des Sciences, des Arts, des
I.ettres, des Iliceurs et de la Politique en Belgique... par M. F. V.
Goethals. Brussel, torn. I, 1837, op blz. 248.
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buurt, Antwerpen, 's Hertogenbosch en nog andere gouwen
hun geschiedenis bezaten, en dat het primatiale aartsbisdom
Mechelen op niets van dien aard kon wijzen. Het scheen hem
insgelijks een plicht van dankbaarheid, aan de vergetelheid te
ontrukken de namen van zooveel liefdadige, godvreezende en
verdienstelijke personen, Wier handel en wandel op die dankbaarheid van het nageslacht hadden recht verworven, en tot eer
en voorbeeld dienden voort te leven in 't geheugen der landgenooten.
« En met dat inzicht, zoo zegt hij nog, schreef en wreef ik
in alle oprechtheid, wikte en woog ik wat ik onder de hand
kreeg, en wendde ik mij in twijfel tot menschen die mij met
raad en daad konden bijstaan. Liefde tot waarheid heeft mij
geleid; wat nog levenden kwetsen kon, trachtte ik te vermijden...
en ontsnapte mij bier of daar een onnauwkeurigheid, men begrijpe toch wel dat niet alles onder mijn oogen kon komen :

nobis mini singula loca, singula monumenta atque archiva
insPicere non licuit ». Te rechte voegt hij er dan ook bij : « Nam
omnium memoriam habere, et in nullo penitus errare, divinitatis
pGtius quam mortalitatis est », getuigt Keizer Justinianus »....
Op het archief van 't Aartsbisdom te Mechelen, zooals ik in

een nota van den beginne reeds aanstipte, berust een exemplaar
van Van Gestel's Ilistoria. Het behelst menigvuldige aanvullingen, ook wel eenige verbeteringen van den eersten tekst. Eenige
dateeren, en dit valt licht te herkennen, uit den tijd van den
schrijver zelf. Wie schreef ze neer of voegde ze er bij ? Ik kan dit
niet beslissend uitmaken ; maar 't zou me niet verwonderen,
zegde men mij, dat dit exemplaar aan den Kanunnik zelven hadde
toebehoord. Wat voor mij niet zonder beteekenis schijnt, is het
vers 4 van Ps. 108 eigenhandig geschreven, in drukletters op
den overkant van het titelblad : « Pro eo ut me diligerent,
detrahebant mihi : ego autem orabam : In plaats van mij te
beminnen, hebben zij mij belasterd; — doch ik, ik bad »... Zou
dit wellicht zinspelen op nijdige beknibbelingen van sommige
lui, die beter hadden gedaan te zwijgen? Zoude dit een antwoord zijn van den verongelijkten ouden maar geleerden man?
Wie weet het? De ondankbaarheid was nooit uit de wereld.
Of nog andere werken van Kan. Van Gestel het licht
zagen, ik geloof het niet. Paquot noemt er nog eenige op, welke
de man ontworpen had; maar geen dezer werd afgewerkt. Laat
ik enkel de titels opnoemen :
1° Belgium purkuratum, of een reeks lofredenen op een
aantal kerkvoogden nit de Nederlanden : een werk in 't latijn
met een korten inhoud er van in de landtaal.
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2° De voortzetting van Valerius Andreas' Fasti academia
studii generalis Lovaniensis, zeer kort van omvang.
3° Stemma Bertholdorum : een work in betrekking tot de
geschiedenis der geboortestad.
4° De voortzetting van Aubertus le Mire's Rerum Belgicarurn Chronicon van 1636 tot 1738. En
5° Korte lofredenen op merkweerdige inboorlingen van
Mechelen : Elogia breviora virorum Mechliniensium, qui lama,

vel scriptis claruerunt, e variis Auctoribus contexta.
De vrome man Iheeft algelijk een werkzaam leven geleid.
Zijn stoffelijk overschot werd begraven op de koor der collegiale
kerk van 0. L. V.-over-de-Dijle, onder den grafzerk van zijn
bloedverwant kanunnik Judocus Van Attevoort. Bij R. N.
Van den Eynde vindt men het opschrift overgeschrev en, I. D
biz. 172, van « Provincie, Slad ende District van Mechelen (1) .
D. O. M.
Monumentum
Reverendi Dili
Judoci Van Attevoort,
Canonici hujus Collegiat ae
Ecclesi, qui obiit 15 Julii 1670.
Requiescat in pace. Amen.

Et hic quod mortale erat,
deponi voluit ejusd. cognatus,
Rev. Was Cornelius Van Gestel,
Mechlinia natus 8 Dec. 1658,
annis 3, in Munte, deinde 38
Pastor in Westrem, una et
in Masseme 22 Deservitor,
ab a° 1726 in hac Basilica Canonicus,
eruditus juxta ac curiosus
Patriarum rerum indagator,
obiit 19 Jani. 1748.
Sacerdotii sui A° LXVI.
Het tweede deel van dit grafschrift had Van Gestel's testamenteur, Ger. Dom. de Azevedo, Proost der 0. L. Vrouwenkerk
to Mechelen, doen bijvoegen. Over hem zullen wij later spreken.
Ger. Dom. de .Azevedo was een bijzonder goede vriend van Corn.
Van Gestel; hij had, acht jaar lang, samen met den man gewoond,
(1) Zie hierover infra.
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koperplaat (14 x 12), waaronder dan gedrukt staat :
Cornelius Van Gestel
Nascitur Mechlinize VI Idus Dec : MDCLVIII
Vir simplex et rectus
ruditus Patriarum rerum indagator
ob concinnatam Archiepiscopatus Mechl' s Historian
prcipue commendandus
ab a° 1685 in Munte dein 1688 in Westrem
parochiis in Flandria sub decanatu de Oerdegem
Sedulus pastor
tandem a° 1726 Ecclesiae Colleg : B. M. V. trans Diliam
Mechliniae Canonicus
Obiit XIV Kal. Feb. M : D. CCXLVIII
A° Etatis suenonagesimo Sacerdotii LXVI.

Amici memor delineari et sculpt curabat G. D. de Azevedo pbr.
In 't archief der metropolitane kerk van Mechelen berusten
twee stukken, beide Van Gestel's uitersten wit en laatste schikkingen bepalend. Het eerste is een afschrift, door Notaris
J. Vanden Broeck in 1748 genomen, van 's mans testament in
1735 opgemaakt door Notaris j. B. Van Slabbeeck. Laat ik hier
pro memoria, als een specimen van openbaren akt toen ter tijde,
de inleiding overschrijven :
(( In den naem ons Heere. Amen.
« Op heden den 20 Junij 1735 compareerde voor mij N. Notaris, present de getuygen paergenoemt, den eerw. heere Cornelis Van Gestel, priester ende canoninck der collegiale kercke van
Onse Lieve Vrouwe alhier, gesont van lichaem, sinnen, verstant,
ende sijne memorie alomme wel maghtig ende gebruyckende,
gelijck mij Notaris ende de naerbest. getuygen claerlijck bleke,
den welcken overdenckende de broosheyt ende cranckheyt des
menschen lichaem ende sekerheyt des doodts ende dons-kerheyt
van de ure derselve, heeft van desen weireldt niet willen scheyden sonder alvoren ende vooreerst gerecommandeert te hebben
sijne ziele inde grondeloose Bermhertighijt Godts, ende inde
voorspraecke van sijne gebenedijde Moeder ende Maghet Maria
ende sijn doodt lichaem ter geweyder aerde om begraven te worden inde cappelle vande alderheylighste Drijvuldighijt der voors.
kercke van onse Lieve Vrouwe met de reghten van een kercklijck....» enz.
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lees verder :
(( Item maeckt aenden armen der parochie van 'Westrem,
alwaer hij wilt en dertigh jaeren pastoor heeft geweest, de somme van twee hondert guldens wisselgelt eens, welcke somme sal
moeten aengeleydt worden tot een erfrente, ende van tijde tot
tijde geremplaceert worden, met den last van jaerlijckx ende
eeuwighlijck gesongen to worden eene misse in de parochiale
kercke aldaer op sijnen sterfdagh tot laeffenisse sijnder ziele met
de commendatien....»
Tot zijne testamentuitvoerders « heeft hij (hier) gestelt ende
genomineert den seer eerw. heere Josephus Adrianus Corten,
Proost ende Canoninck in de voors. collegiale kercke, beneffens
den voorn. s r Goeraert Brouwers », zijn schoonbroeder, den man
zijner zuster Maria Van Gestel(1). Als getuigen bij het opmaken
van dit testament waren bijgeroepen de eerw. heer kanonik
Gerardus Domin. de Azevedo en Joann. Josephus Wyndrickx.
Nu, het tweede stuk in kwestie is het afschrift door Notaris
Petr. van Nuvel in 1748 opgemaakt, van een notarieelen akt
dateerend uit November 1744, van Notaris R. De Rees voortkomend. Kan. Van Gestel « laudeert en approbeert » zijn vroeger
testament van den 20 Juni 1735, maar «hij wilt en begeirt alnoch
dat sijn doodt lichaem sal begraeven worden in de choor van de
voors. collegiaele kercke Beatce onder den sarck van
synen neve heer Judocus Van Attevoort...»
En nog een andere wijziging : « Eyndelinghe alsoe hij heere

(1) Stippen wij in t voorbijgaan hier aan, dat Kan. Corn. Van
Gestel eene tante had met name Magdalena Van Gestel gehuwd met
Antonius de Munck. Uit dit huwelijk werden o. a. geboren 1° Francisc.
(Herman met kloosternaam) de Munck, in St-Romboutskerk gedoopt
op den 2 Nov. 1644. Hij werd kloosterling ter abdij van Grimbergen,
was tijdens 17 jaar pastoor van Wolverthem, en door wijding van den
8 Sept. 1698 40e prelaat derzelfde abdij. Hij stierf den 6 Decemb. 1712.
2° Joann. de Munck, gestorven op den 25 Juli 1712 ; en
30 Antonius de Munck, gestorven op den 22 Meert 1725. Beiden
waren kanunniken der Zellaer-fundatie in de St.-Romboutskerk, en
werden in het circuit of to omgang begraven. Op die grafstede las men
(cfr Van den F,ynde, op. cit., I D. bli. 28)
D. 0. M.
Monumentum
FamiliEe de Munck
Patricice Mechl.
quod Joannes et Anthonius,
germani fratres
& canonici Zell.
parentibus optimis
et sibi posuerunt.
Obiit hic 25 Julii 1712,
obiit ille 22 Maii 1725.
Requiescant in pace.
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Westrem hadde gelaeten de somme van tweehondert guldens
wisselgelt eens, soo ist dat hij heere Testateur de selve somme
is laetende aen de kercke vant voors. Westrem op den last als by
t' selver testament ».
Ten slotte « heeft by voor sijne executeurs testamentairs gestelt ende genomineert den voorseiden eerw. Heere Gerardus
Dominicus de Azevedo, Canonick, in plaetse van wijient den
eerw. heere Prost Corten, genomineert bij sijn voorig testament,
beneffens (sijnen neve) S r Franciscus Brouwers voors. hun biddende van desen last to willen aenveerden laetende aen den voors.
heere Canonick als vremt sijnde een honorair van vijftigh guldens courant eens... Achim binnen Mechelen, ter presentie van
S r Franciscus Van Eeckhoren ende Adrianus Claessens als getuijghen ten desen versocht ende gebeden....»
In schijn leveren deze bijzonderheden weinig belang op;
edoch voor het Mechelen der 16' en der 17' eeuw is dit niet zoo :
't zijn dikwijls vingerwijzingen bijdragend tot de kennis onzer
stall.
Mag ik nog een woordje ten slotte bijvoegen? Ik trof op het
stadsarchief van Mechelen de lijst aan van de boeken, die Van
Gestel's bibliotheek hadden uitgemaakt, en op den 1 n en de
volgende dagen van April 1748 in 't sterfhuis verkocht werden.
Die lijst is een in-12° en telt 40 blzz. Zii beet Librorum Cata-

togus bibliothecce selectee R d' Adm. Domini Cornelii Van
Gestel dum •viveret, canonici ecclesice B. Marice Virginis trans
Diliam Mechlinice : Quorum auctic habebitur in cedlibus eius
mortuariis sitis in Platea (vulgo dicta) Onse Lieve Vrouwe
straet, die l a APrilis et seqq. MDCCXLVIII.
Ik vind er nagenoeg 689 werken in opgeteekend, en een
onbekende hand, een aanwezige o p den koondag, schreef er de
totale verkoopsomme bij, beloopend 3445 gl. 13 st. 's Mans
bibliotheek bevatte voorzeker talrijke werken over godgeleerdheld, maar de overgroote meerderheid boeken hadden betrekking
tot de geschiedenis. De verdeeling somt op : Libri in folio 147;
in quarto 9 ; in octavo 93. Libri in quarto 197 ; libri in octavo et
minori forma 192. Libri prohibiti (1) in folio 18 ; in quarto 11;
in octavo 22. Een klein 50 waren in het Viaamsch of in 't Nederlandsch geschreven ; ruim 160 waren fransche werken ; al de
overige, onge-ceer 475 van het globaal getal latijnsche boeken.
(1) Een nota nopens deze «verbodene» boeken vanwege H. Stevart
Libri in hoc catalogo contenti vendi Doterunt : sed
prohibiti non nisi illis, quibus a Summo Pontifice vel Emin. mo et
Pev.m0 Domino Cardinali ArchieDiscopo, eosdem legendi et retinendi
concessa est licentia. Datum Mechliniee, 8 Martii 1748.
censor librorum : «
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II
ROMBOUT NICOLAAS VAN DEN EVNDE.
Romb. Nicol. Van den Eynde werd in de collegiale kerk
van 0. L. V.-over-de-Dijle gedoopt, op den 4 Januari 1697.
« Van onderpastoor te Escornaise, alias Schroorisse, in het
ec land van Aalst tusschen Geeraardsbergen en Audenaarde
zoo schreef wijlen J. Baeten (op. cit. II D. blz. 50) — werd
cc hij kanunnik (van 't Collegiaal Kapittel van 0. L. V.-over-decc Dijle) onder den titel van St. Nicolaas, en, op den 9 Fecc bruari 1740, onder den titel van den H. Geest ».
De man stierf op den 30 Januari 1765, en, zooals een oud
boek getuigt, in zijn nieuw huis met drij verdiepen, te voren
het u Schalienhuis n gezegd, en nevens de « Lelie » op de Hanswijkstraat gelegen (1).
Hij liet twee werken na. — Het l e draagt voor titel — een
uitvoerigen titel : Provincie, Stad ende District van Mechelen

opgeheldert in haere Kercken, Kloosters, KaPellen, Gods-huysen, Gilden, publieke Plaetsen, met de Fondatien, PatronaetschaPPen elide Voorrechten daer aen klevende. Als oock alle
OPschriften, Graf-schriften, jaer-schriften, Wapens, Quartieren
ende Generatien, soo op Tombens, Sercken, Tafereelen, Fensters,Klocken,Steenen, als elders,mitsgaeders sommige Opmerckingen over de Schilderyen, geschilderde Clasen, Beeld- en
Arehitectuer-wercken, die tot heden toe bevonden ofte voortyds
in-wesen hebben geweest, soo binnen de Stad als in haere Doreen en Gehuchten, versaemelt door *** ». — Daaronder leest
(1) Ik lees namelijk in G. D. de Azevedo's Historische Saemenspraeke over de Stadt van Mechelen, op blz. 109 : « Beneffens een
schoon hues met hovinge, tegen de riviere, eertyts eene brouwerye
geweest zynde, genaemt de Lelie, is een nieuw hues met dry stagien,
te vooren het Sclialien-nitys geseyt, alwaer op den 30 Januari 1765
o-erleden is Ruinoldus Vcolaus Van den Eynde, Canoninck der Collegiaele van Onse Lieve Vrouwe over de Deyle, sone van Jan Van den
E: nde ende van Catharina van Berler, de tweede huvsvrouwe, gedoopt
in de voormelde Collegiaele op den 4 Januari 1697. Door desen zyn
vei samelt de Grafschriften etc der kercken ende Godts huysen van
Mechelen enz, door eenige curieuse, met een deel bv-voegsels in druck
gegeven tot Brussel, in twee deelen in 4°, by J. B. Jorez, 1770 ».
op het archief der rnetronolitane kerk (Mechelen) wordt nog bewaard een « extract uijt het Testament van wijlen den eerw. Heere
Rumoldus Nicolaus Van den Eynde, canonick der Collegiale ket cke van
Onse Lieve Vrouwe over de Deijle, alhier gepasseert voor den Notaris
J. F. Van den Broeck ende sekere getuygen den 6 Junij 1759, alwaer
onder andere staet als volght... » — Er is in dat extract enkel kwestie
over missen en fundaties, zooals hij nog eens in 1761 bepaalde : wij
meenen er te mogen overstappen. 't Slot luidde : « Accordeert by
extract met de copije authenticq. Quod attestor (ondert.) Frans Walravens, not. reg. 1765.
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men de spreuk van Solerius in Act. S. Rumoldi .. Mechliniam
Belgii gemmam dixeris. — Het werk bevat twee deelen in 4° :
het 1' met XVI-446 blzz.; en het 2' met 502 blzz. — Het verscheen (( tot Brussel, by J. B. Jorez, Brucker en boeckverkooper,
in de Boterstraet, 1770; — en op het einde van dit 2' D. staat
de « approbatie » gedrukt, gegeven tot Brussel, den 6 October 1766, en onderteekend : C. J. Leyniers, Lib. Censor ; vidit
E. P. Vanden Cruyce, Subst. Proc. Gen. et Reg. Lib. Censor.
Zij reeds aangemerkt, dat die goedkeuring en die uitgave
gebeurden, zooals uit de datums blijkt, na de dood van Kan.
Van den Eynde.
Een tweede werk van hem vind ik aangestipt, zijnde « eene

generale Cronycke beginnende van het jaer 1700 tot 1760, de
welcke by de Canonicken Regulier in Hanswyck, in twee deelen
berusten(de) in M. SS. in folio ».
Het klooster der Reguliere Kanunniken van 0. L. V. van
Hanswijk viol onder het afschaffingsedikt van Joseph II, den
27 Meert 1783 uitgeveerdigd. Op den 15 Mei 1784, verlieten de
kanunnikken hun klooster en den dienst, welken zij sedert vijf
eeuwen in de parochie waarnamen. Onder leiding en toezicht
van den procureur-fiscaal Baron de Stassart, werd toen alles vat
weerde had in klooster en kerk aangeslagen (1) .
En wat gewerd er van Van den Eynde's handschrift?... IL.
weet het niet....

2.
Laten wij thans een woord zeggen over het eerst vermelde
werk.
De uitvoerige titel maakt ons genoegzaam bekend met den
inhoud. Edoch de voorrede is zeker niet het opstel van den
mechelschen Kanunnik, althans niet in haar geheel : dit getuigt
al aanstonds de lezing er van. Wie verzorgde de uitgave in 1770,
daar Van den Eynde in 1764 was gestorven?
Dit werd gedaan door Graaf Jos. Ferdinand Ghisleejn Cuypers, heer van Alsingen en 's Hertogen, al vind ik zijn naam
in het boek nergens vermeld, al evenmin als lien van Van den
Feynde (2).
Edoch wat wellicht aan weinigen maar bekend is, die uitgave lokte een satyrische, alleszins oneerlijke critiek uit van een
onbekenden schrijver. Ik vind ze ingebonden, vooraan in de
(1) Cfr Histoire du Prieure de Notre-Done d'Hanswych rl e la
Congregation du Val-des-Ecoliers, a Malines, par (le Chan.) G. van
Caster. Impr. j. Rvckmans, Malines, 1888. Blz. 35.
(2) Cfr mijne verhandeling De edele Familie C'uypers to Mechelen
in de re en 18e eeuw, on blz. 161 van « Verslagen en Mededeelingen
der Kon. Vl. Academie , van 1925.
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uitgave van het werk, I D., welke op het archief der stad
Mechelen bewaard wordt. Ik schrijf er, pro memoria, de eerste
bladzijde of bet titelblad van over :

Bericht wegens de Historie van de Provintie, Stad en
District van Mechelen opgeheldert in haere Kercken, Kloosters,
Kajellen, Gods-huysen en Gilden, enz. enz. enz. enz. versamelt door..... — Daaronder volgt een spreuk uit het Evangelie,
zeker niet uit christelijke liefde toegepast : Similes estis sepulchris dealbatis, quce a foris parent honvinibus speciosa, intus
vero Plena sunt ossibus mortuorum et Omni spurcitia. Matth. 23,
27. — En dat bericht zoude afkomstig zijn, zoo schrijft de man
met het masker, uit (( Roosendael, by Gislenus CuyPerken in
den Graf/elijken Segel... En ten slotte : door versoeck van de
Beminders der Waerhvdt des Jaers 1770. — Voegen wij hier nog
bij het eerste alinea der volgende bladzijde : « Gislenus Cuyperken, Boeckdrucker en Boeck-verkooper tot Roosendael,
maeckt de Heeren Bezitteren en alle verdere Liefhebberen der
Historie van de Provincie, Stadt ende District van Mechelen,

opgeheldert in haere Kercken, enz., gedruckt tot Brussel by J.
B. Jorez, BoeckverkooPer in de Boterstraet, 1770, in twee deelen in 4°, bekent, dat by hem gedruckt wort en in form van
inschryvinge te koop is Bericht wegens de Historie van de Provincie... van Mechelen, etc. etc. synde een beknoopt werck
gedeelt in LXX Hooft stucken waer van de Hoofden zyn :
I. Ien Reden-cavelinge, dat Rum. Nic. Van den Eynde....
gemaeckt ende opgesocht heeft dees werck..... enz.
II. Wie syn de Versaemelaers onder het marck *** ?
III. Ofte doze syn dat glinsterende geslacht in de opdraght
van het werck van den H. Cupertino opgeheldert?
En zoo volgen dan een zeventigtal vragen en stellingen op
te klaren. — En dan op 't einde van blzz. 5 en 6 staan nog een
serie lage spotternijen tegen Graaf Cu ypers gericht .....
Neen, het schotschrift zou niet verdienen hier vermeld te
worden, al zijn sommige, doch weinig, van zijne vingerwijzingen
gegrond : zij nemen het vele goeds van het werk volstrekt niet
weg; maar een ernstig en beslagen man — niemand anders dan
G. D. de Azevedo (1) — gaf zich de moeite op die onhebbelijke
critiek te antwoorden, en, terwijl hij de waarheid in haar recht
herstelt, leeren wij ook den schrijver Rum. Nic.Van den Eynde
en zijn omgang beter kennen. Dit vergoedt zeker de moeite er
eenige oogenblikken bij te verwijlen. 1k doe het des te gereedelijker, omdat ik denk, dat niet een tweede exemplaar nog bestaat

(1) Over hem hierna.
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van de Azevedo's aanmerkingen. 1k dank deze inlichtingen aan
de voorkomende behulpzaamheid van den heer Archivaris
Dierickx, tot Mechelen, die rnij zijn copie van het stuk ter
inzage afstond. Doch ter zake :
Van de inleiding van het Bericht gewagend, schrijft G. D.
de Azevedo :« Dese voorreden is te seer schimpachtich, ende
« moet comen uyt een venynige tonge, die niet bequaem is iet
« goets aen den dag te brengen dat meriteert niet wederlegt te
worden ». (1)
En daarna handelt hij over Van den Eynde's auteurschap
naar aanleiding van 's criticus' I' stelling « 't Is waer, zegt hij,
0 dat R. N. Van den Eynde de grafschriften van de kercken met
cc de inscription in cloosters ende gods-huysen van de stadt ende
jurisdictie met een cort beschryf van ieder heeft vergadert,
-(( hiertoe aengeport zynde, met het sien van den bock Grand
(c Theatre de Brabant, door den vermaerden konstminnaer ende
historieschilder U2gide Joseph Smeyers, omtrent den jaere
• 1737 (2) . Den gemelden Smeyers wel kennende, dat den heer
Canoninck Van den Eynde werksaem, maer geen groot oordeel
cc en hadde, heeft hem aengemoedigt niet alleen de principael« ste grafschriften etc. uyt te schrijven ende op te soecken, maer
geene de minste te laten passeren, om hier door, als pock den
cc seer eerw. Heere Archidiaken Foppens als zonder moeyte te
connen becomen de inscription ende grafschriften die hem
cc behaegden. Den g-ezegden Heer Van den Eynde heeft aldus
met grooten arbeyt dit work begonst, dog al te haestig zymle,
(1) Van dit Bericht zijn hoogst waarschijnlijk weinig exemplaren
bekend geraakt. Een hota van de G. D. de Azevedo luidt als volgt
Dit ondiscreet ekelschrift is gedruckt in 4° op ses bladzvden slegt
0 papier en slegte letter, ende is ontrent Kersmisse 1770 — ofte by
nieuwe jaer in een gesloten brief tot Mechelen gesonden aen den
« seer eerw. Heer Van Meldert, Canoninck graduel, ende al noch een
aen Heer Francis Verhocht, actuelen scepene, gecosent uyt het vis« vercoopersambacht, yonder dat men weet ofte eenige andere dit
hebben ».
(2) Egide-Josepli Snieyers, een niet onverdienstelijk schilder uit
de 18e eeuw. Hij werd te Mechelen geboren op den 6 Oogst 1694. Een
drijtal jaren verbleef hij in Dusseldorf, maar de ziekte zijner ouders
genoodzaakte hem naar de geboortestad terug te keeren : hij moest
werken, en hard werken, om vader en moeder bij te staan. In zake van
talen had Smeyers een uitgebreide kennis. Behalve het Latijn dat lnj
grcndig kende en sierlijk schreef, sprak hij Vlaamsch en Duitsch,
Fransch en Italiaansch. FIij stierf arm en lijdend in het 0. L. V.-Gasthuis, den 11 April 1771 ; twee jaar te voren, had men hem daar opgencmen. Cfr Marlines ladis et atujoiird'hiti par Leopold Godenne. Drukk.
L. en A. Godenne, Mechelen, 1908 ; blz. 611. — Zie over hem nog G.
D. de Azevedo's Historisclie Saernen-spraeke over de Stadt van Me,chelen ; drukk. tot Mechelen, by Joan. Fr. Vender Elst, achter de
Stadts-Halle ; blz. 167.
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« fouten gesohreven, meynende nochtans alles wel te hebben,
« heeft dit werck gepresenteert te drucken aen Laur. Vander
Ist tot Mechelen, van wien by vraegde 25 exemplaeren; maer
(( geen accoord connende crygen, heeft het selve doen presen« teeren aen drucker Jacobs tot Loven, die het selve oock niet
« heeft willen riskeeren. In het sterfhuvs heb ik bevonden een
« memoria geschreven by de rant van den heer Van den Eynde
(( als volgt :
— (( Den 9 April 1764 hebben de heeren graven Cuypers,
(( heeren van Rymenant, mijn werck van de grafschriften etc.
aengenomen om het selve op mynen naem te doen drucken
« met verscheyde andere zaeken die sy daer sullen byvoegen, met
(( belofte van aen den heere Canoninck Vanden H ynde te sullen
(( leveren 24 exemplaeren : dit aldus geschat ter presentie van
(( den heere Canoninck van Hanswyek Dujardin, ende is het
(( selve werck door hunnen knecht ten selven dage uyt myn huys
(( gebracht ».
- (( Ick hebbe ^hierenboven noch Gene copie bevonden in
(( 't selve sterfhuys van eenen brief geschreven aen den heere
(( secretaris Van Langendonck tot Loven, zynde a's volgt :
— (( Alsoo den 9 April 1764 het accoord met de heeren gra(( yen Cuypers geconveniert was over het drucken van myn
(( werck der grafschriften (daer ick grooten arbeydt aen gedaen
(( hebbe), ende niets daer van vernemende, hebbe eyndelyck soo
(( van de heeren graven als den heere Canonick Dujardin ver« nomen, het geseyt werck te berusten ten huyse van myn heer
« (het gene verhoope wel sal bewaert ende ni2ts veralieneert
« worden ofte eenige schade aencomen sal) , ende voorders dat
(( niemant en souaiteert te drucken als de principaelste graf(( schriften, inscription al andersinds, waer op geantwoordt, dat
(( ick liever hadde om menige redenen, dat alles gedruckt wirt;
(( dogh in cas het mynheer als andere dit het beste oordeelden,
(( ick daer inne te vreden was met expresse conditie nochtans,
(( dat het werck van het origineel daer naer moet gerestitueert
(( warden : fietgene de heeren graven my belooft hebben; alsoock
(( dat het met den eersten moet in het werck geseyt worden ofte
c, het origineel gerestitueert : het gene de voors. heeren graven
(( over acht dagen aldus belooft hebben ende geseyt Mynheer
(( deze weke daer over gaen te spreken. M y clan betrouwende op
(( het geene voors. (ofte andersinds sal met de heeren graven
antlers moeten ageren) blyve met alle respect en diepe venera« tie, Mynheer, den onderd. dienaer (was onderteekent) R. N.
(( Van den Eynde, canon'ck, woonende on de Hanswyckstraedt».
— Onder stoat : (( Mechelen, den 15 September 1764
« -- P. S. Sedert hebbe al noch remarcabele soo inscripf en
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« als afschriften bevonden ende uytgeschreven. De heeren gra« ven seggen eenige fouten te syn in myn werck. Synder fouten,
0 sulcke zyn fouten van steencappers, maer syn alsoo te bevinden
0 als daer op staet ». -Ten slotte vind ik door G. D. de Azevedo nog bijgevoegd :
« N. B. dat de heeren graven aen de voorseyde conditien van
0 het te doen drucken op den naem van d'Heer Van den Eynde
« als het leveren van 24 exemplairen ende restitueeren van het
« origineel niet voldaen en hebben, nochtans hier over vermaent
« zynde notarielyck etc.
« Quod attestor, hac 22 Febr. : 1771.

G. D. de Azevedo.
Daarop volgen, kort en klaar, de antwoorden op de vragen
door den criticus tegen het werk van Van den Eynde en die uitgave van graaf Cuypers ingebracht. Maar bij menig, menig artikel meent de Azevedo best te mogen toevoegen : « Meriteren
« niet beantwoort te worden ». Men gevoelt, dat hij soms verontweerdigd is over de kleingeestigheid van den onbekenden Zoilus,
en b. v. waar hij schrijft : « Aengaende de artikels XIV tot XXII
« inclus, meest raeckende de kercke van 0. L. V., meriteert
« desen moyal geene antwoort, alsoo men klaerlyck sien can,
6 dat dit alles comt uyt boosaerdigheyt, ende het gene hy hier
« avanceert meest alles onwaerachtig is... ».
En wat verder op de vraag XXVI : « Hoe veel sercken daer
« wel uytgelaeten zijn ofte geschreven sonder fouten? » luidt
het antwoord : « XXVI is een slechte vrage ende niet beant« woordensweerdig alsoo ick bevinde, dat de graven Cuypers uyt
« het werck van R. N. Van den Eynde in het drucken geene sere(1 ken uvtgelaeten hebben ».
Schrijven wij nog enkel het slot over van de Azevedo's aanmerkingen : « Dien onbekenden criticus, — zegt hij te rechte, —
« hadde meer eere behaelt, soo hy sig gecontenteert ihadde de
ic druckfouten naer te sien ende de selve beleefdelijk te corn(( geeren, alzoo een ieder kennelijk is, dat er nauwOijks eenen
0 boeck can gevonden worden vry van missing-en oft van den
« autheur ofte van den drucker. Ick wil geerne bekennen, dat
« het publiek vele obligatie heeft aen de Heeren Graeven
« van Cuypers over hunnen iver van dit werck door den druck
« gemeyn gemaeckt te hebben, want soo dit manuscript hadde
« gebleven in het sterfbuys van wylen den Heere Canonick
0 Van den Eynde, men soude niet ligt jemant gevonden hebben
0 die dit soude hebben willen drucken, maer soude lichtelyck
« metter tyd verloren gegaen 'hebben ».

-403Inderdaad, graaf Cuypers heeft recht op onze dankbaarheid : het werk dat hij uitgaf was en blijft een degelijk werk, en
zijne uitgave heeft niets aan R. N. Van den Eynde's verdiensteoritnomen.
Kanunnik Van den Eynde ontsliep in den Heer op den
30 Januari 1765, en werd in de 0. L. V.-kerk begraven. Een.
grafschrift herinnerde er den geloovigen zijnen naam niet ; zijnegeschiedenis van Mechelen bewaart dien echter met eere.
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III
DE GEBROEDERS DE AZEVIDO.
A. GEERAARD DOMINICA'S.
Under de niet onverdienstelijke historici der stall Mechelen
in de 18e eeuw, bekleeden de twee gebroeders de Azevedo — de
oudere, Geeraard Dominicus, en de jongere, Joseph Felix Anto-thus Franciscus — een voorname plants. De cerste muntte vooral
nit als kronijkschrijver ; de tweede als genealoog.
Geeraard Dominicus de Azevedo-Coutinho-y-Bernall werd
tot Mechelen geboren, op den 4 Augustus 1712, en in de parochie
van SS. Pieter en Pauwel gedoopt ; de jongere broeder, een vijftal
jaren later, op den 22 April 1717.
« Gerard Azevedo -- zoo schrijft M. F. V. Goethals (1) —
n'etait pas seulement Beige de naissance, mais it l'etait aussi
d'origine ». Ja, hid was BeIg door gehoorte en door afkomst (2) .
(1) Zie Lectures relatives a l'I-Iistoire des Sciences, des Arts, des
Letties, des Maurs et de la Politiquc cn Belgique... par M. F. V. Goethals, bibliothecaire de la ville de Bruxelles... Bruxelles, 1837, tom. I,
blz. 247.
(2) V6Or de koor der 0. L. Vrouwenkerk in Mechelen ligt een
zerk met het volgende opschrift :
D. 0. M.
et memoria2
D. D. Diego
de Azevedo
Coutinho y Bernal
ex antiqua et nobili prosapia
in Hesperus oriundi
Bartholomcei Campi magistri equitum
in exercitu regis catholici
et Catharine Bernal DnEe Majoratus de Bernal
in regno Marcia filii
obiit 21 Sept. 1678 vulneratus in conflictu ad S. Dionisii
grope Montes Hannonke locum tenens Colonelli
et Major Brigadier
et Joanna Maria Corten
vidue Jois-Bapta! (Diego filii) defuncti 22 Jan. 1740
et apud Fratres Minores in hac urbe sepulti
obiit illa 14 .Tulii anno suo natali 1753
tat. 78.
Avo, matri et sibi P. C.
Gerardus Dominicus Phr. in hac Ecclia coll.
PrEepositus et Canonicus
& Joseph Felix-Anton.-Francisc. :
de Azevedo Coutinho y Bernal,
Ora victor ut defuncti
Scectilo Deo vivant
Militia est vita
hominis.

- 405 Zijn varier Jonker Jan Baptist de Azevedp-Coutinho-y-Bernall
was geboortig uit Moerzeke bij Dendermonde (8 Augustus 1673) .
Die man stolid als kapitein ten dienste van de Vereenigde Provincien in het regiment van Zoutelande. Op den 12 November 1706,
was hij getrouwd met Joanna Maria Corten, en was te Mechelen,
op den 22 Januari 1740, gestorven; hij werd begraven in de kerk
der Paters Minderbroeders, die, aangeslagen door de Fransche
Republiek in 1796, thans tot hooi- en strooniagazijn van het
leger dient (1) . Zijne vrouwe Joanna Maria Corten werd in
Brussel geboren, den 14 Juli 1675, en stierf te Mechelen, op den
14 Juli 1753. Zij werd begraven in de collegiale kerk van 0. L.
Vrouw-over-de-Dijle. Van moeders p ant was Geeraard Dom. de
Azevedo verwant met Dismas de Briamont (deze was zijn grootoom), den stichter en eersten proost (1643) van het Collcgiaal
Kapittel van 0. L. V.-over-de-Dijle, en die verwantschap zal
hem clan later ook recht geven op een kanonikdij in die kerke (2) .
Die grafsteen was een hulde van de twee gebroeders aan ouders
en grootouders. Als uitleg past hierbij hetgeen ik in het Wekelyks
Bericht (1782, op blz. 107) aantref :
Gerardus-Dominicus was de kleyn-sone van Don Diego (oft Jacobus) De Azevedo-Coutinho-y-Bernall, Ridder van St. Jacob, Luytenant
van Spaensche Ruyterye in het regiment van Don Louis de Zuniga ten
jaere 1672, daer naer Capiteyn, Lieutenant-Colonel van voet-knegten
In het regiment van M'her Carolus-Florent. Wild-und-Rheingraf, ten
dienste van Holland, Adjudant-Generael ende Commandant van het
Fc.rt de \Varande tot Breda ; liv wierd gekwetst in den slag van
St. Denis, den 12 Augustus, stierf tot Mechelen, den 21 September
1678, en levd begraeven in de Collegiaele van J. L. V., alwaer syn
Lyk-Blasoen ten toon hangt. Den gemelden Heere (Diego) was sone
van Don Bartholomens ende van Catharina Bernall, vrouwe van Bei-natl. Diego's tweede vrouw was Magdalena van Kiel, geboren tot
Mechelen, den 28 junius 1637, gestorven in Roosendael in de tnaend
Mey 1708, ende begraeN en tct Mechelen in de kerke der eerw. I'I'.
Minderbroeders
Over den familieboom der Azevedo's kan men raadplegen I nnuaire de la Noblesse de Belgique publie par le Baron Isidore de Stein
d'Altenstein ; 1878, 32 0 annee. Drukk. Brussel, Decq et Duhent, r. de la
blz. 36.
Madeleine, 9 ;
(1) Zie Wekelyks Bericht voor de Provincie van iViechelen voor
i t icier 1782. Tot Mechelen, by J. h Vander Elst, Stads-drukker ; blz.
107.
(2) Nopens dien geslachtsboom der familie Corten raadplege glen
J. F. de Azevedo. De stichter bad 7ekere voorwaarden bij zijn werk
,evoegd, waarvan een der vijf voornaamste was : « Dat out kanunnik
benoemd te worden, de postulant van de familie van den stichter
behoefde te zijn, ofwel Mechelaar, of, bij gebrek van Mechelaar,
geboortig uit de nederlandsche provincien, aan den honing van
Spanje onderworpen Cfr Ver:ameling van Naontrollen betrekkeliik de kerkeliThe geschiedenis van het Aartsbisdom Mechelen, door
J T3(aeten). Drukk. E. en T. Van Moer. z. j. II I)., blz. 6.
Fen schets van G. D. de Azevedo, naar 'n teekening van A. Van
den Eynde, komt voor op blz 639 van Leopold Godenne's werk
nes, jadis et aujonrd'hui. Drukk. Mechelen, 1908, bij den schrijver.
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Geeraard Dom. de Azevedo studeerde de humaniora, of, gelijk men toen zei, voleindde zijne kleine scholen in het College
van 't Oratorie, en, zegt Goethals (op. cit., biz. 247) , van toen
alreeds xverd hij aanbevolen aan zijn stadgenoot Van Gestel.
Deze was sedert 1726 kanunnik der collegiale kerk van 0. L. V.over-de-Dijle. Die betrekkingen zullen ongetwijfeld nog nauwer
geworden zijn, sedert Azevedo zelf, op den 1 April 1730, aldaar
kanunnik werd, ((uyt hoofde van familie», zooals het mechelsch
« Wekelyks Bericht ^ van dien tijd zich uitdrukt. Ware 't nu te
verwonderen, dat de historicus van 't aartsbisdom Mechelen
zijn jongen confrater in zijn studien geleid en doen smaak vinden
heeft in de geschiedenis? (1) Volstrekt niet. De Azevedo, die
«des son jeune age, etait pieux et d'une conduite exemplaire» (2) ,
had inmiddels zijne theologische studien begonnen.
Eerst kanunnik onder den titel van St. Adrianus, in plaatse
van den eerw. heer Rumoldus Corten, volgde hij, op den 11 Meert
1732, wijlen den eerw. heer Jan Bapt. Bernard Vanden Venne
ill de kanonikdij op onder den titel van Ste-Catharina. 't Was
nochtans maar op den 24 September 1735, dat hij de priesterwijding ontving. Later zoude hij proost worden — de VIII' —
van het Collegiaal Kapittel van 0. L. Vrouw. Bij opene brieven
van Keizerin Maria-Theresia, te Weenen geteekend op den
2 Dec. 1763, en door Aartshisschop Andr. Cruesen bevestigd,
werd hij tot die Nveerdigheid verheven als opvolger van wijlen
den eerw. en edelen Heer Antonius Franc. Jos. de la Rue de
Hulplanche, en op den 31 derzelfde maand ingeleid.
Zijne geboortestad droeg hij diepe liefde toe, en, door die
liefde gedreven, zocht hij in oude perkamenten en handschriften,
in de zoo vaak verwaarloosde nalatenschap der vroegere eeuwen,
alles op wat maar eenigszins tot kennis of verheerlijking van het
voorgeslacht kon bijdragen. Hij putte nit eerste en oorspronkelijke bronnen, nit karters, archieven en kronijken. Goethals
stelt hem boven j. Frans Foppens : « Celni-ci est hien inferieur
a Van Gestel et a de Azevedo », zegt hij. Maar waarom enkel
voor de volksklasse gewerkt? Waarom niet hooger gehlikt? « Si
Azevedo a etudie l'histoire plus consciencieusement que ne
De familienaam Azevedo, van spaanschen of portugeeschen oorsprong. klinkt niet vreernd in de geschiedenis. Zoo hoorden wij spreken van Pater Ignatius Azevedo, S. J. in Porto geboren in 1527. In
1570 scheente hij in aan 't hoofd van 39 geloofszendelingen om ;n
lirazilii' aan de bekeering der heidenen te arbeiden. Het schip viel in
de macht van Souri, 'nen calvinistischen zeeschuimer van Dieppe, die
hen alien nit haat tegen den godsdienst, deed dooden. — Een ander
Azevedo. met name Louis Azcvedo, een portugeesch jezuiet, verkondigde het Evangelie in Ethiopie, en stierf er in 1634. Hij vertaalde
in de taal des lands het Nieuwe Testament en een Catechismus.
(1)' Cfr J. B(aeten), op. cit., II D., blz. 23.
(2) Cetuigenis van Goethals, op. cit., blz. 248.
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vouloir s'adresser qu'au peuple, qu'il voulait instruire sur son
histoire, et de choisir pour modele la chronique de R. Valerius,
cure de Muysen, dont it a donne une edition ».
Ja, 't kan zijn, dat de brusselsche bibliothecaris, van zijn
standpunt uit, gelijk heeft, betreurende dat Azevedo enkel zich
tot de volksmassa xvendt, en daartoe zelfs het gemeenzaamste
volksboeken uitkiest, een volksalmanak namelijk, — om het
beste van zijn werk onder den man te brengen ; ja, 't kan zijn,
zeg ik, dat dit een verlies geweest is voor de hoogere ontwikkeling
der geschiedenis ; dock ik zie daar als een der schoone kanten
van zijn karakter in. 't Is immers bekend, dat de geleerde en
eclele man al zoo goed van inborst was als kunstlievend. Kunst
en kunstenaars beminde en ondersteunde hij, en het mag wel
herhaald b. v. hetgene C. F. A. Piron, na Goethals en anderen,
van hem verrneldt : « Zoo mild als zijn fortuin het toeliet, was
hij een der voornaamste weldoeners van den ongelukkigen
Smeyers, den mechelschen kunstschilder, die evenals hij, alles
\vat tot de geschiedenis en de opluistering zijner geboortestad
betrekking had, liefhad. Smeyers maakte dan ook het portret
van zijn oprechten vricnd, e2-1 de erkentenis deed hem hierin
zoowel slagen, dat het met recht voor een meesterstuk gehouden
wordt ». (1)
Gecraard Dominicus de Azevedo stierf op den 22 Februari
1782 (2) , en hij werd bijgezet onder den grafzerk der Proosten
Corten, zijne bloedverwanten, die, eenige jaren te voren, in de
O. L. Vrouwenkerk beg-raven werden (3).
(1) Zie ,llgemeene Levensbeschrilving der !\lannen en Vrouwen
van Belgie, die zich... eenen naam verworven hebben... door C. F. A.
Piron. Drukk. Mechelen, Olbrechts, 1860. — ...Baron de Saint-Genois
schrijft daarover in Biographie Nationale publiee par l'Academie roy=
ale... de Belgique. Torn. premier. Brut. 1866 : « Dans sa longue carriere, Azevedo exerca noblement la bienfaisance envers les malheureux. Il protegea aussi les artistes et notamment le peintre malinois
Smeyers (en met : Snevers, zooals er staat), dont it fut en quelque
sorte le Mecene » Cfr blz. 595
(2) « Ontrent twee uren en half des morgens, ende den 25. der
zelve maend met Lijk-blasoen begraeven in den hoogen choor der
cullegiaele kerke van 0. L. V. over de Deyle alhier ». Ita Irekelyks
Bericht... loc. cit., op blz. 110.
(3) Bij Pastoor J. Baeten, op. cit., blz. 14 en vlg. II D. vind ik
daarover : Adrianus Corten, de 2 e Proost van 't Collegiaal Kapittel, en
Dismas Corten, de 3 e Proost, waren tweeling-gebroeders. Zij werden
op de koor van de 0. L. Vrouwenkerk begra-ven, en op den zerk
staat het volgende opschrift :
D. 0. M.
Monument=
RR. admodum BD.
Adriani
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2.
Laten wij thans overgaan tot een kort overzicht zijner nagelaten schrifen.
En vooreerst zij vermeld een reeks chronijken, Welke hij
van jaar tot jaar, van 1747 af, verschijnen liet in den leuvenschen
almanak van Joan Jacobs. Hij begreep die al to zamen onder den
titel : Korte Chronycke van vele gedenckweerdige geschiede-

nissen soo in. de PrinciPaele steden van het ltertogdom Brabant
als in de Stad ende Provincie van Mechelen voorgevallen
't sedert de Geborte ons Salighmaeckers tot dcsen tegenwordigen tyde. Loven, 1747, in 12°. — In een uitgave, die dezelfde
volgorde der stukken behouden zal, draagt het l e stukje als
titel : Korte Chronycke der Stadt ende Provincie van Mechelen,

by een vergaedert uyt verscheyde soo gedruckte als geschreve
Chronycken, Archiven der Cloosters, Ambachten etc. door G.
D. A. C. v B. Tot Loven, by Joannes Jacobs oP de Thienschestraet, in den Swerten Sleutel. Dit stukje telt maar 12 blz. in t2°,
en gaat tot het jaar 836. — Zoo volgen nu, jaar in jaar uit, die
bijdragen elkaar op tot het jaar 1773, doch zij zijn voortaan wat
grooter van omvang.
Het 2' stuk telt 20 biz. (a' 1748), en de titel luidt nu •

Korte Chronycke 'van de Vermoestinge deser landen door verscheyde heydensche Volckeren gemeynelyck genaemt de Noortmannen soo in het hertoghdom van Brabant als in de Stadt en
Provincie van Mechelen. Pit deeltje wordt voorafgegaan door
een woordje « tot den afgunstigen Leser ». Men late mij dit
inlasschen
,(Seght eens hoe het kan geschieden
Pat men ieder sal voldoen;
josephi Adriani
Corten
hujus ecclesix collegiatx
prpositorum
et canonicorum ac
P. L.
Prior obiit 1685, 30 Martii,
posterior 10 Martii 1738.
Belie precare, viator.
R. I. P.
Na de flood van den 8" Proost, G. D. de Azevedo, werd, tusschen de twee laatste regels van het opschrift, het volgende gevoegd
— Pt hujus ex sorore nepotis
Gerardi Dominici
de Azevedo
Coutinho y Bernal,
ejusdern ecclesim Prepositi VIII,
obiit 22 Febrnarii 1782.
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D'ander wilt op syn fatsoen :
D'een wat kronimer, d'een wat rechter.
D'een wilt leegh, en d'ander hoogh :
D'een wat beter, d'ander slechter,
D'een wat nat, en d'ander droogll.
't Gaet met lesen als met eten,
leder spreckt naer synen mondt ;
'k Soud den kock wel willen \veten,
Die 't een ieder passen kondt.
leder wil syn vonnis Avysen,
Dit te suer, en dat te soet ;
n dat d'een sal wonder prysen
Stoot een ander met den voet.
Veel die lieNier fabels lesen
Als de waerheyt, die baert nydt.
Het gaet nu, gelyck voordesen
Momus (1) vindt syn werck altydt ».
Dit deeltje strekt uit tot het jaar 1144, zijnde bet jaar der
ncerlaag van Arnout Berthout « geseyt Dracckenhaert », heer
van Grimbergen in oorlog tegen den Hertog van Brabant.
Het 3' stukje (a° 1749) bevat 26 blz. en heet : Korte Chronvcke van verscheyde Stichtingen elide Fondatien van kercken

en kloosters etc; als ?neck verscheyde gedenckweerdige geschiedenissen voorgevallen soo in he! hertoglzdom van Brabant als in
de Stadt ende Provincie van Mechelen. Het gaat tot 1249, jaar
der verhuizing van de rnechelsche Begijnen nit de nu nog geheed
ten Begijnenstraat naar bun nieuw hof « huvten de Stadt achtet
die antwerpsche poortc
Het 4' stuk (a° 1750), 24 blz., luidt : Fervolgh der Chro.

nycke behelsende verscheyde gedenckweerdige Geschiedenisseri
soo in het herto ghdonz... enz... van jaere tot jaere voorgevallen.
Het loopt tot 1286.
Het 5e stuk : Vervolgh der Chronycke enz. (a° 1751), 18 blz.,
loopt tot 1305.
Het 6° stuk : Vervolgh... enz. (a° 17521, 18 blz., loopt fot
Glen 17 Novemh. 1347.
Het 7' stuk (a° 1753), 28 blz., is het Vervolgh der Chro-

nvcke beginnende van den jaere 1347 tot het Overlyden van den
Graef Lodew y ck van Male, in 1383. den woordje tot den lezer
(1) Mom-is : bij de Romeinen, de god die over het hekeldicht
het toezicht had. Hij was de zoon van den nacht. Oorspronkelijk schreven hem de Orden de rot toe, om de laden der goden met schernen
spot te berispen (Ita in Dr Wevtingh's Woordenb. der class. Ondheid).
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.goat vooraf. Het zegt niet veel, maar het zegt toch jets : De
Azevedo Kerheugt zich in den bijval, dien zijne kleine bijdragen
van eerst of hebben verkregen, en daarop, zegt hij, « nam ick
voor, de principaelste geschiedenissen wat breeder te vervolgen
als w'el konde gedruckt worden by ses Almanachen ». Want, ja,
zijn eerste inzicht was zich bij zes boekjes te bepalen, en in die
ses achter-volgende Almanachen te geven een kort begrip van
de Chronycken van Mechelen, myne geborte-plaetse ». Nu echter
heeft hij nog maar kunnen geven, in de zes verschenen stukjes,
het besonderste voorgev alien ten tyde der Regeringe van de
Bisschoppen van Luyck, Heeren van Mechelen, ende van de
Heeren Berthouders, Advocaten ofte Vooghden der solve plaetse,
enz.» .den oogenblik dacht hij nu zijn werk niet meer te vervoorderen ; doch (( door verscheyde Persoonen versocht zynde dese
Chronycke van Mechelen in een gereguleert werck in Bruck te
geven, maer bevindende dat al-hoe-wel Baer alreedts vele toebereedt hadde, nochtans bier toe my noch vele was ontbrekende,
hebbe myn voornemen verandert, verhopende' met de Gratie
Godts dese Chronycke van jaere tot jaere te vervolgen als
voren ».
Het 8' stuk Korte Chronycke enz. vertelt wat er geschiedde
« ten tyde der regeringe van Margareta van Male, Vrouwe van
, de geseyd Stadt en Provincie (Mechelen), ende haeren Man
Hertogh Philips van Valois, als oock, ten tyde van Hertogh, Jan
-van Valois by-genaemt den Onversaefden, Hertogen van Bourgondien enz. (a° 1754). Het beslaat 26 blz. en loopt tot 1418.
Het 9° stuk (a° 1755) : Korte Chronycke enz... vermeldt het
voorgevallene « ten tvde der regeringe van PhiliPpus van Bourgogne geseyt den Goeden », in 24 blz., strekkende tot het jaar

1437 (beslaande 24 biz.) .
Het 10e still( is het (( Vervolgh der Chronycke van Mechelen

ten tyde der Regeringe van Hertogh PhiliPpus van Bourgondien
geseyt den Goeden », (a° 17561. Het loopt van 1435 tot 1449,
beslaande 24 biz.
Het 11' stuk (a° 1757) is nog een « Vervolgh der Chro-

nycke... van den jaere 145o tot het overlyden van PhiliPPus den
`Goeden, Hertogh van Bourgondien enz. in 1467. Het telt 32 blzz.
Het 12° stuk (a° 1758) heet Chronycke... enz... ten tyde der
Regeringe van Hertogh. Carel van Bourgondien den Stouten ofte
Strydtbaeren toegenaemt. Van den jaere 1467 tot den Jaere r476.
Het beslaat 30 blz.
Het 13' stuk (a° 1759) heet Vervolgh, der Chronycke... ten
tyde der Regeringe van Maria van Bourgondien, Vrouwe van

Mechelen : getrouwt met den Aerts-Hertogh Maximiliaen van
Oostenryck (met het wapen der voorzeide Hertogin). Het loopt
van 1476 tot 28 Meert 1482 en beslaat 26 biz.
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1482 tot den jaere 1494, onder de regeringe van den Prince
Maximiliaen van Oostenryck, als I -ooght en Vader van den
Prince PhiliPPus, ten tyde des sells minderjaerigheyt. Het telt
28 blz. (a° 1760).
Het 15' stuk (a° 1761) heet nog eons Vervolgh der Chronycke... van den jaere 1494 tot den jaere 1506, ten tyde der
Regeringe van den Prince Philips van Oostenryck, geseyt den,
Schoonen, eersten Koninck van SPaignien van dien naeme, ErfHeere van de Nederlanden enz. Het beslaat 28 blz.
Het 16e stuk : rervolgh... enz. van den jaere 15o6 tot den
jaere 1514, ten tyde van den Konincklycken Prince Carel van
Oostenryck naerinaels Keyser den I'. van dien naein. Het telt
30 blz., a° 1762.
Het 17' stuk (a° 1763) : Vervolgh... enz... van den 4 Fe-

bruarii 1514 (volgens den ouden stiel) tot den jaere 1519, ten
tyde van de regeringe van den Prince Carel, Arts-Hertogh van
Oostenry ck, Coninck van SPaignien, naermaels Keyser den 17
van dien naem. Het beslaat 28 blz.
Het 18' stuk van a° 1764 : Vervolgh... enz... van den jaere

1519 (volgens den ouden stiel) ten tyde van de Regeringe van
Syne Majesteyt Carel den V, verkoren Roonisch-Koninck ende
Keyser : waerbij gevoeght is een aenmerckelycke oude Ordonnantie ter tyde van de Pestilentie door de Magistraet van
Mechelen eertyds uytgegeven ende gePubliceert. Samen 30 blz.
Het 19' stuk van a° 1765 : I rervolgh... enz... van den jaere
152o tot den jaere 1530 onder de Regeringe van Margarita van,
Oostenrijk, Hertoginne van Savoyen, Gouvernanle der Nederlanden. Het beslaat 30 blz.
Het 20e stuk van a° 1766 is het Vervolg... enz... van den
jaere 1529 tot den jaere 1555 atswanneer Syne Keyserlycke

Majesteyt Carel den V dese Nederlanden cedeerde(n) aen synen
sone PhiliPPus, alsdan Koninck van Engelandt ende van Napels... beslaande 26 blz.
Het 21° stuk (a° 1767) heet : Vervolg... enz... ten tyde van
Phiii'pus den 11, Koninck van Spaignien etc., onder de Reg2ringe van de Princesse Margarita, Hertoginne van Parma, van
den jaere 1556 tot den were i561. Het bevat 30 blz.
Het 22e stuk (a° 1768) is het Vervolgh ten tyde der regeiing van Margareta, Hertoginne van Parma, eersten Minister
zynde den Cardinael Antoin Perenot de Granvelle, Arts-Bisschop
van Mechelen, van den jaere 1562 tot den jaere 1565. Het telt
28 blz.
Het 23' stuk (a° 1769) : Vervolgh... enz... sedert den

Feestdagh van Paesschen, den 14 April 1566 (geseyt het jaer
-van Trouhels) tot het arrivement van den Hertogh van Alva
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in dese Nederlanden, den 22 Augustus 1567, ten tyde der Reg-cringe van Koningh PhiliPPus den II, ende de Gouvernante
Margarita 'van Oostenryck, Herfoginne van Parma. Het beslaat
50 blz.
Het 24' stuk (a° 1770) : Vervolgh... enz... ten tyde van het

Gouvernement van den Hertog van Alba, onder de Regeringevan den Coninck Philippus den II, sedert de maendt Augustus
1567 tot Paesschen 1572. Het behelst 30 blz.
Het 25' stuk (a° 1771) is het Vervolgh... enz... ten tyde van
het Gouvernement van den Hertogh van Alba, onder de regeringe van PhilipPus den II, Coninck van Spaignien enz., sedert
de maend December 1568. Het bevat 28 blz. Hierachter volgt nu
een « advettentie » Welke ik overschrijf, en die een werkje van
Azevedo bedoelt :
(( By den Drucker deser (1) is te bekomen een Boecksken
behelsende cen nauwkeurigh Verhael van alles vat' er binnen
Mechelen gebeurt is, om te beletten het Predicken der nieu
besonder in den Jaere van Troubel 1566, als oock aengaende de Beldtstormerven ten selven Jaere, soo binnen als
buyten de Stadt geschiedt, dienende tot supplement en voorder
Verklaer van de Chronycke gevoeght in den Almanach van het
Jaer 1769, is gedruckt in het selve Formaet, om by de Chronycke te konnen gevoeght worden. Den Prys is 6 stuyvers )).
Over het hier bedoelde werkje met name Deduct ;e ende Relaes

van den staet ende conduite van die van de Stadt ende Provincie van Mechelen enz. zullen wij verder spreken. Laten wij
nog een oogenblik met de overblijvende stukken der « Chronycke » voortgaan.
Het 26' stuk- Vervolgh... enz... ten tyde der regeringe van

Philippus den II ende gouvernement van den Hertogh van
Alba in Nederlandt, van Paesschen den 26 Meert 1570 tot den
jaere 1572. Het verscheen bij den almanak van 1772.
Het 27' stuk is het Vervolgh van de Chronycke van Mechelen van het jaer 1572, ten tyde_van het Gouvernement van den
Hertogh van Alba, onder de regeringe van PhiliPPus den II,
Koninck van SPag-nien. Het beslaat 30 blz., en verscheen
a' 1773. — « Het jaer 1572 », zegt de schrijver in een voorberichtje, (( is besonder aenmerckensweerdigh, als zynde de
tvdtrekeninge van het fondament ofte beginsel der Vereenighck
Nederlanden, welcke alsdan sigh onttrocken van de gehoorsaemhevt aen haeren wettigen Sonverynen Prince ». Om die
reden dan ook weidt hij er breeder over nit.
Dit stukje sluit de reeks van 27 numrners, (lie (( tot Loven by
(1) Tot Loven, b y Tonnes Jacobs, Boek-Drukker ende Boek-Verkooper op de Thiensche straet.
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uitgave, zeide reeds Goethals in zijnen tijd, « est tres difficile
a trouver bien complete ». Hij zelf is mis, waar hij maar 26 hummers telt : hij vergat immers het 10 e stuk te vermelden. — Later
verscheen een tweede uitgaaf, verdeeld in nagenoeg dezelfde
volgorde.
Het werk van de Azevedo is een verdienstelijk werk, dat
met reden nog hedendaags wordt geraadpleegd. Zoo schreef
Pastoor Baeten een dertig-veertigtal jaren geleden, en die getuigenis blijft nog waar op onze dagen(cfr ob. cit. blz. 23).
—DcKanu ikveroder zijnekronijtoden19Novembr
1582.
Het l e D. er van luidt : (( Vervolg der Chronycke van
Mechelen, 1' sedert de maendt Junius 1572 tot 4 Sept. 1576;
behelsende een nauwkeurig Beschryf van hetgene ten lien tyde,
eenigsints Mechelen ende de bygelegene Plaetsen aengaende,aenmerckensweerdig- is voorgevallen : hier by gevoegt zynde de
Declaratien der principaelste van de Clergie van (lien tvde, ende
Oversten der Cloosters, Bestierders der Gods-Huysen ende Capellen, Geswoorne van Ambachten etc. van hetgene ontnomen is
ill de Plundering-Q van Mechelen in de maendt October 1572. Hier
voren noynt gedrukt, verciert met eenige Fig-nren etc. ». Tot
Loven, hij J. B. Vander Haert, in den Gulden Helm; 370 blz.
in 12° met XXIV blz. voorrede en bladwijzer. De goedkeuring
werd gegeven te Leuven, op 24 December 1773, door F. Jacques
diet. Jacobi S. T. L. Apost. en Reg. per Germ. inf. Lib. Vis. et
cens.
Wel is waar verscheen dit deel ook per partes, doch er zat
racer orde in dan in de vorige stukjes. De schritver, om zijn
lezers te believen, geeft voortaan zijne kronijk nit « met boeckskens, om aldus niet genootsaeckt te zyn merckelycke voorvallen
al te veel te vercorten, ofte geheel achter te laeten, als hier voormaels in de selve geschiet is ». Hij nam dan ook voor nog enkel
,( by de Lovensche Almanacken te laten drucken het besonderste
welk by de voormelde deeltiens hehoorde gevoegt te zyn, alsoo
men ten desen jaere 1774 begonst heeft, welck een ieder seperatelyk sal mogen versamelen, soo tot corrective als vermeerderinge
van het voorgaende, OM alsoo aen andere eenigsints te conlen
dienen »... enz. — Op blz. 253 van dit D. beginnen zijne « Noti-

Lien ofte Aenteeckeningen obi de voorgaende Chronycke van
Mechelen van de maendt Julius 1572 tot 4 Set. 1576.
In den loop van 1774, vervolgde hij zijne kroniik (1), zooals hij beloofd had, met een ander boeksken heetende : Vervolg
(1) Zij draagt de goedkeuring tot Brussel gegeven op 21 December 1774.
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besonder onder het Gouvernement van Don Jean x an Oostenryck,
Stadt-Houder, Gouverneur ende Capiteyn Generael van Neclerlandt, tot desselfs overlyden den 1 October 1578, waer by gevoegt
is het Latyns Vers van Lambert Schenkels op de incomste van
desen Prince binnen Mechelen, ende een cort begryp van desselfs
leven » etc. (1) . Tot Loven, bij J. B. Vander Haert, in den Gulden Helm ; 260 blz. in 12°, Avaarachter de bladwijzer van 16 blz.
Fenige plaatjes versieren dit boekje evenals het vorige. Van
blz. 185 of volgen wederom allerhande Notitien ofte Aanteecke-

ningen op de voorgaende Chronycke (4 Sept.. 1576-1 Oct. 1578).
Fen derde boekje, insgelijks te Leuven bij vernoemden
J. B. Vander Haert verschenen, was het vervolg der Cronyke

van Mechelen, ten tyde der regeringe van PhiliPPus II, Coninck
van SPaignien, sedert den I October 3/DLXX VIII len tyde van
het Gouvernement van Alexander Farnese, sone van actavius,
Hertogh van Parma ende Plaisance. Het beslaat 416 blz., en
draagt de goedkeuring uit Brussel, op den 27 Juli 1779. Het
t o stukje van dit boek behelst de kronijk van 1 Oct. 1578 tot den
31 December 1579, alsmede eenige verbeteringen op de kronijk
van 4 Sept. 1576 tot 1 Oct. 1578. — Het 2 e stukje, van blz. 142
tot 274, geeft ons de kronijk van 31 Dec. 1579 tot 23 Mei 1580. —
Het 3' stukje, het vervolg van 't 2', gaat tot den 19 November
1582, een « vervolg... waer by gevoegt zyn eenige stucken aengaende het verheffen van de Heerlvckheyt ende Huyse van
Hamme tot Steynockezele van het Capittel Metropolitaen van
Sint Rombout tot Mechelen etc. ». Eenige plaatjes versieren het
boekje.
Dit 3' was ook Azevedo's laatste kronijkboekje. Hij besloot
het met de hoop, zooa l s hij schreef : « Hope met d'hnlpe Gods
in 't kort dese Mechelsche Cronvcke te vervolgen ». Spijtig, die
hoop werd verijdeld.
3.
In verband met 's mans kronijkboekjes wezen nog twee-drij
atidere zijner werkjes vermeld en namelijk :
I. Deductie ende Relaes van den staet ende conduite van
die van de Stadt elide Provincie van Mechelen, ten tide der

eerste Beldtstornterye ende Troubelen, onder het Gouvernenzent
van de Hertoginne Margarita van Parma, sedert den 28 Meert
1565, voor Paesschen, volgens stiel van dien tyde, tot de kontsf,e
van den Hertogh, van Alba, besonderlvck tot 9 October r566,.
Dienende tot supplement ende verklaeringe van de Chronycke
(fl Het komt voor op bl. 191-192.
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van Mechelen gedruckt ten jacre 1769 by den Drucker deser. —
Tot Loven by Joannes Jacobs in de Thiensche-straet ; 154 blz.
in 12. De goedkeuring dateert tit Leuven, den 4 October 1770.
De Azevedo richt eerst een woordje tot den lezer, en hierin
ook at lof voor die van Antwerpen, waar, zegt hij, u zoovele
treffelycke ondersoekers syn van de Outheden, die nicts neg« ligeren 0111 aen de naekomelingen kenbaer te maecken den
« staet van haere Stadt principaelyck van den tyde der Troube(( len, wel kennende, dat niet te weten wat voorg3vallen is, voor
(( dat men geboren was, is altydt blyven als een onwetent kint ».
Zulk « treffelyck ondersoecker » was ook hij... 0, zegt hij wat
verder : (( wy hebben vele obligatie aen de gene die voor onsen
• tyde sommige stucken in 't licht gehracht Ihebben, ende sous{ den ongetwyfelt merckelyk meerder des aengaende bebbAn.
Nvaert dat sommigc door onwetentheyt en lndcre door verkeer« de insichten menichte geschriften ende onbetaelbaere saecken,
die hunne ouders ende voor-ouders in 't doncker behouclen had(« den, niet naer de vetwinckels gesonden hadden, ofte tot vuer(( wercken laeten gebruycken, ofte selve door het veer vernie« tight hadden, als niet meldende van fiunnen privativen intreste
(. van Erven oft Renten etc : voor dusdaenige is dit te vergeefs
(( geseyt; maer alle liefhebbers der outheden mogen sigh in
tegendeel verheugen, dat wv leven in eene eeuwe, waer in de
historien ende beschryvingen der Nederlanden seer geoeffent
(( worden, soo dat men verhopen magh, dat' er 111 't kort meerder
cc dusdaenige saecken sullen in 't licht kornen : gchruyckt dan,
« weerde
dit klyn Boeksken tot een hyvoeghsel der
(( Mechelsche Ohronycke, ofte soo het U. L. belieft, ende vaert
wel. Uyt Mechelen 1770 »....
In 't voorbijgaan zij gezegd, dat G. D. de Azevedo waa0jk
z66 mocht spreken over zijn eeuwe. Het is alleszins merkweerdip.in de geschiedenis van Mechelen, dat daa r tijdens de 17 e en de 18e
eeuw zooveel (c treffelycke ondersoeckers » ()I) het gehied der
geschiedenis werkzaam waren. Deze bijdrage noemt er reeds vier
op ; in een vorige bijdrage schreven wij over de edele familie
Cuvpers in de Dijiestad, en meer dan een harer leden maakte zich
verdienstelijk in lien opzichte. Daarnevens stellen wij nog J. B.
Joffroy, J. J. De Munck, Pieter Croon, Pieter Sire en ja, wij
vergeten er nog anderen (1) . — Edoch laten wij voortgaan :
II. auctheden der Stadt ende Provincie van Mechelen
beginnende van de sesde eeirwe, met sommige vermeerderinge
(1) Over Pieter Croon, cfr G. D. de Azevedo's Historische Saemcn-spraeke over de Stadt van Mechelen, blz. 45. Pieter Croon, geficopt in Ste-Catlie1iinelzerk op den 25 Fehr. 1634, kloosterling, schreef
Historie van 0. L.
o. a. Almainach voor heden en morgen (1665) ;
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tot verbeteringe der 3fechelsche Clironyke begonst iii Bruck
te geven ten jaere 1747. — Tot Loven, by J. B. Vander Haert,

in den Gulden Helm, 1776, klein in 8c.
Dit is een werkje van 228 blzz., in vier stukjes verdeeld,
welke in de Almanakken van 1774 tot 1777 verschenen. Het is opgeluisterd met de verscihillende wapens of blazoenen van de
Berthouts en van hunne vrouwen. Als opschrift gaat vooraf, op
de keerzijde van het titelblad, 'ii spreuk van Scribanus (Orig.
Antv. Cap. IV) : Fere wterna cupintus — qua! amamus impensius, welke hij in 't Vlaamsch weergeeft : « Hoe ouder, hoe
liever! »... Ei ! dit zal wel de kreet des herten geweest zijn, te
oordeelen naar 's mans leven en streven tot het einde toe !
Het laatste der vier stukjes draagt de goedkeuring van den
Consiliarius en Procurator Generalis G. J. de Limpens in dato
van den 9 September 1776. Sedertdien zijn vele dier «Oudheden»
nog merkelijk verouderd, maar niettemin zal dit boekje blijven
getuigen van de Azevedo's onverdroten ijveren voor de eere en
de kennis der geschiedenis. Menig stuk totdan nog maar alleen
in 't Latijn bekend, vertaait hij in het Vlaamsch... want hij wil
schrijven ter onderricbting van !het yolk, en — zoo spreekt hij
(( tot den leser » in een voorberichtje van zijn derde stuk :
(( Men tracht een ieder te voldoen,
Doch ieder wilt op syn fatsoen ».
van Hanswyck tot Mechelen (1670). Hij stierf prior van; 't klooster
van St. Marten tot Loven in 1683. — Zie ook mijne bijdrage in Versl.
en Mededeelingen der K011. VI. Acadentie, 1906.
— Over Petrus Sire, cfr G. I). de Azevedo, op. cit., blz. 108. Hij
werd gedoopt in de kerk van 0. L. V. van Hanswijk, werd bachelier
in de Godgeleerdheid aan de Universiteit van Loven, leermeester in de
abdij van St. Adriaan tot Geertsbergen, pastoor van Appels bij Dendermonde; gaf uit, in 1638, de Historic van 0. L. V. van Hanswijk,
diukk. J. de Cain te Dendermonde.
— Joan. Bartholomens Jo/troy, wollelaken-verwer, geboren te
Mechelen op 27 Juni 1659, gaf o. a. uit Mechelschen Almanach voor
het jcser MDCCXXI inhoudencle de bescltryving van Mechelen ende
meer ander gerief ten principaele voor die van dese provincie. Tot
Mechelen bij Laurentius Vander Elst, boeckdrucker en boeck-verkooter in S. Franciscus op de Groote :Ilerkt; 48 blz. in 32. Verscheen van

L'histoire abregee de la ville de Malines,
1721 tot 1729 (9 jaren).
inseree par partie A la suite de chacun de ces Almanachs, n'offre
guere de valeur au point de vue litteraire, mais renferme des materiaux historiques dignes d'etre consultes ». Ita G. Zech-Dubiez, in
Bulletin du Cercle archeologique... de Malines, tom. XII, 1902, blz.
118-123. Drukk. Godenne, 1902.
Jozef Jac. De Munck, notaris, geschiedschrijver, geboren tot
Mechelen in 1740 en gestorven op 9 Mei 1792, schreef o. a. Gedenckschriften dienertde tot ophelderinge van het leven, lyden, wonderheden ende duizend eerebewyzingen van den H. Bisschop en Martelaer
Rimoldus, Patroon van Mechelen. Drukk. Mechelen, 1777.
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laten herdrukken « Chronyke van Mechelen door Remmerus
Valerius, Pastoor in Muysen, vermeerdert met een kort verhael
van het Leven en Schriften van den Aucteur als oock met eene
achtervolgende Tafel etc. makende een korte generale Chron.y4 van den Jaere 355 tot den Jaere 1680. — Tot Mechelen,
by J. F. Vander Mit, Boeckdrucker ; z. j. biz. XXIV-191 ».
Die Remrnerus Valerius of Remigius Wouters, geboortig
uit Berchem in 't bisdom 's Hertogenbosch, was sedert 1636
pastoor van Muizen, een brabantsch dorp, op een half uur afstand van Mechelen. Hij rnoct een ontwikkeld man geweest
zijn te oordeelen naar zijne schriften hetzij iu 't Latijn, hetzij in
't Fransch : « Hij konde de fransche tale schryven », zegt de
Azevedo, « welck ten dien tyde in een brabantschen Kempenaer
seer raer was », doch vooral staat hij hekend als vlaamsch kroiivkscliryver. « De ses Mechelsche Chronyken door Remmerus
lees ik in het voorbericht
Valerius in 't licht gegeven
« zyn Beene generale achtervolgende Chronyken ; maer elck is
« eene besondere». De Azevedo voegde er, tot beteren verstande,
eene generale tafel of bladwijzer der materien aan toe. Pastoor
Remerus stierf, op den 30 Augustus 1687, in den ouderdom van
80 jaren, en werd in « de kercke van Muysen, beneffens den
« hoogen Autaer aen de zvde van het Evangelic (» begraven (1) .
Ik geloof vast, dat het voorbeeld van Remmerus niet zonder invloed geweest is op G. D. de Azevedo, zoo in de keus der
stof als — en vooral -- in 'tgene de wijze en den trant betreft
om die stof te verwerken. Beiden hehandelen de gesch'edenis,
maar zij behandelen die voornamelijk ten hehoeve van den gewo
(1) Over Reininerus- Valerius vindt men bijzonderheden in de hierbij.
vermelde uitgaaf van G. I). de Azevedo zelven. — Men raadplege nog
1) v. blz. 109 en vlg. van Bulletin dc Cercle arclteologique, litteraire
et artistique de LItalines. Tom. XIII, 1902. Drukk. L. en A. Godenne,
Mechelen 1903. Daar ook komt zijn portret voor. De bijdrage is geteekend G. Zech-Dubiez. — Op zijnen zerksteen, ter kerke van Muizen,
las men
Sepulture
van eerw. Heer
Remmerus Valerius
gestorven den 30 Augusti
MDCLXXXVII
oudt 80 jaeren.
Hier onder desen Blauwen Steen
Light by/die vyftigh Jaer en een
Bedient beeft met groot eer en lof/
Syn herders Ampt : al is by stof/
Nochtans syn wercken allegaer
Die doen hem leven menigh Jaer.
Gy die dit leest/bid dan voor hem
Een luck-gebedt van Requiem.
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nen man. Anders zouden zij niet op een almanakje, op zulk nederig volksboekje gedacht hebben, om hun wetenschappelijken
schat ten beste te geven : ja, zij dachten op « het yolk » en gaven
aan dat yolk voedsel ten onderrichte en ter lezing.
IV. Stippen wij ook nog, in 1775, een verbeterde heruitgaaf
aan, tot Brussel gedrukt, van het vroeger verschenen :

Kort begryP van 't Leven, Lydell en Mirakelen van den
H. Rurnoldus, BisschoP ende Martelaer, Apostel ende Patroon
van de Stadt ende Provincie van Mechelen, waer van een deel
der Gebeenderen van het Heyligh Lichaem godtvruchtichlyck
bewaert ende geeert wordt in de vermaerde Capelle van het
Gehucht Sondereygen, onder de Parochie van Baerle, in het
Bischdom van Antwerpen, in welcke Capelle den H. Rumoldus,
als Patroon geviert worth : Principalyck getrocken uyt de LofReden bcschreven ontrent het jaer 1100, door Theodoricus, abt
van Sint-Truven, in 't Landt van I,uyck. Drukk. Lovell, by
Joannes Jacobs, op de Thiensche-straet in den Swerten Sleutel,
1763 ». Het werkje, 35 blzz. in 12 groot, verscheen zonder naam
van schrijver, maar worth door Goethals en ja algemeen aan
G. D. de Azevedo toegeschreven.
Het is een eenvoudig volksboekje. De keerzijde van het
titelblad stelt een houtprentje voor van St-Rombout. Welk zal
het doel van den schri:h er geweest zijn? Hij heeft willen bijdragen om de devotie tot den H. Rumoldus uit te breiden. En dat
hij bekend is met de bibliographic van den eeredienst van dien
Godssant valt aanstonds in de oog. Uitvoerig is hij niet : yolksboekjes van dezen card mogen dit niet zijn. Vooraf gaat een

« Kort Besclzryf van het Gehught Sondereygen genoemt, ende
hoe aldaer de Reliauien van den. H. Rumoldus gekomen zijn ».
Dit doet me halvelings denken, dat de Azevedo zijn boekje ten
dienste van die begankenisplaats heeft opgesteld. Dergelijk
Kort Begrip » van eens heiligen leven bestaat er voor menige
begankenis zoo te lande als in de stad, en menig soortgelijk
boekje kwam in de 17e of 18e cam van de pers.
V. Zij nog aangestipt : Historische Saemcn-spraeke over
de Stadt van illeclze!en tusschcn PiPinus ende Ludolphus de
selve stadt doorwandelende. — Tot Mechelen, by Joannes Franciscus Vander Fist, Boeck-drucker achter de Stadts-Halle, z. j.
-- Het is eene re4s artikelen uit het Wekelvcks Bericht -coot
de Stadt ende Provincie van Mechelen, die ons voorstellen het
« Beschrijf van de Stadt Mechelen ».
De Azevedo ving die reeks in het nr van den 3 Meert 1776
aan ; loch het werk is onvolledig g-ebleven en op den 21 December gestaakt : 196 bladzijden werden onder den vermelden titel
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afgedrukt. Eenige bladzijden vervolg der « Saemen-spraecke »
komen echter nog voor in de nummers van den 23 November 1777
en vig., zijnde samen een 15-tal. In 't exemplaar van 't archief der
stad Mechelen volgen dan nog een drijtal bladzijden nageschre'y en op het handschrift van de Azevedo. — De inhoud van het
werk is alleszins belangrijk, en getuigt mede van 's schrijvers
grondige kennis van zijn geboortestad. De twee vrienden ontmoeten elkaar tot Sempst en gaan alzoo naar de stad op.... en
straat in straat nit slenterend, beschrijft Pininus huizen en
kerken, alles wat op hunnen weg ligt. Spijtig, zij geraken niet
verder dan tot in den Bruul ; nagenoeg de helft der stad blijft
dus onbesproken.
VI. Me dunkt, ik moet hier ook kennis maken met :
Die waerachtige Gheschiedenisse welcke Damian() a Goes
toegecomen is ten tyde als de vianden mit Merten van Rosshern
voir Loven waeren ende hem gevangen namen. Drukk. tot
Loven by de weduwe H. Van der Haert, in den Gulden Helm,
1760. 44 blz. in 12° (form. en druk van den leuvenschen almanak) .
Dit boekje draagt noch naam van schrijver noch van verzamelaar. Goethals geeft het in zijne bibliographische lijst van
G. D. de Azevedo niet op. En nochtans, ik meen vast, dat het
cen uitgave van den mechelschen Kanunnik is. Ik trof het ingebonden aan achter het 20e stuk van 's mans kronijk van Mechelen, in het exemplaar dat op 't stadsarchief onzer stad bewaard
ordt. Waarom tusschen Azevedo's werkjes? Doet dit algelijk
weinig ter zake.... en wijst zeker de tekst der vertaling op de
Azevedo niet, toch is dit het geval niet meer met de taal der
inleiding en der nota's : Daar zie ik Azevedo's werk in.
Uit het woord vooraf tot den lezer -verneem ik, dat Damianus
a Goes en portugeesch ridder was, die toen ter tijde in Loven
verbleef, « tot oversten van de jonckheyt, de welcke aldaer in
de Hoogh-Schole de wetenschappen oeffende, aengestelt zynde».
Hem moet, zegt de Azevedo, geen de minste omstandigheid ontsnapt zijn. Hij stelde op hetgeen hij gezien en geleden had. ((Syn
schrift in de Latvnsche Taele seer reden-ruck opgestelt (1), ende
aen Keyser Carolus V toegeschickt, is enckelvck eene aenspraeck
ende vertoogh aen den selven, om hem voor oogen to steno-) de
groote daeden, aerbeydt ende pervckelen, daer den voorsz.
(1) Damiani Gois Equitis Lusitani, Urbis Lovaniensis Obsidio.
Olisipone apud Ludovicum Rhotorigium typographum. MDXLVI. In
quarto, constans paginis 48. In fine habetur : Olisipone. in mdibus
Lcdovici Rhotorigy Tynographi ac Bibliopolce Regij. Mense Junio
MDXLVI. — Zie ook Revue generale, Mei 1868 : Le Siege de Louvain de 1542, par Edm. Poullet ; blz. 501 en vlg.
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Damianus sich alsdan, in zynen v oorsz. staet, hadde bevonden,
ende te klaegen over de groote ondanckbaerheyd, dewelcke die
van de Stadt ende van de Hoogh-Schole, soo ten opsichte van
hem, syne huysvrouwe, ende de sync, als van de andere, de
weicke om de Stadt te bewaeren insgelyckx hun leven ende
goedt hadden te pandt gestelt, betoont hadden. Maer alsoo het
geseyt Werckjen, door sync oudtheyt ende kleynigheyt, seer
selden, jae by naer noyt ter handt komt : soo docht het ons goet
van desselfs oversettinge in onse Taele met den Bruck gemeyn
te laeten maecken ».
De Azevedo heeft dit echter niet gedaan. En waarom ?
« Desen aerbeyt is ons nochtans gespaert geweest door het
v inden van een oudt, loch naemeloos Handt-schrift, ontrent
den tydt van het voorsz. belegh geschreven, soo uyt de gedaente
van de letterer, ende maniere van schryven genoech te sien is ;
wiens inhoudt wy soo veel te meer van woordt tot woordt alhier
hebben behouden, als dat het selve daer door noch seker gesagh
ende kracht komt te ontfangen, daer nochtans by-voegende
eenige aenteeckeningen, soo uyt het voorsz. vertoogh van
Damianus als uyt andere schryvers, degene ofte in het voorsz.
Schrift achtergelaeten waeren, ofte ons, tot meerder verklaeringe
van de geschiedenisse, noodtsaeckelyck dochten te We7C11, alsoock eene inleydinge tot de selve, om daer door aen een ieder
gemackelycker te doen sien het voorwerp van dien Oorlogh, het
weicke aen het geseyt Handt-Schrift was ontbrekende ». — Aan
den voet der bladzijden staat menige belangrijke rota, en deter
stijl en trant evenals die der inleiding, ja, die getuigen vow
mij, dat dit zaakrijk werk een uitgave is door Azevedo bezorgd
en in orde gebracht.
VII. In 't voorbijgaan zij nog een naamloos schriftje van
G. D. de Azevedo vermeld : MeCheLsChe Vasten-aVonD
VreUght ofte Antwoord-Brief op de saemenspraecke tusschen
den Canonik Pattot ende Broeder Gregoiius over den nieuwen
Comptoir Plack-Almanach voor het jaer ons H. T. C. 1770, met
eene Boeck ,versamelingh behelsende eenige oprechte Mechelsche
kloeke Daeden.
Quisquis ales, si forte novos mirabere lusus
Ne rigida faciles, accipe fronte jocos.
Te koop : t'AntWerpen, BrUsseL, LoVen, GenDt en
MeCheLen ».
Het is een verweerschrift vanwege de Azevedo van een
klein 20-tal hi. Het pittige en snedige van zulke schriftjes uit
lang vervlogen tijd heel en al vatten valt lastig. Zooveel zinspelingen, die voor ons verloren gaan bij gebrek aan kennis
van inenschen en dingen van toen ! De man antwoordt met
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dit viugschrift op naamlooze aantijgingen tegen hem gericht
door een stadgenoot met name Jan-Bapt. Rymenans. Deze,
apotheker in Mechelen en niet onhandig met de pen, had een
(( Comptoir Plack-Almanack voor het jaer 0. H. J. C. 1770 »
opgesteld, opzettelijk met het inzicht het publiek te verschalken. Doch dat publiek had dit kwalijk opgenomen, en
hekelde fel die handelwijs. Had kanunnik de Azevedo hem ook
afgekeurd? had hij hem te onvoorzichtig op den teen getrapt?
Ik weet het niet ; wat er ook van zij, Rymenans greep naar de
pen, en ging den geestelijke te lijf in een schimpschrift van
16 biz. met titel : Nieuw-jaer-Gifte zynde eene saernen-spraeke

tusschen den Canoninck Pattot ende Broeder Gregorius over
den nieuwen Comptoir Plak-Alinanach voor het jaer ons H.J.C.
1770. — Tot Kullenbourg, by de Weduwe Vacat. — Kanonik
Pattot moet den kanonik de Azevedo verbeelden; hij self is de
sceptische Broeder Gregorius. En daarop het verweerschrift van
den kronijkschrijver. 't En is juist van geen stro p en de kanunnik betaalt, deftig en kalm, met klinkende munt. « De Azevedo
» repondit de belle encre par une brochure, dans laquelle
» refute avec autorite les vilains propos lances centre lui » (1).
Ei ja ! het slotwoord was raak :
Linquo coact ranis, eras corvis vanaque vanis.
Ick laet den Vorschen den Coach, de Raven 't krassen,
En d'eydel Geesten al hun grillen en grimassen !
Dat Rymenans Azevedo's antwoord niet wel kon verkroppen, blijkt uit 's mans almanak, naamloos uitgegeven voor 1771:
Nieuwen laggenden en leerenden Mechelschen Almanach, door
eenen minnaer van 't publiek. Drukk. by Joan. Vander Elst,
116 blz. in 12.
Edoch de Azevedo antwoordde niet meer. Dit was nog
best. Rymenans was van 't slag dier schrijvers, die niet nauw
zien, en zich zinspelingen veroorloven die aan een eerlijk man
niet staan. Wat wij van hem nog lazen, geeft ons juist geen
hoogen dunk van den man.
Na al die werken in het Vlaamsch door de Azevedo opgesteld, mag nog even gewezen worden op een « A brege chrono(1) Cfr G. Zech-Dubiez in Bulletin du Cercle archeologique, lit=
teraire et artistique de Ivialines. Tom. XII, 1902. Bijdrage Les Almanachs malinois et leurs auteurs, blz. 125. Drukk. L. en A. Godenne,
Mechelen, 1902.

Jan Bapt. Rymenans, geboren te Diest in 1748, vestigde zich als
apotheker te Mechelen, en stierf daar op den 25 October 1840. Groot
bibliophile, was hij tevens een niet onbegaafd schrijver. Wat van hem
overblijft, in rijm of proza, berust meest in handsch. op 't Stadsarchief
te Mechelen. Zie o. a. almanakken van hem vermeld in vernoemde
bijdrage van den beer G. Zech-Lubiez.
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logique de l'etat de 1'4-Use N. D.
erigee en collegiate ».

a

Malines, avant qu'elle tut

Het zijn al historische aanteekeningen over de kerk van
O.L.V. over-de-Dijle. Zij maken een geheel uit met het werk van
zijn jongeren broeder genealogist, waar deze de stamtafel der
familie Corten, de leeke patronen van het kapittel der collegiale
kerk, had opgesteld. Het werk der beide broeders heet : Table
genealogique de la famille de Corten, avec quelques Pieces y

annexóes touchant l' grection du Chapitre de l'aglise collegiale
de Notre-Dame au dela de la Dyle. Aux depens de J. F. A. F.
de Azevedo Coutinho y Bernall. 1753..... Uit de persen van
J. Jacobs te Leuven.
Op die Table genêalogique volgt dan : Description chrono-

logique de l'êglise collegiale et paroissiale de Notre Dame au
dela de la Dyle a Malines, avec une liste des prêvOts, doiens
et chanoines depuis l'erection du chaPitre... suivie d'un recueil
des EPitaphes anciennes et modernes ..... Par J. F. A. F. A.
C. y B.
Dit zijn nu, naar ik meen, zoo niet alle, dan Loch al de in
druk bekende werken van onzen mechelschen Kronijkschrijver.
Goethals maakt nog melding van handschriften en van een ruimen voorraad handschriften zelfs, om de kronijk van Mechelen
oort te zetten van 1582 tot 1756 ; van handschriften ook nopens
de svnoden van Mechelen, waar, zegt hij, Rector de Ram zijn
nut heeft uitgetrokken voor het opmaken van zijn Synodicon
Belgicuin; en eindelijk van een latijnsch handschrift, zijnde een
lofrede of korte levensschets van den historicus Petrus Diwens (1) . \Vat echter van die stukken gewierd is mij niet hekend..
Geer. Dom. de Azevedo-Coutinho-y-Bernall, priester, i.roost
en kanunnik der collegiale en parochiale kerk van 0. L. V.-overde-Dijle overleed in den Heere, op den 22 Februari 1782 (2).
(1) Cfr Baron de Saint Genois, loc. cit., blz. 596... die echter maar
herhaalt wat Goethals, op. cit., blz. 254-255 aanstipt.
(2) Pro memoria zij overgeschreven uit het Wekelyks Bericht voor
de Provincie van Mechelen, n° 24, 16 Junii 1782, het bericht van den
koopdag in het sterfhuis — het uiteenslaan en verstrooien van hetgeen
een gansch menschenleven had vergaard aan zeldzaamheden en kunstvoorwerpen :
« Donderdag den 20 dezer maend Junii 1782 ende de volgende
daegen ten negen ueren voor ende ten twee ueren naer noen, zal men
publikelyk verkoopen ten sterfhuvse van wylen den eerw. Heer Gerarclus-Dominicus de Azevedo-Coutinho-y-Bernall, in syn levee Canonik
ende Proost der Collegiaele ende Parochiaele kerke van 0. L. V. overde-Dyle, eene extra-schoone verzaemelinge van Boeken in alle wetenschappen, waer onder zeer veele Handschriften, raere en zeldzaem
voorkomende Boeken, bestaende in meer dan duysent Numeri, waer
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In het Wekelijks Bericht voor de Provincie van Mechelen,
numm. 9 van 3 Meert 1782, troffen wij een lijkdicht aan op zijne
flood. wij schrijven het hier over, al ware 't maar ter bewaarnisse :

Lyk-dicht 01) de Dood van den eerweerden ende edelcn
Heere Gerardus-Dominicus de Azevedo-Coutinho-y-Bernall,
Priester, Proost ende Kanonik der Collegiaele Kerke van O.L.V.
over de Deyle binnen deze stadt Mechelen.
Wie draegt men hier ter kerk en graf zoo plegtiglyk,
Maer in zoo kleyne baer? Het schynt een Gods-geweyden...
Zoo is 't, o vriend gy ziet hier Azevedo's lyk,
Waer in 't niet-spaerend lot het groot van 't kleyn kwam schyden:
Het kleyn geeft aen den worm syn aerd' gekneed met vogt,
Reeds thien-mael seven jaer in moeders schoot ontfangen;
Het groot, 't onstoflyk deel, ontsloten, voOrt de logt
En zoekt syn egte beeld, het wit van syn verlangen.
Nu blyft ons in 't verlies syn arbyds-vrugt, of schrift
Bij iedereen vergaert, doorbladert, doorgelesen,
Getuygen van syn weet en noeyt vermoeyden drift,
Die hem doen roemryk zyn zoo lang'er Mechlaers wezen.
Noeyt heeft, in gal gedoopt, syn pen het wit besmeurt;
Door Momus' lach getergt, door Midas' oor beledigt,
Geen wraek-lust trof den man, wanneer by op syn beurt
Den wind-bal kaetzen kon, en stellen zig verdedigt.
Het leugen-taelig bock door hem wierd waerheyds tael;
Zoo wierd het groo, met 't kleyn, en ernst met jok verzamelt;
Daer snorkend letter- yolk, van zout en oordeel schrael,
Met anderliens gedagt in grooter vormen stamelt :
Hy ioegde dus het nut met 't aengenaem te zaem,
Voordeelen, wel gekent, maer, laes ! verkregen zelden;
Syn werkje rond-verspryd toont ons, dat synen naem
Geen Brief of Lyk-bus vraegt, om synen lof te meldeu;
Dit werk was 's Drukkers haet, uyt perss' in lezers hand :
't Meedoogen trof syn pert tot Costers voesterlingen,
Als sy voor 's schryvers rook, den nevel van 't verstand,
Hun groot gevormt Papier by kremcrs zaegen spring-en;
van de Cataloguen te bekomen zyn by Jacobus Vermeulen, woonende
in de Befferstraete, mits betaelende eenen stuyver. Naer de Boeken
zal men verkoopen schoone Schilderyen, Teekeningen ende Printen als
ook verscheyde kopere Plaeten en Priesters kleederen ». Cfr. ioc. cit.,
blz. 302-303.
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Dan droop het ziltig nat hem langs syn oogscheel neer,
Hij riep : (( Ellendig yolk, dat dag-huer, tuyg en plaeten
(( Besteed aen 't opgeraept, dat een onvrugtbaer veer,
(( Op woord en hoop van winst, u kwam bedrieglijk laeten ! »
Zulk was syn spraek : (Eylaes ! te spade komt 't beklag)
Een zoo medoogend hert, zoo mensch-vriend, door de sikkel
De klopaer afgeknipt mag rusten; t'wyl den dag
Of onrust blyft by ons, wraek-gierig yolk en krikkel :
Rust dan, o edel hert ! wanneer uw geestig vogt,
't Geen d'oudheyd, stigt, en groey van Medi'len gaf te blaeren,
't Geen uw deugd-ryke ziel tot zoeter werking brogt,
Nu vliegt haer grond-stof in, laet 't zieltjen hooger vaeren;
Vaer wel, 0 lieve ziel, verkryg den loon der deugd,
En laet het tydig kleed in wynig hout gekoffert;
Geniet de noeyt gesien, de noeyt gehoorde vreugd
By 't Lam, dat Onbevlekt gy daeglyks hebt geoffert.
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III.
B. — JOS. FEL. ANT. FRANC. DE AZINEDO.
Laten wij nu overgaan tot den jongeren broeder J. F. A. Fr.

de Azevedo.
Geboren te Mechelen op den 22 April 1717, \ vas hij insgelijks kanunnik van het collegiaal kapittel van 0. L. V.-over-deDijle, en dit 'n heel spanne tijds, namelijk van den 2 Mei 1738
tot bij zijn afsterven op den 21 October 1794. De heilige Orders
echter ontving hij nooit. Hij was en bleef leek-kanunnik.
Waar zijn oudere broeder Geeraard Domien zich met voorlief de op de kronijkkunde toelegde, en menig belangrijk stuk
aan het licht bracht, hield de jongere Jos. Felix zich vooral met
genealogische studie bezig. Gene ieverde op het veld van en voor
den volksman; deze hepaalde zich meer bij den omgang met den
rijke en den adel. Zulk driftig liefhebber was hij van stamtafels
en familieboomen, dat hij die op zijn eigen kosten liet drukken
en er bijna zijn gansch fortuin bij inschoot. Dit bedroefde en
ergerde ook wel eens zijne, vrienden, en orn zijn al te voortvarenden iever in te toomen, wat doen zij ? De Kanunnik was juist
met de stamtafel van Vander Noot bezig : zij nemen eenige bladzijden van zijn handschrift weg-... en alzoo voorkomen zij de
uitgave en het g-eldverlies. En harde les ! Was zij niet wat al
te hard?(1)
Bij 't verschijnen van 't Wekelyks Belicht voor de Provincie
van Mechelen, liet Jos. de Azevedo er een kige nota's in opnemen (2) , ongetwijfeld daartoe aangemoedigd door zijn broer den
kronijkschrijver; doch het waren meer de stamtafels van verwante en bekende families die hem aantrokken. Wat hij in dat yak
voortbracht, wordt heden nog gevvaardeerd.
Samen met zijn broeder bewerkte hij de stamtafel der familie Corten die, zegt Goethals, in 1753 te Mechelen (3) werd uitgegeven met den titel : Table genealogique de la famille de
Corten avec quelques Pieces y annexees, touchant l'erection dit

chaPitre de l'eglise collegiale de Notre Dame au-dela, de la Dyle
Malines, aux dePens de 1. F. A. F. de Azevedo Coutinho-yBernall. Hooger reeds stipten wij aan, dat de Proost-kro(1) Zoo staat vermeld' bij J. B(aeten), of). cit. Naamrollen, II D.,
biz. 39.

(2) Wekelyks Bericht voor de Stad en de Provincie va}n Mechelen
Voorgesteld by inschryvinge. Drukk. tot Mechelen, by Joannes Francisc. Vander Fist, 1773
— Het weekblad begon in Januari van dit jaar 1773 zijn eersten
jaargang. Het n r bevatte 4 of 8 of 16 blz. in 12.
(3) Cfr M. F. V. Goethals. Lectures etc., tom. II, blz. 271. —
Pastoor Bneten in op. cit. drukt op blz. 39, TI D., dat het werk te
Leuven in 1753 van de pens kwam.
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nijkschrijver In dit werk zijnen brooder ter zijde — Als
bewijsstukken dezer Table wor(len dan aangebracht stamtafels
als op zich zelf bestaande : Table genealogique de la famille de
Heyns alias Smets; — id. de la famille de Bayard, een tak der
familie van den dapperen franschen ridder, Welke zich in de
Provincie Mechelen komen vestigen had; — id. de la famine
de Liebeecke; — id. de la famine Van der Lind; — id. de la
famille Van Kiel; — id. de la famine Van Criechingen ..... Al
die stukken dienen met voornoemde « Table genealogique de la
famille de Corten » samen te gaan.
II. In 1771 verscheen in Mechelen de Gênealogie de hi
famine Vander Noot (448 blz. in folio). Alhoewel onvoltooid,
strekt dit werk zich uit over bijna geheel den brabantschen adel,
zoo talrijk ja zijn de vertakkingen, waar de schrijver over nitweidt. Zoo b. v. de stamtafel der familie School en die der
familie Brecht zijn er een uittreksel van.

III. Gen galogie de la famine de CoIonia : een belangrijk
werk,— geacht en gezocht werk, zegt Baeten waarvan 500blz_
verschenen. Ja; doch is dit werk van Jos. F. de Azevedo? De
man — zoo schrijft Goethals — leefde op vertrouwelijken voet
met menig ge 1 eerden landgenoot, en deelde met bereidwillig
herte mee hetgeen men vroeg. En zoo gebeurcle 't, dat men nu
moeite heeft om te bepalen \vat eigenlijk van hem is. Dit is het
geval met den familieboom der Coloma's. Zij het nu echt, dat
anderen deel hadden in dat opstel en inlichtingen verschlften,
het titelblad echter draagt zijn auteursnaam alleen, toch
heeft de Azevedo onteg-ensprekeliil, er toe bijgedragen en orde
gebracht waar in de geleverde stuff en geen orde bestond. Zoo
getuigt de brusselsche Bibliothecaris. Drii namen worden
vooru ; tgezet a l s aanspraak makende on het v'derschap van dit
werk : die van de Azevedo, die van den procureur-generaal de
Vivario en d ; e van den graaf Pieter de Col oma. Dit dateert van
gisteren niet, maar alree(le kort na A7eveclo's cloud word zijn
reciht betwist. Een woord vit l ez daarover :
Op het archief der stad Mechelen berust een exemplaar
dit bock, kostelijk ingebonden : Genêalogie de la famille de
Coloma par J. F. A. de Azevedo de Cbutinho y Bernall. Zoo
luidt het titelblad, waarop het wapenschild der Col oma's. Ik
trof er mede de volgende nota opgeteekend
(( Note qui se trouve touchant cet ouvrag2 dans le Catalogue
« des livres de la Bibliotheoue de feu Monsieur Gaspar Joseph
(( de Servais, vendus a Malines, le 3 octobre 1808 et jours sui(( vants :
— (( Cet ouvrage, y est-il dit, fol. 398, est pseudonyme.
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12 novembre 1707, qui en est le vrai auteur, et qui voulut se
cc cacher sous le nom d'un autre. Dans l'intention de n'ecrire
cc que la genealogie de sa famille, it fit insensiblement un recc cueil pour ainsi dire general, qui par la variete des matieres
• est devenu tres interessant et precieux. I1 s'en occupa une
cc vingtaine d'annees au plus, jusqu'en 1777, que parvenu a la
cc page 500, son age et ses infirmites entraverent la poursuite
cc de l'impression de 150 exemplaires qu'il fit faire a ses frais.
cc Il mourut a Malines, le 31 decembre 1788, et fut enterre, le
cc 2 janvier 1789, dans le cimetiere de Bornhem, ancienne baronnie de ses ancetres » (1) . —
<
Wat er ook van zij, dit belet niet aan te nemen, dat de
Azevedo de hand gehad heeft in het opstel van die stamtafel,
orde gebracht heeft waar geen orde was (2) . Of nu de Abrëgé
genhlogique de Coloma de Bornhem het werk van de Azevedo
is, wordt betwijfeld. Het staat voorzeker beneden zijn andere
producten.
Jos. Fel. A. Fr. de Azevedo stierf te Mechelen in den ouderdom van 77 jaar, op den 21 October 1794. Evenals zijn broeder
was hij een verdienstelijk man, en — zoo getuigt Baron de
Sa ; nt-Genois (3) , « zijne schriften worden nog met vrucht
» geraadpleegd door alien die zich met de geschiedenis der edele
» families van Mechelen en Brabant bezig houden ».
cc

cc

(1) Pro mernoria zij hier 't afschrift van den doodsbrief meegecleeld : « Le comte de Coloma et les Dames, ses sceurs, font avertir la
mort de Pierre-Alphonse-Livin, comte de Coloma, leur Pere, decede
le 31 decembre 1788 ver y les dix heures du matin, dont lei Funerailles
se feront dans l'eglise paroissiale des SS. Pierre et Paul, le 14 janvier
1789, a onze heures
(2) Goethals, by 't artikel Vivario, tom blz. 272, aanstippend dat
sommigen aan procureur-generaal H. M. F. J. de Vivario (1736-1810)
bet auteurschap der stamtafel van Coloma toeschrijven, antwoordt echter hierop : « H. de Vivario communiquait avec empressement ses
« recherches a ses amis. Le chanoine J. Azevedo, le comte de Coloma
« en ont profite. A ce titre quelques personnes lui attribuent la gene« alogie de Coloma, publiee sous le nom de ce chanoine, mais qui est
• effectivement du comte de Coloma. L'amitie la plus sincere unissait
ces hommes studieux ; dependant ils differaient Bien de caractere ».
Die Vivario hield zich onledig met de studie der geschiedenis.
Goethals citeert van hem « trois ecrits qu'il a publics sans v mettre
son nom : 1° Reponse s'il y anrait en a Malines aut XIIe s. une celebre
Al cademie; in 12. brochure verschenen in 1781 ; — 2° Sanctus Theodolphus presb. et confessor. Drukk. Trier, 1790 in 8°. — 3° Levensschets
-can sync uytmuntendfleyd den Cardinael Franckenbergh, overleden tot
Breda„ den 11 junii 1804; waerin sync verscheyde bevoorderingen en
y erheffingen eenswegs desselfs lofreden maeken. Drukk. Mechelen,

8°, 1804.
(3) Cfr Biographie Nationale, tom. I, blz. 596, jaar 1866.
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ongetwijfeld verdween hij onbemerkt. Het waren ook zoo'n beroerde tijden, en wie zal zich dien ouden edelman hebben aangetrokken? Wie? Althans in het Wekelyks Bericht... van Mechelen
is geen spoor van «sterfgeval» nopens hem te vinden. Het weekblad wa‘,nochtans dankbaarheid aan de Azevedo's verschuldigd !
Nu, op de plaatse zelf waar men graag een woordje hulde aan
den geleerden aflijvige hadde gelezen, trof men in het weekblad .was nochtans dankbaarheid aan de Azevedo's verschuldigd !
Azevedo's dood « zoo ter puyen van het Stad-huys als rond de
stall, was afgekondigd en aengeplakt », een stuk in zoo'n lage als
onteerende taal opgesteld door de municipale officieren van
Mechelen, en dat luidde als volgt :
(( Den Commandant van de Plaetse ons hebbende te kennen
gegeven, dat de Conventie besloten hadde, dat men den 30 deter
maend zoude geviert hebben de zegepraelen van de Republiek
ende de verdrijving der slaeven uyt deszelfs territoire,
(( hebben Wy ons verhaest om ons te schikken naer den wil
der Fransche Natie, ende by gevolge van diere hebben wy vastgesteld morgen te vieren die Feeste, die men schuldig is aen de
genie ende de kloekmoedigheyd der Franschen. Wy aenmoedigen
alle onse Medeborgers van in die Feeste deel te nemen, ende wylaeten hun toe van [voor dien bovengemelden dag 30 der wynmaend] alleenelyk zig naer de ure by het Reglement van den
17 deser gestelt, zig in de herbergen te verheugen.
» Gedaen door de Municipaele Officieren van Mechelen,
den 29 wynmaend, het 3' jaer der Fransche Republiek » (2).
Zoo luidden zij de feestklok... maar de geschiedenis sliep
niet, en onverbiddelijk lijk zij is, zoude zij ondertusschen in haar
memorieboek schandvlekken liberrima judex historia, zegt
Seneca ergens — de plichtvergeten politici, die de eer en grootheid van land en yolk verloochenden op het oogenblik dat zij die
tot eer van land en yolk gewrocht hadden, wegvielen.
(2) De 30 vendemiaire of wijnmaand sternt overeen met onzen
21 October, den dag zelven van de Azevedo's dood.
— Dat stuk komt voor op bz. 653 van het vermeld « Wekelyks
Bericht ».
Sedert 22 Sept. 1794 bestond de door de Franschen aangestelde
Magistraat uit de volgende « Borgers » : Schouth : Constant van den
Nieuwenhuysen ; — commune=meesters : Nicolaus de Villers, de Nelis ;
pensionarissen : Bertrand, Hosselet ; — greffiers : G. J. J. Verlinden,
J B. Rymemans ; — schepenen : Thys, de Berg, Van den Bossche
7one, Verhoeven, C. Leemans zone, J. L. le Febure ; schepenen uit
de natien : P. Venneulen, Van Buscom, Hvi, Ph. Bernaerts, Palms,
Groof ;
policie-rneesters : De Katzner, Ryckmans ; — secretarissen :
F. J. de Cock, J. A. Pansius ; — tresoriers
F. van Velsen, J. B.
Olivier.

Een onuitgegeven Brief van
L. Guicciardini
Lezing door Prof. Dr. M. SABRE, werkend lid der
Kon. Vl. Academie.
De heer M. Battistini, die kennis nam van hetgeen wij over
LuDovico GUICCIARDINI schreven (1) , was zoo vriendelijk onze
aandacht te vestigen op een brief van den auteur der Descrittione
di tutti Paesi Bassi, bewaard in het staatsarchief te Florence
(Mediceo - Code 797 — f. 605) , en, naar hij meende, wel van
aard om de biographie van dien Florentijnschen edelman eenigszins aan te vullen.
Na kennismaking met bedoeld document, stelden wij vast,
dat het vermoeden van onzen zegsman ten voile gegrond was,
en wij namen het besluit dien brief uit te geven. Wij willen dit
voornemen echter niet ten uitvoer brengen zonder eerst en vooral
den heer M. Battistini om zijn inlichting hartelijk dank te
zeggen.
De brief is gedagteekend uit Antwerpen op den laatsten dag
van April 1588 -- dus ongeveer een jaar voor Guicciardini's
flood, op 22 Maart 1589.
Wij weten dat Guicciardini in 1588 de Italiaansche uitgaaf
van zijn Descrittione liet drukken bij Plantin. Hij ontving er een
honorarium voor van 150 fr. en eenige exemplaren.
Fen van die boeken heeft hij uit Antwerpen aan zijn vorst,
kardinaal Ferdinand I (1587-1609) , Groothertog van Toskanen,
als geschenk opgestuurd. Dit meenen wij te mogen afleiden uit
dc minuut van een briefje door den Groothertog van Toskanen
aan. Guicciardini geschreven uit Florence op 6 Maart 1587 (gewone stijl 1588) . Dit stuk bevindt zich ook in het staatsarchief te
Florence. (Code 273 — f° 68 Minute del Granduco) en luidt vertaald als volgt : (( Aan den doorluchtigen Ludovico Guicciardint:
Wij hebben met genoegen uw bock ontvangen, dat wij thans
lezen, en de nota's door u bijeen gebracht wekken onze groote
belangstelling zoo door hun stijl als door hun schikking. Wij
zullen met evenv eel genoegen de Commentaren ontvanger., die
gij thans schrijft. Gij kunt op onze bescherming rekenen om ze
tot een goed einde te brengen alsook voor elke andere onderneming. Dat God u helpe en u beware ».
(11 Uitgave van de Description de la cite d'Anvers (G. Zazzarini
& Co 19201 en Uit het Plcintiinsche Huts (V. Resseler 19241.
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Het boek, dat Guicciardini aan den Groothertog opstuurde,
wordt wel niet genoemd, maar we meenen te mogen aannemen,
dat het de pas verschenen Italiaansche uitgave was van ziin.

Descrittione.
Uit het briefje van den Groothertog blijkt verder, dat Guicciardini hem beloofd had Commentarii te zenden, waaraan hij
op dat oogenblik nog arbeidde.
Hier is sprake van een soort v an voortzetting van het werk,
dat Guicciardini in 1656 uitgaf bij G. Silvius te Antwerpen, ni.:

Commentarii delle cose Pitt memorabili seguiti in Europa
SPecialmente in questi Paesi Bassi; della pace di Cambrai, del
1529 in lino d tutto l'anno 156o. In hetzelfde jaar 1565 gaf ook
de Venetiaansche drukker Nicolo Bevilacqua die Commentarii
uit, met een opdracht aan den Groothertog van Toskanen, die
toen Cosmo I was (1537-1574). Dit werk werd verscheidene
malen vertaald en herdrukt (1), maar bij ons weten nooit bijgewerkt tot een lateren datum.
Giucciardini behandelt er, zooals de titel zegt, de gebeurtenissen in de Nederlanden van den Vrede van Kamerijk in 1529
tot in 1560.
Nu blijkt het, dat omstreeks 1588 L. Guicciardini bezig was
met Commentarii te schrijven op de gebeurtenissen in de Nederlanden gedurende de laatste jaren. De brief, lien hij aan den
Groothertog zendt, laat daaromtrent geen twijfel over. Hij
schrijft er heel uitdrukkelijk, dat de Commentarii de mooiste en
de zekerste inlichtingen zullen bevatten, die iemand van zijn
rang kan inwinnen over alles wat in de laatste tijden gebeurdo
te Antwerpen, in de Zuidelijke Nederlanden, en ook in de altra
provincia, wat wij houden voor de Noordelijkc Nederlanden.
liken dag teekende hij zijn nota's op met zorg en liet ze volledigen door menschen, die de geheimen kenden.
Die Commentarii waren voor den Groothertog hestemd en
werden hem dan ook gezonden. Voor zijn flood kon Guicciardini
zijn beloften tegenover zijn vorst nog vervullen.
Dat vernemen wij uit de minuut van een brief van den
Groothertog aan Petruccio Ubaldini (gedagteekend op 6 Januari
1590 (gewone stiil 1591) . Daar lezen wij : a Guicciardini heeft
ons voor eenige maanden, met een welwillendheid, die oils zeer
behaagde, Commentarii over deze landen g-egev en ; zij hebben
ons zeer geboeid door den rijkdom der kennis, vaarvan zij getuigen » (Staatsarchief van Florence. Code 281 p. 70 — Minute del
Granduco) .
De Commentarii, waarvan bier sprake, werden naar alle
waarschijnlijkheid in handschrift aan den Groothertog gestuurd
(1) Lie : (T it het Plantijnsche Huis, p. 44.
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voor zijn persoonlijke inlichting. Een edrukte uitgave van Guicciardini's nota's over de gebeurtenissen in de Nederlanden na
1560 is ons onbekend.
Dan rijst natuurlijk de vraag : Zijn die Commentarii, door
Guicciardini in 1589 aan den Groothertog van Toskanen gezonden, nog te vinden? Wij kunnen onderstellen dat ze wel belangrijk moesten zijn, gezien eenerzijds de gebeurtenissen die zich
omtreeks 1585 hier voordeden, en anderzijds de betrouwbaarheid
en de onderlegde nieuwsgierigheid, waarvan Guicciardini in
andere van zijn werken getuigenis geeft.
Wij hebben dan aan het Staatsarchief te Florence gevraagd
om naar die Commentarii een onderzoek in te stellen, xvat de
hoofdarchivaris heel vriendelijk deed, doch zonder beslissend
resultaat. Er bevindt zich te Florence geen handschrift dat zou
kunnen beschouwd worden als de voortzetting van de Commentarii in 1565 gedrukt, maar er zijn daar wel een groot aantal
naamlooze berichten uit Vlaanderen aanwezig (Molti « Avvisi »
anonimi di Fiandra) , uit de jaren 1560-1589. De hoofdarchivaris
kon echter niet nagaan of die berichten van Guicciardini zijn,
(, daar hij geen voldoende zekerheid heeft omtrent zijn geschrift.»
Bovendien moeten wij doen opmerken, dat Commentarii en
Avvisi toch niet hetzelfde zijn. De avvisi waren zoowat de
nieuwsbladen van dien tijd, terwijl commentarii meer bezonkenheid en bespiegeling laten onderstellen. Het zou in elk gev al de
moeite loonen omtrent de herkomst en de waarde van die berichten grondige opzoekingen te doen.
Buiten deze avvisi bezit het Archivio mediceo te Florence
nog interessante brieven van Piero Spinelli, florentijnschen
consul te Antwerpen in 1568, en van Raphael Barberini, die
ill de 16e eeuw te Antwerpen ook zeer werkzaam was. Er zijn
daar ook diplomatische versiagen van Giovanni Battista Guicciardini, florentijnsch agent te Brussel sedert 1548. (1)
De brief van L. Guicciardini aan den Groothertog is nog van
belang omdat hij ons een kijk geeft op het karakter van den geschiedschriiver van het zestiendeeuwsche Antwerpen en op den
toestand, waarin hij gedurende de laatste jaren van zijn leven
hier verkeerde.
Het Antwerpsche magistraat heeft verscheidene malen aan
Guicciardini geldelijke belooningen geschonken nit erkentelijkheid voor bewezen diensten. In 1576 en '77 worden hem 50 pond
artois uitbetaald, en op 6 Maart 1581 `Nerd hij door de stadsover(1) A. Cauchie & L. Van der Essen : Les sources de l'histoire
rationale conservees a l'etranger dans les archives privees. (Bulletin
de la Commission royale d'Histoire, Tome 78, p. 45, p. 73, 77, 83).
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heid plechtig ontvangen en kreeg als dankbetuiging voor de v ertaling der Descrittione en voor tal van andere diensten een
gouden ketting en een som van twee honderd florijnen.
Dit herhaalde toekennen van geldelijken steun kon doer
vermoeden dat Guicciardini's stoffelijke toestand niet schitterend
was, maar zonder uitdrukkelijker bescheiden daaromtrent, hadden wij zulks toch niet durven bevestigen. Nu evenwel weten
wij met zekerheid, dat Guiccardini op het einde van zijn level'
arm was.
In zijn brief aan den Groothertog van Toskanen bekent hij
zijn nooddruft, en vraagt hij een toelage.
« Ik heb ze hoog noodig, schrijft hij, alhoewel ik mijn
armoede altijd voor iedereen v erborgen hield. Het is al zoo lang,
voegt hij er bij, dat ik schrijf, zonder ooit door iemand geholpen
te worden, de anderen helpend integendeel uit liefdadigheid of
uit eergevoel. Ik heb nooit schulden gemaakt, ik heb nooit
iemand iets gevraagd, maar nu ben ik arm tot den ouderdom
gekomen en word door de ellende bedreigd. »
En dan komt hij open met de vraag voor den dag : u Vermits
de almachtige God in zijn goedertierenheid mij zulk een mooie
gelegenheid aanbiedt ; vermits mijn vorst zeif met zoov eel welwillendheid zegt en schrijft, dat hij mij helpen wil, zou het
dwaasheid zijn een dergelijke gelegenheid te laten ontsnappen,
gezien den toestand, waarin ik mij bevind. Om die reden heb ik
besloten Haar Doorluchtige Hoogheid nederig te smeeken mij
de noodige som toe te kennen om eenige dringende zaken te
regelen en mij voor het leven een klein jaarlijksch pensioen toe
te kennen, dat, gevoegd bij het weinige wat ik nog bezit, mijn
geest de rust zou geven om mij met kalmte te wijden aan mijn
werkzaamheden en de Commentarii te voltooien althans tot op
het huidige tijdv ak ».
De man, die zoo schreef, leefde zeker niet in weelde.

BIJLAGEN.
1. Staatsarchief te Florence (Codex 273, f. 68 -- Minuten van den
Groot-hertog) : 6 Marzo 1587 (Fl. st.). — Magnifico Lodovico Guicciardini, Habbiamo ricevuto molto volentieri it vostro libro, et di gia habbiamo cominciato a vederlo, gustandone grandemente quelle notitie,
et lo stile et it modo con it quale le sono giuditiosamente descritte, et
parimente ci saranno cari li Commentarij vostri, et sempre ci troverete
effettualmente pronti ad aiutarvi et favorirvi et per la perfettione d'essi,
et in ogni altro conto, et it Signor Iddio vi contenti et conservi B.
2. Staatsarchief te Florence (Codex 281, f. 70 — Minuten van den
Groot-hertog) : 6 Jennaio 1590 (Fl. st.). — A Messer Petruccio Ubaldini. 11 Guicciardino ci dette molti mesi sono li commentarij di

--433cotesti Paesi e' quali ci furono accetissimi per la piena notitia che con»
tengono di essi et per la volunta con la quale ci furono
3. Staatsarchief to Florence (Codex 797, f. 605 — Corteggio Universals) Serenissimo S" mio eccm°.
Jo ho havuta la lettera che V. A. mi ha favorito di scrivere et
favorite ancore d'approvare, et lodare si presto quella mia opera, et
de piu offerirsi piu humanamente ; et scrivere anche di me„ come fece
all' Illmo Sig : Lon Giovanni, Tutti questi sono favori si grandi che
a pena io ne sono capace ; et a Dio piacendo saranno causa, che io
passer() di gran lunga l'ordinario mio in questi miei Comentarii presenti, destinati a tanto Principe, havendo forse le piu belle et le pill
certe notitie di tutto quel che e passato et passa che per un mio pari
si possono havere ; per enere cose fresche, et da me ricercate et annotate giornalmente con ogni diligentia, et con molti favori di quelli
che sanno i segreti, non solo di qua, ma ancor dell' altra Provincia.
Onde con ogni humilta ringratio sommamente V. A. Sma . di tanta sua
favorevole benignita ; la quale invero mi da animo di scoprire al mio
Signore, it mio bisogno, che io ho sempre coperto quanto ho potuto
ad ogni altro ; et di richiederla di qualche sussidio. Egli e molto tempo
Signore che io scrivo senza haver mai havuto aiuto di nessuno, anzi
a me per mio honore, et carita e bisognato aiutare altri; non ho mai
fatto debito, non mai richiesto persona di nulla, piu tosto patito ogni
disagio, Ma che finalmente mi sono condotto alla vecchiaia, mal provveduto da potere audare avanti, et da patire Belle cose che io ho patite
Per ci() considerato che l'altissimo Dio per sua pieta m'ha messo
avanti si bella occasione, the it mio Principe stesso, dica et scriva si
benignamente, che rni vuole aiutare et favorire, mi parrelle semplicita
molto riprensibile se alla mia necessita, io la lasciassi cosi improvidamente trapassare. Sono risoluto adunche di supplicare humilmente V.
A. S ala di farmi beneficio di qualche cosa alla mano, per accomodare
certe mie cosette necessarie, et di darmi qualche poco di pensione a
vita mia, accioche con quel pocolino che mi resta, ad animo posato,
et quieto, io mi possa intrattenere pianamente, et attendere a scrivere,
et a finire questa mia opera almeno insino a' tempi presenti V. A. mi
perdoni, se per le predette ragioni, io prendo verso di lei tanto ardire
di richiederla, che cercher() di meritarlo in qualche parte con li uffitii,
et con le mie fatiche a sua contemplatione, oltre al restarmele obligatissimo in eterno. Et per non la infastidire d'avvantaggio, baciandole
riverentemente le Rme mani fare qui fine, pregando Iddio per ogni
sua felicita, et grandezza.
I)'Anversa all'ultimo d'aprile MI)LXXXVIII
Di V. A. Serra
humilissimo et devotissimo servitore
Lodovico Guicciardini

Theologische toelichting bij
Vondels gedichten
door J. SALSMANS S. I., werkend lid der Academie.
Vondel was een ernstig man, die geen onderwerp bezong,
zonder heelemaal op de ,hoogte er van te zijn. Hij was een studax, die zich zelf ontwikkeld had en zich blijmoedig en gretig
de moeite getroostte om desnoods dikke folianten te bestudeeren.
Wijsbegeerte b. v. kende hij beter ,dan velen, die hooger
onderwijs genoten hadden. Ons geacht medelid Dr. Simons heeft
het hier zelf getoond (1898) , met betrekking op den eersten Reizang van het treurspel « Lucifer » : « Wie is het die zoo hoog
gezeten.... » enz.
Een zekere kennis der godgeleerdheid zelf was in lien tijd
van geloofstwisten, veel meer dan tegenwoordig, gemeen goed
der intellectueelen. Van in zijn protestantsche jaren schrijft
Vondel gedichten waar hij, met diepgaande kennis van zaken,
zijn woord meespreekt in den godsdienstigen strijd. Na zijn
overgang tot de katholieke Kerk, doet hij aan zaakrijke geloofsverdediging, b. v. in Grotius' Testament, waar we nog onlangs
in onze Grotius' herdenking aan herinnerden. Ook vloeien, dan
zijn groote theologische leerdichten keer op keer uit zijn pen.
Ik noem hier slechts de « Altaargeheimenissen » (1645) waarvoor hij, volgens P. Molkenboer 0. P., waarschijnlijk de DisPutationes van den Gelukz. Kard. BELLARmiNus als hoofdbron benuttigde ; de « Bespiegelingen van God en godsdienst » (1661) ;
de « Heerlijkheid der Kerke » (1663), waarvoor, zooals Dr. Moller meent, Vondel de Annales van Kard. BARONIES, in de samenvatting van Bisciola, geraadpleegd heeft. Om zulke gedichten
te begrijpen, waar heele traktaten van godgeleerdheid in verwerkt zijn, is het onontbeerlijk de katholieke leer bizonder goed
te kennen : daar zullen wij wel akkoord over gaan. Anders loopt
men voortdurend gevaar de verzen te misvatten, of althans niet
de voile beteekenis er van te beseffen of niet eens te vermoeden.
Voor een vakman in de godgeleerdheid is het een lust de diepe
bespiegelingen der godgewijde wetenschap terug te vinden in
Vondels verzen, waar ze belichaamd en als 't ware in goud en
brans gegoten zijn... Maar hij vraagt zich ook of Wat zegt dit
alles aan iemand, bij `Mien het katholiek onderricht niet als
levenswaarheid in merg en been zit? BAUMGARTNER ( 1 ) , de ged. Vondel (Freiburg i. B. 1882), blz. 263. — Zie ook
(1) loost
Lit Katholiek, 1908, II, blz. 41.
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vierde schrijver der « Geschichte der Weltliteratuur », ons buitenlandsch eerelid, getuigt van die leerdichten : « Er zeigt sich
da als einen eminent theologischen Dichter ; vielleicht, nachtst
Dante and Calderon, als einen der grOssten, welche das katholische Dogma verherrlicht haben. » En Dr. KALFF, professor te
Leiden, zegt in een waardeerend Gidsartikel (1902, n. 2) over
Roomsche Vondelstudie : « In sommige opzichten zal een
Roomsch-Katholiek onderzoeker van Vondels leven en werken
in gunstiger oinstandigheden verkeeren dan een Protestantsch
of andersdenkend onderzoeker... Onder zekere ‘oorwaarden en
binnen zekere grenzen, aanvaard ik ook Dr. Moller's bewering,
clat alleen een katholiek een katholieke ziel, een katholiek
karakter, ten voile begrijpen kan. » En Dr. J. TE WINKEL, hoogleeraar te Amsterdam, schreef me : « Ofschoon niet tot uwe
geloofsgenooten behoorend, neem ik steeds gaarne kennis van
hetgeen door de uwen wordt geschreven, omdat van U veel voor
de kennis van Vondel te leeren valt. »
**
Om nu van andere werken, lierdichten of treurspelen, te
spreken, Vondel is daar ook dikwijls zoo diepzinnig theologisch
en zijn verzen wortelen zoo diep in de katholieke leer, dat een
oningewijd lezer zeker niet de helft van zijn gedachte bevroedt.
Het is nu toch wel een allereerste vereischte, ook tot louter letterkundige studie en waardeering, ten voile 's schrijvers opvatting te doorschouwen. Is niet alle taal- en letterkundige verklaring daarop gericht? En als men in zijn gemoed den geest niet
meevoelt die een gedicht bezielt, dan is men ook onbekwaam
om er vollen letterkundigen smaak in te vinden.
Zoo b. v. in zijn « Inleiding tot Vondel » is het kenschetsend
hoe VERWEY zijn aandacht schenkt aan bizonderheden van
woordgebruik en klankenspel, die, op zijn zachtst gesproken,
toch maar bijzaak zijn, en de diepgrondige gedachte niet doet
uitkomen.
In de anders voortreffelijke drukken van Vondels spelen
door de « Tvlaatschappij voor goede en goedkoope lectuur » nitgegeven, hoe mager en ontoereikend schijnt ons de Inleiding van
« Lucifer » en van « Adam in ballingschap » Ternauwernood
wordt er gewezen op het algemeen-menschelijk tragisch helang
van het onderwerp ; men stelt het min of meer voor als een
legende en we mogen misschien nog wel van geluk spreken omdat de godsdienstige hoofdwaarheden, welke aan die stukken
ten gronde liggen, niet rationalistisch worden bekampt. En
nochtans, luidens het Voorbericht van die uitgave van « Adam
in hallingschap », wilde men een inleiding en verklaring van
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Vondels werk geven « als noodig lijken om het thans nog te
doen begrijpen en in zijn schoonheid te genieten » ! — Wellicht
zal de inleider (L. Simons) zeggen dat het onmogelijk was die
treurspelen aan het groot publiek anders voor te stellen. Maar
is dit wel zoo ? Zou dan het « groot publiek » overwegend bestaan uit ongeloovigen? Alet de Roomschen zullen al de geloovige Protestanten het eens zijn, om zoo 'n belicliting van 's dichters meesterstukken bepaald als duisternis, of mischien zelfs
als valschen schijn te kenmerken. Vondel zong niet voor ongeloovigen, want zoo waren zijn tijdgenooten niet. Hij wou zeker
zijn bijbelsche spelen niet laten opvatten zooals zijn drama's nit
de heidensche godenwereld. Voor hem waren de eerste de uitdrukking en voorstelling van het gebeurcle, van de waarheid,
althans \vat de hoofdtrekken aangaat, en daargelaten eenerzijds
de menschelijke theologische beredeneering en anderzijds de
bizonderheden der dramatische belichaming nit 's dichters verbeelding ontsproten. Het eenige dat men logisch besluiten mag,
is dat een deel der hedendaagsche toeschouwers, en wel juist
om reden van godsdienstige onverschilligheid, onbekwaam is
om die spelen van Vondel te begrijpen en te genieten. Daarom
heeft L. Simons in de volgende woorden gelijk : « Voor alien,
die hier alleen legenden zien, wien theologische vragen over
den staat van het eerste menschenpaar 06r den val niets anders
meer dan curiositeiten geworden zijn, is het uiterst moeilijk
(lees : onmogelijk) zich in deze door Vondel behandelde stof
z(56 in te Leven, als hij zelf dat gedaan had. Als den dichter
levensvraag was, wat den lezer beteekenloos hersengespin geworden is, kan het niet anders of de intensiteit van meeleven
met zijn werk moet oneindig verzwakken. »
Vondel zelf achtte het noodig voor zijn « Lucifer » en zijn
« Adam in ballingschap », een uitvoerig theologisch Berecht
te plaatsen, waarin hij nauwkeurig, ja angstvallig, bepaalt wat
als geloofswaarheid vaststaat en wat hij, volgens vrije meeningen van Kerkvaders of andere schrijvers, met reden veronderstellen mag. Vooral het Berecht van « Adam in ballingschap
is een meesterstuk een katechismusles door Vondels genie
voorgehouden !
In dit Berecht, en overigens in heel het treurspel, beduidt
Vondel voortdurend met het woord « Erfrechtvaardigheid » den
bevoorrechten staat van Adam en Eva voor hun val ; de woorden « heiligmakende genade », « vrijdom van begeerlijkheid »
zijn niet te vinden, hoewel de theologen tegenwoordig meest
alijd deze laatste henamingen gebruiken. Dit verwekt verwondering bij sommigen, maar ze hebben niet opgemerkt, dat Vondels spraakgebruik wonderwel overeenstemt met de thomistische
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vooropstelt als een gave aan de menschelijke natuur geschonken (« overnatuurlijke gave » zegt Vondel) en wezenlijk onderscheiden van, hoewel toch innig verbonden met de heiligmakende gratie, en verder met den vrijdom van begeerlijkheid. Het
is hoogstwaarschijnlijk, dat Vondel, door toedoen der geleerde
priesters, zijn vrienden, de thomistische voorstelling bestudeerd
had. fens te meer blijkt het, dat men uit Vondels godsdienstige
,gedichten niet volkomen wijs worden kan, zonder zijn toeviucht
te nemen tot de lijvige boekdeelen der godgeleerden.
Uit (lie theologische beschouwingen is het ook zonneklaar
hoe nauw die twee treurspelen (« Lucifer » en « Adam in ballingschap ») verwant zijn zij geven beide een verschillend tra,gisch moment \veer nit den zelfden grooten strijd tusschen het
Goede en het Kwade. Opklimmende tot den morgenstond der
wereld, omvat Vondel den val der eerste engelen- en menschenmaatschappij, en strekt hij zijn blik nit tot de opbeuring der
menschen door Christus in den tijd, of liever tot hun verheerliiking in de eeuwigheid. Grootsche opvatting voorwaar, waardoor de menschgeworden God als het middelpunt der wereldgeschiedenis gehuldigd wordt, waardoor deze saamgeperst staat
ill het « Bedrijf van den Kwade », in het reuzendrama der persoonlijke en altijddurende veete van Satan tegen den Godmensch. Te meer daar Vondel in « Lucifer » de Suareziaansche
meening volgt (2), volgens welke de zonde der engelen hierin
bestond, dat zij uit hoogmoed weigerden zich te onderwerpen
aan Gods wil en aan den toekomstigen Godmensch, hun reeds
veropenbaard : Lucifer zou die hypostatische vereeniging met
de Godheid voor een engelennatuur of zelfs bepaald voor zich
zelf gewild hebben ; uit nijd zou hij dus den Godmensch bestrijden, alsook de erheffing van het menschdom tot de bovennatuurlijke orde met hare Godsgelijkenis en Godsaanschouwing.
De geweldige striid in den « hemel » (Lucifer) en de bekoring
van Adam (Adam in ballingschap) zijn slechts twee middelen
door den duivel beurtelings gebezigd, om Gods plannen aangaande het menschdom te verijdelen. Daarin ligt het geweldig
t/ agische, niet alleen in Lucifers gemoed, of hij nl. al of niet
tegen God zal opstaan, maar ook in de gevolgen voor de menschen ; daaruit blijkt het diep menschelijke van die treurspelen,
(1) S. THOM. q. 95. a. 1; q. 100, a. 1 ; BITTREMIEUX, in Revue
tiiomiste, 1921 ; KORS, La Justice primitive et le Peelle originel, d'aprei
S. Thomas. Kain, 1922. — Zie ook Studien, 1908, dl. 70, blz. 446, 498.
(2) Zie mijn Theologische Kantteekeningen op Vondels Lucifel
(Dietsche Warande en Belfort, 1905). Voor zijn « Lucifer » heeft
Vondel hoogstwaarschijnlijk SUAREZ ' Tractatus De Angelis geraadpleegd.
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van elke ziel in 't bizonder op het spel staat, waarin al het menschenleed, dat iedereen nog voelt in ziel en lichaam, in zijn
oorsprong, de zonde van Lucifer en van Adam, uitgelegd is. En
hoe zou de geloovige toeschouwer, indien hij wel begrijpt dat
het in die gebeurtenissen ook om zijn eigen geluk gaat, dit niet
intens meevoelen ? c, Al het tragische der zondegeschiedenis,
zegt nogrnaals BAUMGARTNER, is in « Lucifer » als in een brandpunt vereenigd. » In dit opzicht zijn die Vondeliaansche treur
spelen te zetten nevens dergelijke werken van Dante, Milton en
Klopstock.
Daarom ook, om het bier in 't voorbijgaan te zeggen, heeft.
Vondel in « Lucifer », na den triomftocht_v_an Michael, nog teen
val van Adam en de herstelling door Christus doen melden. Immers de duivel is niet voor goed overwonnen door de zegepraal
van Michaels scharen ; de overwinning is eerst volledig door
Christus' verlossingswerk. Wie de voile draagwijdte van Vondels onderwerp niet omvat, zal dit laatste tooneel lichtelijk beschouwen als een « appendix, een bijlapsel, een onnutten staart »
zooais WITSEN-GEYSBEEK zegt. Tot meer letterkundige eenheid
was het wellicht beter Adams val in een afzonderlijk treurspei
ten tooneele te voeren, en dat heeft Von del in zijn « Adam ;)
gedaan (1664); maar wellicht dacht hij daar nog niet aan wanneer hij « Lucifer » dichtte (1654). Wat daar ook van zij, die
twee stukken zijn zoo innig verwant, dat ze nooit heelemaal van
elkander mogen gescheiden worden. Ik zou ze op twee achtereenvolgende dagen doen opvoeren : « Lucifer » zou den eersten
dag eindigen met Michaels triomf ; den tweeden dag zou «Adam
in ballingschai») heel natuurlijk volgen, met als slot de acht
laatste verzen van « Lucifer », door den Rei, nadat Adam en
Eva nit het paradijs verdreven zijn, plechtig op te zeggen :
Verlosser, die de slang het hoofd verpletten zult..., enz.
Zoo ware de eindindruk van « Adam » verlicht en opgehelderd door den hoopstraal der waarheid, beter dan door de vluchtige aankondiging van den Verlosser in Uriels woorden, vs.
1660 vlg.
Doch reeds al te breedvoerig zijn deze beschouwingen over
het diepe en omvangrijke van het onderwerp in « Lucifer » en
« Adam in ballingschau ». Ze waren slechts bedoeld als gevende
een voorbeeld en een bewijs van mijn stelling, nl. dat dieper
gaande theologische studie onvermoede schoonheid in Vondels
ernstige gedichten aan den dag brengt, en inniger genot veroorzaakt. Godgewijde edelsteenen van het zuiverste water, als
« Lucifer » en « Adam in ballingschap » flonkeren slechts in de
voile belichting der katholieke leer bun schoonste glansen uit.
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Doch zelfs in bijzaken komt theologische kennis goed te
pas om Vondel volledig te begrijpen. Al was het maar om het
veelvuldig aanwenden van Schriltuurteksten. Vondel was er op
uit, in zijn godsdienstige gedichten, zooveel mogelijk Gods
woord te bezigen, en wel met angstvallige juistheid, in den zin
dien hij voor zeker of althans voor hoogstwaarschijnlijk hield.
Hier wederom zal men zijn verzen maar half verstaan, zoo men
ze niet tot hun bron terugvoert. Omgekeerd, menige uitdrukking die den lezer eerst zonderling aandoet, laat zich best begrijpen door een verwijzing naar een Schriftuurplaats.
**
Ook in de oPvoering van de bijbelspelen gedooge men niets,
dat tegen het katholiek gevoelen indruischt : dat zou immers
stootend zijn en verwoestend inwerken op het aesthetisch genot.
Er zijn voorwaar bizondere moeilijkheden om de bovenzinnelijke
engelenwereld onder menschenoogen te brengen. Doch het
strookt zeker best met 's dichters bedoeling en met den goeden
kunstsmaak, de engelen te doen optreden zooals de middeleeuwsche iconographie ze voorstelt : men denke b. v. op de engelen
van Fra Angelico. Dit heeft men dan ook in de opvoeringen
van u Lucifer » in katholieke onderwijsgestichten als de Seminaries van Hageveld', van Rolduc en van Mechelen (1921) en de
Colleges van Turnhout (1904) en Aalst (1911), willen verwezenlijken ; ook de v ertooning in de Vondelsvereeniging te Amsterdam (1909) en die van Royaards (1910) streefden in de zelfde
richting. Integendeel in hun opvoering, ten jare 1904, hadden
de Utrechtsche studenten voor de oproerige engelen menschenkleedijen gekozen opzettelijk ontleend aan de meest verscheidene tijds- en plaatsomstandigheden, uit vrees van een bepaalden indruk van eeuw of land teweeg te brengen. De bedoeling
was goed, maar het middel was slecht berekend : er ontstond
een mengeling die het hemelsche van het tooneel in boertige
aardschheid deed overgaan. — Wat u Adam in ballingschap »
betreft, mag men aan Royaards de eer toekennen dit treurspel
voor 't eerst behoorlijk op de planken te hebben gebracht, want
ze kan niet als vertooning doorgaan, die voordracht in den kring
van van Lennep (1852) waar de heeren in zwarten rok met witte
handschoenen en Eva in wit satijn verscheen.
Eindelijk de insceneering en het decoratief weze zoo hemelsch
mogelijk. In dit opzicht voldeed niet de rotsachtige bergvlakte,
die te Utrecht (1904) den « hemel » moest verbeelden. Royaards
had in (( Lucifer » de zuilengaanderij behouden met den troon
in 't midden, die in Vondlels tijd vast stond op het tooneel van
den Amsterdamschen schouwburg. In 1911 te Aalst had men
(( hemelsche paleizen » met enkele zuilen afgebeeld, die onaf-
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't midden stond een wat al te kunstige troon, en nog maar in
die bedrijven waar de dichter er gewag van maakt.
Laat er rnij op wijzen, om te eindigen, dat de grondstelling
die ik in deze lezing op Vondels godgewijle dichtkunst toepaste,
dat nl. elk kunststuk moet begrepen en genoten worden in den
geest waarin de dichter het opgevat beef t, — dat die stelling
ook op (( menschelijke » treurspelen toepasselijk is. Welke theorieen men ook over moderne tooneelkunst vooropzette, ik kan
er geen vrede mee hebben dat men stukken als ((Jozef in Dothan»
nit hun historisch midden rukke, en de herders uit Kanaan voorstelle als sjouwers en werklieden uit onzen tijd in hun hemdsmouwen en met de pijp in hun mond. Al kan de indruk daardoor intenser worden, dat is toch geen vertolking meer van
Vondels werk en ik meen vast dat de dichter daarmee niet instemmen zou. — Doch ik wil daar niet verder op ingaan en vergenoeg me bij u de ov,trtuiging te hebben versterkt, dat, om
Vondels godsdienstige stukken te begrijpen en te smak en. theologische toelichting volstrekt onontbeerlijk is.
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Tweemaal reeds ontstond een twistgeschrijf omtrent de houding van Vondel tegenover Rembrandt. Eerst had Busken Huet
het, in zijn Land van Rembrandt, onzen grootsten dichter ten
kwade geduid dat hij den grootsten schilder van Nederland niet
naar waarde had geschat. Nicolaas Beets trad toen in het perk
als verdediger van Vondel. Niet fang geleden werd het pleit hervat door wetenschappelijk flunk onderlegde vaklui : de heer
F. Schmidt-Degener liet in De Gids, Februari-nummer van 1919,
een kranig stuk verschijnen, getiteld Rembrandt en l'ondel,
waarin met heel veel doorzicht de figuur van Rembrandt bestudeerd en handig op den voorgrond geschoven werd. Prof. P.
Molkenboer, Prof. G. Kalff, Dr. J. F. M. Sterck zijn dan als
kampioenen opgetreden voor Vondel, dien zij verongelijkt achtten en wiens houding tegenover Rembrandt zij verontschuldigden : de eerste deed het in De Beiaard, April-nummer van 1920,
de tweede in De Vragen des Tijds, Juli-nummer van 1921, de
Erratum : Door een vergissing van den drukker werden de Vers.
slagen over de prijsantwoorden afzonderlijk, van 1 tot 48 gepagineerd.
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derde in stukken gebundeld in zijn documenten-zware Oorkon-

den over Vondel.
Deze laatste studien hebben in geenen deele de wenschelijkheid verminderd van een oplossing op de prijsvraag, die, voor
hun verschijnen, reeds uitgeschreven was door de Koninklijke
Vlaamsche Academie, en die luidt als volgt :
« Geef een uiteenzetting van Vondel's gedachten over de
plastische kunsten en van zijn houding tegenover de kunstenaars
van zijn tijd ».
Wat wij met het voorstellen van de prijsvraag bedoelden was
de kwestie Rembrandt-Vondel te verruimen, en, door ,een voor. onderzoek van al Vondel's uitingen over kunst en kunstenaars,
een beeld te laten ontwerpen van de wijze, waarop een groot
dichter in de XVII' eeuw stand voor de beeldende kunst van zijn
tijd, beeldende kunst, waarvan wij de aesthetische waarde zoo
hoog schatten als die van zijn dichtwerk. Meteen zou men van
uit de aldus verworven kennis lichter tot een zuiverder inzicht
komen van de verhouding van Vondel tot Rembrandt.
Het antwoord, dat werd ingestuurd en dat tot motto draagt :
(( Acaryo brahmano miirtih » is van aard om veel voldoening te
verschaffen aan de belustheid van een aantal hestudeerders van
de Nederlandsche letterkunde en niet minder van een aantal bestudeerders van de Nederlandsche kunst.
Om hun belangstelling te verdienen heeft de steller van het
antwoord genoegzaam voldaan aan de voornaamste eischen, die
men stellen mag voor een dergelijke studie; hij bevveegt zich
onbevooroordeeld en met objectieven zin op het gebied der beide
studievakken, en hij brengt tot een betrekkelijk klare synthese
een groot aantal gegevens.
In het besluit van het werk vernemen wij dat Vondel de
kunst niet anders heeft kunnen begrijpen dan langs haar anecdotische of haar realistische zijde. Telkens als hij zich waagde aan
het zuiver beoordeelen van de kunstwaarde van een kunstwerk,
dat tot ons kwam en waaraan wij zijn oordeel kunnen toetsen, is
hij, naar de overtuiging van den schrijver van deze studie, «zijn
bevoegdheid te buiten gegaan » (blz. 161) . Wel wil de scihrijver,
op het laatste van zijn werk, dit hard oordeel eenigszins verzachten met de opmerking dat onze dichter, zooal niet een kunstkenner, dan toch een oprecht minnaar was van de beeldende kunst.
Met dezen goedkoopen lof wischt hij den indruk niet nit, lien hij
op ons maakt met hetgeen hij even te voren, ietwat ordeloos, gezegd heeft : (( de eischen, die Ihij (Vondel) aan de kunst stelde,
waren heelemaal verschillend van de onze : enkel de uiterlijkheid, de geschiedenis, het verhaal waren voor hem van belang;
van een diepere beteekenis had hij geen begrip; het fijne is voor
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hem hooger dan het gedurfde, het gewaagde; de materieele uitwerking hooger dan de uitgedrukte gedachte. In de uitwerking
keek hij vooral naar samenstelling en teekening. Zijne bewondering gaat vooral naar lien, die de grootste laden en historische
of mythologische holden op romantische wijze voorstelden op
,onmetelijke doeken, waarop de kleuren wemelden » (blzz. 167168) .
Ik heb ernstige bezwaren tegen de meening dat Vondel het
fijne hooger stelde dan het gedurfde dit zal blijken uit hetgeen
volgt — en ook tegen de opvatting dat hij veel zin had voor de
« materieele uitwerking », begrepen als technische kunstuitvoering : hieromtrent heeft Vondel niet veel anders gezegd dan
gemeenplaatsen. Vondel had weinig begrip van dat kunstige
schoone, dat wij nu in beeldende kunst zoeken en meenen
te vinden. Dit moet de bewonderaars van Vondel niet doen
-schrikken en nog minder aanleiding geven tot protesteeren. In
elk tijdperk heeft men een ander inzicht in het kunstrijke, en in
Vondel's tijd rag men in de beeldende kunst niet wat wij er
in zien.
Het overige van het besluit van den steller van dit werk lijkt
-mij zeer goed. Ik vat het nog met een woord samen : Vondel vond
zijn genoegen in de beweeglijke en pittoreske voorstelling, in
den weidschen zwier van de Barok.
Ligt hierin niet een tegenstelling met wat men ons algemeen
voorhouden wil omtrent Vondel ? Is dan niet Vondel een classicus? Jawel, met al de krachten van zijn redeneerenden geest
wou hij naar het klassieke, naar het evenwicht en de rust, maar
toch slaat aanhoudend zijn dichtkunst over naar ruischende bewogenheid en zwierige praal. Dit dualisme in Vondel's wezen
openbaart zich ook dikwijls wanneerihij staat tegenover beeldend
kunstwerk : hij wil er klassieke theorieen op toepassen, en zijn
voorkeur zegt en zingt hij toch nit voor het barokke. De steller
van deze. studie zegt dit wel niet met zooveel woorden. Wij n-nen het toch als gevolgtrekking halen uit het slot van zijn studie.
Nadat wij aldus kennis genomen hebben van het besluit
van zijn studie, vangen wij met opgewekte spanning de geregelde lectuur aan van het werk.
Het eerste hoofdstuk brengt ons alvast, gedeeltelijk althans,
-de verklaring van het dualisme, waarover zooeven sprake was.
Het is getiteld « De Vorming van Vondel ». Feitelijk gaat het
minder over de vorming van den dichter dan over de wijze waarop uit eigen drang, naar de Barok neigt. De schrijver beproeft het een parallel te trekken tusschen de Barok in de letterkunde en de Barok in de beeldende kunst. Voor hen, die met de
laatste opvattingen omtrent het wezen van de Barok niet bekend
zijn, moet de gedachtengang in dit hoofdstuk wel op een doolhof

lijken. Het duurt tot blz. 21 eer de schrijver duchtig zegt wat
hij door Barak verstaat. Wat hij er daar over zegt is, over 't algemeen, goed. Aileen legt hij niet genoeg den nadruk op het hoofdmotief van de Barak : de uitdrukking van het Leven, van het
beweeglijke, altijd wisselende leven, en vergeet hij te wijzen op
den invloed uitgeoefend door Tiziano en op den nog grooteren
invloed, die uitgegaan is van Caravaggio ook op de meeste kunstenaars der XVIIe eeuw in de oude Nederlanden. De schrijver
toont verder aan hoe de beeldspraak van Vondel en de samenstelling van zijn tragedies uit de eerste helft van zijn leven heel
wat barokke elementen. bevatten. Het moet dan niet verbazen.
dat Vondel ook in zijn eerste, nog vluchtige uitlatingen over
kunstwerken zijn bewondering overhoudt voor barokke werken.
Na 1636 blijft deze neiging voortduren. Doch van dit jaar
of begint Vondel naar vastere regels te oordeelen en wordt ook
zijn belangstelling voor kunstenaars en kunstwerken levendiger.
In zijn «Berechten» stalt hij theorieen over kunst uit, en in zijn
gedichten op portretten en op kunstenaars is hij kwistig met zijn
oordeelvellingen. Wat is er gebeurd ? Joachim von Sandrart is
in zijn leven gekomen, Sandrart, oppervlakkig schrijver en handig schilder, uit Duitschland afkomstig, in Italie tot rijpheid
gekomen. Deze schilder heeft zich in 1636 te Amsterdam gevestigd, heeft er een grooten naam verworven, en is er in intieme
betrekkingen geraakt met Vondel en zijn kring. Hij verblijft te
Amsterdam tot 1643-44 : deze datum wordt op flinke wijze vastgezet door den schrijver (biz. 381. Van dezen kunstenaar verscheen in 1675 te Nurenberg een interessant werk : Teutsch,e
Academie. De schrijver van onze studie haalt nergens den juisten
titel aan, zoomin als hij ons verwijst naar een moderne uitgave.
Doch hij heeft blijkbaar het werk met aandacht bestudeerd, en
het is niet de geringste verdienste van zijn studie dat hij er in
geslaagd is met parallelteksten de gegrondheid aan te toonen
van zijn bewering — die echter reeds te voren door SchmidtDegener was geuit : dat Vondel zijn theorieen over beeldende
kunst grootendeels bij Sandrart geborgd ^heeft. De overeenkomst
van deze parallelteksten uit Sandrart en uit Vondel, in een bijvoegsel opgegeven, is opvallend. Nog opvallender blijkt mij de
overeenkomst van den kunstsmaak bij beiden. Deze overeenkomst
kan, mijns inziens, nie,t verklaard worden door het feit dat Sandrart Vondel's opvattingen tot de zijne zou gemaakt hebben, en
naderhand zou neergeschreven hebben. Zijn g-eschrift is daartoe
al te persoonlijk. Zijn karakter zou er zich niet toe geleend hebben. En Vondel's gedichten spreken daartoe een al te slaafsche
bewondering nit voor Sandrart. Er is slechts een onderstelling
mogelijk; het is deze van den steller van deze studie : Sandrart
was een proseliet, hij wilde leerlingen kweeken, droomde van

het stichten van een schildersacademie, en hij was de man om
zijn kunstopvattingen te willen opdringen ook aan de leidende
geesten, ook aan Vondel.
In een tweede hoofdstuk behandelt de schrijver wat Vondel
zegt over de antieke, de Vlaamsche en de Italiaansche kunstenaars. De antieke kunst ke pt Vondel alleen uit de boeken.
De Vlaamsche kunst zou hij slechts kennen van-hoorenspreken, niet uit persoonlijke aanschouwing : de schrijver wijst
op een voorstelliug van het treurspel De Gebroeders, die Vondel schetst zooals ze zou moeten geschilderd worden door
Rubens, en hij zegt dat deze schets in geenen deele overeenkomt
met den stijl van Rubens. Hij heeft niet heelemaal ongelijk.
Maar zijn besluit gaat te verre, als hij zegt : « Rubens, de
schilder, de meester van de kleuren, was echter Vondel teenemaal onbekend. » (biz. 50). Hij schijnt niet te weten hoeveel
Vlaamsch werk naar Holland werd uitgevoerd, en hij ziet niet
in hoe Vondel over Rubens' werk niet kOn spreken zooals hij
erover sprak, zonder een deel van dit werk te hebben gezien.
In Rubens moest Vondel onwillekeurig, en in alle opzichten,
een geestverwant zien. Niet alleen stonden beiden ten slotte aan
de zij de der contrareformatie, maar hun levensgevoel en zelfs
hun natuurgevoel was identiek. Niets zou dienstiger zijn om
dit laatste te illustreeren dan een herlezen van de Vermaecke-

lijcke Inleydinghe tot de vorstelyke Warande der onvernuftighe
Dieren, die Vondel schreef in 1605-1617, toen Rubens voor
't eerst bezig was zijn talenten te ontplooien.
Verder bezingt Vondel nog Daniel Seghers, « fenix der
Bloemschilderen » en roemt hij Snyders; loch uit niets blijkt,
zegt de schrijver, dat hij ooit hun werk zou gezien hebben, of
de kunstwaarde ervan zou begrepen hebben. Hier deelt de steller van onze studie de uiterst belangrijke anecdote mee, door
Brandt verhaald omtrent een schilderij, die Vondel van Bisschop
Boonen nit Mechelen ontving, toen hij hem zijn Altae'rgeheimenissen had opgedragen. Vondel was er mee in de wolken :
«door onkunde meende hij dat het een kunstig stuk werks was»,
en toen kunstkenners er hem op wezen dat het een slechte copie
was, werd hij er over wrevelig en maakte ze van de hand. De
anecdote wordt hier geplaatst omdat het gaat over een Vlaamsch
werk; zij zal haar voile bewijskracht eerst hebben bij de behandeling van de waarde van Vondel's inzicht in beeldende kunst.
ten uitstekende gelegenheid om de waardebepaling van.
Vondel's inzicht in de beeldende kunst te schatten, zou men
meenen te vinden in de uitvoerige beschrijving, die Vondel in
zijn Inwildinge van 't Stadhuis t' Amsterdam geeft van het
beeldhouwwerk, dat zoo rijkelijk aangebracht werd door Artus
'Quellin aan en in het stadhuis : wij kunnen dit beeldhouwwerk
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nog dagelijks zien en Vondel's voorstelling en oordeel er
toetsen. De steller van deze studie heeft niet nagelaten dit te
doen; hij blijft er echter, tot mijn spijt, niet uitvoerig bij stilstaan. Zijn besluit is eenigszins ontstemmend « Doch weer gaat
het hier meer om de voorstelling dan om de kunstwaarde, die
alleen in algemeene bewoordingen tot haar recht komt; met
genoegen knoopt de dichter tal van mythologische, poetische en
historische herinneringen vast aan elk van de beschreven beelden en telkens krijgt men den indruk dat Vondel wel bewondering er voor voelt, maar niet juist weet hoe hij deze zou uitleggen, dat het bij hem gaat om indrukken en niet om een bewustbeoordeelen van de kunst » (biz. 57). Wij willen dit kregelig
besluit wel beamen; doch hadden graag enkele bewijzende uiteenzettingen erbij gevonden.
Van den Vlaamschen meester Jordaens gewaagt Vondel geen
woord. Jordaens heeft nochtans drie stukken geschilderd voorhet stadhuis te Amsterdam, in 1661. De steller van de studie
wijst er op. Waarom verzwijgt hij het groote decoratief werk
dat Jordaens tien jaar te voren, in 1652, uitvoerde in het Huis
ten Bosch? Dit is nochtans werk dat in alle opzichten, als onderwerp, als opvatting en als uitvoering in den smaak moest vallen
van Vondel : Jordaens heeft er een uitvoerige allegorie geschilderd van de Overwinning van den Dood over den Nijd en een
bombastige Verheerlijking van Frederik Hendiik. Heeft Vondel
dit werk te 's Gravenhage, in een prinsenhuis, niet gezien? Desteller van deze studie verklaart het zwijgen van Vondel door
Jordaens' actief optreden in de godsdiensttwisten als protestant:
(( Vondel, die het met de verdraagzame regeering goed meende,
zal dien vreemden ruststoorder met leede oogen aangezien hebben. » De heer Schmidt-Degener had dit reeds eenigszins zoo
ingezien, toen hij zegde : « Maar de oorzaak daarvan kan ook
liggen in het agressieve protestantische van Jordaens, dat Vondel in een Vlaam gehinderd moet hebben ».
Voor de Italiaansche kunst lijkt Vondel meer bewondering
te hebben gekoesterd dan voor de Vlaamsche. De schrijver van
onze studie verklaart dit zeer goed uit de heerschende mode,
en uit het feit dat meer Italiaansch werk onder de oogen van
Vondel komen kon. Vele namen van Italiaansche meesters zijn
in Vondel's mond slechts rhetorische figuren, doch kenschetsend is de IN erkelijke bewondering, die Vondel uitdrukt voor
meesters als Veronese en vooral Tiziano. Van hen bezingt hij
niet alleen de kunstvaardigheid; van hen beschrijft hij bepaalde
werken en hij geeft daarbij zijn indrukken weer op een wijze,
die de schrijver van de studie gelukkig is te mogen goedkeuren.
Met veel zin voor objectiviteit, voegt de schrijver er echter bij;

(blz. 62) dat de waarde van de gunstige en juiste beoordeeling
over Tiziano zeer verminderd wordt door het feit dat een werk
van Lastman door den dichter met evenveel kracht geloofd
wordt.
In een derde hoofdstuk onderzoekt de schrijver de verhouding van Vondel nu niet meer tegenover vreemde kunst, maar
tegenover de kunstwerken uit zijn land en zijn tijd, en tegenover de Hollandsche kunstenaars, die in zijn omgeving leef den.
Aanvankelijk gaat het over losse betrekkingen met een aantal
kunstenaars en hun werk. Een schilderij van Pinas gaf aanleiding tot het ontstaan van Jozef in Dothan. Vondel schreef een
gedicht op het werk van Ovens, dat den Claudius Civilis van
Rembrandt in het stadhuis verving : de schrijver van onze
studie komt tegen de bewering van Schmidt-Degener op als
zou de zwakke Ovens een beschermeling geweest zijn van Vondel : de verzen, die hij aan enkele van zijn schilderijen wijdde,
getuigen volstrekt niet van een geestdriftige bewondering, zooals Vondel die wel uiten kon. Ferdinand Bol vond meer waardeering bij den grooten dichter, hoewel hij een leerling van
Rembrandt was : dat Vondel verschillende van zijn werken
bezong, d. i. een uiteenzetting gaf van het behandelde onderwerp, ligt waarschijnlijk aan het feit dat Bol juist in de door
Vondel geloofde werken, reeds afweek van het heldonker van:
Rembrandt en naar de blondere tonaliteit en de grootere bewogenheid van Rubens overging. De schrijver had hierop den
nadruk kunnen leggen. Gewetensvol bespreekt de schrijver alle
kunstenaars, die ooit door Vondel met een rijmpje bedacht werden. Hij zegt .een woord over hun waarde en wanneer het
rijmpje op een bepaald werk van hen slaat, tracht hij dit op te.
sporen. De methode is goed : het belang voor den lezer zit
echter in de oordeelkundige maat, waarmee deze methode wordt
toegepast. En niet steeds is de auteur erin geslaagd alleen het
hoofdzakelijke op een overzichtelijke wijze naar voren te brengen. Met scherpte heeft hij aangetoond hoe Vondel moedwilligden lof overdrijft als hij spreekt over de kunstproducten van
bevriende dames en liefhebbers, en eveneens als hij gelegenheidsgedichten schrijft voor kunstenaars, waarmede hij persoonlijke betrekkingen onderhoudt. Veel documentaire waarde
hebben de bladzijden, gewijd aan de graveurs, die meewerkten
aan het opluisteren van Vondel's boeken. Bij de vele kunstenaars, op wier portretten Vondel een bijschriftje maakte, blifft
de schrijver niet stil staan. Hij is over deze bijschriften slecht
te spreken. En niet ten onrechte. Vele van deze verzen zijn
maar spitsvondigheden, zinspelingen op de namen van de voorgestelde personen of van de kunstenaars, of opmerkingen omtrent de onmacht van de kunst tegenover de natuur. De beste

-8-zijn die op zijn eigen portretten, en hier moest de lof op de
kunstwaarde wel onbeperkt wezen :
Ick telde vijfenseventigh
Toen Boning mij dus levendigh
Te voorschijn bracht op zijn panneel.
Wie van de kunst met kennis spreeckt,
Zeght dat hier slechts de spraeck ontbreekt.
Men kroon het koninglijk penseel.
De schrijver besluit dit Lange hoofdstuk met een handige
verwijzing naar het bekende Sint-Lucas-feest, waarop Vondel
door de beeldende kunstenaars gehuldigd werd, — hij had wel
het jaar 1653 mogen aanduiden, waarin dit feest werd gehouden. En nuchter merkt hij erbij op dat een paar verzen uit een
gedicht, op dit feest door Asselyn voorgelezen, een eigenaardigen kijk geven op een zijde van de verhouding tusschen Vondel
en de schilders :
Doet u penseel hem herleven op doeck,
Gij vindt uw eerdichten weer in zijn boeck...
De schrijver is er niet verre of te gelooven dat het do ut des
wederzijds werd toegepast.
De Inwijding der Schilderktinst, naar het oordeel van den
schrijver vervaardigd voor het Sint-Lucas-feest van 1654, is een
warme lierzang ter eere van de schilderkunst en spreekt Vondel's vereering nit voor de beeldende kunst op een oprechter en
vuriger wijze dan zijn dorre bijschriften op bepaalde kunstwerken.
Wij zullen Vondel's kunstsmaak beter kunnen schatten
het onderzoek van wat hij zegt over het werk van kunstenaars,
waarmede hij blijvende betrekkingen onderhield, wier werken
hij derhalve herhaalde malen meet gezien hebben. Dit onderzoek verricht de schrijver in een tweeden paragraaf van het
derde hoofdstuk. Zoo wij den vorigen paragraaf wat beknopter
hadden gewenscht, verlangden wij hier wat uitvoeriger beschouwing. Van belong was het hier Vondel's uitlatingen aandachtig te toetsen aan de werken, die hij behandelt, of althans
aan den geest, die spreekt uit het werk van de kunstenaars,
waarover hij het heeft. Hierop is de schrijver niet genoeg bedacht geweest. Anders had hij crop gewezen hoe het gedicht
Waarschouwing op Wybrandt de Geest geheel buiten de kennis
van het werk van de Geest schijnt geschreven te zijn : de schrijver lijkt te vergeten dat de Geest in hoofdzaak portretschilder
-was. Anders had hij zelf een kritische beschrijving gegeven van
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Lastman ' s Offer van Lystra, dat Vondel zoo geestig bedicht
heeft, en scherp Vondel's beschrijving en oordeel aan het kunstwerk getoetst.
Beter doet de schrijver als hij het lofgedicht van Vondel
op den uitstekenden plaatsnijder Goltzius naar waarde billijkt,
en zeer te recht maakt hij er ons opmerkzaam op dat de schilder
Goltzius niet door Vondel verheerlijkt wordt : zijn schilderwerk
is te zuiver Italiaansch-klassiek voor den barokken geest van
Vondel.
De steller van deze studie wijst er verder op dat de drie
schilders, Lievens, Flinck en de Koninck van 1645 of «Vondel's
leven heelemaal hadden ingenomen». (biz. 108). De uitdrukking
lijkt wel te sterk. Vondel looft deze schilders niet hooger dais
vele andere. Hij spreekt er alleen meer en langer over en hij
blijft met hen in nauwe betrekkingen. Dit laatste toont ons de
schrijver uitstekend. Echter missen wij bier ongaarne een paar
bladzijden, waarin aangetoond wordt dat de blijvende waardeering van Vondel voor deze drie schilders hem wel ter eere
mag gerekend worden. De schrijver lijkt minder deze meening
toegedaan. Hij schijnt o. m. het werk van de Koninck niet hoog
aan te slaan. Hierin kunnen wij hem niet volgen. Wel volgen
wij hem in de verdediging van Vondel tegen Schmidt-Degener,
die beweert dat de dichter den schilder de Koninck louter uit
vriendschap en dankbaarheid looft : juist de werken, die
Vondel van de Koninck bezingt zijn er, die geschilderd zijn in
den openen, helderen en lossen stijl, dien Vondel meermalen
voorstaat, en niet in den trant van den leermeester van de
Koninck : Rembrandt.
Bij het overzien van wat Vondel zegt over al de door hem
bewonderde kunstenaars is het den schrijver niet ontgaan dat
haast al deze artisten behooren tot een kunstrichting, die haar
uitgangspunt vindt in de bewondering van de antieken en de
navolging van de Italiaansche en Vlaamsche Barok, en die nagenoeg overeenkomt met de voorschriften van Sandrart.
In een derde paragraai van hetzelfde haafdstuk gaat de
schrijver na wat Vondel dacht over de kunstenaars, die een andere richting, een meer persoonlijke en een meer Hollandsche
richting insloegen, en die behooren ander de beste schilders van
Holland. In een van de gedichten van Vondel op Philips de
Koninck heeft de dichter enkele verzen gewijd aan de schilders,
die een krachtvol uitdrukkingsmiddel vonden in de scherpe
tegenstelling van het hcht en het donker_ Deze verzen hebben
aanleiding gegeven tot het twistgeschrijf over het al of niet
verguizen van Rembrandt door Vondel, en ze moeten hier aan,gehaald worden :
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Men brogt, toen lust en kunst in 't renperk t'zamen liepen,
De schaduwe en het licht op doecken en panneel.
't Hen steeckt op 't ander af. De schaduwen verdiepen.
Het licht verheft zich uit het duister. 't Eene deel
Behoeft het andere, het voorste staat in d'oogen
Heel sterk; en 't achterste verschiet van ons gezicht.
't Gelijken van dees beide is van een groot vermogen.
De dwersh vergroot den reus, de hut een hoog gesticht.
Dus baert de schilderkunst ook zoons van duisternissen,
Die gaerne in de schaduwe verkeeren als een uil.
Wie 't levee navolgt kan versierde schaduw missen,
En, als een kint van 't licht, gaet in geen scheemring schuiL
Hij schildert zonder schim en schaduw...
1k begrijp niet waarom men, hardnekkig, in deze verzena
een minachtende spotternij met de heldonkere schildering wil
zoeken. Klaarblijkend keurt Vondel het heldonker niet goed :.
hij is te zeer een man van de voile klaarte en van den openen
levenslust om niet de voorkeur te geven aan de blijde en blonde
kleurigheid van Rubens en zijn school. Maar uit deze verzen
blijkt toch dat hij oog had voor de kunstzinnige beteekenis van
het heldanker, en dat hij de stiilmiddelen van de « zoons der
duisternissen )) ten minste begrijpt en misschien wel billijkt. Het
spijt mij dat de schrijver van de studie niet uitvoerig gewezen
heeft op de beteekenis van deze uitlatingen van Vondel, uitlatingen waarin deze het best getoond heeft toch wel zin te heb-ben voor de beeldende kunst.
Busken Huet en Schmidt-Degener hebben beweerd dat Vondel met de uitdrukking « zoons der duisternissen » Rembrandt
en zijn leerlingen bedoelde, en deze verklaring heeft hen er toe
geholpen om te onderstellen dat de dichter de diepe kunst van
Rembrandt niet begreep en er zelfs vijandig tegenover stond.
1k moet den schrijver van deze studie er geluk om wenschen
dat hij de vraag opgeworpen heeft of niet met « Zoons der Duisternissen )) bedoeld waren Honthorst en zijn navolgers, zij diehet scherp belichten met kunstmatig licht bij een bijna volslagen duisternis, in de Nederlanden hebben ingevoerd. Het spijt
mij alleen dat hij zoo gauw zijn onderstelling laat varen, om
alleen de hypothese te onderzoeken of Rembrandt niet bedoeld
werd door Vondel.
Na alles wat er over geschreven werd, blijf ik gelooven dat
Vondel, althans in dit gedicht op Philips de Koninck, geheel in't algemeen zijn voorkeur uitsprak voor de opene levensvolle
voorstellingen.
De schrijver belooft ons een uitvoerig overzicht over het:
twistgeschrijf ,omtrent de verhouding van Vondel tot Rembrandt.
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(c Ik laat hier, zegt thij op blz. 132, de gegevens, waarop elke
studie steunt, volgen ». Hij houdt echter zijn belofte niet. Gelukkig maar : het zou te omslachtig geworden zijn. Hij geeft zelf
een uiteenzetting van het geval, en behelpt zich daarbij met het
voornaamste van wat er reeds over geschreven werd, hoof dzakelijk door Schmidt-Degener, die op gebied van de kunstbeoordeeling een goede gids is, en door Dr. J. F. M. Sterck, die het geval
met heel veel scherpte van geest en met een rijk arsenaal van
documentatie laatst behandelde in zijn Oorkonden over Vondel.
Slechts eenmaal vindt men den naam van Rembrandt vermeld in Vondel's werk; namelijk in een bijschrift op een van de
portretten van Cornelis Anslo door Rembrandt :
Aij, Rembrand, mael Kornelis' stem,
Het zichtbre deel is 't minst van hem;
't Onzichtbre kent men slechts door d'ooren :
Die Anslo zien wil moet hem hooren.
Men mag met Schmidt-Degener dit versje beschouwen als
« een van de zoutelooze rijmpjes op portretten, waarvoor Vondel
zijn talent misbruikte » of het met Kalff am zijn fijne geestigheid
loven; het getuigt noch van warme ingenomenheid noch van
koele verachting voor de kunst van Rembrandt; het lijkt alleen
opgesteld te zijn am de welsgrekendheid van beider vriend Anslo
op te hemelen, welsprekendheid die trouwens Rembrandt met
veel intensiteit gesuggereerd heeft in het portret, dat nu in het
museum te Berlijn is en waarop dit gedichtje gemaakt is.
De Steller van onze studie had er wel uitdrukkelijk op magen
wijzen dat dit versje van ongeveer 1641 moet wezen, en dat, naar
de uiteenzetting van Schmidt-Degener, in dit jaar Rembrandt
op den ringkraag van een van de hoofdpersonen in zijn schutterstuk den naam Gysbreght aanbracht, waarschijnlijk als een bescheiden hulde aan den poeet, wiens tooneelstuk toen weer opgevoerd werd. Deze eenige toenadering gebeurt juist op het oogenblik, waarop Rembrandt op het volst barok was in zijn kunstopvatting en in zijn stijl, en derhalve het dichtst bij Vondel kwam.
Hoe de scheiding tusschen de beide groote kunstenaars naderhand bestendig werd, kunnen wij opmaken uit de feiten, die de
schrijver oils meedeelt en die hij voor een groat deel aan de hand
kreeg in de aangehaalde studie van Dr. Sterck. Vondel en Rembrandt, die in dezelfde stad verbleven en die betrekkingen onderhielden met gemeenschappelijke vrienden — waarom noemt de
schrijver hierbij oak niet Constantijn Huygens? — moesten
elkaar kennen. Maar zij konden op afstand blijven van elkaar.
Zulke verhauding is best mogelijk : eenieder kan ze dagelijks
random zich vaststellen.
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De schrijver poogt de afgekeerdheid van Vondel voor Rembrandt te verklaren. Hij wijst vooral op den invloed, dien Sandrart in de jaren veertig uitoefende op Vondel's opvattingen omtrent beeldende kunst. Hij toont aan hoezeer Sandrart een tegenstander was van de kunstrichting, door Rembrandt gevolgd, en
zelfs kleineerend over Rembrandt sprak in zijn boek. En toen
Sandrart, in 1643-44, Amsterdam verliet, had Rembrandt reeds
den rug gekeerd naar alles wat Vondel lief had en de rumoerige
Barok-voorstelling afgezworen.
Om dit laatste aan te toonen wil de schrijver angstvallig
bij de feiten blijven. Dit lijkt mij echter onvoldoende. De afgekeerdheid van Vondel voor Rembrandt is eerder een psychologisch verschijnsel. Op het zielkundig onderscheid tusschen de
beide meesters heeft Schmidt-Degener met veel gevatheid gewezen. Misschien heeft hij het eenigszins in te helle kleur-tegenstelling geschilderd : het onderscheid lijkt toch onoverbrugbaar. Ik
zie het echter niet gaarne voorstellen als wou Vondel den schilder
volstrekt moedwillig negeeren. Hij wilde hem ignoreeren, omdat
hij hem niet begrijpen kon. Toen Vondel zich veel met kunst
began in te laten, was het onderscheid tusschen hem en Rembrandt niet alleen meer een onderscheid in opvattingen .omtrent
uiterlijkheden van kleur, licht en stijl in 't algemeen, het was
een verschil in wezen.
Vondel was niet vijandig gezind tegenover Rembrandt; hij
begreep hem niet meer. En daarom zou ik minder schijn van
zekerheid wenschen in de zinnen, waarin de schrijver het vermoeden uitdrukt dat de Samenzwering van de Batavieren, door
den ouden Rembrandt geschilderd, uit het raadhuis zou verwijderd zijn op aandringen van Vondel, die eerder een bewonderaar
was van de « salon-Batavieren van Antonio Tempesta (de nitdrukking is van Schmidt-Degener) . Daarom ook kan ik moeiliik
met den schrijver zeggen, dat de volgende verzen nit de
BesPiegelingen oP Godt en Godtsdienst een rechtstreekschen -- en dan ook zeer bitteren — aanval zouden zijn op Rembrandt :
Waar zal lees nachtuil zich verbergen voor den dagh
In zijne schaduwen van spinneweb en ragh?
De meesters zullen zich van lachen niet onthouden.
Deze verzen volgen onmiddellijk op een ophemeling van den
stijl van Rubens, en slaan veeleer op de tegenovergestelde stijlrichting, niet alleen die van Rembrandt, maar die van de heldonkerschilders in 't algemeen. En de bijschriften op de Koninck's
Slaj,ende Venus veroorlooven, naar mijn bescheiden meening,
den schrijver van deze studie niet met voile overtuiging in dit
alles een aanval op Rembrandt te zien en nog minder de voor
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Vondel zeer vernederende uitdrukking « steken onder water »
te gebruiken (blz. 140) , naar het voorbeeld van Houbraken, die
hier reeds « van terzijde een steek » tegen Rembrandt vermoedde. Wetenschappelijke zin kan hier alleen onderstellingen en
vragen veroorloven,
Hiermede is het onderzoek nog niet volledig. De schrijver
heeft nu nagegaan wat te halen is uit ae uitlating-en van Vondel
omtrent bepaalde kunstenaars. Hij heeft ze niet alle opgesomd
— wat best is — maar hij heeft gesproken over die, Welke ons
werkelijk jets konden meedeelen omtrent Vondel's meeningen
over kunst en kunstenaars. Doch Vondel had wel graag uitvoeriger te theoretiseeren in de « Berechten » van zijn historische
en « godsdienstigg » stukken. Ook deze theorieen heeft de
schrijver onderzocht en in zijn vierde en laatste hoofdstuk samen beoordeeld. Na de vergelijkende studie, die hij zich getroost heeft in te stellen tusschen de theorieen van Vondel en
die van Sandrart, kost het hem geen moeite aan te toonen dat de
theorieen van Vondel grootendeels dig zijn van Sandrart. Hij
komt er nog op terug, al te uitvoerig.
Het kan niet anders dan scherp onze belangstelling opwekken, als wij hier na elkaar te lezen krijgen de opvattingen, waarvan Vondel's beoordeeling van kunst uitging. Sommige zijn al
te oppervlakkig, dan dat men er zou bij blijven stilstaan, en men
merkt goed dat de schrijver van deze studie er geen weg mee
wist: aldus de eisch van natuurgetrouwheid in de schilderkunst.
Uit andere had de schrijver, zonder al te veel spitsvondigheid,
wel interessante beschouwingen kunnen afleiden. Zoo zegt hij
niets over dezen zin uit het « Berecht » van Lucifer, dat als het
motto zou kunnen gelden voor het meest barokke werk : « De
schilder en poeet ontfangen beide de macht van alles te bestaen
wat elck zich dienstig acht ». Tegenover zulk een uitlating, die
uit het laatste van Vondel's rijpen tijd dagteekent, staat een
andere die er geheel mee in tegenspraak is, en die moet dagteekenen uit zijn vroegen tijd : het is een uitlating, waarin hij zijn
drang voor het klassieke evenwicht uitzegt; hij spreekt er van de
noodzakelijkheid van het intoomen der ingeving, « anders zal
zulck vernuft gelijck een ongetoomt paert in het wild rennen ».
Had de steller van deze studie nauwkeurig gelet op de chronologie bij het aanhalen van teksten uit Vondel, dan had hij in
deze twee gezegden een gelegenheid gevonden om nog even te
wijzen op de dualiteit in Vondel : klassiek met zijn verstand,
barok metlheel zijn overig wezen.
Nu de schrijver uit Vondel's gezegden niet altoos gehaald
heeft wat er te halen was, lijkt de oogst wel schraal en wordt
onze verwachting bedrogen omtrent de kunsttheorieen van Vondel.
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schrijver scherpzinnig opgehaald heeft uit de zwijgzaamheid van
Vondel over de schilderkunst, die landschappen, binnenimizen
en stillevens voorstelt en waarin zijn Hollandsche tijdgenooten
uitmuntten..Alleen historieschildering was van aard om de geestdrift van den dramatischen dichter te wekken. Had Vondel zelfs
eenig begrijp van de schoonheid van cen portret in schilders of
beeldhouwwerk ? Het kan niet blijken nit de zeer vele bijschriften, die hij voor portretten schreef.
En onze belangstelling stijgt ten top als de schrijver de Hollandsche meesters der XVII' eeuw opsomt, die nooit door
Vondel vermeld worden: in deze reeks vinden wij juist degenen,
die wij nu als de besten beschouwen. « zou er ons eer toe
stemmen Vondel's onkunde en gemis aan kunstzin als onbetwistbaar voor te stellen », is het besluit van den schrijver. Wel
een al te verregaand besluit. De schrijver zelf is er angstig voor,
en vergoelijkt. Hij vergeet echter er op te wijzen dat velen van
deze beste schilders door al hun tijdgenooten werden miskend
en in armoede en vergetelheid ten onder gingen. Wij mogen
aan Vondel's kunstsmaak de eischen niet stellen, die wij aan
den huidigen kunstsmaak stellen.
De steller van deze studie lijkt dit wel te doen. Hij zegt
het nooit uitdrukkelijk. Doch heel zijn werk door worden wij
gewaar dat hij het in Vondel maar niet kan billijken — al wil
hij het wel verontschuldigen — dat de dichter een kunstsmaak
had, die voor ons achterlijk blijkt te wezen. Hij kan het niet
billijken: op het einde van werk (blz. 158) bejammert hij het
dat het Holland van de XVII' eeuw niet is meegegaan met
« Rembrandt, Ostade, Brouwer, Steen » — tusschen haakjes
waarom juist Ostade en niet de veel grootere Ruysdael of de
Hoogh, of Hobberna, en niet de heel groote Vermeer, die door
den steller heelemaal vergeten wordt? — Hij vergoelijkt het
toch, omdat Vondel's opvattingen beter strookten met den geest
van zijn tijd.
Zoo wij ons niet kunnen neerleggen bij al de meeningen
door den schrijver van deze studie uitgedrukt, moeten wij toch
erkennen dat er heel veel goeds steekt in deze studie en dat
zelfs de meeningen, die wij in een anderen vorm zouden willen
Bien keeren, van aard zijn om de wetenschappelijke kennis van
Vondel's wezen te bevorderen.
Er ligt wetenschappelijke studie ten grondsiag aan dit
werk.
Lofwaardig is de rustige objectiviteit, waarmee de schrijver
tegenover zijn onderwerp staat. Hij is niet bevangen met die
zwaarwichtige of opgeblazen veneering voor alles wat van en
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aan Vondel is en die bij velen een teeken is van beminnelijke
pedanterie. Hij heeft een hooge achting voor den dichter
Vondel, maar durft bij den dichter een te-kort vaststellen aan
inzicht in de beeldende kunst. Dit te-kort zoekt hij niet, enggeestig, te verruimen door eigen beschouwingen : hij stelt het
vast en wijst even op de oorzaken ervan, oorzaken die Vondel
Wet ten laste komen (blz. 65-66) . In de hoofdstukken over
Vondel's uitingen omtrent Grieksche, Italiaansche, Vlaamsche
en zelfs een groot deel van de Hollandsche kunst kon de schrijver meer dan eens gelegenheid zoeken om Vondel van onkunde,
of lichtzinnigheid, of onoprechtheid te beschuldigen. Hij doet
het niet. Hij schort zijn oordeel tot hij al de gegevens van het
-pleit ons vOOr oogen heeft geleid.
In enkele opzichten lijkt het werk toch eenigszins « jong ».
Er komen verscheidene oordeelvellingen in voor, die met een
al te stellige zekerheid zonder voorafgaandelijke bewijsvoering
vooruitgezet worden. Op sommige heb ik terloops gewezen.
Onrijp is ook dikwijls de bespreking over de beteekenis van het
werk der artisten, die Vondel noemt. Zij b1ijft soms beperkt
bij enkele aanduidingen, die precies niet verkeerd zijn, doch
die niet synthetisch volledig zijn. Dit zwak vindt echter een
verontschuldiging in het feit dat de schrijver een zeer zware
taak ondernam, die een flinke voorkennis vereischte in twee
zeer verschillende studievakken : dit van de literaire geschiedenis en dit van de kunstgeschiedenis. Dit zwak zal moeten
verholpen worden bij een gebeurlijke herziening van het werk.
Verder draagt deze studie sporen van overhaasting : niet

2oozeer van overhaastige studie; meer van overhaastig opstellen.
Daarvandaan dat er deelen zijn, die men met genoegen leest
om het vele goede dat erin steekt, doch waar haperingen in den
logischen gedachtengang dit genoegen dikwijls hinderer.
Dit is onder meer het geval in het belangrijk deel, waar het
gaat over de verhouding van Vondel tot Rembrandt.
Daarvandaan ook uitlatingen, die schijnbaar elkaar tegenspreken, op korten afstand van elkaar, als, blz. 141 : « Vondel
is de erfgenaam der rederiikers en bewonderaar der klassieken »
en blz. 142 : « het raadhuis, dat een mengsel van Klassicisme
en Barak vertoonde, heelemaal naar Vondel's smaak. »
Daarvandaan nog onnauwkeurigheden, die een aandachtig
overlezen wel weg kan helpen, zooals, blz. 45 : « Juist van de
hem (Vondel) bekende (Grieksche) kunstenaars is geen
authentiek werk overgebleven », in verband met, blz. 43 :
(( Vondel heeft den mond vol van Apelles of Zeuxis, van Phidias of Praxiteles ». Van deze beide laatsten meenen wij wel
met zekerheid werk te mogen aanwijzen.
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Daarvandaan ook nog een betrekkelijke armoede in den
stijl. Men wordt deze armoede het hinderlijkst gewaar bij het
aanhoudend stooten op een weerbarstigen zinsbouw, aanvangend met een of twee ondergeschikte zinnen ingeleid door
dat, en gevolgd door den hoof dzin.
Daarvandaan, ten slotte, slordigheden in de taal. Misschien
zijn schrijfwijzen als gravuren en gravures naast elkander (blz.
85 en 86) , als « Vondels vriend en Rembrandt's beschermer »
(blz. 98), en andere nog, eerder het werk van de dactylo..
Misschien is ook nog teekenster voor teekenares een zondetje
van de dactylo. Maar de schrijver draagt op zijn eigen geweten
tekortkomingen tegen ons taaleigen, als : rechzinnige bewondering voor oprechte bewondering (blz. 46), getal voor aantal
(onbeperkt) (blz. 92), eindelijk voor ten slotte (blz. 119), misprijzen van (voor) Rembrandt (blz. 121), hij schePte voor hit
schiep (ii crea) (blz. 168) en het bij de Vlamingen zoo °noon-deelkundig gebruik van dat voor dit wanneer jets in de nabijheid aangeduid wordt.
Er zijn nog wet meer onjuistheden aan te stippen. Geen
menschenwerk is volmaakt, en de schrijver zal ermede instemmen als ik zeg dat zijn werk allerminst volmaakt is. Doch waartoe zou het dienen al de tekortkomingen hier bloot te leggen?
Zij kunnen aan den schrijver rechtstreeks overgemaakt worden,
als deze het verlangt, en hij zal er zijn voordeel mee kunnen
doen, wanneer hij zijn werk herziet met het oog op een gebeurlijke uitgave.
Want, al de onvolmaaktheden en goede hoedanigheden van
dit werk samengenomen, verdient het werk uitgegeven te wor
den. Het vertegenwoordigt niet alleen een flinke som arbeid,
het deelt ook heel wat merle dat belangrijk is voor de geschiedenis van onze letterkunde en voor de kunstgeschiedenis van
Nederland.
1k stel derhalve aan de Koninklijke Vlaamsche Academie
voor aan dit werk den uitgeloofden prijs toe te kennen, en ook
het werk ander Naar uitgaven op te nemen. Tot het drukken
zou echter_alleen mogen overgegaan worden, wanneer de schrijver, bij het persklaar maken van zijn werk, rekenschap gehouden heeft met de verbeteringen, die de medebeoordeelaars nog
beter zullen voorstellen dan ik.
Tweede Verslag : P. J. SALSMANS S. J.
Dit werk is ernstig en wetensdhappelijk opgevat en uitgewerkt, klaar voorgesteld en met belangwekkende platen opgeluisterd. In zoo'n onderwerp mag men het den schrijver niet
euvel duiden, dat hij niet heel nieuwe, niet heel vaste uitslagert
bereikt. Het is reeds zeer verdienstelijk, zooals bier geschiedt,.
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de echte toedracht der zaak nader te belichten, en aan de kunsten litteratuurgeschiedenis een blijvende aanwinst toegebracht te
hebben.
Het komt wellicht beter met de waarheid overeen de scherpte
der uiterste meeningen te temperen, en aan te toonen hoe, van
een zuiver objectief en irenisch standpunt uit, de uitingen in
zekere pennetwisten tot haar echte verhoudingen dienen herleid te worden.
We denken hier vooral op het vraagstuk Vondel-Rembrandt,
waar mannen als Busken-Huet en Schmidt-Degener aan den
eenen kant, Beets, Kalff, Molkenboer en Sterck aan den anderen, in het strijdp.erk traden. Naar onze bescheiden meening,
heeft schrijver niet bcivezen, dat met de « zoons van duisternissen » Rembrandt en zijn volgelingen zouden bedoeld zijn,
maar we kunnen toch niet nalaten in die verzen van Vondel een
minachtende spotternij met de heldonkere schildering te zien._
Men mag het Vondel niet kwalijk nemen, dat hij in de beeldende kunsten niet een zoo fijnen en alleszins ontwikkelden en
geoefenden zin had, als men van ten vakman verwacht, of dat
hij aan de kunst niet al de eischen der modernen stelde, of .?.indelijk dat hij voorliefde koesterde voor dit of dat soort. Men bedrijft
geen majesteitsschennis tegenover onzen « dichtervorst » door
dit alles objectief na te gaan. Dit duet immers geen afbreuk aan
de hechte waarde van den man. In dien zin traden wij dan ook
de algemeene strekking van het voorliggende handschrift bij.
Maar, met onzen medebeoordeelaar Prof. Dr. van Puyvelde,
‘venschen wij dat de schrijver al zijn beweringen nog zou wikken en wegen, aan de bevijzen geen overdreven kracht toekennen, en bijgevolg zekere n'tdrukkingen verzachten om de objectiviteit van dichterbij te benaderen.
Opdat dit werk door oningewijden zou genoten worden,
is het noodig, dat de schrijver goed bepale wat hij door « barok » verstaat, zoodra hij dit woord gebruikt.
Op blz. 159 bleven een paar volzinnen best weg: « de beste
uitlegging van des dichters overgang » tot het katholicisme is
toch niet in zijn kunstopvatting te vinden ! Het staat vast dat
diepgrondige studie den dichter gebracht had tot klaar inzicht
in de noodzakelijkheid van een leergezag en in de waarheid van
het katholicisme. Dat zijn goed beredeneerde overtuiging
gestaafd werd door een zeker kunstgevoel, willen we niet loochenen; maar men mag toch van een bijzaak geen hoofdzaak maken.
Wat er een tiental regels verder staat, over de leering die men
zoekt « te doen lief hebben meer door de uiterlijkiheid dare door
de overtuiging der waarheid », is, om niets meer te zeggen
onduidelijk.
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Taal en stijl moeten zorgvuldig nagezien worden. Zijn het
fouten van den kopilst? Blz. 21 van de menschelijke vorm;
26 denzelfden geestdrift; 21 dweeperij, dweepende, 138 samenzweering; 8 landsgenooten; 9 christene voor christelijke; 9 klassicus in plaats van classicus of klassieker; 36, 51, 130 de Medicis
of de Medici enz. enz. De schrijver gebruikt te veel een voor
een; hij schrijft cijfers, waar de g-ekuischte taal vergt de getallen
voluit te schrijven ( b. v. blz. 20, 32 enz.; op... ...jarigen ouderdom). — De interPunctie laat veel te wenschen over, b. v. na
ingelaschte betrekkelijke zinnen. — Eindelijk zijn er te veel
bastaardwoorden, die door evenveel beteekenende goed-nederlandsche uitdrukkingen kunnen vervangen worden : phrazen,
details, passages, routine, bizarre, facade, interessant enz.
Zou de Academie niet kunnen eischen, dat de antwoorden
persklaar ingezonden worden?
De schrijver duide het mij niet ten kwade, dat ik een zeker
tekort in zijn werk aanstip : dit gelde veeleer als een bewijs van
mijn belangstelling en waardeering, en in 't bizonder van mijn
wensch dat het verschijne « zonder vlek of rimpel p).
Ik heb immers de eer aan de Academie voor te stellen, zooals Prof. Dr. van Puyvelde het reeds gedaan heeft, dit werk te
bekronen, en uit te geven, maar met dit voorbenoud dat de
schrijver rekening houde met de wenken der beoordeelaars en dat
de verbeterde en persklaar gemaakte tekst nogmaals aan de
keurders onderworpen -vcorde.
Derde Verslag : Prof. Dr. MAURITS SABBE
Na de grondige bespreking van het ingezonden handschrift door mijn collega's Prof. L. van Puyvelde en Pater
Salsmans, heb ik weinig meer in het midden te brengen.
sluit mij over het algemeen aan bij hun critische beschouwingen
en meen enkel nog te mogen aandringen op de wenschelijkheid
om door den auteur meer rekening te zien houden met die
gedichten van Vondel, waarin hij niet rechtstreeks over schilders en schilderkunst handelt, maar eenvoudig uiting geeft aan
zijn natuurgevoel. Zooals Prof. L. van Puyvelde zeker terecht
doet opmerken voor de Inleydinghe tot de Warande der Dieren,
is er daar een element, dat bij nader onderzoek zeer zou toelaten Vondel's kunstsmaak nog vollediger te omschriiven.
Ik acht het ingezonden handschrift verdienstelijk genoeg
lam het te bekronen en uit te geven.
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II
Dialectstudie : Men vraagt eerie Klank- en Vormleer van
het Brusselsch Dialect met zijn plaatselijke verscheidenheden.
Prijs : 1200 fr.
Een antwoord is ingekomen met kenspreuk : Volharding.
Worden tot leden van den Keurraad aangesteld : Prof. J.
VERCOULLIE, Dr. L. GOEMANS en HERMAN TEIRLINCK .

Eerste Verslag : Prof. J. VERCOULLIE
Zooals het nu is kan het bekroond worden.

Tweede Verslag : Dr. L. GOEMANS
Het eenig ingezonden antwoord, met kenspreuk Volharding
is een nieuwe redactie van het werk waarover verslag in aft-Mei
1924 van de Verslagen en Mededeelingen der Academie (blzz.
262-266) .
Er is aan de vraag der Academie in zekere mate voldaan wat
betreft de phonetische en andere verscheidenfieden in den tongval van de hoofdstad en hare voorsteden.
Verklaring van phonetische of morphologische verschijnselen was niet gevraagd en treft men dan ook slechts bij uitzondering aan. Daarover verder.
Experimenteele bepaling der klanken is ook afwezig.
Schr. heeft aan den wensch van een der vorige verslaggevers
tracihten gevoig te geven met een groote (c. M. 57 x 63) , gekleurde kaart Plan-Itinêraire de Bruxelles et de ses faubourgs
te koopen en bij zijne verhandeling te voegen, alsof de kaart
voor de verslaggevers der Academie dienst moest doen. Habemus
facetum... Bruxellensem., Wat zou eventueel een drukker met
zulk plan aanvangen?
Wat er ook van zij, naar mijn oordeel, levert deze studie
voldoend belang op om bekroond te worden. Zijn « volharding »
..!n zijn vlijt verdienen die belooning.
Edoch, vooraleer ter pers te gaan, zou het werk hier en
daar nog enkele wijzigingen en verbeteringen eischen.
1k wensch te dien einde den schrijver eenige vragen en
wenken ter overweging voor te leggen.
*
**
In de eerste plaats zou 'k Schr. aanraden zijn phonetische
spelling te vereenvoudigen.
Voor den Brus. klank welke aan de Nl. eu beantwoordt, alsook voor den palatalen half-klinker kunnen eenvoudiger teekens
dienen : b. v. de j zonder punt schijnt me een meer rechtstreek-
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sche voorstelling van den aangeduiden klank dan i• waarvan
de bepaling luidt « wijder en zwakker dan j ».
De stemhebbende gutturals explosief, d. i. de Fransche g,
schrijft hij g, de stemhebbende spirant a, Juist omdat de eerste
in 't Nl. en in de Ni. dialecten .ongewoon is, diende voor de
explosief de voorkeur gegeven te worden aan een ongewoon
teeken.
Voor het aanduiden van de palatalisatie gebruikt Schr. het
afkappingsteeken, hetgeen niet onpractisch schijnt : l' is palatale 1, n' palatale n; maar palatale s en z worden weer op .een
andere wijze gedifferentieerd.
*
**
Trouwens, wat die n' aangaat, welke in den klankvoorraad
voorkomt, ik- tref ze nergens in 't werk zelf aan. Overal waar
men n' verwacht, komt [n] (d. i. de keelnasaal, cfr. blz. 4)
voor :
blz. 11 brin g brengen, ing i engel, ink 1 enkel, lind J iengte,.
enz.; blz. 12 ink inkt; blz. 17 gink ging; blz. 22 hi-ink haring,
blz. 34 ink inkt, din g dingen; blz. 58 onk' hondje, ank? handje;
blz. 113 rin ring; vin gr vinger; biz. 116 gink ging, enz. enz.
Moet in doze en soortgelijke gevallen niet n' gelezen worden,
en is de Brus. nasaal van zingen wel dezelfde als die van
gezongel, (bl. 36 : zin g, g zun g) (1)?
Schr. vermeldt nergens een palatale k, waar ik die wel hoar,
b v. in de dialectische uitspraak van handje, hondje, ging,
bre-ngt, inkt, haring, honi(n)g, enkel, kleedje, beetje, paardje,
steeltje, enz. enz. Bestaat er geen palatale z (2) in 't Brus.
dialect en is z dezelfde klank in lizt en loit, blz. 12?
Klinken de o (d. i. open o) en de k in nok g , nootje, zooals
in stok en de, o ' van not', naald, zooals die ' van wol g, wollen?
Klinken de a en de k van 'aka, geitje, zooals die van take,
takken; die van klandgr, kleiner, klanst g , kleinste (blz. 80),
van balks, bijltje (blzz. 53, 61), zooals die van andg r (Fr. autre),
van bg ka,nst, bijna (biz. 52) en van balk' (Fr. poutres)?
van b gkanst bijkans (blz. 52) en van balk' (Fr. poutres) ? (1)
Zijn de eerste klinkers van al de diphthongen lang zooals
schr. ze opteekent?
Welke nasaleering wordt door de tilda ( - ) aangeduid ? Is
het de Fransche nasaleering van pagne, peigne, vigne?
Wat is b, v. een genasaleude u, bl 102?
Experimenten zouden on al die vragen een duideiijk antwoord geven.
*

* *,

(1) U uit te spreken als Nl. oe. 2

7

is M. ch.
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In den sandhi-tekst, moet men, naar mijn oordeel, iezen
biz. 112 t ket ta in pl. v. t pitit t a
o a f a in pl. v. oat to
kwarn ba in pl, v, kwamb ba
verkg z in in p1. v. verkg s in
i 'an in pl. v. iy: zi,:vn
k se ni mi in pl. v. k seta ni mi
a sa` in pl. v. as sec
blz. 113 og f g in pl. v. oat t9
do g ty (1) ta m g in pl. v. do' at tyt ta me
ta tar in pl. v. wat tat tar, enz. enz. (2)
**

Zelfs in een bloote statistiek is het m. onontbeerlijk zulke
iaalfeiten van elkander te scheiden welke ioorzakelijk verschillen,
Meer dan eens stelt schr. reeksgewijze voorbeelden welke
niet bijeen behooren.
B. v. blz. 34 « t 3) valt weg op 't einde van een woord
«yin hemd, ink (sic) inkt, keiur koord, ter aarde, lags, lijst, enz.»
(( t staat voor d in eta harde... `, 3unstaz woensdag,
tern durven ».
blz. 38 : « ill is weggevallen in vbakg s mombakhuis (4),
masker en in ne neem, in den zin van 't Fransch tiens ».
**

Het formuleeren der regels laat nog te wenschen over (zie
mijn verslag of 1. Mei 1924) .
(1) y is Nl.
(2) In de op 't eind zijner studie voorkomende teksten, nl. voor
't verhaal « De markt van de Place Sainte-Croix », verwijst schr. naar
het boek van Frings en Vandenheuvel, Die Sildniederlandischen Mundarten I, blz. 46. Lees blz. 99, onder de Freie E'rzahlungen. In 't
voorbijgaan gezegd, toen dat werk verscheen, zocht ik — met welke
nieuwsgierigheid ! onder n r 14, Leuven, blz. 32, naar een brok dialect der stad Leuven. Ben teleurstelling ! De Zigarrenmacher, die in
't Duitsche gevangenkamp onder den oorlog de Wenkersatze heeft
uitgesproken, was misschien een werkman van de omstreken der stad,
in geen geval een Leuvenaar.
(3) 't Is niet een t die weggevallen is in ym, kaur, ler! Cfr.
wens blz. 29 : « ym met apocope van d » ; blz. 20 : Kour met syncope (sic) van d ». Bene t zal er wel nooit in 't Brus. dialect op
't eind dier woorden geklonken hebben. tTit yrnt, kOurt en iert waren
nooit de huidige vormen ontstaan.
(4) Bakas kan ook bakkens zijn. Leuv. kent beide bakke(n)s en

bakhuis.
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B. v. blzz. 5 en 6 : « De a staat voor Brus. etv, Nl. auw als
c• slotklank, vertoont zich echter als etv voor vocaal ». Dat postuleeren van Brus. eind-etv zou allereerst moeten verklaard worden,
want ik dv, ik houd (blz. 31) zal wel een laPsus calami zijn voor
ik elf. En men ziet hierdoor dat het moeilijk valt, zelfs in een
statistiek der klanken, de historische verklaringen er van ongerept te laten.
De oorsprong van 't verschil tusschen bay ? bouwen, ik betf,,
ik bouw, en ig ni bet een bouw, staat schr. niet klaar genoeg
voor den geest (Cfr. Leuv. Bijdr., n' 5, 17, 39).
blzz. 12, 13: «De i is verkort uit ea, ê of i: et rikt hij riekt,
« van rék g ; brifkg , briefje, van bref ».
blz. 18 : fk De u is verkort uit y in open lettergreep : ruin
« rooden, naast ryt; dug dooden, naast dyt ».
Beide regels zijn klaarblijkelijk anders uit te drukken.
Korte i en u zijn hier verkorting (zie mijn vorig verslag) van
vroegere langQ i en *u, zooals korte o, in mokt b. v., van
vroegere lange *o komt, nit a, nu tot it geworden.
blzz. 18 : « Nl. gerekte a... in open lettergreep of na syncope van d : vier varier, blitre bladeren. »
De syncope van d heeft met a<ii niets te maken.
blz. 31 : « f is de stemlooze vorm van de v van bdvg, enz.
« en van szriv g , enz. in den auslaut van den 1" pers. enkeiv.
« ind. praes. : ik baf... ik szrif... Brus. f staat voor N1. vi in
(c w gif weduwe ».
In een wetenschappelijk werk kunnen zulke formules niet
door.
**
Hetgeen op blz. 54 over de glides gezegd wordt, zal sdhr.
ook op eene andere wijze moeten voorstellen. Hij zegt ni. : « w
tusschen, d uit etv (na apocope van v en een voigende a vocaal
of diphthong : d'êt vretw en... die vrouw en..., danem bet w en
die bouw en, net w en den nu en dan.
Ontegensprekelijk hebben wij hier te doen met de vroegere
w, in deze verbindingen behouden, en met moet schrijven :
'raw en..., bdw en..., ',saw en.
Zoo ook met de.-i in t es fa ma i en van am 't is van mij en
••••■ g

van hem (blz. 54), waar moet staan mai en...
Schr. schijnt dat wel te gissen wanneer hij zegt, dat « tit,.
« et, di eenerzijds en du anderzijds in zichzelf den overgangs(, klank hebben » (blz. 54).
*
**
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Een van de zeldzame gevallen waar naar een verklaring van
een taalfeit gezocht werd — termen als aPocoPe, syncope paragoge hebben toch niet meer waarde dan Moliere's virtus-donnitha — komt op blz. 28 voor.
't Geldt de woorden muma en pupa (1) (in deze orde
a u. b.). « Hoe is die u ontstaan ? » vraagt schr. zich af. En
hij antwoordt :
(( M. i. speelt de klemtoon hier de groote rol en heeft het
U volgende processus plaats gehad 1) *papa *mama 2) papa
« mama 3) pupa mitmci,. Door het bijtonig worden van de eerste
(( lettergreep is de g gerond geworden (bizonder gemakkelijk
(( in mama) . Mag men oak niet daarbij denken aan een invloed
« van mil, min k g, muka in de kindertaal ? ».
In den bijtoon is de a der eerste lettergreep tot 9 geworden
(cfr. Brus. paroPly, blz. 27, en Leuv. mama : mama<ma ma) .
Onnoodig een mama te postuleeren. Men heeft hier een van die
woorden voorhanden welke, in den mond der kinderen, zich
aan vervorming leenen waar 't kan.
Trouwens, ronding van vocaal voor m is in 't Brus. een
bekend verschijnsel (cfr. blz. 11 : zwyma (y=N1. u) zwemmen
voor zwima , blz. 19 : ym hemd voor *im) Dat i tot y gerond
wordt er 2 tot u, zal een phonetist wel regelmatig vinden.
Zeker kan de bijgedachte van mu meegeholpen hebben, om
't processus mama<muma te vergemakkelijken. Pupa is louter
analogie. Geen twee woorden hooren meer samen in geest en
mond van kinderen.
Derde Verslag : HERMAN TEIRLINCK
Ik verklaar geheel accoord te gaan met de besluiten van
Professor Vercoullie en stel mede het werk voor bekroning in,
aanmerking te nerum.

(1)

oe.
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III
Vak= en Kunstwoorden : Fen vakwoordenlijst van de Garenspinnerij (met inbegrip van den Garenbleek enz., met
ojgave van de Fransche, Duitsche en Engelsche benamingen),
Prijs : 1200 fr.
Een antwoord is ingekomen, getiteld : Verklarend Nederlandsch en vertalend Vakwoordenboek der Nijverheid van het
-vlas en de andere Bastvezelplanten. Tweede deel : Spinnerij,
weverif, 'wasscherij, bleek enz.
Kenspreuk : Vlasnijverheid II.
Worden tot leden van den Keurraal aangesteld : Prof. J.
VERcouLLIE, Prof. L. SCHARPI en FRANK LATEUR.
Verslag van den Heer L. CLAEYS, die, op aanvraag van
het Bestuur der Academie, welwillend op zich nam over het
ingezonden prijsantwoord als vakkundige advies uit te brengen.
Namens de Academie brengt het Bestuur hier nogmaals hulde
aan de zorg welke de H. Claeys aan het werk heeft besteed, en
zegt hem bij herhaling dank voor den dienst aan de Academie
bewezen.
Bij een eerst overlezen van 't ingezonden werk, schijnt het
wel, als zou de inzender min vertrouwd zijn met de vlasnijverheid (techniek) dan met de taalleer.
Zoo moeten we de leemte aanstippen van een aantal technische bewoordingen : de werktuigen en bijzonderlijk dezer
onderdeelen aanduidende, — zooals zij bij de opeenvolgende
nijverheidsbehandelingen en vervormingen van het vlas gebruikt
warden.
Het schijnt ons eenigszins de samenstelling te zijn van eene
bijeengebrachte reeks vakwoorden en benamingen, opgezocht
in de verschillende opgesomde geraadpleegde « Idioticons » en
(( Woordenboeken ». We denken Ihier even te moeten doen opmerken dat we, in deze opgesomde reeks, boeken en werken
ontmoeten, over vele jaren uitgegeven.
Ze kunnen dus niet heel en al in aanmerking komen, om de
technische benamingen weder te geven, van de zich steeds meer
uitbreidende en vervormende tuigen, onderdeelen en werkwijzen, naar de zich immer meer uitbreidende opvattingen der
moderne textielnijverheid en mechaniek-bouw opgevat.
De verkiarende beschonwingen over de opgegeven techni-
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sche woorden, blijken ons ook eenigszins gegeven te zijn buiten
eene grondige technische kennis.
Als voorbeeld zullen we letter A nemen en « woord na
woord » overzien, met de noodige aanmerkingen er neven :
Aanblauwen,

= Blauwen.
Men zou het even kunnen omkeeren en stellen :
Blauwen = aanblauwen, doch daarmede zou een
raadplegende lezer niets verder gevorderd wezen. it zou moeten staan :
(( De grauwe tint van « vezel », « garen » of
« weefsel » wegnemen, door ze te doordrenken
met een « blauw-azuurachtig i» vocht. —

Aandraaien.

(( Beginnen te draaien »,... « nog meer draaien »... enz. is heel en al mis.
Aandraaien is een lechnisch woord enkel bij
spinnerij of weverij gebruikt om de « aanwribbeling » (aaneenhechten door samen te draaien)
van twee of meerdere draden, te beduiden.
De Fransche vertaling hier aangegeven als
(( attacher en tordant » (en niet « en tournant ») is ongeveer juist.
Doch er zou moeten staan : « rattacher » voor
de spinnerij.
Voor de weverij gebruiken de Fransche technici
bijna algemeen het woord « nouer », — bijzonderlijk wanneer deze bewerking het aaneenwribbelen van 2 draden der ketting beduidt.
De Engelsche vertaling : (( twist to » kan hier
niet gelden, daar ze betrek heeft op het « twijnen » der draden.
Er zou moeten staan : « to Knot », zooals
overigens de Engelsche technici het woord :
(( Knoter » gebruiken, voor het toestel dat
zelfwerkend deze bewerking uitvoert.
Ook de Duitsche zeggen niet « Andrehen », nog
min « Anschnellen » — dat technisch van geener
waarde is — doch wel « Ankntipfen ». —
Bovenstaande is ook toe te passen op de even
daarop volgende woorden :
Aandraaing », — Aaneendraaien », — ((Aaneendraaierij », enz. —

Aaneenfribbelen. Kennen we niet, doelh wel :

len

0. --

Aaneenwribbe-

—
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Aanesnleggen.

Kan niet overeenstemmen met « Aanleggen »,
van eene heel andere beteekenis.
Zelfde aanmerking voor wat betreft : « Aaneenspinnen », (( aangieten », « aangladden », « aangommen », (( aanhaspelen » enz. enz.
Deze bewoordingen zijn feitelijk van geen gebruik, en technisch niet gekend. —

Aanheften.

beduidende (( aanhechten » blijkt me — als technische uitdrukking — onbekend.

Aankaarden.

Kan moeilijk te gelijk beduiden : « beginnen te
kaarden f» of wel (( vlijtig doorkaarden ». —
Het woord op zichzelf genomen, is technisch van
geen gebruik.

A ankloppen.

Immer zelfde opmerking : is technisch van gem
gebruik.
Wel wordt er gezgd : (( het vlas kloppen » doch
niet (( aankloppen ».
De Engelsche vertaling « tawing » is technisch
niet heel joist. Men zegt gewoonlijk : « to beat »,
of « to scutch ».

Aanklossen.

Even als : (( klossen » of « beginnen te klossen »is van geen gebruik.
Wel gebruikt men het naamwoord u klos » als
beduidende eene « kleine bobijn » doch het
werkwoord is onbekend.
Nog immer zelfde opmerking over het zonderling overeenbrengen van dit woord met :
« Beginnen te klossen » — « vlijtig doorklossen » — « toeklossen » — (( doorklossen 0) enz.
Deze bewoordingen zijn in de technische taal
van geener waarde, noch beteekenis.

Aanlegschoot.

Kan niet overeenstemmen met « aanlegband »
noch (( aanlegdoek ».
« Aanlegschoot » vertaalt men : « Facure
d'amorce » in 't Fransch, — « Einlasstiick » in
't Duitsch — « Feedcloth » in 't Engelsch ; —
(Weverij) .
terwijl
Aanlegband in de zin van « aanvoerdoek » vertaald wordt als : (( Tablier Alimentaire », «Toile
sans fin » in 't Fransch, (( Vorlegetuch » in 't
Duitsch, « Feed-cloth » in 't Engelsch. — (Spinnerij) .
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Aaniijmen. Immer dezelfde opmerking als voor : « Aanklossen ,», « Aankloppen », « Aankoorden » enz. —
Het is overigens zeer moeilijk « commencer a
coiner » te doen overeenstemmen met : « se
dêNcher en collant » enz.
Aanlikken.

Zelfde opmerking. — Daarbij « lisser » is in
't Engelsch niet te vertalen als : « to begin
smoothing » doch wel als « to glaze ». —

Aanmangelen.

Immer zelfde opmerking als voor : « Aanklossen », « Aanlijmen », « Aanlikken »,... enz.
(( Mangelen » is ook niet te vertalen door : « calandrer » of « cylindrer », welke heel andere
bewerkingen beduiden, maar wel door : « mangler » naar het Engelsche woord « to mangle ».

niet « sterker pappen » maar wel : « sterken »
of (( pappen ».
De Fransche vertaling is « encoller » en niet
« empeser » dat (( stijven » beduidt.
De Duitsche vertaling is : « Slichten oder
Leimen ».
De Engelsche vertaling is : « to Size », « to
Dress » en niet (( to starch » dat « amidonner »
beduidt.
Aanslichten. Naar 't Duitsche woord « slichten » bestaat niet
als technisch woord, en is even stellig niet te
vertalen als : (( commencer a baser ( ?) n — een
technisch onbekend woord ! Is het anissehien
« bassiner »? in 't Nederlandsch : « baden ». —
Aanpappen.

Is

Voor : (( Aanspinnen », — « Aanspoelen », —
« Aansterken », — « Aanstijfselen » enz. enz.
moeten we immer verwijzen naar de bemerkingen reeds gedaan voor de voorgaande werkwoorden gevormd met het voorzetsel « aan »...
Aanstrijken.

kan niet vertaald worden in den zin van : « Beginnen te strijken » maar wel door wat de Franschen noemen : (( enduire ».
De mededinger heeft hier eene reeks aanduidingen overgeschreven betreffende het... strijksterbedrijf ! wat, ons dunkens, niets te zien heeft
met de vlas- noch textielnijverheid.

Aantwijnen.

,( Toetwijnen ,» enz... vallen onder zelfde aanmerking dan : (( aanklossen » — « aanlijmen »
— « aanlikken » — enz.

- 28 Aanvoer.

is niet te nemen in den zin van : « transport »,
0 fourniture », « adduction » zooals de woordenboeken opgeven, maar wel als eene technische
bewoording uit 't spinprocessus. — De vertaling
moet zijn :
« Alimentation » in 't Fransch; — « Vorlegen »
in 't Duitsch; — « Feeding » in 't Fingelsch.

Aanvoerband.

Is te vertalen als : « ruban d'alimentation » en
niet als : « ruban nourricier »
(c Aanvoerschoot » is het echt technisch woord,
te vertalen als : « Tablier alimentaire » — « Vorlegentuch i » — « Feed-cloth » or « Lap-table ».

Aanvoerdoek.

Zelfde opmerking als voor bovenstaande woord.
Te vertalen : « Toile sans fin de l'alimentation »,
— en niet « tablier nourricier » ! —

Aanvoerregulateur

Is te vertalen : « Moderateur » in 't Fransch; —
« Abstellhahn » in 't Duitsch; — « Regulatortap » in 't Engelsch. —

Aanvoerriem.

Immer de zelfde opmerking : « Laniere d'alimentation » en niet : — « nourriciere ». —

Aanvoertafel.

Zooals hierboven : « Table alimentaire »; —
« Einfuhrtisch »; — « Feed-table ». —

Aanvoertoestel.

De opvatting : « aanvoerbanden en aanvoerrollen zijn aanvoertoestellen », is eene verkeerde
opvatting.
Het zijn enkel gedeeltetijke organen van heel een
stel of tuig.

Aanvoerwals.

Is niet juist. « Walze » is eene « Duitsche » benaming.
De Nederlandsche is « rol m, dus : « aanvoerrol » oak nog « kalanderrol » genaamd.
« Cylindre d'appel » in 't Fransch,
« Einfiihr- oder Zugwalze » in 't Duitsch.
« Calender — or Take-off roller» in 't Engelsch.

Aanvoerzijde.

In 't Fransch : « Me de l'alimentation » en niet
«COte d'entree», in 't Duitsch : «Vorlegeseite»,
in 't Engelsch : « Feed- or Lapside ». —

Aanwasschen.

Zie de bemerkingen over : « Aantwijnen »,
Aanklossen », enz.

—
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Aanweek en.

Immer dezelfde opmerking als voor « aanwasschen » enz.
De Fransche vertalingen : « commencer a tremper ,» « tremper plus fort » — « se depecher a
tremper » zijn niet overeentestemmen.
Er zou mocten staan : « Activer le trempage ».

Aanwinden.

Zelfde opmerking als voor « aanweeken », —
De Fransche vertaling : (, Attacher en enroulant » is onjuist, er zou moeten staan : « Activer l'enroulage » of « — l'enroulement ».

Aanwribbelen.
Aanwribbeling.

Zie de aanmerking over : «

aandraaien ».

Aanzeepen.

Zie de aanmerkingen over : « aanwasschen »
« aantwijnen » — « aanklossen » enz.

Abaca garen.

Kennen we als een soort: « Manilla-hennep »
garen, loch niet als : « Banaangaren ».

Abaca doek.

De «

Achtdraadsch.

Abaca » vezel wordt enkel tot heel grove
draden versponnen, Welke bij « mat »- en
« vlecht »-work gebruikt warden.
Er kan hier geen spraak zijn van « doek » opgevat volgens de Fransche benaming « toile ».
trit acht draden « samengedraaid » of « ge-

twijnd » en niet... « ineengedraaid ».
Dc Franscihen zeggen « 8 bouts », en niet :
« 8 fils ». De Engelschen « 8 ends » ook sours :
« 8 fold ».
Afhinding.

Te vertalen als « Ligature » en niet : « Liage »
waarvan « Abschnur » 't Duitsch en 't Nederlandsche woord : « Kruising » is; « Teasband » in 't Engelsch. —

A thieeken.

Is enkel te verstaan als : « het bleeken te eindigen », « achever de blanchir », en niet : « opbleeken », « uitbleeken », « zeer veel bleeken »
enz. « se hater de blanchir tout » enz.
In 't Duitsch : « Abbleichen ».
in 't Engelsch : « to finish », « to end the
bleaching ».

Afgladden.
Afgladding.
Mhaspelaar, -ster

Kennen
»
))

we

niet als technisch woord.
»

»

.»

a

a

in
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Afhaspelen. Kunnen we aannemen als beduidende : (t achever le devidage » doch niet als : « finir de devider ». In 't Duitsch : « Abhaspan ».
In 't Engelsch : (( to end the reeling ».
Afhaspen.
Afhasping.

Is onjuist. — Dit werkwoord bestaat niet.
» naamwoord »

Afhechten.

Technisch kennen we deze uitdrukking niet.

Afjagen. Technisch kennen we « stoom afblazen »; doch
niet « water afjagen » beduidende « afwateren ». Men zegt : het water «aflaten», ook nog:
« Stoom aflaten ».
Afkaarden. Kan verstaan worden als : « achever, finir de carder » doch niet als : « carder tout » of « carder
beaucoup ».
« Sick (!) abkrempeln » is niet aan te nemen,
« Abkrempeln » is voldoende.
In 't Engelsch : (( To finish, to end the carding »,
en niet : (( to fatigue one's self by carding » !
Afkammen.

Kunnen we aannemen als : « achever de
gner I», doch niet als « peigner tout »,.... beaucoup !
ook als (( uitkloppen » is onjuist, en niet
aan te nemen; dit bedoelt twee zeer verschillende bewerkingen.
In 't Fransch : (( achever de battre ».
In 't Engelsch : « to end the beating » en niet:
(( Tawing ».
In 't Thlitsch : « Abklopfen » en niet « Sick
Abklopfen ! »

Afkloppen. ((

Afklopping.

Zelfde aanmerking als hierboven.

Afklossen.

Zie onze aanmerking over « afhaspelen ».

Afkloenen.
Afkluwen en.

Zijn (( gewest-bewoordingen », doch niet als
technische uitdrukkingen aan te nemen.

Aflevering.

« Debit » in 't Fransch = « Ablieferung » in
't Duitsch, « Spreading » in 't Engelsch.

Gelijk gesteld met afvoerrol, is niet heel en al
cylinder. juist.
In de spinnerij gebruikt men immer het woord
cylinder voor kleiner ronde organen, terwiji men
« rol » gebruikt voor zwaarder organen.

Affeverings=
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Te vertalen als : « Cylindres debiteurs-reunisseurs », in 't Frans* — « Ablieferungwalze o)
in 't Duitsch, — « Front boss cilinder » in 't
Engelsch.
Aflijmen.

Immer zelfde aanmerking als voor : « afklossen », « afhaspelen », enz.

Alikken.

Is geen technische uitdrukking. Door het Fransche woord « lisser » verstaat men immer :
« glanzen ». — B. v. B. De « glansmachien »
heeft als Fransche benaming : « Lissoir ». — In
't Duitsch : «Glattmaschine», — in 't Engelsch :
« Glazing-machine ».

Atiougen.

Immer zelfde bemerking als voor : « Aflijmen »,
« Afklossen », enz. enz.

Affoop

De Duitsche benaming is : « Abflus » en niet :
« Ablauf I»; in 't Engelsch « Sink or Sewagedrain », — « To run down » en « flowing
down » is bier niet toe te passen, en wordt
meest gebruikt bij het afloopen van een riem,
kabel enz. b. v. 1). « the belt runs down ».

Afloopkraan. Is als technisch woord in 't Fransch over te brengen door : « Robinet de Vidange », en niet « Pissotte » dat waarschijnlijk een « gewest-woord »
is.
De Engelsche vertaling « Outlet-cock » kennen
we niet, doch wel « Delivery-tap », — « Outlettap ».

Afirangelen. is niet te vertalen als : « finir — achever de ca-

landrer » maar wel als « achever de

mangler ».

Mangelen is te vertalen : « Mangler » in 't
Fransch, — « to Mangle » in 't Engelsch, —
,( Mangeln » in 't Duitsch. Afneemcylinder. is 't echt technisch woord niet. Gewoonlijk zegt
men : « Afvoercylinder », te vertalen als :
« cylindre-delivreur » in 't Fransch,
« Abzug-walze )) in 't Duitsch,
« Delivery-roller » in 't Engelsch.
Men heeft echter ook bij den kleinenkaardtrommel : de « Afnemer » of « Voortrommel », te

vertalen :
« Peig-neur-dechargeur » in 't Fransch;
« Streichtrommel )) in 't Duitsch;
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« Doffing-roller » in 't Engelsch.
Afneemtrommel.

Zie bovenstaande aanteekeningen.

Afneemwals.

« Wals » is Been Nederlandsch », doch een verbasterd Duitsdh woord.

Afpappen.

Immer zelfde opmerking als voor « Afklossen
« Aflijmen », « Afloogen » enz.

Alpapping.
Afraffelen.

Immer zelfde opmerking. Kunnen niet als technische woorden aanschouwd worden.

Afrekken.

Immer dezelfde opmerking, bijzonderlijk voorwat de aanduiding betreft : « Alles rekken wat
te rekken valt ! »
« Oprekken » enz.

Afschiften.

Kennen we niet als technisch woord, 't is waarschijnlijk een gewest-woord ».
Ook « Afslooven » « Afslooveren » kennen we
niet als technisch woord. Misschien is 't eene
vervorming van « afsloopen » « demantibuler » une ,epoule, une bobine.
Afsloven is, ons dunkens, eerder te nemen in den
zin van « zich uitputten », — « zijn werk- of
denkvermogen uitputten ».

Afslaan.

Is niet te vertalen als : « detourner », maar wel
als « depointer ».

Afslagdraad.

Is niet een « afgeslagen draad ! » doch bij 't spinnen een over 't spintuig gespannen stalen draad,
welke de gesponnen draden « af » of « naar omlaag » slaat of drukt.

Afslichten.

Is eerie vervorming van 't Duitsche woord
« Schlichten », docih 't is ons als Nederlandsch
technisch woord, onbekend. Het technisch
woord is « sterken » d. w. z. de draden, door't inwrijven of « indrenken » met pap « sterker »

waken.

Afslichting.

Zelfcle aanmerking als Lierboven.

Afsloov er en.
Afsloovering.
Afsluiven.
Afsluwer.
Afspinnen,

Zie onze aanmerking over « afschuiven ».

Atspoeien.

Zijn ons niet bekend als technische woorden.
Het « 4° » Ook uitspinnen » is niet aan te nemen.
Immer zelfde opnierking voor : gedaari ruaken
met spoelen ».
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(( Ook uitspoelen » is niet aan te nemen.
De Fransche uitdrukking : « achever de bobiner » is niet juist, daar « spoelen » als «epouler»
vertaald moet worden.
De Engelsche : 4° « spool very much » is niet
aan te nemen.
In 't algemeen zeggen de }ngelschen : 0 to
cop », « to pirn » en niet « to spool ».
Afspoelen.

In den zin van (( rincer » is het juist hierboven
opgegeven ‘voord « uitspoelen », nu aan te stippen.

Afstijfselen.

Immer zelfde opmerking als voor : « Afklossen », (( Aflijmen » enz.

Afstroopen.

In den zin van (( reinigen », « kuischen » —
« debourrer », is te vertalen : « Nettoyer », --,( debourrer » in 't Fransch;
« To clean, to stripp off » in 't Engelsch;
« Piitzen, Afisstossen » in 't Duitsch. — « Abstreifen » is geen technisch woord.

Afstroopborstel.

Zelfde opmerking als hierboven.

Afstroppen.
Afstropping.

Zijnde : (( gelijk aan (( afstroopen » en ,( afstrooping », — is eenigszins moeilijk om aan te nemen
als hebbende : eene gelijkvormige beteekenis.

Aftappen

In 't Fransch vertaald als : u saigner », kennen
we technisch niet.

Aftapventii.

Is technisch onbekend. — (( Ventil » is de Duitsche benaming voor : «klep» in 't Nederlandsch;
(( soupape » in 't Fransch; (( valve » in 't Engelsch.

Aftrekrol.

« Gelijk aan « afvoerrol ». We kennen enkel de
benaming « afvoerrol » als de goede.

Aftweernen.

« Gelijk aan aftwijnen », is technisch niet
bekend.
We vinden er echter het vervormde woord
(( Zwirnen » (Duitsch) in terug.

Aftwijnen.

Immer zelfde opmerking evenals bij voorgaande
gevormde woorden met het voorzetsel : u of ».
De verschillende beduidingen als s: « gedaarr
maken met twijnen », — « alles afdoen wat te
twijnen valt 1», -- (( zeer veel twijnen », kunnen.
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niet samengaan, als hebbende eerie zelfde en

gelijke beteekenis.
Aftwijning.

Ook « aftweerning ». — Zelfde aanmerking als
hierboven. Overigens technisch : onbekend.

Afval.

In de « Textiel-nijverheid », immer in een algemeenen zin aangenomen.
« Voorbereidingsafval », « twijnafval » enz.
zijn even, naar de omstandigheden, gevormde
samengestelde woorden.
« Bourre » is te vertalen door « Vlok » of «Pluk»
en niet door afval. Bijzonderlijk is dit woord van
gebruik in de zijdespinneril : « Bourre de soie »,
in 't Nederlandsch : « Vlok--zijde », en « Flocksseide » in 't Duitsch.

Alvalriik.

Kennen we technisch niet.

Afvalspinnerij. In 't Fransch immer aangeduid als : « Filature
de carde-fileuse » en het van afval » bekomen
garen :
« Carde-fileuse (fil de —) ».
In 't Engelsch : « condenser carding »;
In 't Duitsch : (( Vorspinnkrempeln »;
In 't Nederlandsch : « Spinkaarden ».
Afvalwerk.

Afval : (( heede », is te vertalen als : Dechet
d'etoupes »,
(( Tow » in 't Engelsch, —
« Hede » in 't Duitsch.

Afvezelen. Kennen we niet, loch wel : «uitvezelen» (b.v.b.
een weefsel uitvezelen) , en beter nog : .« ontvezelen ». — B.v.b. een schorsschil ontvezelen.
In 't Fransch : « defibrer »;
In 't Duitsch : « Zerfasern n, « Entschalen »;
In 't Engelsch : (( to decorticate ».
We denken dat bovenstaande aanmerkingen
betreffende letter A (verklarend en vertalend
gedeelte) voldoende zullen wezen om het — bij
de iraleiding — gegeven oordeel te staven en te
rechtvaardigen.
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Wat nu de ontbrekende bewoordingen betreft, zoo laten we
hieronder eene volledige reeks benamingen volgen bijzonderlijk
betreffende de : « plant », « vezel i» en « vlasbouw ».
Deze lijst is, tot nader begrip, in overeenstemming to brengen met wat het mededingend werk enkel daarover opgeeft.

Nederlandsch

Fransch

Duitsch

Engelsch

A
B.
Ecorce, Gousse.
Cellule de Pecorce,. Bastzelle.
Fibre de Pecorce. Bastfdser.

Pod, Rind, Bark.
Bark-cell.
Bark-fibre, -bundle.
Fibreux, Garni de Befasert, Mit Fa- Fibrinous, FilaBevezeld.
fibres.
ser.
mented , Fibrillated.
Feuille.
Blattchenartig.
Leafy, LamelliBladvorm
form .
Epithelial cel.
Bovenste zuilcel, Ce11ule superieu- Epithelzelle
re, Epiderme.
zaadvlies
Biegsamk eit, Ge- Flexibility.
Flexibility.
Buigzaamheid.
smeidigkeit.
Tubulaire, Tubu- ROhrenfOrmig.
Tubular.
Buisvormig.
leux.
Structure tubulai- Rarenstruktur.
Tubularstructure.
Buisvorming.
re.
Oberhaut
Bois exterieur,
Buitenhout.
Epidermalwood.
Epiderme.
Forme asciteuse. Flaschenformig.
Bijvormig.
Ascidiformous.
Epidermisartig,
Buitenhoutachtig. Epidermique.
Epidermoidal.
Oberhautartig.

Bast.
Bastcel.
Bastvezel.

C.
Celaardig.
Celachtig.

Cellulaire.
Celluleuse.

Zellenartig.

Cellular.
Cellulosity, Celloid.
voorzien Cellule.
Cellen
Mit Zellen ver- Cellulated.
(Met)
sehen.
Cellulose.
Cellulose.
Cellulose.
Cellulose .
Celvormig.
Celluliforme.
Zellenform.
Cellularform .
Celvormige afval. Dechets ou depots Zellige Ablagerun- Cellular deposits.
gen.
cellulaires.
Celvorming.
Formation cellu- Zellbildung.
Cellforma Lion .
leuse.
D.
Darmvormig.

Forme de boyau. Schlauchform.

Doorschijnende
Matilre transpa- Durchscheinende
zelfstandigheid.
rente.
Substanz.

Gutform, Ascidiform.
Tranparent substance.
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Nederlandsch

Fransch

Duitsch

Engelsch

Coupe transver- Querschnitt.
Doorsnede
Transverse section
(Dwars). sale.
Doorsnede
Longitidunal secCoupe longitidu- Langdurchschnitt.
(Lengte ) .
tion.
nale.
E.
F.
Fijn vezelachtig.

Finesse

fibreuse. Feinf5serig.

Fibrine.

G.
Gerbe.
Garve.
Bouts dechiquetes. Ausgezackte Enden.
Prise.
Gekraufelt.
Uniformite.
GleichfOrmigkeit.
Apparence ridee. Eingeschrumpftes
oder Runzeliges
aussehen.
Lustre.
Glanz.
Glans.
Grof vezelachtig. Fibres rugueuses. Grobfaserig.
Fibres longues
Grossfaserig.
Groot vezelig.
(a...).
Garf, Schoof.
Gekerfde uiteinden.
Gekruld.
Gelijkvormigheid.
Gerimpeld uitzicht.

Sheaf.
Jagged ends.
Crisped, Curled.
Uniformity.
Shrivellend Appearance.
Gloss.

Roughfibrous.
Large fibre.

U.

Houtachtig.
Houtachtige zelfstandigheid.
Hout-cellulose.
Hulse], Scheede.

Ligneux.
HOlzern.
Substance ligneu- Verholzte subSe.
stanz.
Cellulose du bois. Holzzellstof.
Gaine.
Scheide.

Ligneous.
Lignified substance.
Wood-cellulose.
Sheath.

I.
Innerlijke cel.

Cellule interne.

Innenzelle.

Inner cell.

Noyau.

Kern.

Pith.

J.
K
Kern.

Knolvormige aan- Gonflement bul- ZwiebelfOrmige
Bulb-shaped enwas.
beux.
Anschwellung. tasis.

Korte wortelve- Fibres courtes de Furze Wilrzelfd- Short fibrilla.
zels.
serchen.
la racine.
Kruidaardig.
Krautartig.
Herbace.
Herbaceous.
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Nederlandsch

Fransch

Duitsch

Engelsch

M.

Cellule medulai- Markartige Lelle. Medulary cell.
re.
Mikroskopisches Appearence under
Microscopisch uit- Apparence
the microscope.
microscopique. Aussehen.
zicht.
Mergachtige cel.

N.
Netvormig weefsel.
0.
Ornhulsel.
Omkleedsel.
Omkorste eel.
Omkorstende zelfstandigheid.
Ondoordringbaar.
Opgeloste vezel.
P.
Pelletje.
Plantencel.

Tissu a mailles.

NessfOrmiges Ge- Reticulum tissue.
R,ebe.

Enveloppe.
Gaine.
Cellule incrustee.
Matiere incrustante.
Impermeable.
Fibre dissoute.

Futteral, Scheide.
Inkrustierte Zelle.
Inkrustierende
Substanz.
Undurchdringlich.
AufgelOste Faser.

Ueberzug.

Wrapper.
Sheath.
Incrustated cell.
Incrustaceous.
substance.
Impervious.
Lignified fibre.

Hautchen.
Pflanzenzelle.

Pellicle.
Vegetable cell.

Schleimartig.
Pflanzenleim.
Pflanzensap.
Vegetabilischer
Faser.

Mucoid.
Gloy.
Vegetable sap.
Vegetable fibrin.

Stabformig.
Samenhaar.

Rod-shaped
Seed-hair.

Pellicule.
Cellule de la
plante.
Mucilage.
Plantenslijm.
Gluten.
Sue de plante.
Plantensap.
Plantaardige ve- Fibre vegetale.
zel.
Q.
R.

Verge.
Roedevormig.
Ruigharige gra- Graines velues.
nen.
S.

Nitrogenous substance.
Sheaf.
Rind,
Corticle,
Bark.
Rindenartige Sub- Cortical substance.
stanz.
Cortexcell.
Rindenzelle.
Charion.
Schalenhaut.
Cortex.
Rindenschicht.
Corticiform.
RinderfOrmig.
Pod, Shell.
Schale, Schote.
Schleimcellulose. Mucous fibre.
uco-cellulose.
Schleimhaut,
Schleimfasser.

Matierc nitreuse. Stickstoffhaltige
Salpeterachtige
Substanz.
zelfstandigheid.
Garve.
Gerbe.
Schoof, garf.
Rinde.
Ecorce.
Schors.
Schorsachtige
zelfstandigheid.
Schorscel.
Schorshout.
Schorslaa,g.
Schorsvormig.
Schil.
Slijmvezel.
Slijmhout.

Matiere corticale.
Cellule corticale.
Charrion.
Couche corticale.
Cortical.
Reale, Cosse.
Fibre mueilagineuse.
Bois mucilagineux

—

Nedei landsch
Spilvormig.
Spleet.
Soort, Verscheidenheid.
Stengel.
Stengelrijk.
Stengelvezel.
Stengelvormig.
Stroa-cellulose.
Stijfselachtig.
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Fransch
Fusele.
Fissure.
Variete.

1

Duitsch

1 SpindelfOrmig.
Spalte.
Abart.

Stengel.
Tige.
GefdssreichtAm.
Tiges touffues.
Fibre de la tige. Stengelfdser.
Gefassbildung.
Forme de tige.
Cellulose de la StrOhzellstoff.
paille.
Starkertig.
Amylace.

Engelsch
Fusiform.
Fissure.
Variety.

Vascular.
Vascularity.
Vascularfibre.
Vasculiform.

Strawcellulose.
Amyloid.

T.

Tandige randen.
Tandvormig.
Tusschenruimte.

Bords denteles.
Dentelure.
Interstice.

Zackige }Under.
Sageformig.
Zwischenraume.

Ragged edges.
Serration.
Interstice.

Allonge.
Dilatabilite.

Langgestrekt.
Dehnbarkeit.

Elongated.
Tensibility.

U.

Uitgestrekt.
Uitzetbaarheid.
V.

Vastheid.
Veerkracht.
Verbrokkelbaar.
Vetwasachtig.
Vezel.

Vezelachtig.
Vezelaardigheid.
Vezelcel.
Vezelcelachtig.
Vezeling.
Vezelloos.

Vezelstofachtig.
Vezeltje.
Vezelvlies.

Vezelvormig.
Vezelwortel.
Vezelweefsel,
Vezelstof.
Vlasvezel.
Vlechtsel.
Vochtmeetbaarheid.

Strength.
Elasticit) .
Friable.
Adipocerous.
Fibre, Staple.
Fibrous, Filamentary.
Qualite fibreuse. Faserige Beschaf- Fibrousness.
fenheit.
Fibrocellule.
Cellule fibreuse. Faserzelle.
Fibrocellular.
Faserzellartig.
Fibre cellulaire.
Fibrillation.
Faserang.
Filamentation.
Fibreless.
Sans fibre, Non- Faserlos.
fibreux.
Fibrinous.
Faserstoffartig.
Filamenteux.
Faserhaltig.
Fibril, Filament.
Fibrille, Filament, Fdserchen.
Erin.
Fibrous-membraMembrane fibreu- Faserhaut.
ne.
se.
Fibriform.
Faserformig.
Filamenteux.
Fibrillated-root.
Racine fibreuse. Faserwurzel.
Fibrous-tissue.
Fasergewebe.
Tissu filamenteux.
Flax-hart, FlaxFlachsfaser.
Fibre lineuse.
staple, Flax-fibre.
Weed
Flechte.
Tresse.
Fermete.
Elasticite.
Friable.
Adipeux.
Fibre.
Fibreux.

Festigkeit.

Hygroscopique.

Hygroskopicitat.

Elasticitat.
ZerbrOckelnd.
Fettwachsartig.
Faser.
Faserartig.

Hygroscopicity.

—

Nederlandsch
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Fransch

Duitsch : Engelsch

w.
Croissance, Structure.
Wasloos.
Sans structure.
Weefselvormig.
Tissure.
Werkelooze zelf- Substance inerte.
standigheid.
Wortel-vezeltje.
Fibrille de la racine.
Wasdom.

Struktur.

, Structure.

Structureless.
Strukturlos.
Gewebe-Onlich.
Web-like.
Untitige Substanz. 1 Inert substance..
Fdserchen
Wurzel.

der Fibrilla.

Z.

Zaadhuisje.
Zaadstengel.
Zaadvezel.

Capsule.
Tige grenue.
Fibre graineuse.

Capsule.
Kapsel.
Narbiges Gefass. Pitted vessel.
Samenfaser.
Seed-fibre.

—
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Wat nu betreft : het « roten » alsook de eerste bewerkingen
dat het vlas, ten velde en bij de vlasbouwers zelf ondergaat, —
zoo geven we hieronder — nogmaals voor vergelijking — de
algemeene technische en, bij de verschillende behandelingen,
meest gebruikte benamingen :

Nederlandsch

Fransch

Engelsch

Duitsch

A.
Afspoeling in wa- Rincage a l'eau. Abschwenken
Wasser.
ter.
Afval bij 't bre- Dechets du broya- Schdbe.
ge.
ken (Leemen).

in Rinsing in water.
Awn, Chaff-Boon.

B.
Batschen, Einwei- To damp.
Bevochtigen, Dam- Humidifier.
chen.
pen.
Brechen, Botten. To Beat, to Break.
Broyer.
Breken.
Broie, Machoire, Brecher, Hand-. Breaker, Softener,
Breker.
Beater, Brake.
brecher, BrechBrisoir, Chevabank.
let, Tillotte.
C.
D.
Dauwroting.
Dubbele roting.

Rouissage a la ro- Tauräste.
see.
Double rouissage. Doppelr8ste.

Dewretting.
Double-retting.

E.
F.
G.
'Gehekeld vlas.

Lin serance.

Geknobbeld vlas.
Gemeen vlas.
Gesneden vlas.
Gezuiverd vlas.

Lin noueux.
Lin commun
Lin coupe.
Lin expurge.

Gehechelter
Plachs.
Flachsknoten.
Schlieschlein.
GeschnitterFlachs.
Purgierlein.

Hackled flax.
Flax-bolls.
Common flax.
Cutled flax.
Purging flax.

H.
I.
In bundels binden. Ligature, bier en Aufdocken.
bottes.

Bundling.

K.
Lin court.
Kurzflachs.
Kort vlas
Koud-water roting. Rouissage a l'eau KaltwasserrOste.
froide.

Cutflax.
Cold-water retting.

—
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Fra risch

Duitsch

Engelsch

L.

Laat vlas.
Landroting.
Langvlas.
Lange Ln fijne vezeling.
Leie roting.
Lente of vroegvlas.
Lucht gedroogd.
vlas (In de).
Luchtroting.

Lin tardif.
Spdtflachs.
Rouissage a terre. LandrOste.
Lin long.
Langflachs.
Fibre fine et lon- Lang- and
gue.
1 faseriger.
Rouissage en Lys. LeirOste.
Lin printannier. Lenzlein.

Late flax.
ILand-retting.
Long flax.
fein- Long and fine fibrous.
Lys-retting.
Spring or early
flax.
Lin seche a lair. Lufttrockner.
Air dried line or
Flachs.
flax.
Rouissage a l'air. Luftriiste.
\ir-retting.

M.

Meerschroting.

Rouissage sur pre. Grunri5ste.

Grass-retting.

N.
0.

Opgeschoten vlas. Lin elance.
Ongedorscht vla.; Lin non battu.

Klanglein.
Dreschlein.

Spring-flax.
Unthrashed flax.

P.

Put- of stilstaand Rouissage a l'eau ROste in stehender Pond-retting.
stagnante ou de
water-roting.
Wasser oder
puits.
Schlam.
Q.
R.

Roten (Ook wel Rouir.
rotten in sommige vakboeken) ?
Roten (Het)
Rouissage.
Rotingput.
Fosse de rouissage, Routoir.
Roting-stelsels.
Methodes de rouissage.
Ruwvlas.
Lin brut.
Ruwvlas (In
Lin en paille.

Rotten.

To ret.

Das Rotten.
Rostegrube.

Retting.
Retting pit.

ROste- oder Rotte- Steeping or reti
arten.
-tingmehods.
Roller Flachs.
Rawflax.
Strohflachs.
Straw-flax.

stroo).

S.
Scheikundige ro- Rouissage accele- SchnellrOste.
re.
ting.
Stoomroting.
Rouissage a la va- Dampfri5ste.
pour.
T.

Chemical retting.
Steam-retting.
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Nederlandsch
IL
Uitgespreide vlaslaag.
Uitspreiden voor
't drogen.
V.
Vlasachtig.
Vlasbalen.
Vlasband.
Vlasbereider.
Vlasbereiding.
Vlas binden.
Vlas bonwen.
Vlasbouw, Het
vlasbouwen.

Fransch

Duitsch

Couche de lin eten- Hingebreite
Couch of flax.
du.
Flachs.
Etendre pour Be- Liegen auf der To spread for
cher.
drying;
Breite.
Lineux.
Sacs a lin.
Ligature du lin.
Preparateurdu lin.
Preparation du lin
bier le lin.
Cultiver le lin.
Culture du lin.

Flachsartig.
Flachs-ballen.
Flachsverband.
Flachsbereiter.
Flachsbereitung.
Flachs binden.
Flachs bauen.
Flachsbaii.

Broie a lin, Bri- Flachsbrecher.
soir.
Vlasbreken, -zwin. Broyer, Icanguer Flachsbrechen,
gelen.
le lin.
-riffeln.
Vlashekelaar.
Seranceur de lin. Flachshechelner.
Vlasbreker.

Vlas hekelen.

Serancer le lin.

Vlashekeling.

Serancage du lin.

Vlas kloppen.
Vlaskwaliteiten.

Battre le lin.
Qualites de lin.

Vlaslint.
Vlasroote.
Vlassenwerk.
Vlasstreng.
Vlas ter meersc.h.
Vlasveld, Vlasgaard, -akker.
Vlietend-water
roting.
Voorbereid vlas.
W.
Warmwater roting.
Watt'sche roting.

Filasse de lin.
Rouissage du lin.
Etoupes de lin.
Tresse de lin.
Lin sur pre.
Champ ou culture
de lin.
Rouissage a l'eau
courante.
Lin prepare.

Wintervlas.
X.
Y.
Z.
Zwingelen.
Zwingelaar.

Engelsch

Flaxen.
Flax-kirtles.
Flax-ligature.
Flax-dresser.
Flax-dressing.
To bind flax.
To raise flax.
Flax-growing, -cultivation or -raising.

Flax-breaker.

To brake, to peel
flax.
Flax dresser or
rippler.
Flachs hecheln. To dress or to ripple the flax.
Flachsriffelnung, Flax dressing or
rippling.
-hechelnung.
Flachs schlagen. To scutch flax.
Flachs- oder Lein- Line-qualities.
qualitaten.
Flachslint.
Flaxlint.
Flaxretting.
FlachsrOste.
Flachsheede.
Flax-tow.
Flachsstrahn.
Flax-tress.
Wiesen Flachs.
Purging flax.
Flachsacker, -land. Flax field, -plot,
-land.
ROste in fliessen- Flowing-water-retdem Wasser.
ting.
Zubereiter Flachs. First crop flax.

Rouissage a l'eau WarmwasserrOste. Warm-water-retchaude.
ting.
Rouissage de Watt Watt'sche rOste. Watt's retting.
(Procede).
Lin hivernal ou Winterlein.
African or Wintertardif.
flax.

Ecanguer.
Ecangueur.

Riffeln. To brake, to peel.
Flachsriffelner,
Flax peeler.
-brecher.

Brechen,
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Ten slotte zullen we nog de bij de werktuigkundige en
technische behandelingen gebruikte bewoordingen onderzoeken
en nogmaals als proefletter : « A )Y nemen.
De ontbrekende technische en werktuigkundige bewoordingen laten we hieronder volgen
Voor de andere overige letters stellen we graag het (in
handschrift) door ons opgemaakt technisch woordenboek ter
beschikking, dit tot nadere beoordeeling.

A

Nederlandsch
Aa.
Aangeven (Draden) .
Aangever.
Aangroeiende
gaap.
Aanlaadsel, Bekorsting.
Aanleg-, Drijfkant
van de riemschijf.
Aanvoerarm.
Aanvoerkraan.
Aanvulling.
Aanwijzer.
A anzetten van een
kracht (Het-)
Aardappelmeel.
Aardappelstijfsel.
Achterperscilinder.
Achterriet.
Achterroede.
Achterrol.
Achterste cylinderdrager.
Achterste leirol.

Fransch

Duitsch

Engelsch

Remettre les fils. Zureichen (Garn-) . To serve the
threads.
Server.
Remetteur.
Zurei cher
Gaining shed.
Foule progressive, Zunehmende,;
Pas progressif.
Fach.
Incrustation, Tar- Kesselstein, TJe- Incrustation, Lining, Sediment.
tre, Sediment.
berzug.
Gearing-end.
Me de comman- Antriebseite.
de.
Feed-lever.
Levier de l'alimen- Zufiihr-hebel.
tation.
Regulator-tap.
Abstellhahn.
Moderateur.
Filling-in.
Anfiillung.
Emplissage.
Indicator.
Indicateur.
Anzeiger.
Impulsion of a poImpulsion d'une Antrieb einer
wer.
force.
Kraft.
Potato-flour.
Marine- ou Fecule Kartoffelmehl.
de pommes de
terre.
Potato-starch.
Fecule pour ap- KartoffelstArcke.
prets.
Cylindre de pres- Hintere Driickcy- Back pressing-roller.
linder.
sion d'arriere.
Back-reed.
Peigne d'arriere. Hinterrieth.
Back-bar.
Hinterstange.
Barre d'arriere.
Back-roller.
Cylindre' d'arriere. Hinterwalze.
Support pour le Hintere cylinder- Back-roller bearing.
lagerung.
cylindre d'arriere.
Back conductingRouleau porte-fill. Streichrolle.
roller.
Tige « guide-ru- Hintere Bandein- Back sliver-rod.
bano d'arriere. ' fuhrstange.
Presse d'arriere.
Hinterzange.
End - screw.
Sortie (du chariot) . Ausfahren.
Drawing-out.

Achterste lintaanvoerroede.
Achtertang.
Achteruitrijden (des wagens).
A fbandsel.
Ligature, Pienne. Abschnur.
Tease-band.
A fkammer (voor- Peigneur de la car- Abnechmer-walze. Doffer,
Doffingtrommel).
de.
roller.

—
--44—

Nederlandsch

Fransch

Duitsch

Engelsch

Mk.
Afkamstelsel met Mouvement d'en-1 Gleitung, A bnehm- Slide-doffing motion.
schuif.
levement «glis-I vorrichtung.
siereD.
Afkoeler.
Refrigerant, Con- Kiihlapparat, Con- Cooling-vat, Condenser.
denseur.
densator.
Afkoelhevel.
Steamtrap.
Siphon conden- Condenstopf.
seur, Purgeur.
Aflevering-cylinDebiteurs-reunis- Ablieferungs-Ab- Front-boss roller,
ders, -rollen del
-cylinder of a
zugwalzen einer
seurs de l'etaaanlegmachien
spreader.
anlegemaschine.
leur.
Afloopopening.
Nozzle.
Orifice d'ecoule- AustrittsOffnung.
tnent.
Afnemer (Kleine Dechargeur (de la Abnehmer
Fillet.
kaardtrommel-)
(Streichtrom melcarde) .
Afslagketting.
Backing-off chain.
Chaine de depoin- Abschlagkette
tage.
Afslagmes.
Mote-knife.
Couteau du briseur Kernfanger.
Afsluitingskraan. Robinet d'arret.
Stop-cock.
Absperrhahn.
Afstand der cy- Ecartement des Zuglange, Entfer. Pitch.
linders.
nung.
cvlindres.
Afstand der spil- Ecartement des Teilung (SpinGauge of the spinlen.
dles.
broches.
dein-)
Aftrekken van 't Levee du fil.
Doffing the pirns.
Hfibabnehmen.
garen (Het) .
Afwindspoel.
Cannette a derou- Lauf-, Abrollspu- Moveable Rolling
pirn.
ler.
le.
Afwisselend
Al ternati f
Changing.
Abwechselnd.
Afwijking.
Deflection.
Deviation
Ablenkung.
Aluinen.
To alun.
Aluner.
Alaunen.
Aluining.
Alunage.
Das Alaunen.
Anker (dynam(
Armatur.:.
Induit.
Anker.
Arm voor Baskuul- Levier pout mou- Stande fur Um- Stay for reversing
toestel.
-motin.
vement a Basdrehungsbewecule.
gang.
Arm voor spoel- Conformateur, LeFaller-leg for shavormer.
vier du facon- Winderhebel fur
per.
Kiitzerbildner.
neur.
Asbest, steenvlas.1 Asbeste.
Asbestos.
Asbest.
As der aanvoer- Axe de la table Welle zum Antrie- Block-shaft.
tafel.
lattee.
be.
As der schroef
Wormwheel-shaft.
Axe de ovis-sans- Schneckeuwelle.
zonder einde.
1 fin».
As met penband. Axe avec collet.
Zapfen mit Hfil- Collar-shaft.
sen.
As van den uitste- Axe du moil ve.- Auspfitz kamm- Stripping combshaft.
ker (Ultkam- meat de debourwelle.
rage (des chamer der duigen) .
peaux)
Reversing-motion
As van 't bascuul- Axe du mouve- Reversirwelle.
shaft.
toestel.
ment A bascule.
As van 't diffeten- Axe du mouve- Welle fur differen- Jack-shaft (on the
differential tnoment differential.
tiaal toestel.
tiaal Getriebe.
tion) .
Aluning.

_
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Eerste verslag : Prof. J. VERCOULLIE.
De artikelen van dit Vakwoordenboek lijken goed gebouwd.
De stof schijnt me ook volledig behandeld. Eenige detailopmerkingen heb ik op het handschrift aangeteekend.
Het ligt buiten 0.e prijsvraag, dunkt me, om andere, vreemde
planten, nevens het vlas te behandelen. Maar als men samenstellingen geeft van abehnosclz, agave, aloe enz., moeten de
enkelvoudige woorden ook besproken worden.
Etymologische verklaringen mogen niet te hooi en te gras
gegeven worden, maar volgens een bepaald stelsel, b. v. alleen
wat in Van Wijk's of mijn \Voordenhoek niet voorkomt.
De bibliographie moet hermaakt worden. Plaats en jaar zijn
doorgaans achterwege gebleven; maar, \vat erger is, de titels van
werken in vreemde talen worden dikwijls in het NAerlandsch
gegeven.
Doch blijkens het zoo nauwkeurig en degelijk verslag van
den heer L. Claeys is het duidelijk dat de auteur van fan Zaad
tot Draad zijn wetenschap nit boeken gehaald heeft, zonder practische kennis van het vak te bezitten en zonder in staat te zijn
om de gegevens van de gewone verkiarende woordenboeken te
controleeren.
Daarom lijkt het niet mogelijk zijn werk voor een bekroning
voor te stellen.

Tweede verslag : Prof. Dr. L. SCHARPE.
Na kennisneming van het Verslag van Prof. VERCOULLIE
en van de opmerkingen van den heer Claeys over ^het ingezonden
werk, kan ik niet aarzelen mij aan te sluiten bij het advies van
den eersten verslaggever. 1k meen er een enkele opmerking te
moeten bijvoegen : of en toe heeft de inzender woorden opgeteekend bij welke de beer Claeys aanstipt dat hij ze niet kent
als technisch woord, en meent dat het waarschijnlijk gewestwoorden zijn (zie : Afsehiften).
Het spreekt wel van zelf dat sommige woorden — hoewel
tot het tecbnisch vocabularium behoorende — toth niet overal
in gebruik zijn. Ook die woorden dienen natuurlijk opgenomen.
Maar het zou wenschelijk zijn dat bij elk opgenomen woord, dat
niet tot de algemeene vaktaal behoort zooals die reeds vastgelegd
is in bepaalde werken, zou vermeld worden waar het gehoord
werd en opgeteekend, en wanneer.

Derde verslag : FRANK LATEUR.
Sluit zich aan bij de verslagen van de Hit VERCOULLIE en
SCHARk.
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IV
Geschiedenis : Eene kritiische studie over den opstand van

Gent tegen Philips den Goede.
Prijs : 800 fr.
Een antwoord is ingekomen met kenspreuk :

Hou ende

Trou.
Warden tot leden van den Keurraad aangesteld : Dr. J.
CUVELIER, Mr. L. WILLEMS en Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE.
Eerste verslag : Dr. J. CUVELIER.
Het handschrift dat aan de Academie ter uitgave aangeboden
wordt is gene uitvoerige bewerking van een onderwerp dat reeds
meermaals door den Heer Dr. V. Fris behandeld werd. Over een
kwart eeuw reeds bestudeerde hij « De bronnen der Geschiedenis van den Opstand van Gent tegen Philips den Goede ) (1) en
kort daarna gaf hij beurtelings (( Oorkonden betreffende dezen
opstand » (2) en (( Nieuwe oorkonden » (3) over deze belangrijke
geschiedkundige episode uit. Kort \TO& den oorlog liet hij nog
een opstel met (( Bewijsstukken » over hetzelfde historisch feit
verschijnen (4) .
We hebben dus volkomen zekerheid dat de schrijver zich
aan deze studie (( con amore » toegewijd heeft. En wie daarna
nog mocht aan de degelijkheid van zijn onderzoek twijfelen lien
zouden wij enkel naar de volledige bibliografie verwijzen die zijn
werk voorafgaat.
Nadat de schrijver in zijne inleiding het eigenlijke voorspel
van den opstand, namelijk de weigering der zoutbelasting en den
strijd om het dekenschap besdhreven heeft, behandelt hij in ,een
drietal hoofdstukken het geschil tusschen Vorst en Schepenbank
in betrekking met de schepenenverkiezing vp.n 1449 en hare verbreking, de samenzwering van Pieter Tijncke en het rechterschap. Het tweede en laatste deel van het werk is aan de omwenteling en het stadsbestuur gewijd. Hier worden beurtelings bethandeld : De regeering der Brie hoofdmannen, het beleg en
ontzet van Oudenaerde, de regeering der vijf hoofdmannen, de
inval van 't land van Waes en 't Eransch Gezantschap, en eindelijk de slag bii Gavere (5) .
(1) Bulletijn der Maatschappii van Geschied- en Oudheidkunde te
Gent (1900).
(2) Handelingen van den Geschied- en Oudbeidkundigen Kring
van Gent. Deel TV (1901) bi. 57-146.
(3) Ibid. Deel VII (1906), hi. 179-220.
(4) Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde
te Gent. Deel XXII (1914), bl. 333-453.
(5) Een laatste hoofdstuk : « De gevolgen van den slag bij Gavere » hleef den schrijver in de pen.

-47-De echte beteekenis van dit langdurig geschil is gekend.
Het geldt hier een kamp der alleenheersching tegen het zelf bestuur van het stedelijk gemeenebest, een vernietigingsoorlog
door den vorst gezworen aan alles wat aan zijne centraliseerende
inzichten in den weg stand.
Ongetwijfeld mag, na deze uitgebreide studie, de zaak als
bepaald uitgemaakt beschouwd worden. Misschien zal men doen
opmerken dat het yeti-mai. te uitvoerig behandeld werd. Geen
t nkel detail wordt den lezer gespaard en zeker is het dat de
schrijver meer dan eens van de letterlijke aanhalingen uit -lagboeken en kronijken misbruik heeft gemaakt. Het geheel geeft
ook den indruk dat het niet afgewerkt is. De laatste bladzijden
zijn bijna onleesbaar. Wellicht heeft de schrijver den tijd of de
krachten niet meer gehad zijn opstel aan een zorgvuldige nalezing te onderwerpen. Wie zal de laatste hand aan het handschrift zetten alvorens het aan den drukker te laten geworden?
Ware de schrijver nog in leven, zoo zou ik geen oogenblik geaarzeld hebben om de uitgave aan te bevelen. In den tegenwoordigen staat van het handschrift en zonder de waarborg van
eenen bevoegden corrector durf ik dit niet.

Tweede Verslag : Mr. LEONARD WILLEMS
Het antwoord idat ingekomen is op de vraag « Den opstand
van Gent tegen Filips den Goede » bestaat uit 6 zware schrijfboeken, met een doorloopende pagineering tot + 479 (schrijfboek IV).
Rene inhoudstafel bevindt zich I, fol. 67, en zij geeft een
duidelijk overzicht van hetgeen tot fol. 450 behandeld wordt.
A. VOORSPEL.
I. De weigering der zoutbelasting .
II. den strijd om het Dekenschap. . .

B.

. fol. 68
80

HET GESCHIL TUSSCHEN VORST EN SCHEPENBANK.

I. De Schepenverkiezing van 1449 en hare verbreking ............
II. De Samenzwering van Pieter Tijncke .
III. Het rechterschap .

90
127
199

C. DE ONTWENTELING IN HET STADSBESTUUR.

I. De regeering der Drie hoofdmannen .
II. Het beleg en ontzet van Oudenaarde .
III. De regeering der Vijf Hoofdmannen . . .
IV. De inval van 't Land van Wacs en 't Pransch
gezantschap ..

227
352
387
450
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Het handschrift is persklaar tot fol. 479. Maar te beginnen
met fol. 480 staan wij voor een mikroskopisch en raadselachtig
geschrift, waaruit geen enkel letterzetter ooit geraken zal. Hier
en daar slaagde ik erin te raden wat schrijver wil zeggen. Maar
in den regel kon ik niets ontcijferen.
Te beginnen met 480 is er overigens geene pagineermg
meer. Wij staan dus voor een klad.
De 20 eerste folios van schrijfboek V zijn met dit zelfde
raadselachtig schrift beschreven.
Op kap. IV moet een kap. V volgen, dat ik nergens vind,
en waarvan ik den inhoud niet bepalen kan.
Het 6" schrijfboek bevat een kap. VI : « De slag bij
Gavere ». Hier is het geschrift leesbaar en het stuk persklaar.
Dan volgt een titel : Kap. VII « De gevolgen van den slag
bij Ga y er »
maar de tekst ontbreekt.
Het antwoord op de vraag der Academie is (Ins stellig onafgewerkt gebleven. En indien het verhaal ten minste doorliep tot
het einde van den slag bij Ga yer, dan zou de vraag gesteld kunnen worden of de Academie dit gedeeltelijk antwoord niet zou
kunnen uitgeven. Maar, zooals gezeid, kap. IV is grootendeels
onleesbaar en kap. V ontbreekt.
Evenmin als de eerste verslaggever durf ik dus het uitgeven
voorstellen van dit handschrift dat onafgewerkt en ten deele
onleesbaar is.
Derde versiag : Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE.
Als derde verslaggever sluit ik mij aan bij het voorstel van
de beide gezaghebbende merle-verslaggevers. In den staat,
waarin het handschrift voorligt, kan het niet uitgegeven worden. Het is niet persklaar. Er ontbreekt een hoofdstuk met slotbeschouwingen. Enkele deelen zijn te uitvoerig. De taal zou
moeten herzien worden, en niet minder de stijl.
Het is wel jammer dat wij dit werk niet ter uitgave aan de
Academie kunnen voorstellen. Het is een flinke brol: historie
van ons yolk. En het blijkt de uitkomst te wezen van meer dan
twintig jaren nauwgezette opzoeking en ernstige studie, de bekroning van een levenswerk. Ik kan niet nalaten den wensch uit
te spreken dat deze arbeid niet zou te loor gaan en dat iemand,
die daartoe de bevoegdheid heeft en de toewijding, dit werk in
handen zou nemen om het geheel gereed te maken en het opnieuw aan de Academie ter uitgave voor te leggen.

VAN DE VEN -HEREMANS-FONDS.
de . \'cderlandsche Taal c ^
Het doel van .dit Fonds is
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- ot Geneeskundige
Wetenschappen,-over Rechtsgeleerdheid-en over het I'ak van
den Ingenieur. »
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonuen verhandelingen worden in handen
gesteld van drie- beoordeelaars, leden van de Bestendige- Commissie 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 volk te verspreiden. Te dien einde schrijft
Vlaamsche Academie prijskampen uit voor deKoniklj
Vlamscheditrno s.
-

**

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk
houdende goedkeuring van het
Vlaamsche Academie voor het
zal de jaarlijksche intrest van
worden -naar eigen inzicht en
heden :

_

Besluit van 25 Januari 1909,
Reglement door de Koninklijk(
J. Salsmans-Fonds vastgesteld
dit Fonds door haar gebruikt
naar den eisch der omstancl

a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitge
ren 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.
t) 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 des aard van de onder littera a en b
yenoemde.

Aug. Beernaert- prijs.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde
om de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijd-

ruimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort of onder.
werp, zal voortgebracht hebben.

ACHTSTE TIJDVAK :

1926-1927.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop
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 Meuedeelingen
ler Academie, jg. 1912, blzz. 884-885.

Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van
hun werk of werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, K ningstraat, 18, te Gent (met vermelding op het adres
l'oor den Aug. Beernaert-prijs), in te zenden
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Vergadering van 16 Juni 1926
Waren aanwezig : Prof. Dr. L. SCHARFi, bestuurder, Prot.
Dr. A. Vennevlen, onderbestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren : K. DE FLoU, Dr. L. SIMONS, G. SEGERs, Kan.
Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM. JOGS, IS. TEIRLINCK, F. LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION, 0. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN
PUYVIMDE, Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof.
Dr. A. J. J. VANDEVELDE, J. JACOBS, Prof. Dr. K. VAN DE
WOESTYNE, Prof. Dr. j. PERSYN, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER
en J. SALSMANS, werkende leden;
De heer Prof. Dr. A. CARNOY, briefwisselend lid.
Lieten zich verontschuldigen : Mej. M. E. BELPAIRE cn

Prof. Dr. M. S OBE, werkende leden, J. VAN MIERI,0 jun. S. I.
b!'iefwisselend lid
**

AANGEBODEN BOEKEN.
Door de Regeering :

Revue de l'Universite de Bruxelles : N°8 1-3, 1926 et Supplement au
THOMAS H. REED, Le Gouvernement des Etats-Unis et son effet
sy r les relaitions internationales americaines.
Annales du Cercle Archeologique et historique d'Audenaerde.

No 3 :

5 me et 5me volume.
Academie Royale de Belgique. Classe des Lettres. Memoires, Coll.
in 4°, 2me serie, T. IX, fasc. 4 et dernier : Le probleme de la colonisation franque et du regime agraire en Belgique, avec cartes, plans
et figures, par G. DES MAREZ.
Academie Royale de Belgique : Bulletin de la Commission Royal,d'Histoire. Tome 89, w e bull.; T. 90, I r bull.
Door het Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, to Batavia :
Tijdschrift voor lndische Taal-, Land- en Volkenkunde. DI. LXV.
afll. 1 - 3, 1925.
Verhandelingen. Dl. LXVI, eerste stuk : De Sudamala in de
Hindu-Javaansche Kunst, door Dr. P. V. VAN STEIN CALLENEELS.
Door het Friescli Genootschap van Geschied-, Oudheid- en TaalIodide :
De Vrije Fries. Tijdschrift van het Genootschap. 28ste deel, afi.

Erratum : Blz. 428, 9de regel staat : blad was nochtans ..... ; die
regel moet gelezeii worden : blad 'n «uytroepinge » aan, die wellicht
op den dag .-),elven van
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Het oude zuivelbedrill in het Friesch Museum. Uitgave van

het

Pt iesch Genootschap.

Door de « Bayerische Akademie der Wissenschaften », te Miinchen

Abhandlungen. Philosophisch-philologische and historische Klasse.
XXXII. Band, 2. Abhandlung.
Sitzztngsberichte. Id. 1925, 3. Abh. bis Schlussheft; 1926, 1. Abh.
Door de « K. Universitetsbiblioteket », te Lund :
Acta Universitatis Lunciensis, Nova Series. FOrsta avdelningen :
Teologi, Juridik och Humanistika Amn-en. XX,, 1924.
Maus Magnus. Historia om de Nordiska Folken. Fjarda delen.
(Sjuttonde-Tjuguandra. Boken.)

Studium fiber die mittelniederdeutsche Urkundensprache der
dlinisclzen KOnigskanzlei von 1330-1430 von JOHAN CARLIE.
Skancnialens BOlningslara av GILLIs LECH.
Drie proefschriften.
Door de « Estados Unidos de Venezuela » :

Bolletin del TvIinisterio de Relaciones Exteriores. Diciembre de 1925.
Door de Gentsche afdeeling van het Davidsfonds :
Spanjc. (Davidsfonds Nr 211.)
Door de Schrijvers :
Kan. L. LE CLERCQ, bibl. aan het Groot Seminarie, Mechelen :

SIMONS (Joz.), /n

De Vlaamschc vertalingen van Sint Franciscus van Sales' Werken.
Door de Redactie :

Abendland, Jahrgang 1, I. Juni 1926.
De Idee, Juni 1926.
* *

MEDEDEELINGEN

door den Bestendigen Secretaris,
1°) Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. (Academia Regia Disciplinarum Neerlandica) . — Wedstrijd voor Latijnsche gedichten « Ex Legato Hoeufftiano ». —
Gedrukte omzendbrief houdende mededeeling van den uitslag
van den vorigen wedstrijd en het programma N an den xvedstrijd
voor 1927.
2°) Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde. — De
Bestendige Secretaris deelt aan de Vergadering mede dat P. jos.
VAN NITERLo jun. S. I., in vergadering van 9 Juni werd verkozen
tot lid der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. De Bestuurder xvenscht P. VAN MIERLo geluk met deze
onderscheiding.
*
* *
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MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSIEN.
1°) Bestendige Commissie voor Midderlandsche Taal= en
Letterkunde. -- De heer Prof. Dr. L. SCHARPJ, secretaris, legt
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Prof. J. VERCOULLIE, voorzitter, Prof. Dr. J. MANSION, ondervoorzitter, KAREL DE FLOG',
Kan. AM. Joos, Is. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Dr. L.
SIMONS, Mr. L. WILLEms, J. JA.coBs, leclen, en Prof. Dr. L.
SCHARPI, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) Lexicographische Sprokkelingen, N r 15 : Mnl. Grau-

monnik, graubroeder, grauwe non en grauzuster; —
geborsen2
cauteel; overenticheit? — boonelat; — jonde? —
f gureus? inbeet? — Lezing door Mr. L. WILLEMS.
De Commissie besluit, onder dank voor nen spreker, tot het
opnemen in de Verslagen en Mededeelingen.
2°) Bestendige Commissie voor nieuwere Taal en Letterhunde. — De heer 0. WATTEZ, secretaris, legt verslag ter
tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig : de RH. Dr. L. SIMONS, voorzitter, G.
SEGERS, ondervoorzitter, Is. TEIRLINCK, Kan. Dr. MUYLDERMANS, FRANK LATEER, Prof. Dr. L. Seli,.ARP17;, Prof. Dr. A.
VERMEYLEN, Dr. J. PERSYN, Dr. M. SABBE, leden, en OMER
WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) Vondel en Gillis van Vinckenroy. — Door Dr. JAN GESSLER, ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeLoden. Verslagen door de 1111. SABBE en SEGERS.
Beide verslagen besluiten tot de opneming van het stuk van
Dr. GESSLF,R in de Verslagen en Mededeelingen.
Aangenomen door de Academie.
a) Verslag van Prof. Dr. M. Sabbe.
Dr. J. Gessler heeft de vraag, of Vondel ooit te Hasselt was,
en al de bijkomstige punten met veel methode en zorg onderzocht. Ziin echt wetenschappelijk werk verdient m. i. ten voile
door de Academie gepubliceerd te worden.
b) Verslag van G. Segers.
Ik heb alleszins vrede met het voorstel van mijn collega
Dr Sabbe. Het werk van Dr Gessler verspreidt voile licht over
een duister punt nit Vondels leven; het leert ons ook een zijner
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%eelbesproken gedichten beter begrijpen dan tot nu het geval
was. D r Gessler's Vondel en Gillis van Vinekenroy is eene
belangrijke bijdrage tot de kennis van onzen grooten dichter.
Evenals W Sabbe wensch ik dit werk zoo spoedig mogelijk
ill de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche
A cademie te zien verschijnen.
2°) Willem Zeebots, van 1647 tot 1682 kloosterling in de
abdij van Perk en daarna pastoor te Wakkerzeel. (Voortzetting.)
— Lezing door Dr. L. SIMONS.
Dr. L. SIMONS zet zijne lezing over Willem Zeebots voort.
3°) a. ilandleiding bij de prak tische studie der niet-parasitaire micro-organismen. — b. Tro'isch-algologische aanteekeningen. — Twee studien door Dr. PAUL VAN OVE, Dr. Sc. et
Med., ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden. — Benoeming van twee leden die de stukken zullen
beoordeelen. — Worden benoemd de hh. A. J. J. VANDEVELDP:
en Is. TEIRLTNCK

DAGORDE
I°) Ontwerp van Reglement voor de Bestuurscommissie. —
De stemming over het ontwerp wordt tot de valgende maand
verschoven.
II°) Wedstrijden voor 1926. — Mededeeling door den Bestendigen Secretaris aver de verslagen door de HH. Leden van
de Keurraden uitgebracht. — Stemming.
Van de acht voor 1926 uitgeschreven prijsvragen werden
er vier beantwoord :
1°) Geschiedenis en Letterkunde. — De opvatting van
Vondel over de beeldende kunsten en zijn verhouding lot de
kunstenaars van zijn tijd.
Prijs : 1000 fr.
Een antwoord is ingekomen ander kenspreuk : Actiryo

brahmano mArtih.
Tot leden van den Keurraad werden aangesteld de
HH. Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, J. SALSMANS S. I. en
Prof. Dr. M. SA BBE
De drie verslaggevers zijn het eens om te verklaren dat het
ingezonden werk verdient bekroond en uitgegeven te worden,
loch met dit voorbehoud dat de Schrijver rekening houde met
de wenken der beoordeelaars en dat de verbeterde en persklaar
gemaakte tekst nogmaals aan de keurders onderworpen worde.
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De Academie sluit zich aan bij de voorstellen van de Jury.
Schrijver van het bekroonde werk blijkt te zijn Dr. EDGAR P.
VAN DE VELDP,', leeraar aan bet Koninklijk Atheneum te
St. -Gillis (Brussel).
2°) Dialectstudie. — Men vraagt eene Klank- en V ormleer
van het Brusselsch Dialect met zijn plaatselijke verscheidenheden.
Prijs : 1200 fr.
Een antwoord werd ingezonden ander kenspreuk Volharding.
Werden tot leden van den Keurraad aangesteld : Prof. J.
VERcouLLIE, Dr. L. GOEMANS en HERMAN TEIRLINCK.
De drie verslaggevers zijn eenparig in hun verklaring dat
bet ingezonden antwoord verdient bekroond te worden.
Vooraleer ter pers te gaan, zal het werk echter hier en daar nog
enkele wijzigingen en verbeteringen eischen. Die wijzigingen
en verbeteringen worden in de verslagen aangegeven.
De Academie gaat akkoord met de besluitselen van de
HH. verslaggevers De gesloten omslag, welke het bekroonde
prijsantwoord vergezelt, vermeldt den volgenden naam : Dr. G.
1VIAzEREEL, insgelijks leeraar aan het Kon. Athenum te
St. - Gillis (Brussel).
3') Vak- en Kunstwoorden. — Een vakwoordenliyst van de
GarensPinnerij (met inbegrip van den Garenbleek, enz., met
opgave van de Fransche, Duitsche en Engelsche benarningen)
Prijs : 1200 fr.
Een antwoord werd ingezonden. Kenspreuk : Vlasnijverheid II.
Werden tot leden van den Keurraad aangesteld : Prof. 3.
VERCOULLIE, Prof. Dr. L. SCHARP en FRANK LATEUR.
Op verzoek van de HH. verslaggevers verzocht de Bestendige Secretaris den H. L. Claeys, vakkundige te Gent, het werk
op vakkundig gebied aan een eerste onderzoek te willen onderwerpen. De H. Claeys werd bereid gevonden zulks te doen en
bracht een merkwaardig verslag nit over het ingezonden antwoord. In de inleiding zijner beoordeeling zegt hij :
(( Bij een eerste overlezen van 't ingezonden werk, schijnt

het wel als zou de inzender minder vertrouwd zijn met de
vlasnijverheid (techniek) dan met de taalleer.
)) Zoo moeten we de leemte aanstippen van een aantal technische bewoordingen, de werktuigen en bijzonderlijk onderdeelen er van aanduidende, zooals zij bij de opeenvolgendw
nijverheidsbehandelingen en vervormingen van het vlas ge
hruikt worden.
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» H,et schijnt ons eenigszins de samenstelling te zijn van
eene bijeengebrachte reeks vakwoorden en benamingen, opgezocht in de verschillende geraadpleegde « Idioticons » en
Woordenboeken ». We denken hier even te moeten doen
opmerken dat we, in de opgesomde reeks, boeken en werken
ontmoeten over vele jaren uitgegeven.
» Ze kunnen dus niet heel en al in aanmerking komen, om
de technische benamingen weder te geven van de zich steeds
meer uitbreidende en vervormende tuigen, onderdeelen en werkwijzen, naar de zich immer meer uitbreidende opvattingen van
de rnoderne textielnijverheid en den mechaniek-bouw opgevat..
» De verklarende beschouwingen over de opgegeven technische woorden blijken ons ook eenigszins gegeven te zijn
tuiten een. grondige technische kennis. »
Prof. VER.couLLIE, eerste verslaggever, besluit zijn verslag
als volgt : « Blijkens het zoo nauwkeurig en degelijk verslag van
den heer Claeys is het duidelijk dat de auteur van Vlasnijverheid II zijn wetenschap uit boeken gehaald heeft, zonder practische kennis van het vak te bezitten en zonder in staat te zijn
om de gegevens van de gewone verklarende woordenboeken te
controleeren.
Daarom lijkt het niet mogelijk zijn werk voor een bekroningvoor te stellen. »
De HH . SCHARP*, en LATEUR sluiten zich hierbij aan.
4°) Geschiedenis. — Een kritische sludie over den opstand
van Gent tegen Philil,s den Goede.
Prijs : 800 fr.
Een antwoord is ingekomen met kenspreuk : Holt ends
trou.
De Keurraad wend samengesteld als volgt : Dr. J. CUVELIER,
Mr. L. WILLEMS en Prof. Dr. LEO VAN PuYvELDE.
De Keurraad is van oordeel dat het antwoord onafgewerkt
is gebleven en daarenboven gedeeltelijk onleesbaar is. Hij durft
dan ook geen bekroning voorstellen.
De derde verslaggever spreekt den wensch uit « dat dezearbeid niet zou verloren gaan en dat iemand die daartoe de be
voegdheid heeft en de toewijding, dit werk in handen zou
nemen om het geheel gereed te maken en het opnieuw aan de
Academie ter uitgave voor te leggen ».
III°) Afsterven van Dr. Eugeen van Oye. — De heer
. DE FLou vraagt of het niet in de bedoeling van het Bestuur
der Academie ligt, in deze vergadering den onlangs overleden
dichter Dr. EUGEEN VAN OYE
herdenken. Met van Oye is
immers een dichter van belang heengegaan, die de laatste ver-
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tegenwoordiger was van de zoo rnerkwaardige groep schrijvers,.
waarvan Guido Gezelle de voornaamste was. Waar een vernuft als dat van Prosper van Langendonck gehuldigd werd,
mag, denk ik, Van Oye niet stilzwijgend voorbijgegaan worden.
De heer Bestuurder, Prof. Dr. L. SCHARk, brengt daarva in de volgende bewoordingen hulde aan de nagedachtenis
van Dr. EUGEEN VAN OYE :
Het verzoek, M. H., zooeven, en zoo hartelijk, uitgedrukt
door ons medelid den h. K. DEFLOU', dat op deze vergadering
hulde zou worden gebracht aan de nagedachtenis van Dr.Eugeen
van Oye, vond bij U alien instemming, en ik stel het op prijs
hier, uit Uw aller naam, eerbiedig den grijzen dichter te herdenken die, voor een paar dagen, ten grave werd besteld in het
rustige dorp van de heilige Godelieve, op den eigensten dag Coen
hij zijn zes-en-tachtigste jaar zou voltooid hebben.
Sedert ettelijke jaren was zijn oud-medeleerling aan het
College te Roeselare, evenals hij te Torhout geboren in het
eigenste ;aar 1840, Dr. De Gheldere, hem ter ruste voorgegaan.
Van Oye, De Gheldere : twee namen die dadelijk in het geheugen den grooten naam wekken van hun beider meester, van
Gezelle; en ook lien van den beminnelijksten aller pastoors van
te lande, Hugo Verriest, wiens verdiensten om de opwekking
van de Vlaamsche jeugd eerst nu maar in hun voile mate staan
bekend te worden. Nu is ook Dr. Van Oye, wien onder het
gewaai van zijn witte lokken, de sprankelende geestdrift en de
droomzucht ook van zijn kinderjaren gaaf en frisch waren bijgebleven, zacht ingesluimerd, ten eeuwigen slaap, na veel grievend Teed, in de stille extase van vroom gebed.
Guido Gezelle had al vroeg in den hegaafden knaap, zijn
leerling, den zin voor poêzie gewela. Van Oye voelde zich
dichter in de volheid van zijn wezen. Hoe hing hij zijn meester aan met heel zijn ziel Zijn verzen, bij Gezelle's overlijden
in November 1899 trillen van innige ontroering :
Twee oogen zijn geloken
die zagen breed en verre...
Ze schouwden in de raj* eens
zoo diep, zoo zacht, zoo innig...
Ze 'n zullen 't nooit meer doen
Twee lippen zijn gesloten
die Vlaanderen wakker zongen;
ze wekten me in de ziele
de wereld van het Schoone eens.
0 spraak van ziel tot ziel ! —

Hoe weinig zou men nochtans Gezelle's invloed vermoeden
uit den zoo persoonlijken harpeklank van den jongen van Oye.
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Niet alleen in lien zoetkweelenden bundel vol Weltschmerz,
maangeschemer, hopeloos liefdeieed en tranenvloed, boezemwee en romantische mijmerzucht, doordreund hier en daar, verrassend genoeg ! met Bardengebulder, Noordsche telgen, en
nagedreun van 't wilde Noorderlied ; zijn « Morgenschemer »
namelijk, verschenen in 1874, en de gedichten behelzend van
1856 of tot 1870 toe ; maar 00k in de twee latere bundels :
.( Vonken en Stralen », met de verzen uit de jaren 1870 tot 76,
en « In 't Blauwe », met die uit de jaren 1876 tot 1901. Steeds
jeugdig frisch van gevoel, en edel van bezieling, en uitmuntend door zangerigheid van klank en rythme ; maar romantisch op en top. Die toon, zoo eigen aan Van Oye, behoudt
zijn speciale bekoorlijkheid, en maakt zijn dichterlijke nalatenschap tot een der eigenaardigste uitingen van onze herlevende
literatuur.
Van Oye studeerde de geneeskunde, achtereenvolgens te
Leuven en te Gent; was te Leuven lid van « Met Tijd en Vlijt »
en de nieuw opgerichte oude « Kersouwe »-Kamer; te Gent van
« 't Zal wel gaan » en van « De Taal is gansch het Volk ». In
't oorlogsjaar 1870 nam hij dienst bij het Roode Kruis, en door
de twee oorlogvoerende mogendheden werd hij naderhand met
eereteekens vereerd. Later, te Oostende, als dokter gevestigd,
wijdde hij zich met voorliefde aan de verpleging en aan de voor1:chting op het punt van gezondheidsleer. Meer dan vijftig jaar,
is van hem getuigd geworden, heeft hij onder het yolk van
Oostende gepraktiseerd en maakte hij zich bemind in zijn
uitgebreiden werkkring. Diep waren de wonden, en schrijnend,
Welke 't Leven hem toebracht. Zoo, toen hij 't uitgilde, November 1882, als de dood hem een zijner kinderen was komen
rooven :
De Dood is in mijn huis geweest —
Voor de eerste maal...

Hij vermande zich, in vroomheid. Van zes kinderen stierven
de Brie jongste. Van twee zoons, die dokter waren, stierf de
eerste, de veelbelovende Raphael, legerdokter, in Frankrijk,
als slachtoffer van zijn ambtsplicht (1917). De andere, Paul,
is voor de Koninklijke Vlaamsche Academie een goedbekende.
Herhaaldelijk reeds verschenen er wetenschappelijke bijdragen
van zijn hand in de Verslagen en Mededeelingen ; en op dit
oogenblik zelf ligt ter bestuurtafel een nieuwe studie door
hem ter uitgave aangeboden.
De Brie, bundels gedichten van Dr. Eugeen van Oye heb ik
reeds vernoemd. Laat ik enkel nog verder aanstippen het dramaBalder's Dood » door de stad Antwerpen
tisch gedicht
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bekroond (1909) en de gedrarnatiseerde legende van zijn lievelingsheilige, « Godelieve van Gistel », dat den Driejaarlijkschen Staatsprijs bekwam (1910). Reeds vroeger, in 1881, was
van hem een lyrisch drama in Brie bedrijven verschenen, « De
Nixe » vrij bewerkt naar een dramatische schets van Alexander.
Puschkin; en, in 1866, « Hakon jarl », treurspel in 5 handelingen uit het Deensch van Oehlenschldger. Laat me toe —
want ook op dit gebied heeft Van Oye zijn verdienste, — onder
zijn verdere geschriften het boekje te vermelden, verschenen
in 1893, over de Aziatische Cholera; — en de Handleiding
(( Over de eerste hulp bij plotselijke Ongevallen », bewerkt naar
voordrachten van Dr. Fr. von Esmarck, die in 1898 haar
tweeden druk beleven mocht. Als bijzonder verdienstelijk
echter dient aangehaald, ditmaal op het gebied van de techniek
der poezie, de uitvoerige verhandeling, verschenen in het
Bijblad van « Biekorf » (1911), over « de Grieksche Metriek in
de Nederlandsche Dichtkunst. Fene aesthetische taalStudie ».
De laatste maal dat ik den Ouden Vriend ontmoet heb,
laat me toe, M. H., met deze persoonlijke herinnering dit
huldewoord te besluiten, -- verleden jaar namelijk, te Dixmude,
bij gelegenheid van de Yzer-bedevaart, heb ik me diep ontroerd
gevoeld. In het jaarboekje van de Koninklijke Leuvensche
Hoofdrederijkkamer « de Kersouw », had ik een schets bijgedragen over de geschiedenis van dat Genootschap in 1842 en
1843 hersticht door Van Straelen, onzen ouden Van Even, en
E. H. Schuermans. Van Oye, sedert zijn studietijd te Leuven,
was Kersouwier gebleven voor het leven. Voor mij was het een
welkome gelegenheid om den ouden man, ginder in zijn vereenzaming te Gistel, een hartelijken groet toe te wuiven; er aan
herinnerend hoe hij van 1864 of tot 1874, en naderhand weer
van 1898 bijna onafgebroken tot 1912, de jaarboekjes met verdienstelijke bijdragen had vereerd. — Zijn bijdrage voor 1903
was betiteld : L'ijden. u Er ligt iets aangrijpends in, schreef ik,
» wanneer we dit wrange gedichtje nu herlezen, en het ons voor
), den geese rijst hoe zwaar een lijden den grijzen dichter zelf
» nog te doorsmaken stond... Maar troostrijk klinkt het tevens :
• Hij die niet lijdt, hij die niet heeft geleden,
• zal — of hij nooit bestaan had — eens vergaan,
• vergeten, ongemerkt. Waartoe zulk leven,
dat « leven » niet en heet ?... Alleen wellicht,
• om andren, ongevraagd, het licht te schenken
• die na en voor hen lijden zullen ?... » Ja !
Want lijden is het wezen van het leven,
a het stijgen op de ladder die omhoog
« de menschheid voert ter eeuwige volmaking...
4C
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1) Die verzen vol berusting en levensernst zijn treffende
» uitingen van de ziel die, in langgeleden bruischende jeugd,
» het fiere Avoord had gesproken (10 Nov. 1866) :

u Wees man — en houd u recht, buig nooit en buig voor niemand
« Dan voor de Waarheid, bruid der eeuwen, geest van God.
KOf 't heelal op uw hoofd verbrokkeld nederviel,
« Wees man — en houd u recht met onverschrokken ziel t »

« Ik dank u voor die bijdrage in 't Jaarboekje ! » Met een
stillen, klemmenden handdruk, en een schittering in 't helder
blauwe oog, die mij in de ziel trof, was dat zijn wedergroet tot
mij, toen het toeval ons, afzijds van het volksgewoel, bij elkander voerde. Het was onze laatste ontmoeting. De groet uit het
verre Leuven had hem goed gedaan .....
Ik bid U om verschooning, M. H., dat ik me door mijn
gevoel liet medeslepen tot het ophalen van deze persoonlijke,
mij duurbare herinnering. En uit Uw aller naam breng ik,
ontroerd, de hulde van ons medegevoel, bij dit heengaan, aan
de diepgetroffen famine. Dr. van Cave's aandenken zal ons alien
in vrome gedachtenis blijven !
IV°) Lezing door Prof. Dr. A. J. J. Vandevelde, werkend
lid : De honderdste verjaring van het lichtgas to Gent.

Op voorstel van den heer Bestuurder beslist de Academie
dat de lezing in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen
worden.

Vondel
en

Gillis van Vinckenroy
door
Dr. JAN GESSLER,
leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Hasselt.
Op de vergadering van 3 Augustus 1921 hield DR. MAXRATS SABBE voor zijne medeleden der Koninklijke Vlaamsche
Academie ,een lezing over Vondel, Balthazar 1i4oretus 11, Leonardus Marius en Hendrik Barentsen. Naar aanleiding hiervan schreef DR. STERCK in De(n) Tijd van 31 December 1921
een feuilleton-artikel, waarin hij ook de vraag stelt of Vondel
Zuid-Nederland bezocht en deze schijnt bevestigend te willen
beantwoorden.
In een volgende vergadering vestigde de heer SABBE de
aandacht zijner toehoorders op dit artikel om verder onderzoek — of tegenspraak — uit te lokken. « Wellicht — zoo
meende hij — wordt er iemand door aangewakkerd om hier
in die richting opzoekingen te beginnen, die wel uitslagen
zouden kunnen opleveren ».
In zitting van 19 April 1922 kwam de tegenspraak, bij
monde van den heer GUSTAAF SEGERS, onzen bezielden en geliefden Vondelvereerder. « Ik beschik over geen besch,eiden,
zegt hij), die mij toelaten duistere vraagpunten omtrent het
leven van onze groote mannen en het ontstaan hunner werken
op te lossen. Wat Vondel betreft, bezit ik slechts zijne werken,
die mij in staat stellen de bewuste vraag te onderzoeken. » Het
antwoord luidt ontkennend : « Al wat men over Vondel's reizen in ons land heeft gezegd, oordeelt de heer Segers zonder
grond. » (1) Hiermede is de zaak nog niet definitief uitgemaakt, want « nieuwe opzoekingen kunnen wel uitslagen opleveren ».

Deze aanmoedigende woorden van den heer SABBE hebben
mij ,er toe gebracht, mijne jarenlange opzoekingen in de Hasseltsche archiefdepots voort te zetten en eindelijk de uitslagen
(1) Zie Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche
Academie 1921 bl. 598 en 606-624 ; 1922 b1. 244 en 265-268 ; bl. 431 en
457-481. — Recensie in Dietsche Warande en Bel fort XXII (1922) bl.
1007.
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Vondelminnende lezers hier mede te deelen.
**
In het jaar 1637 verscheen er te Luik een merkwaardig
en nu uiterst zeldzaarn boekje (1), met volgenden breedvoeri.gen titel :

Vijf lriendelycke t' samensPrekinghen tusschen eenen
Hollandschen minister, ende eenen
Roomschen Catholycken.
I........
D ' eerste. Van de begravinghe der az, erledene.
De 2. ende 3. Van 't vage-vier..
De 4. Van de Misse .
Fan de ceremonien der Missen.
De 5.
Tot Luyck
Bij Leonaerdt Streel, boeckdrucker
1637 .
De schrijver van deze theologische tractaten was een Hasselaar, Pater MATHIAS PAUL (2) , die zijn werk opdroeg aan
den magistraat van zijn geboortestad en eerst en vooral aan
burgemeester Gillis van Vinckenroy, zooals blijkt uit de eerbiedvolle opdracht, welke luidt als volgt :

A ende s eer-wij se , v oorsienige ende discrete heeren
AEGIDIUS DE VENCKENROY

ende
b orgheme esters ,
midsgaders d' heeren Gezworen ende
Raed der Stadt Hasselt (3).

SEBASTIANUS AB HILST,

(1) Een mooi exemplaar er van prijkt in de overrijke bibliotheek van
den E. H. Pol. Daniels, te Hasselt. — Voor de beschrijving van den
druk, zie DE THEUX DE MONTJARDIN, Bibliographie Liegeoise, 2e uitg.
kol. 131-132. Brugge, 1885.
(2) Zie over den schrijver, o. a. JoH. MANTELII Hasseletum, sive
ejusdem oppidi descriptio, bl. 114-116. Leuven, 1663; J. PAQUOT, Memoires pour servir a l'histoire litt. des Pays-Bas V, bl. 83, en het artikel
van den geleerden Hasseltschen archivaris en historicus H. VAN NEUSS,
in de Biogiaphie Nationale XVI kol. 705. Brussel, 1901. — Over MAINTELms zelf en zijn werken — voornamelijk zijn Loci communes — leze
men het merkwaardig artikel van C. HuvsmANs in het Limburgsca faarboek II (1893-94) bl. 46-58, gedeeltelijk overgenomen door J. MELcmoR
in Limburg I (1919-20) M. 49-55.
(3) Deze opdracht is aldus onderteekend :
Uut ons Clooster der Eremijten van S. Augustijn hinnen Maestricht
in 't jaer ons Heeren 1637, den 10. April
P. F. MATTHIAS PAITLI,I.
De Approbatio is gedagteekend Lovanii, 1.5 Sept. 1636; de Licentia
van den p rovinciaal der Augustiinen iiit Bruxellis, 6 Martii 1637.
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De hierboven vermelde opdracht was de eenige niet, welke
Gillis van Vinckenroy te beurt viel. Rand denzelfden tijd
dichtte Vondel re zijner eer een gelegenheidsvers under volgenden titel :

Zegezang
!er eere van
GILLIS VAN VINCKENROY,

13urgeweester, Twaelfman, C11 Keizer van den edelen
Kruisboge (1).
Van dit gedicht bestaat geen oorspronkelijke Plano-druk,
zoodat het niet mogelijk is,, het ontstaan er van met zekerheid
vast te stellen. De moderne uitgevers hebben alien den tekst
ult Vondel's Poezii 1650 gevolgd, welke algemeen als de oudste aanzien werd (2). Nadien is echter gebleken dat de eerste
tekst drie jaar ouder is en reeds voorkomt in de zoogenaamde
Brandt-uitgave, buiten Vondel om in 1647 verschenen, en nog
wel in twee oplagen (3).
Met recht getuigt de heer G. Segers, in zijne reeds vernielde lezing (( Zegezang ter eere van Gillis van Vinckenroy
heeft de Vondelvereerders veel hoofdbrekens gekost » (4) .
Jacob van Lennep, (( onze onsterfelijke Vond,elscommentator »,
zooals Brouwers hem noemt in een artikel dat als uitgangspunt dient voor onze studie (5), getuigt den man niet te kennen, Wien ter eere Vondel zijn eigenaardigen Zegezang heeft
vervaardigd; ook is hem de aanleiding tot dit gedicht niet ge(1) Cfr o. a. De Volledige Werken van post van den Vondel, bezorgd en toegelicht door H. C. DIFEREE, I hi. 356. Amsterdam, 1910.
(2) Unger vermeldt : « Afgedrukt naar den eersten, door Vondel
zelf bezorgden tekst in zijn Po ezij,
s
ed. 1650. » — « Ook ik heb lien
tekst, bij gemis aan eene afzonderlijke uitgave, gevolgd » : zoo schreef
me de heer H. C. Diferee, conservator van het Vondel-Museum, te
Amsterdam. — In L'Ancien Pays de Looz V (1900 bl. 50 werd de Zegezang -volgens de uitgave van 1647 gedrukt.
(3) Cfr J. H. W. IINGFR, Bibliographic van Vondels werken, bl. 169.
Amsterdam, 1888. — De Zegezang verscheen in de twee oplagen van
1647, en wel beide keeren op 103. Dit houdt, volgens H. C. Diferee,
drie bewijzen in : « 1°) dat het gedicht overbekend was ; 2°) dat er voor
(( de opname van den telst in deze uitgave een authentieke plano-druk
van het gedicht heeft bestaan die tot dusverre niet is weergevonden ;
(( 3°) dat het gedicht ook door de tegenstanders van Vondel van waarde
« werd geacht. lien gevoelen, dat Vondel zelf deelde, anders had hij
« het niet opgenomen in de door hem zelven bezorgde uitgave van 1650.
« LTit deze eigen waardeering van Vondel kan ik dus MET met Leen« dertz concludeeren « op bestelling », waarmede deze Vondelauteur zoo
« handgauw is
On verzoek « kan ». (Uit eene schriftelijke mededeeling van den beer Diferee, met zijne toestemming hier overgenomen).
(4) Verslagen en Medederlinfzen der K. V. A. 1922
471.
(5) J. W. 13RouwFRs, lets nieuw s over Vondel, in De Dietsclie
Trara p zde N .R. H (1879) 1)1. 529-555
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bleken, dat hij, zonder eenig bewijs, op 1636 piaatst. Hierin
werd hij gevolgd door Allard en door Van Vloten, terwij1 Unger, met verwijzing naar Brouwers, 1637 aangeeft : een datum,
door H. C. Differe als waarschijnlijk overgenomen in zijn
Vondel-uitgave, maar nu door hem als valsch beschouwd (1)
Zooals men ziet, kan men zich, bij de lezing van dit gedicht, meer dan eene vraag stellen : Bij Welke gelegenheid,
in welk jaar werd het geschreven? Wie was Gillis van Vinckenroy? Hoe kwam Vondel er toe een Zegezang te zijner
eer te dichten ? Heeft hij dan werkelijk te Hasselt vertoefd en,
volgens de overlevering (2), bij Gillis van Vinckenroy in den
.ScherPensteen gelogeerd?
Een langdurig plaatselijk onderzoek stelt ons in staat deze
vragen te beantwoorden : zoo hopen wij iets bij te brengen
tot de chronologie van Vondel's werken en tot de biographie
van Neerlands grootsten dichter; vooreerst zullen we over den
held van den Zegezang een hoop bijzonderheden mededeelen
die, hoe lokaal ook, bij den lezer een gunstig onthaal mogen
vinden, als zijnde .eene bijdrage tot de prosopograPhia Von-

deliana.
De eerste vermelding van den familienaam Van Vinckenaan een geleegsnaam
ontleend (3), dagteekent uit de 14 e eeum (4).
Een Jan Van Vinckenrode leefde te Hasselt met zijne huisvrouw Anna Sex gedurende de eerste jaren der 16 e eeuw (5).
De grootvader van onzen burgemeester, zoon of liever kleinzoon van den voorgaande, want de voornamen gaan gewoonlijk van grootvader op kleinzoon over, wordt vermeld, onder
het jaar 1557, in de Correctie-boecken van Hasselt (6). Hij

rcy of Van Venckenroy, waarschijnlijk

(1) Uit zijn hierboven vermeld schrijven van 17 Maart 1925 : « Nu
« stond het, toen ik mijne Vondeluitgave bewerkte, voor mij allerminst
« vast, dat de overlevering juist was en evenmin dat het gedicht in
a 1637 verschenen zou zijn. 1k vermeldde daarom in mijne nitgave van
« Vondels Werken : « Het gedicht is waarschijnliik in 1637 vervaardigd»,
« terwij1 ik de overlevering van het logeeren wegliet. »
(2)a cursiveer, naar het voorheeld van den heer G. Segers, t. a. p.
en waarschijnlijk met dezelfde sceptische bedoeling.
(3) « de Vineken » dicht bij de stadsgrachten, in 1325. Bull. des
Melophiles XXXV (1899) bl. 189. — « Vinckenhoef » in 1447. Gichtboeken
der Schepenen van Hasselt (Luiksch recht) n r 221 fol. 97-98.
(4) Een « Jan Van Vinckenrode » onderteekent, als schout van Cortessem, eene stichtingsoorkonde van 1 Juli 1369 (Cfr J. DARTS, Notices
historiques sur les dglises du diocese de Liege

X (1882) bl. 200) ; een

homoniem, als schepen van Alken, een akt van l en Juni 1411 (Archief
der Burgerl. Gasthuizen van St. Truiden) : hij wordt vermeld in de Hasseltsche Gichtboeken onder 1437. Reg. n r 220 fol 87 vo.
(5) Gichtboek (Loonsch recht) n r 176, fol. 391.
(6) « A 0 1557 : Jan Van Venckenroede... doer faut hij egheen der
twelff ambnchten en coept ind des on gehoers p ern es, midts des gecori-
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was gehuwd met Marie Oyen, dochter van Jan, en leefde niet
meer in 1579, volgens een akt verleden door zijne weduwe
voor schepenen van Hasselt (1). Deze schonk hem twee kinderen : Marie en Martten. Hun dochter trad in den ,echt met
Gheert van Hi1st (2). Martten en zijn zwager koopen, voor
459 gulden en 15 stuivers brabantsch, een rente af van 10
Jochems daelders », welke Conraerdt Berden had op het huis
den Scerjensteen (3). De vermaarde herberg waar Vondel later,
tijdens zijn problematisch verblijf te Has B elt, zijn intrek zou
genomen hebben, was toen reeds in het bezit der familie Van
Vinckenroy.
Den 5" November 1590 trad Martinus in den echt met
Magdalena Drossarden of Drossaten (4), Deze schonk hem zes
kinderen :
1) Gillis, onze toekomstige burgemeester (Zie hierachter).
2) Magdalena, geboren 20 October 1597; gehuwd 28 April
1625 met Gerardus Bossers (5); overleden 30 Juni 1657.
3) Anna, geboren 28 Juli 1600.
4) Clara, geboren 10 Maart 1602.
5) Jan, geboren?, overleden 19 Mei 1664.
6) Martinus, geboren 2 Februari 1605; stierf 1 Juni 1671
ais missionaris te Amsterdam (6).
In een der Bouwmeesters of stadsrekenngen van Hasselt
nit de 17' eeuw staat Martinus nog vermeld als twaalfman en
« broeder » der voetboogkamer (7). Het tijdstip van zijn af
sterven is mij onbekend.
Gillis, zijn oudste zoon, werd geboren voor 1596 : dit
jaartal opent de reeks der Hasseltsche Doopregisters, waarin
zijn naam niet voorkornt.
Den 8 Januari 1624 trouwde hij met Ida van Hi1st, wegeirt vanden onghehoersaemheyt op 1 zonnencroene in dreven ende daer
toe een ambacht te moeten coepen ». Correctie-boeck 1553 fol. 27 vo.
In 1566 woonde hij on de Markt, nevens den Baert, volgens Gichtboek 233 fol. 230.
(1) Gichtboek 235 fol. 261 v°.
(2) Zij woonden in de Waelputstege, volgens een rentbrief van
13 Aug. 1580. Cfr J. GESSLER, Grauw Laecken en Wittebroet, in Bull.
de la Soc. Scient. et Litt, du Limbourg XXXIV (1919) hl. 77.
(3) Gichtbock 237 fol. 309. (Akt van 16 Mei 1590).
(4) A° 1591, voor schepenen van binnen Hasselt, draagt zijn schoonmoeder Magdalena Sit-laden twee renten op « tot orbaer ende behoeff
Gichtboek 237 fol. 337 en 341 v°.
van haer behouden soen
(5) Hun zoon Martinus Bossers wordt den 19 Fehruari 1655 aangesteld voor drie jaar als rentmeester van het Gasthuis. Gichtboek 248
fol. 267.
(6) Cfr L'Ancien Pays de Looz IV (1899-1900) bl. 29
(7) Bouwmeester 1619-20 hl. 103 en 105.
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twee kinderen :
1°) Anna, geboren 15 Februari 1626.
2°) Ida geboren?, gehuwd 16 Nov. 1655 met Jan van Hilst..
Kort na het afsterven zijner eerste gade, trad hij opnieuw
in den echt, den 25 Mei 1635, met Maria Bormans, dochter
van Jakob en van Maria van Chiney (2). Deze was de weduwe
van Renier van Millen, die twee kinderen, een dochter en
een zoon, bij haar verwekt had. In 1638 zijn zij, met name
Mathijs van Millen en Jan Vaets, in proces met hun stiefvader
wegens eene hypotheek van 700 gl. door hun moeder vO6r
haar tweede huwelijk aangekocht (3).
Maria stierf den 4 Januari 1648 (4) ; haar man overleefde
haar tien jaar : hij werd den 9 September 1658 in Sint-Quintinuskerk begraven (5).
Van hunne kinderen weten we niet veel (6) ; een zoon
van Gillis, Marten van Vinckenroy, behoorde tot den geestelijken stand (7).
Gillis, onze toekomstige burgemeester, was « waerd » in
(1) Cfr. Gichtboek 242 fol. 106, a° 1625 : « Gielis van Vinckenrov,
als man ende momber syner huy svr. Ida van Hilst, weduwe van Meester
Willem Vuskens. »
(2) Jakob Bormans, zoon van Meester Gillis Bormans, wonende « op
den Hertt » bouwmeester in 1552, zes maal burgemeester tusschen 1554
en 1576 ( + 1578), en van Christina Lantmeters, trad in den echt met
Maria van Chiney, dochter van Jan, heer van Roye en van Catharina
van der Nitzen, welke hem schonk :
1°) Catharina.
2°) Maria, gehuwd met Renier van Millen.
Deze bijzonderheden zijn getrokken uit Le Livre d'Or de la famille
de Borman, bl. 128, door wijlen baron C. DE BORMAN. Luik, 1906 (Gedrukt
op 50 exemplaren, waarvan geen enkel in den handel kwam). Het hierboven medegedeelde dient als aanvulling tot dit genealogisch standaardwerk.
(3) Gichtboek 245 fol. 22 V.° : « Declaratie Marie Bormans, moderne
huysvrauwe Mr. Gielis Vinckenroye ».
(4) « 4a Januarii 1648 obiit Maria Bormans, uxor Aegidii de Vincken1 oy, duodecimviri et olim consulis ». Sterfregisters Hasselt.
(5,) « Die 8 Septeinbris (1658) obiit Aegidius Van Vinckenroy, duodecimvir hasselensis et silim consul, et die 9a in ecclesia sepultus ».

Ibidem.
(6) Een Maria Van Vinckenroie sterft 18 Juni 1668 en eene Anna
Venkenrode treedt 6 Februari in den echt met Arnoldus Timmermans.
(7) « Aen beer Mai tinus Van Vinckenroy als rector van St. Jacobs
autaer van het nieuw sieckhuys (in de volgende rekening Soldermans
huys genaamd) : 9 gl. 4 st. Bouwmeester 1670-71 fol. 23 v°.
18 November 1671 : De E. H. Martinus de Vinckenroy, rector der
kapel van S. Maria Magdalena aan de Curinger Poort, vraagt het eigendomsrecht op de huizen gebouwd ter plaatse waar de kapel stond. Kerkelijk Archief. Fosse stukken : Doos III n r 21.
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den ScherPensteen, een gasthof dat, tusschen Lombaerd- en,
Hoogstraat, een vooruitspringenclen of scherpen hock vormde,
die eerst verdween in den loop der vorige eeuw. Hoe vermaard deze herberg was, bewijst het feit, dat vorstin Maria
Medicis er in 't voorbijgaan vernachtte met haar gevolg (0
en, twaalf jaar nadien, de pauselijke Nuntius Fabius Chgi,
cu e toekomstige stadhouder van Christus onder den naam van
Alexander VII.
Gillis was de officieele wijnleverancier der stad (2). In
deze hoedanigheid treffen wij hem aan in de Bouwmeesters
sedert 1633, oncier « Schenckwijn », een rubriek, die geen
verklaring behoeft. Ook had wel eens eene officieele receptie
te zijnent plaats (3).
In 1627 werd onze, waard tot bouwmeester of stadsontvanger benoemd en stelde hij de stadsrekening voor 1627-28 op (4).
In Juni 1636, 's Zondags na St-Jan, werd hij tot het burgemeestersambt verheven. Hij bekleedde deze waardigheid met
SAastiaan van Hilst (5). Volgens de g tedelijke privilegien,
(1) « Anno 1638, Maria Medeciea, Ludovici XIII, Gallorum regis,
mater, Bruxella pergens in Hollandiam, honorifice primum Trudonopoli
in praeclara S. Trudonis abbatia excipitur, deinde Hasseleti, ad intersigne
Acuti--Lapidis ». J. MANTELIUS, Hasseletum, sive ejusdem oppidi descriptio, D. 93. Leuven, 1663. — Cfr j. GESSLER, Deux visites princieres a
Hasselt, in Bull. de l'Acad. Royale d'Archeologie, 1924, bl. 56. — Dr.
A. BEEKMAN, Maria de Medicis in de Nederlanden, Amsterdam, z. d.
(Populair Wetenschappelijk Nederland, n r 10). Deze schrijver vergist zich,

wanneer hij de bij hem aangehaalde Nederlandsche verzen, door Vondel
naar Barlaeus vertaald, rechtstreeks aan dezen humanist toeschrijft
(bl. 17).
(2) Item aen Mr. Gielis Van Venckenrove voer d'accvse van sekeren
wijn aen Mijnheer van Mombeeck gelevert
.
.
.
16 gl. 10 st.
Item aen Mr. G. V. V. van een wijnstuck aen hem gecocht, liggende
tegenwordich in de stadschuer .
.
.
.
.
12 gl.
Item betaelt aen Mr. G. V. V. soo van kerckwijn als wijn gelevert
aen die Heeren Borgemeesters, luyt cedule
.
217
2 st. 3 oert.
BOUW111. 1636, bl. 96; 1637, bl. 74; 1646, bl. 79.
(3) Item aen Gielis Van Vinckenroy van dat der landt-drossardt
Pienthagen met syne huvsvr. ende borgermeesters ende andere daer
verteert hebben den 22n Dezember 1633 ende duer die borgemeesters affgesprocken : 70 gl. Bouwnieester 1633-34, bl. 46.
Item aen Bor$rmeester Venckenrove van dat die Burgermeester
F,delbamt, synde vanden magistraet van St. Truyden gecommitteert om
van slants saecken te tracteren, verteert heeft, ende die Borgermeesters
hem met wijn ende andersins vereert hebben : 8 gl. Bouwmeester 1638-39
N. .66.
(4) De belangrijke reeks der Boiiwmeesters of stadsrekeningen van
Hasselt, voor de plaatselijke en zelfs algemeene geschiedenis eene onschatbare bron, strekt zich over vier eeuwen uit en loopt, met enkele
leemten, van 1450 of tot en met de Fransche Omwenteling.
(5) Volgens C. Boos et E. GERAETS, Liste des bourgmestres et
chefs de la commune de Hasselt de 1525 jusqu'a nos fours, in het Bull.
des Melophiles XXXII (1896) bl. 98.
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moesten zij 't volgend jaar aftreden, loch zetelden ipso facto
in den raad als oud-burgemeester (1). Daarna was hun politieke carriere afgeloopen; zij bleven echter in de wandeling
en zelfs in ambtelijke bescheiden hun eeretitel dragen. Zoo
komt het, dat in een lijst van twaalfmannen uit 1638, zeveu
leden als « burgemeester » betiteld worden, alhoewel geen hunner dit ambt bekieedde noch bekleeden mocht. Dit geschiedde ook met « Borgemeester Gielis Van Vinckenroy » (2), des
te meer daar hij, na zijn tweejarig burgemeesterschap, een
gezaghebbend man bleek te zijn, wiens medewerking door den
ruagistraat en ook door andere hoogstaande personaliteiten geschat werd (3).
Over zijn benoeming tot twaalfman handelen we later;
enkel weze hier nog aangestipt dat hij lid was der aloude
Sc;dalitas Virga Jesse, waar toe slechts de' aanzienlijkste burgers der stad werden toegelaten (4). Ook noemt hem Pater
Jongen met recht in zijn Marianum Hasletum, een « vir consularis et e dignioribus civitatis ».
Zijn invloed werd nog verhoogd door het feit dat hij, als
lid of « broeder » van den edelen Kruisboog (5), zooals zijn
vader, in een wedstrijd tot Keizer werd gekroond, wijl hij niet
slechts driemaal achtereen (6), maar vijfmaal in zes schoten den
(1) Bull. des liVlophiles XXXII (1896) bl. 26 en Ancien Pays de
Looz XII (1908) bl. 68 n. 1.
(2) Zoo by . in Bouwm. 1638-39 bl. 66 (Cfr supra) en 163,9-40 et seq.
onder de rubriek « Schenckwijn ». Nog in Rouwm. 1652-53 fol. 56 staat
hij als « borgermeester » aangeduid.
(3) Den 18 n December 1638, in een gewichtige zaak van erfeniskosten, besluiten de «modeme » burgemeesters naar Luik te schrijven
om raad te vragen, en verzoeken den oud-burgemeester dit te doen
« dwelck Venckenroye heeft aengenomen ende belooft te doers ». Ordonnantieboeken II fol. 144.
Den 6 n October 1643 verschijnt hij voor den edelen leenzaal van
Curingen als gevolmachtigde der prinses van Hohenzollern. Rcg. nr 28
Ian den leenzaal van Curingen, fol. 181.
(4) Een onderhoud met den pauselijken nuntius besluit Gillis aldus :
« Vera est relatio quam 4udisti. Nee modo miraculosa imago, sed et
Mariana perantiqua fraternitas est in hac urbe. Cujus quidem, indignus
lieet,, ego men-thrum existo ». H. JONGEN, Marianum Hasletum, bl. 16.
Antwerpen, 1660.
(5) Cfr J. GSSLER, La Confrerie des Arbaletriers de Hasselt, in
Bull. de l'Acad. Roy. d'Archeol. 1921, aft. II bl. 20 en vlg.
(6) Wie den v3gel afschoot, was « koning » voor een jaar, wie driemaal aehtereen hierin gelukte, werd « keizer » en bleef het zijn leven
lang. « Dictae societatis sagittariorum Imperatores, quos a psittaco terna
vice decusso vulgus sic appellare solet ». Jon. PouTus, Reverendissimi
ac serenissimi principis Ernesti... inauguratio, hi. 26. Keulen, 1583.
Hetzelfde vindt men ook in tal van Limburgsche schuttersreglementen, hierachter bij den commentaar op de tweede stroof van den Zegezang
aangehaald.
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vogel had getroffen : een heuglijke gebeurtenis, door Vondels
L egezang vereeuwigd.
Wanneer is dit nu geschied? Eene niet onbelangrijke
vraag, waarvan het antwoord ons den datum van den ZegeZang moet opleveren : het is immers onbetwistbaar, dat Vondels gelegenheidsverzen geschreven werden kort na het felt
dat er aanleiding toe gaf.
Edoch, na hetgeen voorafgaat, blijkt ten voile dat de burgemeesterstitel, door Vondel zijn held toegezwaaid, geen genoegzaam vaste grand is, om het gedicht uit 1636 of 1637 te
dagteekenen, des te meer claar Vondel hem ook « twaalfman »
roemt, en de « moderne » burgemeester Van Vinckenroy geen
twaalfman was noch kon zijn, daar hij slechts na zijn burge
neesterschap wel reeds als « oud-burgemeester » — tot
dat liefdadigheidsambt kon benoemd worden (1). Volgens
Brouwers geschiedde dit den 7" Juni 1637, zooals hij het « door
ruder bescheid en beslissend gezag » aantoont, namelijk door
een citaat uit de door hem (?) geraadpleegde bronnen (2). Dit
citaat, tusschen haakjes bij hem aangehaald om aan te duiden
dat de oertekst letterlijk werd weergegeven, moet ons leeren
dat op (( 7 Juni 1637, tot twelfman in het scheerders-ambacht
(1) Het college der Twaalfmannen werd te Hasselt gesticht in 1449.
Het waren de « proviseurs der armen ende regeerders der armenguederen
ende van het gasthuys P. leder ambacht noemde een der twaall leden :
zoo was Gillis de man der droogscheerders.
(2) Brouwers kwam naar Hasselt in 1879 om aldaar den 14 e" Januari
te spreken over « Vondel en zijne Vrouwenkarakters », een onderwerp,
reeds in 1865, door Dr. DE JAGER behandeld in zijn Lof van Vondel, door
de Koninklijke Academie, bekroond en in hare Memoires couronnes uitgegeven. Zijne voordracht werd in De(n) Onafhankelijke van 2e. en 12en
Januari aangekondigd. De redactie voegde er bij : Fene reden te meer
welke de Hasselaars moet aanzetten om deze gelegenheid niet te verzuimen, is dat Vondel in 1637 te Hasselt verbleven heeft en er afgestapt
AN as in den Scherpensteen, waar hij o. a. een gedicht maakte ter eere
van zekeren heer Van Vinckenroye. »
In het verslag ever de voordracht (Onafhankelijke van 19 en Januari)
lazen wij het volgende : « Eene omstandigheid, welke de redenaar eerst
denzelfden avond vernomen had, namelijk dat Vondel het gedicht aan
G. V. V., burgemeester en twaalfman in 1637, te Hasselt zelf zou geschreven hebben, deed hem de vroeger opgegeven stof ter zijne schuiven om te spreken over « Vondel en de I3urgemeesters. »
Uit de voorgaande uittreksels blijkt dat Brouwers te Hasselt het
geluk had, in den voorzitter van het Davidsfonds — ridder A. de Corswaren — een man te vinden, die hem grootmoedig de nieuwe stof voor
voordracht en de inlichtingen voor zijn opstel leverde, met een
afschrift uit de Linger-bneken. Heel waarschijnlijk heeft Brouwers de
bewuste registers nooit in nanden gehad en zeker niet zorgvuldig geraadpleegd, want 1 0 ) de aangehaalde titel is valsch en onverstaanbaar ; 2 0) er
is geen bladverwijzing bij zijn citaat ; 30 ) dit laatste is totaal mis, zooals
hierboven wordt aangetoond.
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tisj verkoren Gillis van Venckenroy, die ook den eed heeft
gedaen als boven ». (1)
Dit citaat is totaal .onjuist, wijl de tekst deerlijk verminkt
werd. Ziehier de waarheid :
In het Ligger-Boeck oft Proclamati'e-boeck A (2), vindt
nen, fol. 2, de « naemen der heeren twelf mannen », met, als
negende naam : Borgemr. Robeert van Elserack. Hierachter
werd bijgeschreven : « Obiit 7 luny 1637, ende hebben Mr
Gilis van Viizckenroy in zijn plaets ghecoesen ».
Het relaas van deze verkiezing staat fol. 190 v°, en wordt
hier letterlijk en in zijn geheel weergegeven
« A° 1637, DEN 16 AUGUSTI, alsoe die mannen op de
a 1-Ieylige Geest earner vergadert waren, hebben sij in de
plaetse van W Ardt van Elsrack, Servasens soen, gestorven
synde den 7 Junii lestleden, tot twelfman in het backers
ambacht vercoren M r Wolter Wynrox, die ten selven mael
cr voor de heeren borgmleesteren, ter presentien van de Heeren
f t voorgangers, den eedt gedaen heeft.
(( .naer naer, TEN SEINEN DACE, hebben de mannen,
in de plaetse van M r ROBEERT ELSRACK, oock gestorven
synde den 7 Junii lestleden, tot twelffnian in het scheerders

ambacht vercoren M r GIELIS VAN VENKENROY, die oock den
eedt heeft gedaen als boven. »
Vondels held werd dus tot twaalfman gekozen, niet den
7" Juni, maar wel den 16" Augustus 1637.
Dit verschil, hoe nietig het eerst moge schijnen, is nochtans van het allergrootste gewicht. Immers, in 1637 hadden
de schietspelen gedurende de maand Juni plaats (3) : benoemd
den 7" Juni, kon onze twaalfman er aan deelnemen en alsdan de keizers lauweren behalen; dit blijkt onmogelijk nu wij
weten dat zijne verkiezing slechts in Augustus geschiedde.
(1) J. W. BROUWERS, art. cit. in De Dietsche Warande 1879 b1. 533.
(2) De volledige titel luidt : Register der heeren twelfmannen, pro-

visuers der Armen deser staat Hasselt, waer in men vinden sal all hetgeene dat deur haer jaerlyx geordineert ende gepasseert sal woorden,
eerst beginnende Anno 1626, den 2 July, tot 1638.
(3) lie Bowzvrneester 1636-37, bl. 68. De aanteekening yap den stads-

ontvanger lijkt me aantreldcelijk genoeg om in haar geheel overgenomen
te worden :
Item, den 8 Junv 1637, met den borgemeester Hilst, Manshoven,
Heytmers ende enige vanden Raedt, gegaen tot Curingen opt Koff, tot versoeck van een boomken om die sixe oft schietboom te maecken, ende
soe den heer Linden geen gelt en begeerden, duer beveel der borgermrs
aan sheeren dienaer Jan geschenckt tot drinckgelt : 32 st.
Ten selven mael die borgermrs voirs,, overmits den heer geen
gewin en begeerden hebben, syn dochter met nosh een Jouffr. naer tdorp
geleyt, ende tot haer vermaeck ten huys van Jacquemyn verdroncken in
Hougaerts bier : 2 gl. 5 st.

— 509 —

Eij heeft dus eerst later getriomfeerd. Dus kan de Zegezang
onmogelijk uit 1637 dagteekenen, zooals het Brouwers stoutweg bevestigt en alle Vondelauteurs zonder meer hebben aangenomen.
In walk jaar heeft onze Hasselaar dan zijn keizerlijke
overwinning behaald? Van deze heuglijke gebeurtenis, zooals
we M.: reeds noemden, die waarschijnlijk de heele stad in rep
en roer heeft gebracht — want « stadhuis en huizen kriigeil
voeten » — is echter niets to vinden in de gelijktijdige of ficieele bescheiden, hetzij Ordonnantieboeken of stadsrekeningen. Enkel weten wij het door ,een magistrale verordening,
ongeveer een halve eeuw later afgekondigd, toen Arnold Martens ook « keizer » werd, en in deze nieuwe waardigheid dezelfde voorrechten vroeg en verkreeg, Welke voorheen aan
Gillis Van Vinckenroy als keizer vergund waren (1). Het besluit van den magistraat, Brie jaar later hernieuwd, leert ons
coat Gillis, dank aan zijn « record », van alle gewone lasten
en accijsen ontslagen werd en voortaan alleen de buitengewone
belastingen zou betalen (2).
Deze inlichting — hoe onbeduidend op Naar eigen —
voert ons op een nieuw spoor : immers, in de Accijsboeken
worden gewoonlijk onder ieder jaar -- doch niet altijd even
accuraat — de personen vermeld, welke « die stadt aen haer
behielt », of die van accijsen ontslagen werden. Nieuwe opzoekingen in de Hasseltsche Accijsreg i sters leverden dan ook
een gunstigen uitslag op.
Under het jaar 1657 staat het volgende, hier letterlijk
weergegeven — het cursief gedrukte werd in het register, tuss‘iien de regels in, door dezelfde hand bijgevoegd :
(( A° 1657.
(( Die stadt hilt aen haer van alien accijsen... Halden oock
(( vrij den rentmeester, den muntmeester met syne gesellen,
(1) « Den 3 October, 1685 hebben die heeren borghemeesters, gesworen ende Raedt geordonneert ende verdraghen dat der bouwmeester
Arnold Martens als keyser van die voetboghe earner geenen meerderen
vrijdom en sal genieten als wijlen borgermr. Venckenroy genoten
heeft. » Ordonvintie-boeck II fol. 229.
(2) « Den vijffden Julii 1688 is gecompareert voor de heeren gederuteerden van het domcapittel ende vollen magistraet, baumeester Arnold Martens, pretenderende als keyser van die voetboghe schutters
vrijdom van alle lasten, soo ordinaris als extraordinaris deser stadt,
waer over die heeren gedeputeerde voorschreven involghens commissie
hun tot lien evnde gegeven, hebben geordonneert dat Martens vo,irs.
sal genieten den vrijdom van alien ordinaris lasten ende dat hij alleen
de extraordinarisse sal betaelen.
Was onderteekent : G. Hauwen, secret. oppidi Hasselensis.
Per eopiam : G. Van Weddingcn
(Los blad op het Stadsarchief).

- 510 den doctoir der medecijnen, den Commissars deser stadt
als keyser, volgens
ende Mr. EGID1US VAN VINCKENROY
voor sijne vervrijdorn hem aver eenighe jaren gegeven
teringhe alleen » (1).
Dus is het eenige jaren voor 1657 dat Gillis zegevierde en
Vondel hem bezong. Het valt moeilijk een juisteren datum
vast te stellen. Wanneer men echter bedenkt dat de Zegezang
rtiet in de eerste uigave (1644), maar wel in de tweede (16471
voorkomt, zal men geneigd zijn met mij te veronderstellen dat
bet gedicht in de tusschenperiodd, waarschijnlijk in 1645 of
1646, vervaardigd werd.
cc

**
De chronologie van den Zegezang aldus bij benadering
vastgesteld, blijkt er een tweede en uiterst netelige vraag te
beantwoorden : Hoe kwam Vondel er toe, een gelegenheidsgedicht ter eere van een Hasselaar te schrijven? m. a. w. :
Ts Vondel in die jaren te Hasselt geweest?
Vooreerst eenige bemerkingen en bedenkingen van meer
of minder algemeenen aard.
1°) Leendertz, Diferee, G. Segers betwisten het volstrekt (2). Het weze me toegelaten hier te zeggen dat ik hun
gevoelen deel, want :
2°) in de talrijke bescheiden van dien tijd, te Hasselt bewaard en jarenlang door mij en mijn voorgangers — onverdroten zoekers als wijlen Djef Anten en E. H. Pol. Daniels,
(1) Register der Stadt Hasselt. Accysen ab a° 1612, fol. 288 v°. Onder
het volgende jaar, wordt aan onzen Hasselaar een onbeperkte vrijstelling vergund :
Mr. Egidius Van Vinckenrov als keyser, van alien accysen ».
Ibidem, fol. 294 v°.
Het voorrecht, door den Hasseltschen magistraat aan G. V. V. en
aan A. Martens verleend, staat uitdrukkelijk vermeld in het schuttersreglement van Meerssen (1699) : Que celuy, qui dans une des dites
schutteries, aura trois fois consecutivement abbatu l'oiseau, en portera
le titre d'F,mpereur, et sera pour toute sa vie exempt (selon l'ancienne
coutume) de toutes les cJiarges personelles, pourveu qu'il se comporte
tc,ujours en homme d'honneur. » De Maasgouw III (1881) bl. 575.
(2) « De /e Hasselt bestaande overlevering... heeft blijkbaar haar
ontstaan te darken aan dit gedicht. Van een afwezigheid nit Amsterdam
in den zomer van 1637 (lees 1645-46) toen het vervaardigd werd, blijkt
niets, en het is ook volkomen onbegrijpelijk hoe hij in Hasselt zou
gekomen zijn. Vondel heeft het dus hoogstwaarschijnlijk op verzoek
of op bestelling geschreven en al de daaruit gemaakte gevolgtrekkingen
zijn louter fantasie. P. LEENDERTZ, Het levee van Vondel, bi. 174, Amsterdam, 1910. — De gissing van den geleerdsten aller Vondelbiografen
woidt in deze verhandeling bewaarheid.
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stadsarchivaris — doorsnuffeld, is geen spoor van een Vondelverblijf te vinden. Nochtans kon er geen vreemdeling van
eenig aanzien in onze stad komen, of hem werd de « schenckwijn )) aangeboden, waarvan we dan een weerklank vinden in
de stadsrekeningen (1) .
3°) Vondel, zooals men weet, hield niet van reizen (2).
Dit blijkt genoegzaam uit zijn werken en werd door Gustaaf
Segers, den uitstekenden Vondelkenner, met tal van bewijzen
gestaafd (3). De enkele reizen die hij ondernam, meestal uit
v€rplichting (4), werken door zijn biograaf opgeteekend. Voor
(!e jaren tusschen 1644 en 1647 wordt hieromtrent niets vermeld.
4°) Met een rijke verbeelding begaafd, veelbelezen zooals
wie ook van zijn tijd, achtte hij het niet noodzakelijk eene
streek of stad te bezoeken, om deze in zijne verzen te kunnen
bezingen. Blaeu's prachtigq Atlas was hem daarvoor een volcloende bron, zooals blijkt nit zijn overheerlijken Rijnstroom (5). Wat we met zekerheid weten voor Parijs, Marr;oustier, Tours, Nimes, Narbonne, Toulouse, Avignon, Geinia, of Rome, enz., door Vondel nooit gezien en toch verheer(1) Wie een niet onaardig voorbeeld hiervan kennen wil, doorloope
mijn artikel over La véture dune Liegeoise a Hasselt en 1560, in de Chronique Archeologique d u Pays de Liege XV (1924) p. 5 ss.
(2) « Over het geheel moet men zeer voorzichtig zijn met mededeelingen omtrent reizen die Vondel zou gedaan hebben. Herhaaldelijk blijkt
nit zijne gedichten, hoe hij tegen de moeiten en de gevaren van het
reizen opzag. Zijne kennis van vreemde landen en steden heeft hij
opgedaan uit boeken en uit verhalen van vrienden. » P. LEENDERTz, op.
cit. bl. 175.
(3) Cfr Verslagen en Mededeelingen der K. V. A. 1922 bl. 463-481.
(4) « In den voorzomer van 1628 had er iets zeer buitengewoons plaats
in het leven van Vondel. Hij overwon zijn afkeer en vrees voor het
reizen en ging tells naar het buitenland. » LEENDERTZ, op. cit. hi. 123.
Hij ging naar Denemarken « voor zaken ». Dertig jaar nadien, zou de
welhaast zeventigjarige Vondel nog eens die reis ondernemen « om zijns
zoons schulden te innen ».
(5) Omdat dit gedicht zoo prachtig den bloei langs de Rijnoevers
schiiderde en 11e zijrivieren zoo juist kenschetste, heeft men iarenlang
getwijfeld aan Brandt's mededeeling, dat Vondel slechts op zijn ouden
crag naar Keulen is geweest. Brandt moest dit mis hebben, dacht men,
en daarom knoopte men Vondels Rijnreis — bij gemis aan bewijzen —
vast aan zijn eerste reis naar Denemarken in 1628 en dateerde UNGER
het gedicht op 1629. — In een verhandeling over Eenige karaktertrekken
van Vondel, uitte G. SEGENS in 1895 de meening dat onze dichter den
Rijn had bezocht. « Thans twijfel ik daar aan, schreef hij in 1922 (Versl.
en Meded. K. V. .4. bl. 468) en met recht : immers het gedicht verscheen in de eerste uitgave van Blaeu's grooten Wereld-Atlas van 1635
en daarnit blijkt duidelijk, dat Vondel de stof voor zijn gedicht ontleend heeft aan de voorstelling van de flora en de farina van den Rijn,
in den rechterbenedenhoek op de kaart aangebracht.
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lijkt in zijn verzen, kan men ook veronderstellen voor Hasselt,
net als voor Antwerpen, Mechelen en Brugge, maar... adhuc
sub judice lis est. De kwestie van Vondels eventueel verblijf
in deze laatste steden laat ik onaangeroerd ; alleen over Hasselt kan en wil ik meepraten en de argumenten, door de voorstanders van zijn bezoek aldaar aangevoerd, onderzoeken en
weerleggen.
In een Hollandsch dagblad en, 't jaar nadien, in zijn
siandaardwerk over Vondel, schreef Dr. Sterck als volgt
« Ook dit gedicht (de Zegezang) geeft zoo duidelijk blijk
dat de dichter gezien heeft, wat hij bezingt, dat de te Has<< selt bestaande overlevering van Vondels verblijf ten huize
van den keizer van de papegaaischutters groote waarschijnlijkheid krijgt » (1).
Het wps J. W. Brouwers die, na een voordracht te Hasselt, de zoogezegde eeuwenoude traditie van Vondels verbiljf
aldaar, de wereld inzond (2).
In zijn opstel, tintelend van fantasie (3), bij gebrek aan
geschiedkundige nauwkeurigheid (4), weet deze letterkundige
(1) De Tijd, 31 Dec. 1921. Afgedrukt in Verslagen en Meded. der
K. V. A. 1921 bl. 268 en in J. F. STF,RCK, Hoofdstukken over Vondel en
zijn kring, bl. 63. Amsterdam, 1923.
(2) « Te Hasselt leeft onder het yolk, hoorde ik nu, de overlevering
dat Vondel, vluchtend uit Holland, eenigen tijd te Hasselt verbleef en
er zijn intrek nam bij Burgemeester Vinckenroy. Het onthaal wat hem
te beurt viel zou oorzaak van Vondels dankbaarheid zijn. » De Dietsche
Warande N. R II (1897) bl. 531 en 535.
(3) Men leze Brouwers' flauwen praat — ik kan 't onmogelijk
anders noemen — over Hasselt en zijn nieuwen burgemeester (bl. 530)
en over den schutterskoninv in Limburg (bl. 532), ofwel zijn commentaar
op Vondels eersten Toezang, waarin de dichter den oorsprong der gewapende burgerwachten schetst en Brouwers een « verborgen reden » vermoedt, die hij eindelijk ontdekt in de geschiedenis van 't graafschap
Loon tijdens de XIII e eeuw (bl. 541). Zijn uitleggingen op Vondels verzen
zijn Touter pareltjes. ten er van wil ik, als een primum inter paria, hier
of schrijven. 't Gaat over vets 6 en 7 : « Wat wil Vondel toch zeggen
0 met zijn beeldspraak dat de Denver drijft en dobbert op de veder der
• faam van den burgemeester. Wie verstaat dat ? Nu ik te Hasselt gezien
« heb hoe schoon en prachtig de burgemeester schrijven kon, nu begrijp
« ik dat hij er beroemd en befaamd kon zijn om het schoone schrift
• zijner pen : dat dus ook de Demer kan gezegd warden te drijven te
« dobberen op het veld van die faam des burgemeesters » ( ! ! !) — Steunend op jarenlange ondervinding en op het gezag van den geleerden
tachtigjarigen stadsarchivaris durf ik gerust te beweren dat Brouwers,
niettegenstaande zijn overtnigde praatjes, nooit een pennetrek van
bewusten burgemeester gezien heeft. Et nunc erudiniini.
(4) In 1272, zoo schrijft Brouwers om nog een blijk van zijn geleerdheid te geven, werd Hasselt tot stad verheven (bl. 541). Welnu, de oudste Hasseltsche vrijheidsoorkonde, die bewaard bleef, dagteekent uit
1232. Hierin werd echter Iiasselts stadsprivilegie niet geschonken, zoo-
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dit niet alleen op beslissenden toon te bevestigen : hij heeft
ook de ware reden vermoed die Vondel naar Hasselt voerde.
Alvorens deze uiteen te zetten, weerlegt hij de traditioneele
verklaring, want .. « De reden, Welke we te Hasselt, als gemeld door de .ouderen van dage, vernamen, kan onmogelijk
de ware wezen : Vondel zou er gekomen zijn, om de vervolging tegen hem in Holland aan den gang, te .ontwijken. Maar
nu blijkt nergens dat .er in 1637 (lees 1644-47) in Holland
eenige stribbeling tegen Vondel hebbe plaats gevonden » (1).
Brouwers vermoedt dat Vondel naar Hasselt kwam om
er het mirakuleus beeld van 0. L. V. rtIrga Jesse te vereeren,
zooals dit ook het geval was met Maria de Medicis, de « Moeder van drie kronen », en met Fabius Chigi, den lateren pans
Alexander VII (2).
Men kon er zich aan verwachten, dat Brouwers die twee
namen met dien van Vondel zou samenbrengen, wijl en vorstin
en nuntius ook in den ScherPensteen bij Gillis Van Vinckenroy hun intrek namen, zooals het Vondel scheen gedaan te
hebben. Tdoch, de moeder van Lodewijk XIII kwam slechts
toevallig van Sint-Truiden naar Hasselt, op weg naar Amsterdam, terwijl Fabius Chigi niet alleen het mirakuleus beeld
der Moedermaagd vereerde, maar ook naar het nabije Herrkenrode toog, om er het H. Sacrament van Mirakel te aanbidden (3).
als gewoonlijk door geschiedschrijvers en bronnenuitgevers gezegd
wordt, maar alleenlijk vernieuwd, hetgeen ik vaststelde in Bull. de la
Comm. Roy. des Anc. Lois et Ordonnances de Belgique, 1922, bl. 11 vPan
den afdruk.
(1) Met die « ouderen van dage » zooals hij ze heel apocalyptisch- mooi noemt, heeft Brouwers nooit gesproken en van hen niets vernomen.
Bedoeld wordt kapelaan Moors, die in 1859 een artikel schreef, waarover
verder, naar inlichtingen van den heer de Corswaren, zooals Brouwers
zijn opstel bouwde met de mededeelingen, hem door den voorzitter van
het Davidsfonds verstrekt, en er enkel wat « litteratuur » bijvoegde. Onze
kapelaan weet dat er in 1616-18 onlusten en vervolgingen in Holland
uitbraken en dat Vondel vluchtte om er aan te ontkomen en aldus te
Hasselt aankwam, twintig jaar later, tijdens het burgemeesterschap van
G. Van Vinckenroy.
(2) Over 0. L. V. Viiga Jesse, zie H. J0NGEN, Varianum Hasletum.
Antwerpen, 1660. I)atzelfde jaar verscheen er eene Vlaamsche bewerking,
door P. VALE. — Ter verbetering en aanvulling raadplege men het uitstekend opstel van E. H. Poi,. DANIi44s, Quelques notes sur la Vfrga Jesse
de Hasselt, in de Mélanges de Borman, bl. 177-186. Luik, 1919, en het
prachtwerk van E. H. VAN HEURCK, Les Drapelets de pelerinage, bl.
186-191. Antwerpen, 1922.
(3) Cfr P. D-kNaLs, Het H. Sacrament van Mirakel van Herckenrode. Hasselt, 1904. — E. H. VAN HEURCK, op. laud. bl. 183-186. — CH.
LUCAS, De Mirakuleuze Hostiên in 't prinsbisdom Luik, in de Verhand.

van het eerste Nederl. Congres ter eene van het Alter Sacrament,

hi. 280, Hasselt, 1904
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Ware Vondel te Hasselt geweest, dan zou hij niet
bet genadevolle beeld van 0. L. V. Virga Jesse bezocht hebben, maar ook en vooral, gelijk de pauselijke nuntius ettelijke
jaren nadien, en , met hetzelfde godvruchtig doel, naar Herckenrode gegaan zijn. Onwaarschijnlijk ware het dan, bij een
dichter als Vondel, den oprechten « echo sonore » volgens
Victor Hugo's definitive (1), geen enkelen weerklank hiervan
te vinden, noch in de talrijke gedichten i, door den vurigen
Maria-vereerder Ina zijpe bekeering aan ,de Hemelkoningin
gewijd (2), noch in de Altaergeheimenissen, waarin hij (v.
995 ss.) alle mirakelen van het Allerheiligste Sacrament bezingt en verheerlijkt.
Dit negatief argument — waarvan ik de waarde niet overschat — antwoordt enkel op Brouwers' gissing, in den trant
van zijn opstel. Aan 't slot er van verandert de schrijver van
toon en besluit heel bescheiden : « Nu meen ik te kunnen
zeggen, dat ik eenige verklaring van dozen voortreffelijken
beurtzang getracht heb te leveren. ». 1k ben van een ander
gevoelen, en denk het ook genoegzaam bewezen te hebben,
aihoewel ik niet alle dwaasheden kon opsommen (3). Sapienti
(1) « Over al de Nederlandsche zaken van eenig belang heeft hij
zijn woordje gezegd schrijft J. Alberdingk-Thym, en « het rijke leven
van zijnen tijd heeft hij medegeleefd als weinigen », verzekert Dr. Kalff,
Leiden aangehaald bij G. S:iGERS, Vondel Gelegenheidsclichter, in Versl.
en Mcded. 1904 bl. 80.
(2) Cfr H. J. ALLARD, Vondel en dc Moeder des Heeren. Utrecht,
1869.
(3) i\Iag ik hier met de woorden van Aug. Vermeylen in Vlaanderen II (1904) bl. 185, beleefd verzekeren : « De lezer meene niet, dat ik
mij hier, uit drift of uit sport, scherper uitdruk dan rechtvaardig is ».
FIij leze en oordeele zelf.
Brouwers wandelt door de stad en komt aan 't Stadhuis « waarvan
het laatste viers van den Tegenzang gewaagde » (Dit stadhuis werd eerst
ill 1797 gebouwd; dat waar v. V. zetelde stond in een andere stadwijk). Zoo arriveerde hij in Het Dorp waar, volgens de overlevering, eens
de nude Hendrik woonde, de eerste bewoner van Hasselt, wiens hut elk
jaar « als ik mij niet vergis » voorgesteld wordt (Lees : alle zeven jaar,
bij gelegenheid van de plechtige processie van 0. L. V. Virga Jesse).
Nu schrijf ik letterlijk of :
Van deze volksvoorstelling van den oorsprong der stad Hasselt,
geen gala-voorstelling, tot de jaarlijksche voorstelling van den ondergang
der stad Amsterdam, in den Gysbrecht van Amstel, is natuurlijk de
afstand grooter dan die van Hasselt tot Amsterdam. Edoch dit gaat vast,
Vondel heeft zijn Gysbrecht van Amstel geschreven in het jaar waarin
hij Hasselt bezocht, en nadat hij Hasselt bezocht. Zou die voorstelling
N an den ouden Hendrik... Vondel kunnen geleid hebben tot het denkLeeld, waaruit de Gysbrecht, als een zon, is opgegaan...
« Onder een ander opzicht nog is de overgang van Vondels Zegezang
op den Burgemeester van Hasselt tot Vondels treurspel op Gysbrecht
van Amstel als de overgang van mi tot sol in het volmaakt akkoord do,
mi, sol.

— 515 —
sat : ik laat den lezer oordeelen en besluit aldus : De mortuis
nil nisi bene... maar het ware wenschelijk, dat het artikel van

J. W. Brouwers voortaan doodgezwegen werd.
Minder bevestigend is Dr. Sterck, die aan de te Hasselt
bestaande overlevering van Vondels verblijf aldaar « groote
waarschijnlijkheid » toeschrijft. Terecht teekent Gustaaf Segers hierbij aan, dat de stelling van den heer Sterck « tot nu
toe dan ook slechts eene veronderstelling is ». Edoch, eene
N, eronder st elling , waaraan deze geleerde Vondelkenner het gezag van zijn naam verbindt, dient ernstig in aanmerking te
komen en zorgvuldig onderzocht te worden.
Ten andere, de tijd is voorbij dat het traditie-argument
een overwegende rol speelde. Traditio est, nil quaeras amplius ! kon Pater Jongen in zijn Marianum schrijven, als hij
den legendarischen oorsprong der hazelarenstad uiteenzette en
trachtte te bewiizen. Seder t 1660 is de historische kritiqk eenigszins gevorderd, vooral in de laatste jaren (1). Tegenover de
traditie zijn wij — en meestal met recht en rede — sceptisch
en wantrouwig gestemd. Ook in het onderhavige geval. Vondel
zou, volgens een te Hasselt bloeiende overlevering, bij Gillis
van Vinckenroy in den ScherPensteen gelogeerd hebben, evenals Maria de Medicis en Fabius Chigi. Waar is echter het
bewijs dat deze traditie bestaat of bestond? Van de vorstelijke
13 p nnelinge en van den pauselijken nuntius wordt in alle kronijken gewag gemaakt, te beginnen met Pater Jongen en Jan
Mantels (2); van Vondel ,echter is geen enkel spoor te vinden,
noch in de handvesten, zooals hierboven aangestipt, noch in
de kronijken. Nergens staat zijn naam vermeld. Er is zelfs geen
gt and om te vermoeden dat zijn dichterlijke faam zich toen
reeds tot in onze Demerstad verspreid had, en dat hij bij de
kunstminnende leden der Hasseltsche Rederijkerskamer gekend en vereerd werd (3).
Eene mondelinge overlevering dan, die nergens geboekt
Te vergeefs vraagt men zich af, hoe redelijke schepselen zoo lets
konden schrijven en drukken lieten. — Cfr daarentegen LEENDERTZ, op.
cit. bl. 174 : a Zonder voldoenden grond heeft men den Gijsbrecht ook in
N, erband gebracht met den Zegezang. »
(1) Cfr P. DAN g LS, art. laud., in Mélanges de Borman, bl. 177.
(2) Mantelius beschrijft de aankomst der koningin ; Jongen, het
bezoek van den nuntius, t. a. p. — Zie nog de Beschrijvinge der steden
van het land van Luyck, uyt verscheyde sclirijvers bijeen verzamelt door
cenen liefhebber van 't zelve land, bl. 149. Hasselt, 1793.
(3) Cfr C. DE BAERE en J. GESSLER, Geschiedenis der Hasseltsche
Rederijkerskamer « De Roode Roos », in Limburgsche Bijdragen X (191112) bl. 21 vlg.
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veronderstellen. Een tijd lang, maar nu niet meer, want ik kan
t ewij zen , dat ook deze overlevering nooit te Hasselt bestaan
heeft.
In 1854 ontving een Hasselaar, vanwege een kunstminnenclen vriend„ de twee eerste deelen van Vondels werken
(Franiker 1682) ter lezing. Met verbaasdheid vond hij er den
legezang ter eere van een stadsgenoot en meldde 's anderen
daags zijn ontdekking aan de redactie van De(n) Onafhankeli,; ke, een katholiek blad van Hasselt. Bij zijn brief, gedagteekend van 10" Juli en onderteekend D. T., voegde hij een afs( hrift van Vondels verzen.
Beide stukken werden afgedrukt in voormeld blad (1) .
IN aar aanleiding van het door hem ontdekte gedicht, drukt de
inzender zich uit als volgt :
a In wat jaer hetzelve mag geschreven wezen, of hoe het komt dat
Vondel dit geschreven heeft, dat is mii onbekend ; doch dit schijnt plaats
gehad te hebben onder de kortstondige regering van Ferdinand van
Toledo, die maer van 1633 tot 1648 duerde.
Het is zeer waerschijnlijk, indien men opzoekingen deed in de
gedenkschriften die op het stadhuis alhier bewaert zijn, men desaengaende meer licht zoude bekomen. Het is ook mogelijk dat de familien
Van Vinckenroye ook in staet zijn inlichtingen te geven, aengaende de
uitmuntende eer die eener: hunner geschied is.
Wat er ook van zij, ik ben zeer weetgierig om jets verders desaengaende te vernemen, en ik hoop dat degenen die in staet zouden wezen
inlichtingen te geven, hetzelve wel zullen gelieven te doen. »

Op dien brief kwam geen antwoord.
Hieruit kan men meer dan een conclusie trekkers :
1 °) dat de letterkundige inzender nooit te voren van den
Zegezang en de gelegenheid daartoe had hooren spreken, en
flat hij van Vondels mogelijk verblijf t q
. Hasselt niets afwist;
2°) dat het gedicht te Hasselt onbekend was, wijl de inzender het als een vondst afschreef en De Onafhankelijke het
voor den eersten — maar niet voor den laatsten (2) — keer
afdrukte ;
3°) dat van Vondels eventueel verblijf noch bij de leden
der redactie, noch bij ,een enkelen korrespon dent, evenmin als
(1) De Onafhankelijke V nr 5 (13 Juli 1854). — D. T. : beginletters
‘an Domien TRAETs, een voorvechter der Vlaamsche beweging te Hasselt. (Mededeeling van den eerw. heer Pol. Daniels).
(2) De Zegezang verscheen er nog eens, in feuilleton, met den tekst
van het artikel, in volgende noot vermeld ; ook werd hij afgedrukt in
het Bulletin van Tongeren (zie hierachter) ; eindelijk in L'Anden Pays
de Lonz V (1901) bl. 50.
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bij den inzender, jets bekend was, en dat er dus aisdan te Hasselt geen mondelinge overlevering hieromtrent bestond.
Vijf jaar nadien, in een tijdschrift, te Tongeren uitgegeven, verscheen een uitvoerig opstel over den Zegezang (1) .
De schrijver er van, die G. M. onderteekent (2), tracht het
verblijf van Vondel te Hasselt « Baer men haest niet mag aen
twijfelen » to verklaren — zijne verklaring is chronologisch
onmogelijk — en laat den dichter tevens tot lid der Redel-ijkerskamer verkiezen (3). Aan 't slot van zijn artikel vermeidt
hij zijne bron, loch van een bestaande traditie is er geen
spraak. De schrijver was nochtans een geboren Hasselaar. Hij
tesluit aldus (bl. 89-90) :
« Deze inlichtingen hebben wij te danken aen den eerz.
« 'Jeer Ridder de Corswarem. Wij wenschen vuriglijk dat de
geleerde beer gelukkc in zijne opzoeking, ten einde zijne
cc vermoedelijke bewijzen licht genoeg bij te zetten om gamcc diglijk te staven dat onze voorvaderlijke bodem tot vrijpiaets
verstrekt heeft, in de dagen zijner vervolging, aen den ver« maerdsten van de Nederlandsche Dichters ».
Welke zijn die « vermoedelijke bewijzen n waarop kapelaan Moers zinspeelt? Ridder G.-J. de Corswarem bezat een
Eiographie des Pays-Bas, in 1829 verschenen (4). Onder het
artikel over Vondel schreef hij eigenhandig, zonder eenig
bewijs, de volgende noot (II bl. 553)
« Vondel fit quelque seiour a Hasselt, ce qui lui donna
(k l'occasion de dedier une piece de poesie au bourguemaitre
Van Vinckenroy, pour lui temoigner sa reconnaissance de
l'hospitalite qu'il recut dans cette ville ».
Locals men ziet, is deze noot een loutere gissing, van alle
belang ontbloot. Hadde te Hasselt eene overlevering bestaan,
clan zou onze oude Hasselaar, die naar bewijzen zocht om
zijne veronderstelling te staven, zooals kap. Moers getuigt,
due voorzeker gekend en vermeld hebben. De oude beer
(1) G. M. Een Zegezang van J. van Vondel, ter eere van G. van
Vinckenroy in het Buil. de la Soc. Scient. et Litt. du Limbourg IV (1859)

bl. 88-99. Tongeren.
(2) Henricus-Gerardus Mo Tuzs, geboren te Hasselt in 1823, en aldaar
gestorven in 1900.
(3) « In de jaren 1617, -18 en -19 braken er in het Bat qafsche Republiek burgerlijke onlusten los... Vondel nu nam, zoo het schijnt, de wijk
in het prinsbisdom van Luik en ja, te Hasselt, waar
under het burgemeesterschap van G. v. V. (d. twintig jaar nadien ( !)) eene guile
gastvrijheid genoot. Zelfs zou de groote dichter tot lid van de lamer
van Rhetorica zijn gekozen... »
(4) M. DPLVF,NNE, Biographie du royaume des Pays-Bas. Bergen,
1829. 2 din. in 8 0 . — De puntelijke Brouwers noemt dit werk eene
bibliographie ».
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de Corswarem heeft zich aan weer aanteekeningen van dien
acrd bezondigd; hij was ten andere de eenige niet : c'etait
cans le gout de l'epoque.
Zijn afstammeling, ridder A. de Corswarem, een geleerd
man, zeer ervaren in de geschiedenis zijner geboortestad, wist
ook niets of van eene overlevering (1), toen hij het bewuste
boekdeel en de geschreven foot mededeelde aan Brouwers, die
naar Hasselt gekomen was om over Vondel te spreken. Met
de inlichtingen, die hij gedurende zijn verblijf inwon, schreef
deze Ids nieuws over Vondel, met vermelding van de bewuste noot maar niet van de voorgaande artikels, en schiep de
toutes pieces de zoogenaamde overlevering. Deze is dus niet
ontstaan te Hasselt, in lang vervlogen tijden, maar in het brein
van Brouwers en in de Dietsche Warande van 1879. Van hieruit verspreidde zich de legende en bracht menigen geleerde op
het dwaalspoor (2).
Te Hasselt zelf bekommerde men zich om geen traditie :
daar werd de vroegere gissing eenvoudig weg als een bewezen feit aanzien : u Vondel, exile pour des raisons politiques ou religieuses, habita notre y ule » schreef tot viermaal
toe de Hasseltsche archeoloog en geschiedschrijver, Dr. C.
Pamps, bestuurder van L'A ncien Pays de Looz (3). Zelfs
trachtte hij een betrekking te vinden tusschen Neerlands grootsten Poeet en het Hasseltsch Meiliedje, waarin hij Vondels
invloed meende te bespeuren. Zijn eerste artikel hierover werd
ergens op koddige wijze gerecenseerd (4).
(1) Anders had men daar wel jets van vernomen, b. v. in zijn brief
aan den bestuurder van L'Ancien Pays de Looz over het « Hasseltsche
Meiliedje » en in voormeld tijdschrift VI (1902) bl. 10 opgenomen.
(2) Zoo beschouwt Pater Allard (in 1882) « 's dichters bezoek aan
Hasselt » als bewezen en verwijst naar Brouwers' artikel. H. J. ALLARD,
Onze Lieve Vrouw van Hasselt, bl. 13 n. 2.
(3) In Bulletin des Melophiles XXV (1889) bl. 187 ; in L'Ancien Pays
de Looz V (1901) p. 50 en VI (1902) bl. 10 en in Annales de l'Acad. Roy.
d'Archeol. 1897, bl. 32 van den afdruk.
(4) In Het Beifort 1889, 2e halfjaar, bl. 374 (November-nummer). De
recensent, die H. R. onderteekent, drukt vooreerst op het MIDDELEEUWSCH
karakter van het Meiliedje — waarvan in 't besproken artikel geen
kwestie is — en vermeldt dan de mogelijke betrekking tusschen het
ontstaan er van en Vondels verblijf te Hasselt. Ben middeleeuwsch lied
under invloed van Vondel ( ! ! !). Ziehier dit anachronistisch pareltje, letterlijk afgedrukt : « De H. Dr. Banips geeft in eenige bladzijden. over
« dit volkslied opzoekingen die het ons doers kennen als een der schoon« sten, zoo voor woorden als voor muziek, der Middeleeuwsche Vlaam« sche letterkunde. Deze opzoekingen zijn des te merkwaardiger, daar
O zij eene betrekking trachten daar te stellen tusschen Vondels verblijf
i« in Hasselt en bet ontstaan des lieds. » Risum teneatis, amici! schreef
de oude Goropius Becanus.
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Het laatste en voornaamste argument ligt in 't gedicht
zelf : « Het geeft duidelijk blijk dat de dichter gezien heeft,
v,, at hij bezingt », meent Dr. Sterck. — « Hasselt zelve is het
commentaire op het stuk van Vondel. Wie de stad niet heeft
gezien, kan het stuk van Vondel niet waardeeren, veel minder verklaren ;... maar ook, wie de stad niet zou hebben gezien, kon dat stuk niet schrijven » : zoo sprak Brouwers. —
Op minder categorieke wijze, drukte M(oers) in 1859 dezelfde meening uit « Baer er zulke bijzonderheden zoo van de
stad als van de viering zelve in den zang voorkomen, dat men
haest niet mag twijfelen of Vondel zich ter plaets en ter
feest bevonden hebbe
Deze opvatting heeft ook hare tegenstanders :
(( Ik voor mij zie dit niet in, schreef me Dr. Diferee : de
toespelingen op de Grieksche oudheid schijnen mij juist de
« leemte te moeten aanvullen, die het gedicht aan kennis van
personen en toestanden te Hasselt mist ».
Dit is ook steeds mijne meening geweest, zoowel na de
eerste als na de laatste lezing van den Zegezang. Ik zal ze hier
trachten te staven, door het stuk te ontleden in zijn geheel en
zijn bijzonderheden. Men vergeve me het oneerbiedige en
ietwat Droogstoppelachtige van deze dissectie, welke noodzakelijk is om het laatste argument van onze tegenstanders to weerlcggen en tevens onze thesis te staven. Deze luidt als volgt: de
legezang is door Vondel op bestelling of liever op verzoek
v(rvaardigd, gelijk zoo menig ander gelegenheidsgedicht van
onzen Puickpoeet : de besteller er van verzocht Vondel het
feit te bezingen dat (de gewezen) burgemeester Gillis Van
Vinckenroy, twaalfman te Hasselt, tot keizer van de Voetboogschutters gekroond werd, en veystrekte hem tevens enkele
Lijzonderheden over den man en de stad, beiden aan Vondel
onbekend.
Daar deze inlichtingen tamelijk schaars waren, moest onze
dichter tot de gewone amplificatie zijn toevlucht nemen om
aan den Zegezang, in den grootschen stijl van Pifidarus' EPinicieen opgevat (1), de gewenschte breedvoerigheid te verleenen. Zoo laschte Vondel er niet alleen toespelingen in op
Grieksche oudheid, maar tevens op aanverwante feiten nit
onze geschiedenis, ter eere van Karel V, don Juan en aartshertogin Isabella, die met auk en heleid te Brussel den
(1) « Il chante avec strophes, antistrophes et epodes, tout comme
Pindare ou... Ronsard, le Demer aux cent Moulins et la joie de St. Quentin, patron de la ville, au milieu de ces joutes qui jadis etaient pratiquees
par les comtes de Flandre. » J. SIECHER, Vondel et la Belgique, in het
Bull. de l'Acad. Royale de Belgiqve, 3 e reeks, XIV (1887) bi. 473.
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kr uisboog spanden (1) . Voorzeker is dit alles interessant en
heel dichterlijk uitgedrukt, maar staat enkel analogisch en
ni et rechtstreeks met onzen schutterske.zer in betrekking.
Over het Hasseltsch karakter van den Zegezang oordeele men
volgens de samenstelling van de ode, hieronder veraanschouwelijkt :
Eerste triade.
A. Zang (23 v.) : triomf van G. van Vinckenroy.
P Tegenzang (23 v.) : vreugde zijner stadsgenooten.
C. Toezang (18 v.) : 0
Tweede triade.
A. Zang (23 v.) : 0
b. Tegenzang (23 v.) 0
C. Toezang (18 v . ) : 's dichters heilwenschen aan burgemeester en stad, aan vorst en land.
De helft van de cde staat dus geheel buiten Hasselt, en
Let felt dat aanlei ding gaf tot het gedicht en het eigenlijk
onderwerp er van litmaakt, wordt alleen in de twee eerste
strofen bezongen, terwij 1 de laatste ePode of toezang een meer
algem een karakter vertoont. Zelfs in de strofen, aan de stad
en haren « keiizer » gewijd, zijn de specifiek Hasseltsche de tails uiterst dun gezaaid. Dit zal blijken uit de ontleding van
den tekst, tot gemak van den lezer hieronder afgedrukt, zooveel als noodig was. Voor de overige strofen verwijzen we
Paar Vondels werken.
ZANGK.
Nu giet de molenrijeke Demer
Meer waters, uit zijn glazen eemer,
En ruischt en bruischt, gelijck een zee,
Door Hasselt, zijn verheugde stet
En langs de vruchtbare oevers neder.
Hij drijft en dobbert op de veder
Der Burgermeesterlycke faem ;
En Vinekenroys doorluchten naem

(1) Het « wapenfeit » van Isabella, waaraan de Procession des douze
Pucelles du Sablon haar ontstaan te danken had, werd in 1681 door den
teenmaligen Gouverneur aldaar hernieuwd. Zie de twee schilderijen van
Ant. Sallaert en van Pieter Snayers, in het Museum te Brussel, en
afcrebeeld in VANDERLINDEN et OBREEN , Album historique de la Belgique,
pl. 175 en 192.
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Laet achter zich zijn eiken bouten ;
13raveerende al die zich verstouten
Te schieten, ridderlijck en fraev,
Naer d'eere van den papegaey ;
Braveerende de strengste handen,
Die ooit den eedlen Kruisboogh spanden,
Den Kruisboogh, die den vogel treft,
En dezen schutter vijfmael left
Op 's Konings troon, in drie paer schoten,
Tot blijschap van zijn giltgenooten.
Drie koude vogels, op de borst
Van onzen schutterlijcken Vorst,
Getuigen hoe hij, boven andren
Bedreven, driewerf na malkandren,
Den prijs, ja Cezars lauwer streek.

In deze stroof bezingt Vondel de overwinning van onzen
hasselaar : in zes schoten heeft deze vijfmaal den vogQ1 getroffen, ten laatste driemaal achtereen, zoodat hij keizer werd,
na \dermal koning geweest te zijn. Wat onze dichter schrijft
over de (( drie goude vogels » is onjuist : Gillis Van Vinckenroy heeft als koning den zilveren vogel in bewaring ontvan-gen en hem daarna als keizer gewonnen (1). Daarom is iedereen verheugd en bruischt de molenrijke Demer gelijk een zee
door de stall. Moest Vondel nu naar Hasselt komen om dit tekunnen schrijven?
Dat de Demer door Hasselt liep, stond te lezen hid Guicciardini of in een andere Beschriivinghe der Nederlanden (2).
(1) Aan de breuk of halsband hing een enkele vogel en een zeker
getal platen, elk door een koning geschonken. De jaarlijksche koning
kreeg den vogel of halsband in bewaring, mits goede borg te stellen.
Wie driemaal achtereen den vogel afschoot, was keizer : de halsband
met al wat er aan hing, werd zijn eigendom, doch de schutterij kon hem
terugkoopen voor eene bepaalde som. Zie hierover de talrijke reglementen uit de XVIIe eeuw, o. a. in De Maasgouw III (1881) bl. 475, 511 en
575. Ben enkel citaat moge hier volstaan, uit de degelijke monographie
van E. H. H. VANDEWEiRD, Geschiedenis van Eelen, bl. 116 :
« ... die den vogel drijmael achtervolgens sal afgeschoIen hebben,
dien sal kevser wesen... ende sal voor sijn gewin hebben den silveren
vogel met alles wat Baer aen hangt, denvvelcken noghtans die schutten
sullen mogen afcopen... »
Drie vogels — zilveren, geen gouden — aan een halsband is eene
7eldzaamheid, in Limburg onbekend. De beer Frans Claes te Antwerpen
bezit er eenen nit Reek (Noord-Braband) in zijne overrijke verzameling.
Wel gebeurde het, dat op een keizersplaat drie vogels gegraveerd werden
of dat een keizer zich liet conterfeiten met een pij1 en drie vogels in
de hand, waarvan meer dan een voorbeeld in voornoemde verzameling.
(Deze inlichtingen ben ik verschuldigd aan den heer Frans Claes, waarvoor ik hem dan ook hier mijn oprechten dank betuig).
(2) I Tit dankbare bewondering voor al het mooie en belangrijke dat
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Dat deze rivier molenrijk was, kon Vondel gerust verzekeren ; zoo ook noemt hij den Rijn een « molenaer » alvorens
hem gezien te hebben. Dat ePitheton ornans was op alle rivieren toepasselijk (1). Iviaar, hadde Vondel den Demer werkelijk
gezien, dan zou hij niet meer gedurfd hebben te schrijven,
zelfs in de stoutste beeldspraak, dat dit bescheiden riviertje
« lijk een zee » door de stall ruischt en bruischt.
Tot nog toe heb ik ggen enkel detail gevonden, dat Vondel niet kon kennen, zonder te Hasselt geweest te zijn. De
lczer evenmin, hoop ik.
Hog staat het nu met den
TEGENZANGK.
De wapenhazelaer (2) wordt bleeck
Van groote vreught, en kan niet zwelgen
Dien roern, geschoncken aen zijn telgen,
Terstont noch groen en blij van loof.
Hoe menigh vlamde op zulck een' roof
Vergeefs ! hoe heet, hoe vierigh blaecken
De broeders am het hart te raecken,
En een alleen gewint den prijs.
Wat jaer ontfing, op zuick een wijs,
Ooit 13urgemeester, o p 't gedommel
Van trommelslagh en hone trommel,
En 't zwencken der ontvortwe vaen ;
Daer tee de majeboomen staen
Voor 't huis geplant, en heldre kranssen
De straet vercieren, met hun glanssen
Van flikrend gout en lachend groen ?
Nu rieckt hier juist in haer saizoen
Des Keizers schiltroos wit ontloken (3).

hij er in mededeelt, vermeld ik hier het prachtig opstel van Dr. M. SABBE,
Bii de 400ste verjaiing van L. Guicciardini's Geboortedag, in de Verslagen
en Meded. der K. V. A. 1921, bl. 625 en volg.
(1) Men kan zich daarvan vergewissen met een oogslag te werpen
in den grooten Atlas van PH. VANIARMIELEN (Belgie op 1 : 20.000) of op
de nauwkeurige en uiterst gedetailleerde kaart van Limburg door L. C.
VERGAUWIN ontworpen en in 1852 uitgevoerd.
(2) Met dien « wapenhazelaer » wordt de hazelaar op het stadswapen
bedoeld. Hasselt voert namelijk : gedeeld : rechts, de tien balken van
Loon; links, een hazelaar. (In dextra scuti parte decem taenias ex auro
et mini°, in sinistra parte praefert arbuscuturn corylum, volgens Mantelius).
(3) Deze verzen zijn voor twee verklaringen vatbaar :
De schildroos is de roos van de schijf, ontloken op een wit veld ;
dus de roos in het midden van een kleine schijf, op eene groote witte
schijf gehecht. Om de twee -werkwoorden (rieken, ontluiken) te verklaren,
4enke men dan aan een Noeiende schildroos (?).
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Zii n kamer, nooit van vleck besproken,
En vreedzaem, noodight d'andre drij,
En al den Raet, en burgerij,
Urn haren Twalefman te groeten :
Stadthuis en huizen krijgen voeten.

De gewezen burgemees:ter, na zijn wapenfeit, wordt plechtig ingehaald, en Vondel beschrijft do feestelijkheden net als
een ooggetuige, meent kapelaan Moers, « daar er zulke bijzonderheden zoo van de stall als van de viering zelve in den
tang voorkomen, dat men haest niet mag twijfelen of Vondel zich ter plaets en ter Lest bevonden hebbe ».
Tevergeefs zoek ik naar deze « bijzonderheden ». Moest
Vondel dan naar Hasselt komen om een schuttersfeest bij
wonen? Bestonden die dan niet in 't land waar Rembrandt
zijn Nachtwacht schiep, B. Vanderhelst en Frans Hals hun
Doelenstukken schilderden? En werden zulke feesten niet
overal gevierd met trommelslag en wapperend vaandel? Was
het ,00k geen algemeen gebruik het huis van den feestheld
met kransen en festoenen op te luisteren en meiboomen er
voor te planten? Dat geschiedde overal dat wist dus iedereen.
Maar in de laatste verzen komt eindelijk , een echt locaal
detail voor : de Voetboogschutters noodigen de DRIE andere
kamers uit om hunnen twaalfman te begroeten.
Vondel weet dus dat er vier kamers te Hasselt zijn, en
dat is inderdaad zoo (1). Moest hij echter naar Hasselt komen
(An dit te vernernen? Kan de onbekende, op wiens verzoek
bet gedicht vervaardigd werd, hem dit niet gezegd hebben?
Vondel weet echter niet met zekerheid wat een twaalfman
is. We zullen het hem niet ten euvel duiden, zelfs indien hij
te Hasselt ware geweest : een onzer Hasseltsche geschied-

Veel eenvoudiger, en beter dus, is de uitlegging, aan de heraldiek
ontleend. De Van Vinckenioy's voerden een Witte roos op een veld van
geel en lazuur (coupe de gueules et d'aznr, a la rose d'argent, tigee et
feuillue de sinople). Dit \ a 1, e n priikt op een oud familieportret, nu in
het bezit van den heer Palmers, te Stevoort. (Mededeeling van den eerw.
heer Pol. Daniels, aan wiens onuitputtelijke geleerdheid en grenzelooze
bereidwilligheid ik veel verschuldigd ben, zooals bier meer dan eens
nit erkentelijkheid wordt aangestipt).
(1) « Numerantur quoque quatuor civium collegia, quorum duo primaria fidei sacrament° obstricta principi. ) MANTELms, Hasseletum, bl.
102. Het zijn : de Colveniers of haeckbusschutters ; de kruis- of voetboogschutters ; de handboogschntters, en de rederijkers, want deze vormden
te Hasselt ook een gewapende kamer.
De leden der Jongmans-kamer en van 't Collegie der Cecilianen
waren dan op de algemetne feestviering niet u;tgenoodigd.
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schrijvers wist het evenmin (1). Daar echter een twaalfman
een lid is van de H. Geesttafel of, laat ons zeggen, van het
liefdadigheidsbureel, en niets uitstaans heeft met de bovengenoemde kamers, maar wel met een der twaalf ambachten,
waaruit hij gekozen werd, zoo is heti, op den keper beschouwd,
li)storisch onmogelijk te zeggen dat de Voetboogkamer « Karen » twaalfman door de andere kamers laat begroeten.
Doch genoeg hierover : laat ons Brie strofen overslaan,
waarin niets over Hasselt voorkomt, en den laatsten toezang
f, f epode lezen.
TOEZANGK.
Quintijn, die, trouwer dan een schilt,
De stad beschut, en 't Kruisbooghs gilt,
Daer engelen voor menschen waecken ;
Beschut hem, die, op 't eerlyck spoor
Der keizeren en vorsten, voor
Ziin burgers treet; beschut de waecken
Der stadt, voor 's oorloghs fellers brant ;
Bescherm den rycksvorst Ferdinant,
En Rijn, en Maes, zijn rijcke stroomen ;
Zoo menighwerf een ongeval
En landtplaegh dreigen bergh, en dal,
En steen, en dorpen op te komen.
De Burgemeester strale en blinck'
Gelyck de puicksteen in een ringh ;
Wat met en daet een man behoeven,
Die uitsteeckt door zoo brave proeven,
n d'ampten door zijn deughden eert,
Terwij1 hij zich en 't volck regeert.

In deze laatste verzen, richt Vondel eene heilbede tot
St-Quintinus, van Wien hij weet dat hij de patroon is van de
stad en van de Voetboogschutters. Dat is een echt Hasseltsche
trek, maar ook de eenige, die in deze lange stroof voorkomt.
Wanneer Vondel er van zijn held spreekt, schijnt hij in de
eening te verkeeren dat burgemeester Gillis van Vinckenroy
nog werkelijk in functie was. Edoch, onze « keizer » stond
sedert jaren niet meer aan het hoofd der stad als burgemeester, en als een der Twaalfmannen kan men toch van hem niet,
zooals Vondel het doet, beweren dat hij met zijn elf collega's
« op 't spoor van keizers en vorsten voor zijn burgers treedt
en dat hij « 't yolk regeert
Dit lijkt eene overdrijving, of
(1) In L'Ancien Pays cle Looz V (1901) bl. 50 vertaalt Dr. C. Bamps
het woord twaeltman door gouverneur de métier, hetgeen totaal mis
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liever eene dwaling, Welke een te Hasselt vertoevende Vondel
niet kon begaan.
Op deze ontleding volgt nu de samenvatting, der langen

lieden kurzer Sinn :
Vondel dichtte een Zegezang ter eere van Gillis Van Vinckenroy, oud-burgemeester, twaalfman en keizer van de Hasseltsche Voetboogschutters, en beschreef de vreugdevolle en
fcestelijke inhaling van den gelukkigen schutter. Dit geschiedde in dichterlijke bewoordingen, meest van algemeenen acrd,
(To alle konings- of keizersfeesten toepasselijk. Als specifiek
Hasseltsch worden enkel vermeld : de rivier die door de stad
vliet ; de patroon van stad en Voetboogschutters ; de drie
andere kamers ens, in een zinspeling, het stadswapen en misschien zelfs het familiewapen der Van Vinckenroy's (1)...

et c'est tout.
Mag men hieruit besluiten dat Vondel te Hasselt gewoond
en in den Scherpensteen gelogeerd heeft?
Het antwoord klinkt voor mij beslist negatief, doch ik
wil het niemand opdringen : Vondels verblijf te Hasselt is een
legende, nit den Zegezang gesprotett, een traditie hieromtrent
heeft in vroeger tiiden niet bestaan en werd slechts over eenige
jot-en in het leven geroepen.
Voor den lezer, die deze meening deQlt, rijst nu eene laatste vraag :
Indien Vondel nooit te Hasselt geweest is, hoe is hij er
cyan toe gekomen den Zegezang te dichten?
Het antwoord : (( op bestelling » of « op verzoek », lokt
eene nieuwe vraag uit : Wie heeft deze bestelling te Amsterdam gedaan ? Op wiens verzoek heeft Vondel den Zegezang
vervaardigd ? (2)
Aan een schriftelijke bestelling valt niet te denken, bij gemis aan 't allerkleinste bewijsstukje, hetzij te Hasselit, of
elders.
Dus geschiedde de bestelling mondeling, waarschijnlijk
door tusschenkomst van een Hasselaar, te Amsterdam geves-

(1) De 6: Wapenhazelaar » van Hasselt, en de 4( witte rocs » op het
wapenschild der V. V., wel te verstaan indien onze verklaring van « des
keizers schildroos, wit ontloken » juist is.
(2) « Men verwondere er zich niet over, dat Vondel hier c besteld
werk » leverde. Hij heeft dat geheel zijn leven door gedaan, evenals tal
van dichters, zoo voor als na hem... Er is dan ook geen enkele reden,
dat men dit werk minder zou achten, alleen reeds, omdat het c maar »
besteld werk is. Ook de Nachtwacht is op bestelling gemaakt. v LEENDERTZ, op. cit. bl. 42.
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tlgd, die en met Vondel en met G. Van Vinckenroy in betrekking stond. Het was namelijk geen buitengewoon feit, dat
inwoners van Hasselt naar Noord-Nederland uitweken en zich
te Amsterdam, of elders, neerlieten : de Schepenregisters leveren daarvoor menig bewijs, haast van het eerste folio of der
verzameling (1).
Een ander, voor ons uiterst kostbaar document, leert ons
den Hasselaar kennen, die lange jaren te Amsterdam verbleef
en met eenige zekerheid als de besteller van den Zegezan,g
gelden mag.
De jongste broeder van onzen « keizer », met name NI kitTINUS VAN VINCKENROY, trail in het klooster der Augustijnen
tQ Hasselt : hij werd als missionnaris naar AMSTERDAM gezonden en stierf aldaar den 1" Juni 1671.
Deze bijzonderheden zijn ontleend aan een professie-boek
der Augustijnen van Hasselt (2), in het bezit van den E. H
Pol. Daniels en door hem in een lokaal tijdschrift uitgegeven (3).
Wanneer de Hasseltsche missionnaris te Amsterdam aanlandde, kan niet uitgemaakt worden, bij gebrek aan oorkonden (4); we weten echter, dat dit voor 1655 geschiedde, door

een akte van het Haarlemsche kapittel onder dagteekening
van 6" April 1655, waarvan de ons betreffende tekst luidt als
volgt :

« Resolutuin deincePs statuendum numerum certum deserc, vitorum saccularium Amstelodami ; eruntque in universum
« octodecim. Resolutum de his qui extra of)Pidum habitant
(1) Een deelingsakte nit 1424 tusschen « Peterken ende Goedken
Swalen » meldt dat hunne ouders gestorven zijn te Amsterdam. Eerste
Gichtboek (Luiksch recht) van Hasselt, fol. 12 v°.
Van de dertien kinderen van Hendrik Joupen en Elisabeth Van
Muysel, die te Hasselt woonden in 't begin der 17e eeuw, vertoefden er
rond 1636 vier te Amsterdam, terwij1 er zich drie te Rotterdam hadden
gevestigd, waaronder een als schoolmeester. A. PAQUAY, Frans Tittelmans
van Hasselt, bl. 174. Hasselt, 1906.

(2) Catalogus fratrum qui ab a° 1579 professionem fecerunt in conventu S. Augustin; in oppido Hasselensi, in quo a° 79 omnes fratres
mortui sunt ex peste, except° uno fratre Henrico janpen, priore
(3) P. D‘NiitLs, Les Augustins
Pays de Looz IV (1899-1900) hl. 29.

de

Hasselt (1579-1791), in L'Ancien

(4) 0 Er bestaan opgaven betreffende de toelating van R. K. geestelijken, doch den ontbreken over het tijdvak waarin zulk een admissie
aan den bewnsten persoon zou kennen uitgereikt zijn. Oak de doopboeken
der kerken De Ster en De Posthoorn, die door de Augustijnen werden
bediend, geven geen uitsluitsel. » (Ambtelijke mededeeling uit het Gemeente-Archief van Amsterdam).
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Ambrosio, VINCKENROY, Kessel, Martino Snellenborgh,
(( quod adimatur its Potestas administrandi pastoralia in oPPi-

1k

« do Anistelodafliensi » (1).
Hieruit blijkt, dat Martinus Van Vinckenroy in 1655 -vermoedelijk sedert jaren — te Amsterdam dienst deed, doch
buiten de stad woonde (2). Ren betrekking met Vondel, sedert
diens bekeering, is licht aannemelijk : stellige bewijzen zijn er
niet(3). Alleen weten we dat hij te Amsterdam eene kerkelijke
betrekking bekleedde rond den tijd dat Vondel den Zegezang
ter eere van zijn broeder dichtte : de gevolgtrekking ligt voor
de hand. Voor wie ze aanneemt, levert de verklaring van de
enkele locale trekken uit het gedicht geen moeilijkheid meer
op : het was de besteller er van, de Hasselaar MARTINUS VAN

die te Amsterdam Vondel inlichtte over zijn
geboortestad en over zijn broeder, burgemeester GILLIS VAN
VINCKENROY, den schutterskeizer.

VINCKENROY,

***
Mijne taak is ten einde. Ik haast me dus te besluiten.
Met meer of minder zekerheid, volgens de Plus minusve,
sceptische stemming van den lezer, meen ik het volgende bew ezen te hebben :
1 0) De Zegezang werd niet gedicht in 1637, zooals het
Brouwers heeft beweerd ;
2°) hij werd geschreven voor 1647, vermoedelijk na 1644
3°) dit geschiedde op verzoek van den broeder des keizers,
missionnaris te Amsterdam.
40 ) Er bestaat geen enkele ernstige reden om aan te nenen, dat Vondel ooit te Hasselt geweest is.
Ten slotte :
Aan de schutterlijke behendigheid van een Hasselaar hebben wij het ontstaan te danken van den prachtigen, misschien
wat al te breedvoerig behandelden Zegezang, een Bier gelegenheidsgedichten, waarvan niet altijd met genoegzame waardee-

0) j.--J. GRAAF, Uit de akten van het Haarlemsche Kapittel, in de
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem III (1875) bl.

446.

(2) In de voetnoot van bovenvermelde bladzijde, waar uit het Necrologium van het Bisdom ziin overlijden wordt vermeld, beet hij dan ook

« Missionarius grope Amstelodamum ».
(3) De naam van onzen Augnstijn komt niet voor in het standaa rdwerk van G. BROM, Vondels Bekeering. Amsterdam, 1907.
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ring gesproken wordt (1). Dit is voor de Hasselaren een reden
tot fierheid, ook al heeft de allergrootste onzer dichters hunne
stad nooit bezocht.

(1) Aan het slot van dit artikel kan ik niet nalaten, eene heerlijke
bladzijde van Leendertz hierover merle te deelen
« Er wordt wel eens met geringschatting neergezien op gelegenheidsgedichten. Geheel ten onrechte. Een algemeen verschil tusschen
• den kunstenaar en den leek is, dat de eerste fijner gevoelt, een scher• per oog heeft voor het schoone, waar het zich ook bevindt, en dat hij
A bovendien den juisten vorm weet te kiezen, waardoor dat schoone
« g eopenbaard wordt aan hen,, die het te voren niet opmerkten. Dit ver« mogen van den kunstenaar vertoont zich nergens zoo duidelijk als in
a het gelegenheidsgedicht. Evenals Rembrandt de heerlijkste portretten
• maakte, waar geslacht na geslacht zich in verlustigt, van personen,
« wier naam zonder hem reeds lang vergeten zou zijn, zoo heeft Vondel
• tal van gebeurtenissen, personen, huwelijken, enz. bezongen en voor
• de eeuwen doen lever, die anders niemand de aandacht zou waardig
4x gekeurd hebben. » LrENDERTZ, OP. cit. bl. 69.

Het Lichtgas te Gent honderdjarig
Lezing door Prof. Dr. ALB. J. J. VANDEVELDE.
Werkend Lid der Kan. Vlaamsche Academie.
Het bestuurlijk memoriaal der Stad Gent voor het jaar 1846

bevat een brief van 26 november 1845 van den Schepen H. Metdepenningen (1) waarin wordt medegedeeld dat het verlichten
van de stad met lichtgas door het Koninklijk besluit van
3 juli 1824 werd toegestaan, maar dat de openbare verlichting
alleen op 1 juli 1827 aanving.
In het zelfde memoriaal leest men oak dat het College van
Burgemeester en Schepenen op 24 november 1824 aan den
bouwmeester L. Roulandt (2) de toelating gaf under den openbaren weg gasbuizen te leggen, en dat op 15 mei 1827 het verdrag tusschen de Stad Gent en de Keizerlijke Continentale Vennootschap, door den notaris Bailin werd gesloten (3).
Eene overeenkomst geteekend 31 maart 1824 (4) verplicht
den Londenschen ingenienr James Collier, invoerder van het
stelsel van verlichting met oliegas te Gent, al zijne zorgen
te geven aan het inrichten van eene fabriek waarvan hij de
werktuigkundige-bestuurder zal worden, en den bouwmeester
Roelandt op de hoogte van het bedrijf te brengen, ten ieinde
toe te laten dat doze laatste hem zal kunnen vervangen, gedurende een gebeurliike afwezigheid nit de stad.
De beheerraad van de gasfabriek was samengesteld uit de
volgende personen : Roelandt Louis bouwkundige wonende
Zwarte Zusterstraat, Velleman Pierre Dominique bouwkundige,
Collier James ingenieur van Londen, Van der Meulen Louis
aIgevaardigde van de Societe generale des Pays-Bas, en Chabot
Joseph handelaar vroeger te Rochefort wonende, allen te Gent
gehuisvestigd.
Het was Louis Roelandt die het verzoekschrift tot den
Koning onderteekende, ten einde de vergunning te krijgen de
noodige toestellen te Gent nit Engeland in te voeren (5).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Boekdeel 2, blz. 187.
Boekdeel 2, blz. 129.
Boekdeel 2, hlz. 161.
Stadsarchief Gent BB 21.
Stadsarchief Gent BB 2 1 , minuet van het verzonden stuk.

-- 530 Aan zyne Majesteyt den Konink der Nederlanden,
Groot hertog van Luxemburch
Sire
Vertoont met verschuldigde Eerbied Louis Roelandt, architect binnen de Stad Gend, dat, hem by zyne Majesteyts besluit, gedagteekend
het Loo 3 en July 1824 n° 81 vryheid word verleend tot het opregten eener
oliegazfabrvk binnen gezegde Stad, en daer deszelfs inrichting den invoer
veroorzaakt van eenen apparatus met het toehoorige Welke slegts alleen
door de gepatenteerde uytvinders, de Heeren Taylor en Martineau te
Londen vervaardigt word, diensvolgens alhier in het ryk onmogelyk kan
erkregen worden, en waervan ieeds een groot gedeelte alhier aangekomen is met het Nederlandsche schip de Vrouw Elisabeth... van de
Steene en in s ryks entrepot gedeponeert : het overige eerstdags verwagt
wordende, zoo is het dat deze Rekwestant zynen oodmoedigen toeviugt
tteetnt tot uwe Majesteyt ten Eynde van de voordeelen te mogen genieten
die plaagtt diselfen zig voorbehouden heeft by het tarief der inkomende
P egten tot vryen invoer van fabrykwerktitygen in het belang der Nederlandsche Nyverheid, te vergunnen, — hetwelk, dezen apparatus niet
weynig bybrengen zal, als konnende in het vervolg dienen tot model
(p het welk zulkdaenige werktuigen hier te lande zullen kunnen gemaekt
en ingericht worden. Verders durft by uwe Majesteit de stellige verzekering aanbieden dat alleen en uitsluitend den vryen invoer van hoogst
deszelfs welwillendheid versogt word voor het onontbeerlyke van den
apparatus terwyl bet overige binnen het ryk vervaerdigt word ; namentlyk de gazometers, looppypen enz. Tis de Gratie... fiend, 29 Julij 1824,
L. R.

Het Stadsarchief van Gent bevat onder nieer de twee volgende stukken, — het eerste uitgaande van het Stadsbestuur,
waardoor Louis Roelandt kennis van de door hem gevraagde
Konin i dijke vergunning wordt gegeven :
Oost-Vlaenderen

Gend den 0 October 1824.

I3estuer der Stad Gend
1 2te Afdeeling n° 7065
Voorwerp : fabrieken en trafieken
Korten inhoud : Olie-gaz-fabriek
Den p eer Gouverneur deezer Provincie no()(1;(.--;f1 ons, Mvnheer, by
zone missive van 6 deezer, n° 827 B. 6 A uwer kennis te brengen dat,
by beslu:vt van den 12 September 11 N o 87, het zyne Majesteyt behaegd
heeft UEd autorisatie te verleenen van zekere werktuygen, geschikt voor
uwe fabriek van olie-gaz, uyt Engeland in te voeren, onder bepaling
dat gij zult gehouden zyn om, zoo zulks begeerd word, die werktuygen
ook door andere persoOnen, binnen dit Ryk, te laeten hezigtigen en
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hun in de gelegentheyd te stellen om daer van modellen of beschryvingen
te verveerdigen.
Zyne Excellentie den Minister voOr de Nationale nyverheyd en de
Kolonien met de executie van dit besluyt, voOr een gedeelte, belast
zynde en verlangende dat de noodige schikkingen worden daeigesteld
ten eynde aen de voormelde bepaeling, in overeenstemming met 's Konings uytgedrukte bedoeling, ten beste van het gemeene belang worde
lioldaen, noodigen wy LTEd. aen deeze schikkingen LTEd. wel te willen
g-edraegen.
Burgemeester en Schepenen
Bn Piers de Raveschoot
Op bevel,, den Secretaris
Rottier.
Aen den heer L. Roelandt, te Gend.

Het tweede is het minuutstuk van ,een brief zonder dagteekening,
doch zeer waarschijnlijk van october 1824, waarin de bouwkundige Roelandt aan het College van Burgemeester en Schepenen
zijn wensch uitdrukt de gasfabriek op den kleinen huidevettershoek te bouwen en de toelating vraagt om de leidingsbuizen n
de straat te plaatsen
Miele aehtbare Heeren
Vertoond met eerbied L: Roelandt architect binnen deze stad, dat
op het voordeelig rapport door tilidele achtbaere gegeven het Zyne Majesteit behaegt heeft aen den Vertoonder het verzoek toe te staen tot het
opregten eener gazfabrik op zynen rygendom gelegen in den kleenen
Huydevettershoek, om by middel van onder straat liggende buyzen het
publik te kunnen gerieven als met een groot gedeelte der straet Lantarnen indien laeter dien voorstel aen UF,dele achtbaere voordeelig mogt
voorkomen.
Zoo is het dat den Vertoonder zig oodmoedeiyk tot LEdele achtbaere
went ten ey-nde het verlof te mogen bekomen om ingevolge het hier
bygevoegde plan der stad de aldaer met eene roode Ellie aengewesen
buyzen te mogen leggen zig verbindende de calseyde weder toe te maeken
ten voldoeninge van de stadsregeering wyders zig gedraep ende aen alle
de wetten en verordening van politie.
tis de Gratie
Aen het College Van Burgemeester en Schepenen der Stad Gend.

Die toelating werd door het Stadsbestuur op 24 november
1824 verleend.
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De grondstoffen waarmede het lichtgas te Gent moest vervaardigd worden bestonden vooral uit hars, mineraal en plantaardig teer en terpentijnolie; de hoeveelheid steenkool is in het
begin beperkt. De inventaris op 12 december 1828 opgemaakt,
vermeldt in magazijn de grondstoffen, die het bedrijf tot op het
einde van maart 1829 mogelijk maken
17367 1/2 kg. Fransche hars,
146 « barils » Amerikaansche hars,
500 « barils » hars onlangs nit NewYork toegekon4en,
304192 kg. steenkolen,
255000 tot 260000 kg. steenkolen.
Eene bedrijfsrekening van 31 december 1828 geeft de volgende geldwaarden :
6282 Engelsche schepels steenkool voor
33933 kg. hars voor f 3627.79,
2000 gallons olie voor f 1200.

f

2048.78,

De hoeveelheid gas in november 1829 bedraagt 775969 kubieke voeten, bereid uit 2192 Engelsche schepels steenkool,
29706 kg. hars en 99 Engelsche schepels gaskool; de opbrengstprijs wordt op I 4 en 23 3/4 centen de duizend kub. voeten berekend.
De abonnementsprijs voor het jaar 1825 veranderde volgens
de uren en wordt volgens het aantal gasbekken en de daartoe
behoorende stralen geregeld. Zoo weal de prijs vastgesteld per
lamp met 8 stralen op f 22 van het vallen van den dag tot
10 uren in den avond, terwijl de prijs op f 27 en op f 32 steeg,
respectievelijk tot 11 uren en tot middernacht. De vlam mocht
niet grooter zijn dan 2 1/2 duim, en moest door cylinderglazen
beschut worden.
Voor het verlichten van den openbaren weg, het aansteken
en uitdooven der lantaarnen bestond er een bijzondere verordening; in het Stadsarchief berust daarover het volgend stuk van
1 mei 1828 :
Reglement van de Gas-Lanteirn-Aanstekers, wegens het aansteken
en uitdooven der Bekken.
Art 1. leder aansteker een kwartier uurs te laat bevonden wordende,
zal in eene boet van Elf centen vervallen.
Art 2. De Aansteker wiens Dienst aan den zelven kant is gelegen
van een aansteker die over den tyd is, zal dezen in zynen Dienst moeten
helpen. Zoo lang als er eenen Lanteirn is brandende, op pene van de
zelve boet te ondergaan, en is verpligt er kennis van te geven.
Art 3. De Lanteirns moeten zoodanig onderhouden zvn, dat zv nooit
berookt of besmeurt van vet of stof aanstoken worden.
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Art 4. Wanneer het gebeurde dat in de kwartieren kraantjes half
toe bevonden wierden, en de zelve met een stof of latte wierden uitge
draeit, ofte wel zij niet uitgendraeit en waren, zal den aansteker van
dezen Dienst, zonder uitstel, worden weggezonden.
Art 5. Niet naar het werk te gaan als behoorlvk voorzien van de
Medalie op pene van Elf centen boete.
Art. 6. Die eenen Lanteirn zoude vergeten te aansteken, zal eene
boete van 25 centen moeten betalen.
Aldus gemaekt en door de Gas aanstekers aangenomen, den 1 8ten
-Mei182.

De Revue encyclopedique van april 1821, beschrijft de toestellen waarmede lichtgas uit olie wordt bereid en somt de voordeelen op van het gebruik van olie boven steenkool, die eerst
werd benuttigd en waaraan heden de voorkeur wordt gegeven.
Het toestel van Taylor, te Londen tot het verlichten van
den schouwburg van Covent-Garden gebruikt, is samengesteld
uit .een retort in gegoten ijzer waarin de olie uit een bovenstaand
vat vloeit ; uit de retorter loopt het lichtgas eerst door water
am gezuiverd te worden, en dan naar den gashouder; volgens de
mededeeling van de Revue encycloPedique is de vlam van het
oliegas zeer wit, en behouden de voorwerpen beter, als door de
7erlichting met steenkolengas, hunne oorspronkelijke, kleur.
Op 15 januari 1821 te Hull werd ook de voorkeur aan oliegas gegeven tot het verlichten van de stad.
Daarentegen werd het steenkolengas te Parijs gebruikt,
waar, ook in 1821, een gedeelte van de Palais du Luxembourg
en van de Odeon, en een dichtbilliggende restauratiezaal, door
toestellen van Pauwel werden verlicht. De prijs van het gas was
op 25 centiemen gedurende den winter en op 15 centiemen
gedurende den zomer per bek en per dag vastgesteld, de underhoudskosten bijgerekend, terwijl in lien tijd het verlichten met
vette olie per bek op 25-30 centiemen minimum werd geschat.
Op het einde van de 18 e eeuw denken de scheikundigen er
aan het steenkoolgas te benuttigen om op groote schaal te verlichten. Niettemin \varen vroeger de verlichtende en verwarmende eigenschappen van bet gas door het droog stoken van de
steenkool verkregen, gekend. Jean Tardin van Tournon in 1618,
Thomas Shirley in 1659, Stephen Hales in 1669, Becher in
1680, Dalsenius in 1686, John Clayton in 1691 hadden daarover
menige onderzoekingen gedaan. Watson in 1769, Chaussier in
1776. Minkelers in 1785, Drummond in 1786, Driller in 1787,
Murdoch in 1792, oncler meer, beproefden toepassingen in het
groot te doen.
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Jean Tardin geeft de beschrijving van eene bron brandbaar gas, in de omgeving van Grenoble; Thomas Shirley (7)
heeft een dergelijk verschijnsel vastgesteld in het graafschap
van Lancaster en schrijft het verschijnsel aan de aanwezigheid
van koolmijnen in de oingeving toe. Aldus vermeldt de Collection acad gmique (8) over de mededeeling van Shirley :
« Description d'une fontaine et d'une terre dans le comte de
Lancastre, qui Arend feu a l'approche d'une chandelle: remarquant que cc lieu etoit a environ 30 ou 40 brasses de l'ouverture
d'une mine de charbon, qu'il y a en cet endroit, et que Urgan,
Asthon, et tout le pays plusieurs mulles autour, est rempli de
mines de charbon; j'approchai ma main du lieu brillant, et je
sentis qu'il en sortoit un souffle impetueux, comme si c'etoit du
vent ».
De Vegetable staticks (9) van Stephen Hales (10) bevat
(6) Aileen in Jocher, Atlgem. Gelehrten Lexicon, Leipzig, 1751,
4e Theil, blz. 1008 vond ik eenige inlichtingen over Jean Tardin de Tournon : « Tardinius Johannes, ein franzOsischer Medicus von 'Tournon,,
lebte zu Aufange des 17 Seculi, und schrieb Disquisitionem physiologicam de pills, so zu Tournon 1619 in 8 gedruckt worden, und In Dornavii
Amphitheatro tom I stehet. » Van dezen schrijver vermeldt de Catalog
01 printed books of the British Museum, London 1897 : 1178 h. 7, Disquisitio medica de ea quae undecimo mense peperit. Inqua, sententia ippocratis de Summo gestationis termino examinatur. Juxta exemplar
rioTurnoni impressum anno 1640, 1765, 8° ; — 1186 a. 39, Disquisitio
logica de pills, Turnoni 1609, 8"; — 446 a 18, Histoire naturelle de la
fontaine qui brusle pres de Grenoble, Tournon, 1618, 12°.
(7) Thomas Sherley of Shirley wordt genoemd in de Bibliotheca
Chernica van John Ferguson, Glasgow 1906, vol. II, blz. 381; geboren to
Westminster in 1638 studeerde hij de genteskunde in Frankrijk, werd
, de arts van Karel II en stierf in 1678. Hij heeft een Engelsche vertaling
gemaakt van de Destillatoria curiosa van J. S. Elsholtz : « The curious
Distillatory, written originally in Latin by Jo. Sigis. Elsholt, put into
English by T. S. M. D. physician in ordinary to his majesty, London,
printed by J. D. for Robert Boulter, 1677 t.
(8) In Philosophical Transactions, London vol. II for anno 1667, blzz.
482-484 verscheen eene mededeeling van Shirley getiteld : « The description of a well, and earth in Lancashire, taking fire by a candle approached
to it » die in de Collection academique, Dijon et Auxerre, tome II, 1755,
blzz. 90-91 werd overgenornen.
(9) Vegetable staticks, or an account of some statical experiment
on the sap in vegetables, being an essay towards a natural history of
vegetation of use to those who are curious in the culture and improvement of gardening. Also a specimen of an attempt to analyse the air,
by a great variety of chvmico-statical experiments, which were read
at several meetings before the Royal Society. (Analyse in Bibl. Brit.
La Haye, 1733, I, p. 30; 1733-1734, II. p. 271 ; 1734, III, p., 222. —
Phil. Trans. abridged, part II, 1734, p. 157; Phil. Trans., vol. 94 for
1726-1727, pp. 264-291 et vol. 35 for 1727-1728, pp. 323-331). London 1727
ill 8. Herdrukt in 1731 en later. Fransche vertaling door Buffon in 1735
in 4 onder den titel : La Statique des vegetaux et Panalvse de l'air.
Experiences nouvelles lees a la Societe Royale de Londres, par M. Hales
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proefondervindelijk droog stoken van verscheidene organische
stoffen; daar vindt men een uitvoerige beschrijving der genomene proeven. In de vertaling van het boek door Buffon leest
men onder meer, blz. 141 : « Pour connoitre la quantite Wair qui
sort d'un corps quelconque, par la .distilation ou par la fusion,
je mis premierement la matiere que j'avois envie de distiler dans
une petite rotorte r (fig. 33) a laquelle je lutai bien en a un
vaisseau de verre a b d'une tres grande capacite ». Verder,
blz. 142 : (( L'abaissement de l'eau dans le matras montroit en
quelle raison l'air, et la matk're qui etoit en distilation, se
dilatoient dans la retorte ». Hales bepaalt den omvang der verkregen gassen, waaraan hij stelselmatig den naam geeft van
lucht, -- het is onze beroemde landgenoot Van Helmont (11)
die voor de eerste maal de uitdrukking gas gebruikt —; Hales

D. D. et membre de cette Societe. Ouvrage traduit de i'Anglois par
M. De Buffon, de l' Academie Royale des Sciences, a Paris, chez De Bure
l'aine, a l'entree du Quai des Augustins, du cote du Pont Saint Michel,
a Saint Paul, MDCCXXXV (408 pp., 18.5 x 24.5 cm., ex Libris A. J.
J. V.). Uitgave door Sigaud de Lafond, Paris 1779 in 8. Italiaansche
vertaling door Ardinghelli 1756; Hollandsche 1734 in 8; Duitsche 1747.
(10) Stephan Hales, Beekesbourn-Kent 7 Sept. 1677 t Teddington
4 Jan. 1761, studeerde in de godsgeleerdheid te Cambridge in 1696, en
daarna te Oxford, en stelde ook groot belang in het bouwen van werktuigen. Pastoor te Teddington, almoezenier van de princes-weduwe van
Wallis, en katninnik te Windsor, werd hij in 1717 Fellow of the Royal
Society, en in 1751 lid der Academie des Sciences van Parijs. Hij heeft
namelijk, buiten zip Vegetable staticks in het licht gegeven :
Hemastaticks, London 1733. Fransche vertaling onder den titel :
Haemastatique ou Statique des animaux, experiences hydrauliques faites
sur des animaux vivants ; de l'anglais, augmente de plusieurs remarques
et de deux dissertations sur la theorie de l'inflammation et sur la cause
de la fievre par
I3oissier de Sauvages. Geneve, 1744, 22 + 352 pp. in 4.
A friendly admonition to the drinkers of gin, brandy and other
spirituous liquors.
Philosophical experiments on sea water, corn, flesh, and other substances, 1739 in 8(). Experiences physiques sur diverses manieres de
dessaler l'eau de la mer et de la rendre potable ; trad. de l'anglais par
Fr. de 13remond, Paris 1736 in 12. Le meme ouvrage sous le titre : Instructions pour les mariniers, contenant la maniere de rendre l'eau de
mer potable, de conserver l'eau douce, le biscuit, et de saler les animaux ;
trad. de l'anglais oar J. Bertrand, La Haye (Paupie), 174Q, in 8.
On the solution of the stone in the bladder. Roy. Soc. 1737.
Description du ventilatcur, par le moyen duquel on peut renouveler
facilernent et en grande quantite, l'air des mines, des prisons, des hOpitaux, des maisons de force, et des vaisseaux, pour conserver des marchandises. 'I'rad. de PAnglais par P. Demours, Paris, 1744, 52 + 280 pp.,
in 8.
(11) Van Helniont, Johan Baptist, geboren
Brussel in 1577, overleden te Vilvoorden 30 December 1644, genees- en scheikundige.
Mijn Collega Prof Vercoullie vestigde mijn a-inclaclat op het artikel
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steenkool. Uit een halven kubieken duim of 158 greinen steenkool van Newcastle bekomt hij 180 kubieke duimen lucht,
waarvan het gewicht 51 greinen bedraagt. Die lucht brandt
gemakkelijk; .de vertaling van Buffon zegt daarover blz. 153 :
« Neuf jours aprês la production de cet air, je tirai hors de l'eau
l'orifice renverse du recipient; je laissai couler l'eau, et je mis
ensuite une chandelle allumee dans cet air sous le recipient;
l'air s ' enflamma dans l'instant ».
In 1680 •onderwierp Becher (12) verscheidene malen de
steenkool aart de droge distillatie; tusschen 1680 en 1682, gedurende eene reis in Engeland, bezocht hij de koolmijnen van
Cornwallis en van Schotland, hetgeen hem beter in de gelegenheid bracht de eigenschappen der steenkool te bestudeeren.
John Cla y ton (13) heeft in 1739 eene mededeeling over de
steenkool in het licht gegeven : An experiment concerning the
spirit of coals by the late Rev. John Clayton D. D. jan.1739 (14) .
Zeer zonderling is het dat Clayton door Maigne (15) in zijn
Dictionnaire des inventions wordt vermeld als hebbende in 1691
eene proef gedaan over het droog stoken van de steenkool;
Clayton was in 1691 zes jaar oud ! !
In zijn hanaboek over het lichtgas zegt Accum dat in 1767

gas in het Woordenboek der Nederlandsche Taal, waarm de oorsprong
van het woord gas wordt uitgelegd :
Gas. Benaming door den Brusselschen scheikundige J. B. Van Helmont (t 1644) gegeven a4p... De naam werd, geheel willekeurig, door
hem uitgedacht, waarbij hem echter het Grieksche xt:toq voor den geest
zweefde, dat hij naar het Nederlandsche klankstelsel wijzigde : chaos,
Chas, gas. Hij getuigt het zelf : « Hunc spiritum, incognitum hactenus,
novo nomine Gas voco, en Paradoxi licentia, in nominis egestate, halitum
ilium Gas vocavi ; non longe a chao veterum secretum. Zie zijn Ortus
Medicinae, Amst. 1652, p. 86b en 59a
(12) Joh. Joachim Becher, 1625 t 1682, leeraar in de geneeskunde te
Mainz, en in de scheikurtde te Munchen. Hij reisde onk na a r \Veenen,
. ngeland. Hij is de leermeester en voorganger van Stahl,
Haarlem en in g
de stichter van de phlogistontheorie en van de theorie der Brie elementen, glasachtige aarde, vluchtige aarde, vuurbeginsel. Hij schreef : « Actorum laboratorii ch).mici monacensis, seu Physicae Subterraneae libri duo,
Franca. 1669, 1675, Lips. 1681; opnieuw door Stahl uitgegeven Lips.
1735, 1739, 1742 onder den titel Specimen Becherianum.
(13) John Clayton,, Engelsche genees-.en plantkundige, 1685 t 1773.
In 1705 reisde hij naar Virginie waar hij de geneeskunde uitoefende, en
waar hij een herbarium verzamelde die later door Gronovius en Liunaeus
diende tot het opstellen van de Flora Virginica, Leiden 1739 en 1743. Hij
publiceerde in Phil. Trans. 1739, 41, blz. 62 : « An ex p eriment concerning
the nitrous particles ill ttie air. s
(14) Phil. Trans. for 1739, n° 452, blz. 59, vol. 41.
(15) Maigne, Dictionnnire classique des origines,, inventions et decouvertes, Paris, Boyer.
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te distilleeren en de daaruit verkregen gassen te laten branden:de gassen bleven brandbaar na een doortochL door water, en de
verkregen waschwater bleek ammoniak te bevatten, terwij1 eene
olie ontstond die met teer gansch overeenstemde; in de verwarmingstoestellen bleef sponsachtige kool of cokes over.
De verdienstelijke Francois, Chaussier (17) schreef in 1777
eene mededeeling over het ontvlambaar gas en in 1784 eene
beschrijving van het vliegtoestel der Academie van Dijon.
Daarin wordt opnieuw gehandeld over de merkwaardige eigenschappen van het gas uit de steenkool getrokken.
In het boek van de la Metherie (18) over de lucht en de
luchtsoorten wordt een hoofdstuk gewijd aan de brandbare
lucht.
Daar wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat allerlei dierlijke
en plantaardige stoffen door het droog stoken aanleiding geven
tot brandbare lucht, evenals steenkool en fossielen harsen; deze
laatste stoffen zijn overbijfsels van organische wezens, en de
brandbare gassen hebben altijd hun oorsprong in de organische
wezens. Maar rond 1780 beginnen de onderzoekers vast te stel-len dat het brandbaar gas door droog stoken van organisch
materiaal verkregen, niet hetzelfde is als bet gas, thans de
waterstof, dat door de werking van zuren op zekere metalen
ontstaat.
de la Metherie zegt dat het lichtgas, evenals het gas uit
bedervingsprocessen, en het moerasgas, een zekere hoeveelheid
zuur gas bevat, dat het kalkwater troebel maakt, en aldus,
wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tusschen de waterstof en het steenkoolgas dat uit een mengsel van waterstof,
methaan, koolzuurgas, enz. is samengesteld.
F,indelijk is het vermeldenswaardig dat de la Metherie reeds

(16) Richard Watson, 1737 + 1816, leeraar in de chemie te Cambridge,
in 1782 bisschop te Llandaff, fellow of the Royal Society en van Trinity
College. p:/bliceerde : On the subjets of chemistry and their general
divisions, 1771, Plan of chemical lectures 1771, Chemical essays 1781-1787,
Tnstitutiones mettalurgicae 1768, verscheidene mededeelingen In de PhilosoiThical Transactions, en talrijke werken over godsgeleerdheid.
(17) Francois Chatissier, Dijon 1746 t 1828, leeraar in de geneeskunde
te Parijs. Zijne mededeelinQ: van 1777 verscheen in de Journal
clue, zijne mededeeling van 1784 verscheen te Dijon in medewerking met
de Morveau, en ilertrand.
(18) Essai analytique sur l'air pur et les differentes especes d'air
par M. (le la Methelie, docteur en inedecine, et membre des Academies
de Dijon et de Mayence, 2 e edition, Paris chez Cuchet libraire, rue et
hotel Serpeiite 1788, avec approbation et privilege (111 Roi, 447 en 604
blzz , Bibl A. j.
V. Eerste uitgave in 1785.
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sen over het zuiveren van het lichtgas leest men :
(blz. 74) « Ce charbon mis dans une cornue et pousse a un
grand feu, donne de l'eau, de l'air acide, de l'air inflammable,
de l'air pur et de l'air impur... (blz. 95). Mais objecte-t-on, 'e
charbon depouille de tout air par un grand feu, ou au mains
n'en donnant plus a cette chaleur, en redonnera encore si on y
fait passer de l'eau; et cet air est de l'air acide pur et de l'air
inflammable qui viennent de la decomposition de l'eau ».
En inderdaad de behandeling van gaskool met verhit water'clamp geeft een mengsel van waterstof en koolmonoxyde, gekend
ander den naam van watergas.
Na deze hooger aangehaalde onderzoekingen die uitsluitelijk van wetenschappelijken aard zijn, begint voor het steenkoolgas een nieuw tijdvak, gedurende hetwelk de practische
toepassing aan den voorrang komt, een tijdvak voor de nijverlieid belangrijk.
In 1785 verlichtte Minkelers, hoogleeraar te Leuven, zijne
hoorzaal met steenkoolgas; eenigen tijd daarna, in 1786, gebruikte de apotheker Pickel te Wiirzburg het brandbaar gas
.getrokken uit beenderen om zijn apotheek te verlichten. Lord
Dundonald te Cubross-Abdey, Lebon te Parijs, Lampadius te
Freiberg, Henfrey te Baltimore zochten ook rond dien tijd de
eerste toestellen te vervaardigen am het gebruik van het lichtgas
in het groot mogelijk te waken. In 1792 werden te Redruth
(Cornwallis), daarna te Birmingham, Manchester, Leeds en
'Glasgow de eerste gasfabrieken opgericht.
Het leven en het werk van Jan-Peter Minkelers (19) werden
ons bekend gemaakt door eene rede in 1838 door Morren (20)
in de Academie des Sciences van Brussel uitgesproken, door
eene studie van Charles Rigouts (21), apotheker te Antwerpen,
(19) Memohe de J. P. Minckelers sur l'air inflammable tire de
differentes substances 1784, en biographische anteekeningen van Ch.
Morren en P. Bolsius, Uitgave Vereen. Gasfabrikanten Nederland, 1905.
IVIemoire sur l'air inflammable tire de differentes substances, redige
par M. Minkelers, professeur de philosophie au college du Faucon, universite de Louvain. Louvain, 1784, in 8, 49, pp. y compris la Table des
gravites specifiques de differentes especes d'air, presentee a S. A. Mgr.
le duc d'Aremberg, par M. J. F. Thvsbaert, directeur de l'Ecole des
Arts dans l'univ ersite de Louvain.
(20) Morren, Charles. Discours lu a l'Academie des Sciences de
Bruxelles le 15 dec. 1838, public dans l'annuaire de l'Academie royale
des Sciences et belles-lettres de Bruxelles 5 e annee, 1839, Bruxelles,
_pp . 79-91.
(21) Notice sur la vie et les travaux de Jean-Pierre Minkelers, professeur de philosophic a PUniversite de Louvain, pharmacien, professeur
de ehimie et de physique a l'Ecole centrale du Departement de la Meuse
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vvaarin hij de, uitvinder van het lichtgas wordt genoemd. Geboren te Maastricht in 1748, waar zijn varier apotheker was,
studeerde Minkelers te Leuven en werd in 1772 leeraar in de
hatuurkunde aan het College van den Valk, en der vier pdagogien der Universiteit Leuven.
Op 5 juni 1783 deden de gebroeders Etienne en Joseph
Montgolfier hunne eerste historische proeven met hun vliegtoestel te Ammonay, en onder de eerste luchtvliegers bevonden
z 4 ch de scheikundigen Proust en Guyton de Morveau. De hertog
van Aremberg liet in zijn kasteel van Heverle dicht hij Leuven
de proefnemingen van Ammonay hernemen.
De eerste luchtballons werden naar omhoog gezonden, als
gevolg van het verlagen van het soortelijk gewicht door een
gepaste verwarming veroorzaakt; op de champ de Mars te Parijs
liet de natuurkundige Charles een ballon met waterstof stijgen,
bet brandbaar gas uit ijzer en zuur door Priestley in 1772 verkregen. Minkelers was eerst de meening toegcdaan dat de gebroeders Montgolfier waterstof hadden gebruikt; maar zooLls hij
iii een geschrift in 1784 verschenen het zegt, werd toed (lit
nieuws verspreid dat de Montgolfiers zich uitsluitelijk van
hrandbare gassen uit stroo en wol bedienden; en daaruit besloot
Minkelers dat deze gassen niets gemeens hadden met het echte
brandbaar gas door stoken in een gesloten toestel bereid, en
dat het stelsel op het verlagen van het soortelijk gewicht der
lucht moest berusten.
Gelast, te gelijkertijd met Thysbaert en Van Bouchaute, te
Reverie de proeven van de Montgolfiers te herhalen, probeerde
eerst Minkelers een genoegzame hoeveelheid gas, licht genoeg
am luchtballons te doen stijgen, uit organische stoffen te hereiden, loch vruchteloos; dan gebruikte hij steenkool: « le 1 octobre passe, ayant mis de la houille en poudre dans un canon
de fusil, j'ai obtenu, zegt hij, de l'air inflammable en abondance
et tres promptement; quatre onces de houille me donnerent un
pied cubique, mesure de France, de cet air lequel ayant eta:
pese, fut trouve quatre fois plus leger que l'air atmospherique».
Op bet einde van het geschrift van Minkelers, komt Thysbaert
de ontdekking bevestigen.
Men zal bemerkt hebben dat Minkelers zijne proef met
steenkool op 1 october zonder jaartal stelt. Rigouts zoekt het
jaar op 1783 te bepalen; en inderdaad wordt op 7 november 1783
inferieure, membre ordinaire de l'Academie des Sciences et des BellesLettres de Bruxelles, et de la premiere classe de l'Institut royal des
Pays-Bas, president de la Commission medicale de la province de Limbo-1_11-g. par Charles Rigouts, pharmacien. Tnvers 1869 (Bib].
R. Van Melckebeke).
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een brief door Thysbaert aan Dey, secretaris van den hertog van
Aremberg gedurende een verblnf te Parijs, geschreven waarin
de proefnemingen van Minkelers worden vermeld.
Zeer zonderling is het dat in zijn geschrift Minkelers van
verlichting niet spreekt; maar men weet door Van Hulthem
die in 1785 de lessen van Minkelers te Leuven volgde en later
curator der Gentsche Universiteit werd dat elk jaar Minkelers
als gewoonte had zijne hoorzaal met steenkoolgas te verlichten,
en ,dat hij verder demonstreerde hoe eens met dat gas de steden
zouden kunnen verlicht worden. Op het exemplaar van het
geschrift over het brandbaar gas dat Van Hulthem iii juni 1785
van Minkelers had ontvangen, was dit door Van Huthem zelf
vermeld, zegt Rigouts, en dit .exemplaar met de aanteekening
van Van Hulthem berustte in de Koninklijke Bibliotheek van
Brussel. Ongelukkiglijk is het exemplaar in de Koninklijke
Bibliotheek thans onbekend, waarvan in zijne mededeeling
Rigouts het volgende zegt : « Heureusement pour la mei-noire
de Minkelers, it avait en 1785 parmi ses auditeurs un etudiant
qui fut plus tard curateur de l'Universite de Gand, Van
Hulthem, homme remarquable a taut d'egards. Sa presence a
ses lecons est devenue un fait important pour l'histoire des
sciences. Sans lui, sans l'habitude qu'il avait contractee de
prendre des notes en toute occasion et sur toute chose, nous ne
saurions point que son professeur de physique eclairait chaque
annee l'auditoire ou it donnait son cours avec la flamme du gaz
dc la houille, et qu'il demontrait comment cette matiere pourun jour servir a eclairer nos villes. C'est ce que Van Huh
them a communique en tete de l'exemplairc du memoire sur
l' air inflammable que l'auteur .offrit a son eleve, en juin 1785
cet exemplaire doit se trouver actuellement a la Bibliotheque
royale de Bruxelles. »
De proefnemingen van Minkelers waren op betrekkelijk
groote schaal gedaan : uit 20 pond steenkool wist hij 80 kubieke
voeten brandbaar gas te bekomen; het gas was daarna door
kalkwater gezuiverd.
In 1790 kwam Minkelers terug naar Maastricht, waar
zijn vader in zijn apotheek opvolgde; daar werd hij leeraar aan
de Centrale school, en stierf op 4 juli 1824. De stad Maastricht
heeft den naam van Minkelers gegeven aan de vroegere Heerenstraat, waar de gedienstige onderzoeker overleed.
De rol van Minkelers in het ontstaan der gasnijverheid is
niet onbeduidend. In de groote werken over licht gas worclt zijn
naam echter niet genoemd : noch door Peckston (22) in 1823,
(22) Frederick Accrtin, a practical treatise on gaslight, London 1815.
Fransche vertaling Parijs 1815 (Bibl. A. T. V. V.).
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noch door Pelouze (23) in 1839, noch door Accum (24) in 1816
Accum zegt in 1816, toen Minkelers nog leefde, dat de ontdekking van het lichtgas aan geen enkel levenden mensch behoort.
Pelouze vermeldt alleen de Engelschen en de Franschen : u La
question de priorite a ete debattue entre les Anglais et les
Francais avec une ardeur tenace qui a fini par devenir fatiguante, et dont la polemique a depasse toutes les bornes que
l'importance du sujet n'autorisait pas a franchir sans tomber
dans le ridicule ». Maar in den tijd waarop Minkelers zijne
onderzoekingen deed waren Leuven en Maastricht onder
Fransche heerschappij : volkeren door de militaire macht veroverd zijn niet eens noemenswaardig !
Wij zullen hier niet onderzoeken of het lichtgasbedrijf een
Hollandsche of een Belgische uitvinding is; wat Van Hulthem
cAer Minkelers be weert werd opnieuw vastgesteld door Michel
Smiets op het 12' Nederlandsch Congres te Middelburg in 1872.
Aldus behoort Minkelers tot de Geschiedenis der Wetenschappen, die geen bijzonder y olk erkennen, loch wel tot bet gansehe
menschdom zonder onderscheid behooren.
J. L. M. Van der Horn van den Bos (25) heeft aan de geschiedenis van het lichtgasbedrijf een belangrijke mededeeling
gewijd, waarin hij de pogingen om uit het droog stoken van de
steenkool lichtgas in het groot te bereiden beschrijft. In denzelfden tijd vervaardigden W. Murdoch en Ph. Lebon practische toestellen. Sedert 1792 verlichtte Murdoch (26) zijn
woonhuis te Redruth met steenkolengas; in 1798 maake hij
proefnemingen in de fabriek Boulton en Watt te Soho-Birmingham, en in 1803 verving hij in deze fabriek de olieverlichting
met lichtgas; in 1805 werd het de beurt aan de katoenspinnerij Phillips en Lee te Manchester, en aan de spinnerijen
Henry Lodge te Halifax. Rond dien tijd, in 1802, werd door
Henfrey de stad Baltimore met gas verlicht.
Ph. Lebon wilde eerst lichtgas bereiden door het droog
stoken van hout, en zijn zoogenoemde thermolampe van 1785
was eerst tot dat doel bestemd; alleen later, op het tijdperk dat
door Buret de Longchamps en Chaptal (27) op 29 septem(23) T. S. Peckston, The Theor y and practice of gas-lighting. London, 2d Edition; 1823. (Bibl. A. J. J. V.).
(24) Pelouze pere : Traite de l'eclairage au gaz, Paris 1839 (Bibl.
A. J. J. V.), blz. 401.
(25) Een en ander over de geschiedenis der lichtgasfabrikage. Chemisch Weekblgd, 1918, 15, blzz. 29-38.
(26) An account of the application of the gas from coal to economical purposes. Phil. Trans., 1792, 98, blz. 124.
(V) Pastes universels, Bruxelles, IX, blz. 155 ; Dumas, Chimie, I,
Mz. 641; — Pelouze en Premy, Chimie, I, blz. 872.
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toestel het bout door steenkool te vervangen. Een uitvindingspatent werd aan Lebon volgens Renaux (28) op 6 Vendemiaire
jaar VIII (28 september 1799) toegekend. De thermolampe
bleef miskend, en na al zijn vermogen in zijne opzoekingen verloren te hebben, pleegde de ongelukkige Lebon op 2 mei 1802
zelfmoord (29). Na zijn flood zette zijne weduwe Therese Francine Cornelie de Brambilla de onderzoekingen voort, zooals
blijkt uit eene verhandeling die zij in 1811 aan de Societe
d'encouragement opstuurde (30). Het huis gelegen n r 12 in de
rue St. Louis en l'ile te Parijs draagt eene herinneringsplaat
met de woorden : « Lebon Maison ou it a decouvert
le principe de l'eclairage et le chauffage par le gaz en 1799 n.
Of Lebon nu de uitvinder is van de gasverlichting, wel of
niet, stellig is het dat hij een verdienstelijk man was die in een
zijner geschriften (31) de aandacht vestigt op de wijze waarop
men brandbare gassen verspilt, die een belangrijke waarde bezitten en die tot het verlichten en tot het verwarmen kunnen
gebruikt worden.
Te beginnen met 1806, wordt het steenkoolgasbedrijf een
groote nijverheid : Clegg (32) zuivert en koelt het gas af, en
gebruikt gashouders; een Diiitscher met naam Winzer, die in
Engeland zich Winsor liet noemen, sticht in 1812 te Louden de
Chartered Gaslight and Coke Company; na het binnentreden
van Clegg in deze vennootschap, werd de eerste straat te Londen op 1 April 1814 verlicht. Als gevolg van oneerlijke onderbandelingen werd Winsor verplicht Engeland te verlaten; hij
kwam te Parijs, waar hij in zijne pogingen om het lichtgas in
te voeren mislukte; alleen daar begon in 1839 een Engelsche
vennootschap het bedriif (33).
In 1811 vermengt Koning van Akersloot (34) steenkoolgas
(28) Renaux van Lyon, L'histoire de l'eclairage, Le temps 22 oct.
1832.
(29) Philippe Lebon, 1767 t 1802, ingenieur van bruggen en wegen.
(30) Memoire sur la distillatieon du Bois adresse le 29 avril 1811 a la
Societe d'encouragement. Paris 1811.
131) Thermolampes ou poeles, qui chauffent, eclairent avec economic
et offrent avec plusieurs produits precieux une force motrice applicable
a toute espece de machine, Paris (Pougens), an XI (1801), 8 blzz.
(32) Clegg. A practical treatise on the manufacture of coal gas.
London 1841.
(33) Matthews, A Compendium of gaslighting, London 1827 ; — W.
J. Liberty, The centenary of gaslighting, Illuminating Engineer 1913,
173; — Th. New-bigging, a hundred years of gas enterprise, 1901.
(34) Cf W. P. Jorissen. Fen mengsel van lichtgas en watergas ter
verlichting toegepast in 1816, Chem. Weekblad, 1912, 9, blz. 420; —
Bernardus Koning's uitvindingen, ibid. 1912, 9, blz. 548.
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met watergas, en verlicht op deze wijze het ziekenhuis van
Amsterdam.
In 1817 geeft J. C. Baron du Tour (35) een volledige
beschrijving van een werktuigenstelsel am steenkaal te stoken.
In 1816 verlicht in Duitschland Lampadius (36) verscheidene
fabrieken ; Prechtl (37) doet hetzelfde te Weenen, maar het is
alleen in 1833 dat deze stall een gasleiding krijgt.
In 1815 verscheen A Practical treatise on gaslight van de
hand van Frederick Accum; het boek had een grooten bijval;
na de l e uitgave te Londen in 1815, verscheen in november van
het zelfde jaar de 2' uitgave; het voorwoord der 3' uitgave is
van 10 april 1816. In 1820 verscheen een verdere uitgave onder
den titel : A jratical treatise on gasligt . Er bestaan een.
f)uitsche uitgave, en ook twee Fransche. De twee Fransche
'Ain, volgens de vermeldingen, met de 3' Engelsche uitgave
gemaakt geweest ; beide zijn van 1816, maar hun inhoud verschilt in hooge mate.
In een dezer vertalingen zonder den naam van den vertaler
Traite pratique de Feclairage par le gaz oil se trouve une description
abregee de l'appareil et du mecanisme les mieux appropries A. l'eclairage
des rues, des maisons et des ateliers de fabrication par le moyen de
l'hydrogene carbure ou gaz de charbon de terre ; avec des remarques
sur Putilite, la sfirete, et la nature en general de cette nouvelle branche
d'economie civile. Ouvratze traduit textuellement de l'anglais de Frederick
Accum, chimiste praticien,, sur la troisieme edition ; d'apres lequel cet
eclairage est etabli par les fabricants, MM. Le Normand et Comp., dans
la salle interieure du jeu de Carrousel, rue Castiglione, a Paris. Orne de
sept planches enluminees. Paris, au Cabinet des Arts, rue Castiglione,
No 28. Imprimerie de Le Normant, rue de Seine, 1816 (15 x 23 cm.,
187 pp., ex libris A. J. J. V.).
(35) Beschrijving van een werkhuis om steden en groote gebouwen
te verlichten door middel van vlam vatbaar gaz nit steenkolen door
Jonkheer J. C. Baron du Tour, lid van het Natuur- en Letterkundig
Genootschap te Alkmaar. In , s Gravenhage en te Amsterdam, bij de
gebroeders Van Cleef, voor rekening van den Autheur, 1817, 36 blzz. (Bibl.
A. J. J. -v.).
(36) Lampadius, Practische Abhandlungen liber das Gaslicht, Weimar 1819.
(37) Prechtl, Anleituug zur zweckmassigen Einrichtung der Apparatezur Beleuchtung mit Steinkohlengas, Wien 1817.
(38) Frederik Accum (Biickeburg 1769 t Berlin 1838) kwam te Londen in 1793 en gaf er een openbaren leergang van chemie en van natuurkunde ; met R. Ackermann hielp hij het lichtgas te London en in andere
Engelsche steden in te voeren. Hij werd bibliothecaris van de Royal
Institution en ging zijn laatste jaren leven te Berlijn. Hij heeft talrijke
werken in het licht gegeven, en buiten zijn boek over het gas schreef
hij werken over toegepaste chemie, over het brouwen, over vruchtenwijn,
over cristallographie, over vervalschingen der levensmiddelen, enz. In
Journ. Chem . Education (1925, 2, 829-851, 1008-1034, 1140-1149) , schreef
C. A. Browne : The life and chemical services of Frederick Accum.
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de vorderingen van het gasbedrijf, met de namen van James
Clayton, Hales, Watson, Murdoch, Lebon, Samuel Clegg,
Accum. Murdoch gaat door om voor de eerste maal in 1792 de
steenkool tot het bereiden van lichtgas gebruikt te hebben,
in 1792 in het graafschap van Cornwall en in 1797 in het graafschap van Ayr. Ook worth Winsor wel voor zijne groote bedrijvigheid, niet voor nieuwe ontdekkingen lof toegezwaaid, alhoewel hij op 18 mei 1804 een patentschrift bekwam voor het
extraheeren en zuiveren van het ontvlambare gas tot het verwarmen en het verlichten bestemd, alsmede over het uittrckken
van ammoniak, teer en andere producten en het verkrijgen van
gaskool.
De andere Fransche vertaling, ook in 1816 te Pariis uitgegeven, ditmaal echter « public et augmente par F. A. Winsor,
auteur du systeme d'eclairage par le gaz en Angleterre », enz.
is :
Traite pratique de l'eclairage par le gaz inflammable contenant une
description sommaire de l'appareil et du mecanisme employes pour l'illumination des rues, des maisons et des manufactures, a l'aide du gaz
hydrogene carbure, tire du charbon de terre ; accompagne de remarques
sur l'utilite, la sfirete et la nature generale de cette nouvelle branche
cl. , economie civile ; traduit de l'anglais sur la 3 e edition de M. Accum ;
public et augm.ente par F. A. Winsor, auteur du Systeme d'eclairage
par le gaz en Angleterre, fondateur de la compagnie incorporee par charte
royale a Londres, et brevete par sa majeste pour l'emploi de ce systeme
en France. Orne de huit planches. Prix 7 fr. A Paris, chez l'auteur, rue
Saint Marc n° 10 et chez Nepveu libraire, passage des Panoramas n o 26,
1816. (14 x 21 cm., 176 pp., ex libris A. J. J. V.).

In het voorwoord zegt de beruchte Winsor, of Winzer, dat
hij eenige deelen uit het bock van Accum heeft laten vallen,
maar dat hij inlichtingen over besprekingen in het parlement
en over prioriteitseischingen er bijvoegt. Op blz. 9 komt ook het
historisch overzicht, maar met aanteekeningen van den vertaler,
daar waar deze door den schrijver meent aangevallen te zijn.
Op dit tijdstip van de Geschiedenis heeft het gasbedrijf een
vaste plaats in de nijverheid genomen. Brussel werd met lichtgas
van af 1819, Luik van af 1835 verlicht. Te Antwerpen werden
de eerste gaslantaarnen in maart 1837 geplaatst; alleen echter
in Augustus 1840, gedurende de Rubensfeesten, werd de openbare verlichting volledig ingericht. In de Geschiedenis van Antwerpen, van Martens en Torf (39) leest men daarover (deel 7,
(39) Deze inlichting kreeg ik van M. De Decker, ingenieur-sc.htikundige der Gasmaatschappij te AutwerpeD.
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p. 742) : « Sinds Lange was men er op bedacht geweest, in da,1
gedeelte van den openbaren dienst verbetering te brengen, bij
middel van het gazlicht. Reeds in 1818 had men daermede willen beginnen, door de verlichting der dokken, rondom welke
men een dertigtal gazlantarens zoude hebben aengestoken; doch
(lit had vooreerst geen gevolg, zoo min als een meer algemeen
oirtwerp van gaz-verlichting, hetwelk in 1824 werd gevormd.
Middelerwijl werd de harstgaz outdekt, en nit de genomen proeven schecn te blijken dat deze gaz zekere voordeelen hoven de
kolengaz bezat. Naer aenleiding van eenige gunstige verklaringen vormde zich in 1836 eene maetschappij, die een kapitael
van 600000 fr. moest hebben. Deze mactschappij bekwam de
koninklijke goedkeuring en begun dadelijk hare werkzaeni
heden, stichtende aan den 131ijdenhoek eene gazfabriek, leggende de gazpijpen of geleibuizen, en in Maert 1837 de eerste
lantaerns aenstekende. Maer nadien ging het dagelijks slapper,
en eindelijk werd de onderneming geheel opgeheven. Nu werd
door de stad in 1840 eene andere overeenkomst gesloten met de
engelsche Vaste1ands-Maetschappij, welke de gebouwen en het
gerief der vorige overnam, en de werken derwijze bespoedigde,
dat men zich reeds in Augusty 1840, tijdens de Rubensfeesten,
met eene gedeeltelijke gazverlichting mogt verblijden ».
Te Gent werd de verlichting van den openbaren weg door
het Koninklijk besluit van 3 Juli 1824 toegestaan, en de straten
werden van of 1 juli 1827 verlicht. In het geheel genomen, is
de leeftijd van het gasbedrijf ongeveer deze van bet onafhankelijk Belgenland; te Gent is het gasbedrijf houiderdjarig geworden. Alhoewel het gezond verstand ons oplegt de wetenschap
als internationaal te beschouwen, kunnen wij bij deze gelegenheid toch niet nalaten vast te stellen dat twee Zuid-Nederlanders, van Helmont met zijne proeven over de gassen,
en Minkelers met zijne opzoekingen .om het steenkolengas
te benuttigen, waardevolle diensten aan de internationale wetenschap en aan het menschdom hebben bewezen.

Een nieuw Mnl. handschrift
van

het Evangelie van Nicodemus
door J. JAcoBs, werkend lid der Kon. VI_ Academie.
Nicodemus' Evangelie is aPocrief d. niet door de R. K.
Kerk onder de H. H. Boeken opgenomen. Het bestaat uit twee
deelen van zeer verscheiden aard en oorsprong. Het eerste deel
nl. de Handelingen of de Gedenkstukken van Pilatus (A cta
Pilati) werd opgesteld in de Grieksche taal op het einde der
4de
oudere Acta Pilati, waarvan reeds in de 2de E. gewag
gemaakt wordt, zijn thans spoorloos verdwenen. Het tweede
deel van het Evangelie nl. de Nederdaling ter helle werd geschreven op het einde der 5" E. De namen der auteurs van beide
afzonderlijke deelen zijn ons niet bekend : het is echter duidelijk dat de schrijvers christenen waren die op eigen gezag Jesus'
goddelijkheid en Messiasschap wilden bewijzen, door een nieuw
en grootendeels verdicht verhaal op to disschen van zijn veroordeeling, zijn dood, zijn verrijzenis. zijn hemel- en hellevaart.
De twee schriften werden mettertijd tot een geheel versmolten,
dat voortaan den naam van Nicodemus' Evangelie dragen zou :
zulks gebeurde wellicht eerst in de 9" of de 10 de E.
De Acta Pilati (eerste deel) genoten aldra zeer grooten
bijval, en werden uit het Grieksch in het Latijn, in het Coptisch, in het Syrisch, in het Armenisch vertaald. In de Grieksche
kerken las men ze aan de vergaderde geloovigen voor, niet als
deel uitmakende van de H. Schrift, maar als een stichtende
geschiedenis door een betrouwbaar en eerbiedwaardig man geschreven. Het tweede deel de Nederdaling werd vooral in
de Latijnsche Kerk verspreid. Jacobus de Voragine (13de E.)
nam het geheele werk op in zijn Legenda aurea en daardoor
vooral geraakte het weldra bij al de christelijke volken van
West-Europa gunstig bekend, en werd gretig gelezen. Een groot
aantal hss. en oude drukken bleven ervan bewaard vooral in
Duitschland en Engelancl.
De katholieke bevolking der Nederlanden heeft over het
algemeen weinig aantrek voor apocriefe evangelien en geschriften gevoeld. Handschriften van Mnl. vertalingen zijn in Nederland uiterst zeldzaam, wellicht ook ten gevolge eener strenge
censuur. Nicodemus' Evangelie evenwel, dat gunstig afsteekt
tegenover de andere aprocriefe stukken, heeft wat meer belangstelling gevonden. Dr. W. de Vreese vermeldt in zijn Bibliotheca
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neerlandica manuscriPta drie verschillende Mnl. lass. van het
Evangelium Nicodemi. Zij berusten te Dusseldorf, te Leiden en
in Den Haag. Van de twee eerste teksten bezitten we slechts
een algemeene kennis, echter wel voldoende om hun verhouding
tegenover andere te kunnen bepalen; doch het derde hs. hebben
we persoonlijk nauwkeurig kunnen instudeeren. Jan Boendale
heeft het Latijnsch Evangelie van Nicodemus en een ander, dat
van Pseudo-Mattheus in het Mbrab. overgezet, en in zijn gedicht Der Leken SPieghel ingelascht, waar hij schrijft : Ende

want ghi alden dach hut den ewangelien hoort doer ghewach,I
Die die ewangelisten scriven, I So laet is die achter bliven;
Ende sal u maken memorie I Van Nichodemus historie, I Die
hi bescrijft herde scone I Van Christum den Gods zone (1).
— In 1528 zag te Antwerpen een Latijnsche uitgave van dit
Evangelie het licht. In 1665 verscheen eveneens te Antwerpen

't Wonderlyck Evangelium van Nichodemus, verrijkt met bondige uitleggingen, begrijPende kortelijk den ouden en nieuwen toestand der H. Roomsche KeTk, door den eerwaerdigen
Aquila Oreinus, bisschop tot Calorchos. Het eerste deeltje van
die zeldzaam boekje is slechts een lage schimp op de Roomsche
kerk en op hare instellingen. Het tweede deeltje (104 biz.) is
het Evangelium van Nicodemus gedrukt na de alleroudste copy
tot Leyden by Pieter Janzoon onder de toorn van Sinte Pancracius kerk. Anno 1478. Dit is een eigenaardig verhaal van
Jezus' laatste dagen, good, verrijzenis en nederdaling ter helle.
Slechts enkele trekken daaruit stemmen met de opgaven van de
boven vermelde teksten van Nicodemus' Evangelie overeen. De
kopij nit het jaar 1478 (indien ze wel bestaan heeft) is spoorloos
verdwenen.
In 1671 verschcen nog een uitgave te Rotterdam 't Wonder-

lyck Evangelium van Nicodemus door den hooggeleerden
Arnold Montanus bezorgd. Eindelijk zij bier nog vermeld de
hoogst eigenaardige beschrijving 'van Jezus' leven en hellevaart
voorkomende in Van den levene des Heren (Uitg. P. J. VERMELT_
Utrecht 1843) ; doch de voorstelling hoe Jezus de vrome zielen uit « de vuile helle ten hemelrike )) voert, verschilt geheel en
al van die, welke in de boven aangehaalde teksten aangetroffen
wordt.
In het jaar 1917 had mijn vriend en medewerker, de Z. E. H.
CORN. RUTS, pastoor van het gasthuis te Diest, het geluk de
hand te leggen op een nieuw, alleszins merkwaardig Mnl. hs.
van Nicodemus' Passie, dat alweer weinig overeenkomst heeft
met de tot heden bekende Mnl. en Nederlandsche hss. en afdrnk-

LEN,

(1) Dr. M. DE VRIES, Der Leken Spieghel, II, cap. 36, vs. 109 (uitgave van 1844).
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ken van Nicodemus' Evangelic. Het perkamenten boekje, klein
x 8 Y2 ; het beschreven gedeelte:
in-octavo, van 112 blzz. (12
8 x 6) werd gevonden onder eenige devotieboeken toebehoorende aan het Begijnhof van Diest. Omslag en band ontbreken;
geen enkel teeken van herkomst of vroegeren bezitter ! De tekst
werd met veel zorg en duidelijk rechtstaande letter geschreven.
De Brie titels (een vooraan, twee in den loop van 't verhaal voorkomende) zijn rood ; de twaalf eigennamen vooraan, de namen
von Jezus en Christus, de aangehaalde teksten in 't Latijn zijn
in 't rood onderlijnd; de hoofdletters met een rood streepje
doortrokken. Eenige initialen zijn in 't blauw, de aanvangsletter
is daarbij smaakvol geteekend. De talrijke verkortingen werden
in het hs. zorgvuldig aangeduid. Als leesteeken komt alleen het
punt voor; het client zoowel om een bijzin als om een hoofdzin
of te scheiden (1).
Het hs. \verd, te oordeelen naar het geschrift, het perkament
en de taalvormen, ongeveer het midden der 15 4e E. geschreven;
bet schijnt alweer niet heelemaal oorspronkelijk. Zulks bewijzen
1. de in de 15" E. lang verouderde vormen of woorden met verouderde beteekenis : vericht (Mnl. vergicht, door jicht aangedaan) fol. 3, ghenoghen (verl. deelw. van niegen) fol. 8, uytsettich (melaatsch) fol. 20, scede (kruin van het hoofd) fol. 23,
onsculden (Mnl. meestal: on(t)sculdighen) fol. 30, drogher (bedrieger) fol. 30, verdenen (uittrekken) fol. 33, knevel (boei,
strik) fol. 82, modden (troebel maken) fol. 88, scheme (schaduw)
fol. 92. Deze en andere woorden, meestal tot den oostmnl. taalschat behoorende, wijzen op een oorspr. tekst nit de 13' of de
14de
; _ 2. enkele malen treffen we een kleine glosse, waarschijnlijk door den copiist ter verklaring ingelascht : hi is in syn
contrey, dat is in syn lant, fol. 51 ; — in een reyn sindoem, dat
es een cleet, fol. 40 ; — van... euwe, dat es van hare Witten,
fol. 75; — 3. talrijke varianten komen voor in de spelling, Welke
tot twee verschillende tijdvakken kunnen (2) behooren : wet, wit;
met, mit; stemmen, stymmen; es, is; vensteren, vinsteren; wel,
wael ; maer, mer ; ware, weer ; eerste, yerste ; steenen, steynen ;

(1) In den hier onder afgedrukten tekst worden de verkortingen
volgens de taalvormen van het hs. zelf opgelost. Voor het overige
wordt de tekst met vermelding der pagineering van het
getrouw
weergegeven d.
zonder wijziging van onregelmatige of verrassende
vormen en van de weinig consequente spelling. Waar een woord of
een vorm zichtbaar misschreven of weggelaten werd, wordt zulks in
nota vermeld. Tusschen haakjes wordt een onderwerp soms ingelascht.
(2) Waarschijnlijk echter hebben we in : wet, met, stemmen, es,
vensteren, wel, maer, ware, eerste, steenen, teeken, lieden, heden, sullen, Michiel, gaet, staet, gheseit, enz. vormen uit de Westmnl. schrijftaal naast de plaatselijke dialectvormen : wit, strnmen, is, enz.
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teeken, teyken, lieden, luden; heden, huden ; ^ achelden, nichleii;
sitilem, solen; illichiel, Machiel; gaet (2 p. sg. imper.), ganc;
staet, steet; gheset, gheseet, enz.
Dit alles verraadt wel een copiist, die zelf den tekst goed
verstond, doch hem bij he,L afschrijven zonder vast plan wij
zigde.
De tall van het hs. (vocalisme, consonantisme, flexie, woordenschat) is overwegend 13raba II isch. Dit bewijzen 1. de vormen
met en zonder umlaut : hedde 38 n. hedde; ware n. weer . 42;
steet 11 n. staet, selen n. sullen (passim), rueren 48, ghevuert 58;
alniechtig 73, enz.; — 2. de regelmatig voorkomende spelling en
klanken als : raetslieden, ghesont, mesdadigh, crachten, seide,
hare, teeken, loepen (passim) enz. ; — 3. de onbepaalde wijs der
ww. : siene, smerene, soekene, stervene (passim) enz.
Anderzijds wijzen talrijkc bizonderheden op een Limburgsch
dialect. Laten we de Limburgsche Sermoenen van + 1335 (1)
uit de omstreken van Tongeren met de taal van ons hs. vergelijken. Ten eerste hceft ons hs. evenals de L. S.
a' vaak umlaut van 71 : onmechtig 48, gedechtenis 43, almechtig
87 (z. L. S. § 19); hedde, heds (haberet) 28 (z. L. S. § 215).
b; umlaut van d: weer (esset) 47, weert 44, ghebeert 21, z.
L. S. § 23, 207.
c) i nit oorspr, i of e : Fielder (rechter), stymme, vinster, wit
(wet) (passim).
d) i uit a vO6r n. --1-- cons. : ghedinct, inynsche.
el do gebied. wijsi, 2 p. sg.: ganc 4, 19; slant 19, sick (vide) 36;
z. L. S. § 266, 222.
fi de 2 sg. in. praes. : siest (vides) 78, 49, naast sist L. S.
§ 206.
g) apocope van t achter ch : gheplaech 56, gheleech 43, Tech
64; z. L. S. § 121.
;,) enkekt gevallen van klankrekking : haerde 28, saerc 47,
seecht 2, haertneckig 29, liecht 79.
Daarenbenen vindt men in ons hs . nooit wat nochtans voor
een Limburg-sch dialect kenmerkend is :
a ) d in 't fart. na een harden cons. : maecde, of in het suffi-v-ede :
die fide; z. L. S
6.
b) gevallen van rekking als in L. S .laein (lain), saet (zat),
staec (staid, z. § 16,
O umlaut van a en a als in : enxi, beheldere, z'elsche, psehne,
z. L. S. § 19
(i ) oorspr. ) bewaard in woorden met umlautsfactor als in :
himel, bildc, versikeren; z . L. S. passim.
(1)

kern, Pe ihnb. Sermoc nen,

(;roningen, 1895.
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Uit deze vergelijkiiig blijkt alzoo duidelijk dat ons hs. niet
in de prov. Limburg, maar ergens op de Brabantsch-Limburgsche
grens ontstaan is.
Het Keurboek van Diest ( 1420) mist nog meer dan de
Keure der Wollewevers van Diest (1333) (1) al de boven vermelde
klanken en vormen eigen aan de Limburgsche dialecten, en bezit
daarentegen de klanken, vormen en woorden welke we in ons
hs. aantreffen : dreegt 19, cleghere naast claghen 17, wescht
(lavat) 20, mesbiet 21, suelen 8, richters 4, bringt 5, missetijt 5,
rinde 1 enz.
In « Dit es dboec van den Rinthen, die den gasthuse van
dyeste toebehoren anno 1348 » en in : « Dit syn die thise (d. i.
cijnsen) ende rinten van den groten gasthuse van dieste anno
1392 » vinden we juist, zooals in ons hs. letterlijk de zelfde termen : often Bergh, of) clze inarf:t alomme, bider ponthe, dinge-

lantstrate, sculdech es, hone, hoere, hoernoc, hornec, iaerleex te
heffene, buten der vriheit, tieghenwordech, enz. — Het besluit
ligt voor de hand : ons hs. van Nicodernus' Passie , dat hier
daar tamelijk jonge vormen v ertoont, werd in de eerste helft der
15de
afgeschreven, en bepaald te Diest : Men lette trouwens
op de treffende overeenkomst tusschen het vocalisme en den
woordenschat van ons hs. en het Diestersch dialect, b. v. in ons
hs. hedde (hadde), weer (ware), inghel, /unite (kenne), mins. he, selen (zullen),, ierste of ieste (eerste), Beet, princhen.
Fen paar vormen, die meer aan het Hagelandsch eigen zijn,
loch te Diest ook gehoord worden : ich, mich, uch komen in
ons hs. niet voor.
Uit dit alles blijkt dus dat ons hs. geschreven werd ofwel te
Diest zelf, ofwel in de naaste omgeving, en in dit laatste geval
niet in Brabant niet in de Kempen, maar wel in de richting van
Hasselt. Het geheele onderzoek staaft ten voile het vermoeden,
dat bij de ontdekking van het hs. natuurlijk oprees : het hoekje
is gebleven waar het geschreven werd voor ongeveer zes eeuwen.
We mogen verder onderstellen dat ons hs. het werk is v an de
Lusters uit Mariendaal te Diest, die zich toen bezig hielden met
het afschrijven van boeken, en daarin een groote vaardigheid
sadden verworven (2).
De tekst van ons hs. sluit zich, `vat het eerste deel betreft,
aan bij den Let. tekst van Tischendorf (3) en voor het t\veede
(1)

Versl. en Mecled. del- Ken. Vl. Ac. 1906, blz. 677.

blz. 382.
(3) Tischendorf, Evangelia Apocrypha„ Leipzig, 1853. Om de afwijkingen in de verschillende teksten klaarder te doen uitkomen geeft
Tischendorf voor de Acta Pilati twee Grieksche teksten en een Latiinschen ; voor de Nederdaling een Griekschen en twee Latijnsche.
(2)

RAYMAEKERS, Kerkelijk Diest,
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deel bij den Lat. tekst aldaar, recensie A. Nochtans komen
vele en groote afwijkingen voor. Buiten het Ile hoofdstuk, dat
in het hs. wel met opzet weggelaten went en het 28' en 29gte,
die eveneens ontbreken, zijn hier en daar nog enkele volzinnen,
en brokken van kant gelaten. Daarentegen werden andere punten veel meer ititgebreid, en ook totaal nieuwe elementen ingelascht, als daar zijn de geeseling en de kroning met doornen. De
omwerking schijnt tot nog toe het werk geweest te zijn van den
Nederlandschen vertaler. De onoorspronkelijke, ingeschoven
stukken, worden in het afgedrukte hs. tusschen haakjes geplaatst.
Over de innerlijke waarde van ons hs. in historisch en taalkundig opzicht hoeft thans niet veel meer gezegd. We staan hier
voor een tekst, die eenig is in zijn soort (1) in de Nederlanden,
cindat hij naast de drie bekende hss. uit het buitenland een
gansch afzonderlijke plaats inneemt uit hoof de van den inhoud,
die overal en soms zeer merkelijk van de bekende dietsch
werken verschilt. We maken hier kennis met de godsdienstige
overlevering en de vrome vertellingen, welke in Zuid-Nederland in de middeleeuwen nog bestonden. En vooral we hebben
hier een mooie brok dialectische taal aangaande zaken welke
in onze Mnl. akten maar zelden besproken worden; vandaar
ook leggen We hier de hand op eenige specifiek Oostbrabantsche termen, welke bij Verdam zonder of silhans met weinige
tewijsplaatsen vermeld staan.

(1) Op het laatste oogenblik — jammer genoeg ! -- vernemen wij
dat nog een half dozijn hss. in private boekerijen in Belgie voorhanden
zijn.
— Een woord van hartelijken dank zijn we hier ook den Z. E. H.
Pi of. Dr. ET. VAN CAUWENBFRGH, conservator der Universiteitsbibliotheek
te Leuven verschuldigd.

Het Evangelie van Nicodemus
EERSTE DEE',

DE HANDELINGEN VAN PILATUS.
I HOOFDSTUK (1).

fol. 1. Alhier beghint Nychodemus passie. Anas, Cayphas ende
Dadamus, Gamaliel, Natanael, Judam, Levi, Neptali, Alexander, Tcherarius, Nychodemus ende Ioseph, deze xii princhen
van der wet ende iiij anderen van haren raetslieden namen raet
te samen, doen si Her Jhesum hadden doen vanghen, wat si best
met hem doen souden, dat hi alsus haer wit ende haer loy (2)
te niete maken woude; ende woerden des onderlinghe te rade,
dat si met Pylato daer of spreken wouden.
2. Aldus ghinghen si tot Pylatum ont onsen lieven Here Jhefol 2 sum te besculdeghen ende te messegghen (3). Doen si tot Pvlatutn
quamen, doen seide hoor voerspreke (4) aldus : Heer her (5)
Pylatus, hier es dose Thesus, die teghen ons wet gheet (6), die
%V wel kinnen ende weten dat Joseph die smeeds sone(7) es ende
s5, ns wijfs Marien. Ende(8) seecht dat hi Gods Bone es, ende dat
hi een coninc es, ende doet noch dat quader es : Want hi violeert
den saboth, hi brect die vierte (9) op onsen heilighen dach, ende
hi wilt onse wet met alien (10) te niete maken ende destrueren )).
Doen antworde Pvlatus: « Dese man daer ghi mi over claecht.

(1) De titel, de opgave der hoofdstukken, de hoofdletters en de
zmteekens (het punt uitgez.), Welke in het hs. ontbreken, zijn hier
bijgebracht, zooals zij in den overeenkomstigen tekst der Evangelie apoclypha (Tischendorf) voorkomen. -- Van verwijzingen naar andere
ens bekende mill. lass. of teksten kan Been spraak zijn, oindat niet
alleen de inhoud, de gedachtengang, maar zelfs de bewoordingen uit ons
its. zoo weinig- met die uit andere bronnen overeenstemmen.
(2) Era. loi, wet ; de wet van Mozes.
3) Messeggiten, beleedigen.
(4) Voerspreke, Limburgsche worm naast voersprake ; mnl. voerspi ekes ; woordvoerder.
(5) Her door apocope nit herre, was oorspr. een vocatief ; komt
ecl'ter later als vocatief voor, en ook als nominatief, soms nog verboncien met here.
(6) Gaat.
(7) Font van den vertaler : alle teksten hebben : Jezus is de zoon
van een timmerman. Lees : dat hi Joseph des timmermans sone es..
(8) Vul aan : hi.
(9) Vierte : de viering van een kerkelijken feestdag.
(10) Met allen : door alle middelen.
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wat eest dat hi thegen uwer wet seecht, ende hoe wilt hi se to
niete maken ? ».
fol, 3 Die princen der Loden antworden weder : « In onser wet
staet ghescreven, dat men gheen were doen en sal opten saboth.
Ende dese minsche heeft ghesont ghemaect ende ghenesen opten
saboth menegherande minschen. Hi heeft verleemde (1) liede
hoar lede ghesont ghemaect, doeve horende ende stomme sprekende ghemaect; verichte (2) liede ende melaetsche, lasersche(3)
minschen ghercynicht ende ghenesen; ende die den duvet binnen
hadden, lien heeft hi se uytgeworpen. Ende al dese werke heeft
hi opten sabbat ghedaen ».
Doen sprac Pylatus : « Voerwaer, ghi heren, (4) dit en dun
cken mi gheen quade werken wesen noch gheen mesdaet ».
fol. 4 Ende si seiden Nveder tornichlijc (5) : « Hi heeft mesda .?.. n, hi
es een mesdadich minsche, een bose wicht (6) ende een toeveraet,
ende in den name van Belsebuc, des princen der dm elen, soc
werpt hi dic duvele uten besetenen minschen Elide Pylatus
antworde hen : (( Hi en doeghes (7) vrijlijc niet metter macht
des duvels, mer overmits (8) der crachten Gods ».
2. Docn antworden hem die laden : « Wi bidden di (9) als
den hoer, dattu ghebieds dat men hem voer di bringhe int dinghuys of in die vierscaer ». Doen seide Pylatus : «Wi willen hem
gherne horen spreken. » Ende hi riep enen sinen loper (10) ende
seidc hem . «Ganc(11) henen gheringhe(12) ende brinct Jhesum
bier tot ons in die vierscaer », Die loper ghinc henen om Jhesum.
fol 5 Ende doen hi tot hem quam, ende sach hem aen, doen viel hi
voer hem op sijii knien ende beedden ane (13), ende toech (14,
sinen ovcrsten roc nyt, ende spreidden voer Jhesus voete ende
seide : (( beer, ganc hier over ende count in die vierscaer; want
mijn here wilt met di spreken ».
(1) Verleentde, verl. deelw. van verleniten : een liehaamsgebrek
liebbend, kreupel.
(2) Vericht, zeer zeldzaam; ook vergicht, verjicht : door jicht verlamd.
(3) Lasersch van Lazarus, syn. van welaatsch; misschien een glosse
(4) Ghi heren, vocatief.
(5) Tornichlijc : met gramschap.
(6) JV!cht schepsel; van de le E. af werd het woord bij bose
geN oegd : bosewicht, booswicht.
(7) Doet es.
(8) Maar door.
(9) Di : dat. en acc. enk. U.
(10) Ren van zijn boodschappers.
(11) Gan c, geb. wijs : ga.
(12) Spoedig, snel.
(13) Beedde hem aen, d.
aanbad hem ; van aenheden, aenbeedde,
aengebedet.
(14) Toog, imperf. van tiegen, trekken.
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Doen dat die Ioden saghen, dat Pylatus loper Jhesum eerde
ende aanbeede, doen riepen si al te samen met eenre stymmen (1)
tot Pylatum «Heer, waeromme en doestu Jhesum Diet eyschen
of manen met enen van dine scherianten of maenres (2) als men
thesdadeghe liede pleech te halen. Du sendes diner loper tot
fol. 6 hem. Doen hi bi hem quam, doen aenbede (3) hine (4), ende
spreidde sijn elect op die eerde ende hieten (5) daer er gaen
tot di, du woudes (6) hem spreken ».
3. Doen riep Pylatus sinen loper tot hem ende vrachde hem:
« Segt mi, waeromme eLrdestu desen Jhesus? Wat kinnisse hebstu met hem ? » Dii loper antworde ende seide : « Trouwen here,
doen ghi mi sendet tot Alexander, doen saghic desen selven Jhe
sum comen riden op een eselin. Ende der Ioden kindere braken
tacken ende riser (7) elide palmen van den bomen ende worpense
opten wech, dat hi daer over riden soude. Ende someghe van
hen togen (81 haer cledere uyt als ic nu dede, ende spreidense
i ll sinen weghe ende riepen : Osana ! Osana! ))
fol. 7 4. Doen seiden die Ioden : « Wannen (9) comt di, du die
een griec best. dattu hebreeusch sprekes ». Doen antworde
hen die loper ende seide ((IC heb dat woert wel onthouden ;
want ic vraghes enen bebreeuschen, wat dat te segghen ware :
C'sana. Ende hi seide mi: Si riepen, behout ons die der (10) bist
int hoghe. Willecome moetstu sijn ende ghebenedijt bestu, die
der comes in den name des heren ». Doen vraechde Pylatus den
Ioden : «
dat waer? Hest alsoe vele te segghen in onser spraken? » Ende si seiden : « Iaet (11), here ». Doen seide hi weder •
Waeromme ordeldi(12) clan selve der kinder lof int goede, ende
fol. S des knechts lof int quade? Ende waeromme berespt ghi of besculdicht ghi Jhesum? Wat heeft hi u mesdaen?»
Doen sweghen die Ioden ende saghen malcanderen aen, ende
Pvlatus seide tot den loper : « Ganc ende laet Jhesum incomen ». Die loper ghinc tot Jhesum ende seide : (( Here, comt
totten richter, hi wilt di spreken ».

(n Stymme, stemme.
(2) S'clieriatnt, sergeant of maenre, deurwaarder.

(3) Derde sehrijfwijze op een bladzijde : aenbeedde, aenbeede.
(4) Aenbede hinc, aanbad hij hem.
(5) Hieten, gebood hem.
(6) Gij wildet.
(7) Riser, meervoud van rise, rijs, afgehouwen tak.
(8) Toghen, trokken.
(9) Wannen of walle ' , van waar, dus van waar komt aan u, gij die
yen Griek zijt, dat gij...
(10) Per, daar.
(11) Jaet, Ja, bet (is waar1.
(121 Ordelcli, oordeelt gii.
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5. Doen Jhesus met hem in dat dinghuys of in die vierscaer
quam, ende vocr der Boren stonden des richters sergante, ende
Madden ghelaiven (1) in die hant, daer wimpels met teyckenen
gemaelt aen hinghen. Doen Jhesus daertusschen doer ghinc,
doen boeghen hen die ghelaiven boven mette teyckenen, recht
of si hem ghenoghen (2) hadden ende aenghebeedt. Doen dat
f ° 1. 9 (lie Ioden saghen, dat (lie teyckene der glaiven alsus boeghen
elide nicchden tot Jhesus eren, doen worden si tornich ende
seiden dat die -,erg-anten solve mette hant daden die de ghelaiven hielden. Doen scout (3) Pylatus die serganten ende vraechGC hen wat hi (4) daer mede meynden. Ende si antworden
hem : (( En scelt ons Ilia, want \vi en eren hem niet. Scelt
tcyckene die hem aenbeden ».
6. Doen sprac Pylatus den priiicen der Ioden toe en seide :
(( (p hi heren elide ghi nwcsteren -van der synagoghen, last ons
cut wonder \vael (5) proeven. Nemet xij die stercste manne uyt
uwen lieden di glli ghckiezen cont, ende laat se dese ij ghelaifoi.io houden, dat wi sien moghen of si dan oec noch van hen
seiven boghen selen teghen deser xij mantle wille ende buten
haer toedoen ». Dit docht hen goet. Si name xij sterke manne
Bide setten vi mans aen die een ghelaive, ende vi mans aen die
ander ghelaive. Elide Pilatus riep sinen loper, ende seide tot
hem (( Cane en leide Jhesurn daer buten, ende als wi di
roepen, soe bringhen weder in ». Doen Jhesus uyt was, doen
gheboot Pylatus dese xij mans, die de ij ghelaiven souden
houden, op Karen hals of te Slane, dat si die ghelaiven al stijf
hielden, dat si saghen dat si niet en boghen. Ende hietse gaen
staen binnen voer der doren daer si te voren stonden, ende
fol. t1 dede Jhesum \veder inhringhen. Alsoe baude als (6) Jhesus
\\ eder tusschen de xij mans henen ghinc, doen boeghen hen
beide die ghelaiven emmer (7) al soe langhe als si te voren
gliedaen hadden, buten toedoen ende teghen wille der gheenre, die se hielden.

(1) Chclaive of glavie, labs, speer, waaraan wimpels zijn bevestigd,

suindaarden.
(2) Gltenoglicn, vett deelw. van niegen, nooclt (of niechde, zie be
nolen), glicnoghen, met den ace., al buigende groeten.
(3) Scholl, bekeef.
(4) 1. si.
(5) Traci, wel.
(6) Alsoe halide (bd. bald) als, zoodra als.
(7) 1ntmer : toch, ten ininste.
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III

HOOFDSTUK (1).

1. Doen riepen die Ioden. « Die tuyscher doet(2) met to yerlien. Her richter here, vaert N,oert metten man ma sijnre verdiensten. Wi hebben in onset wit, dat Wi nieman en moghen
(loden ». Die richter seide : « In uwer wet steet : « Non occides... » (3).
2. Ende (hi) ghinc met Jhesum alleen in die vierscaer, ende
fol. 12 liet dandere nvtgaen, ende seide tot Jhesum : « Tu es rex Jitdaeoruiii; du best der Ioden coninc? »
Jhesus antworde hem:
Segghestu dat uyt di selven of hebbet di ander liede gheseet
van mi? » — « Ben ic dan een lode? » sprak Pylatus. « Dyn
vole ende dyn 1.1scoppen (4) hebben di mi ghelevert; wat hebstu
ghedaen ? » Doen antworde Jhesus : « Mijn rike en es van d,2ser
werelt niet; ware mijn rike van deser werelt, mijn dienres verlieten (5) wael dat ic den Ioden niet ghelevert en ware. Mer
nu es mijn rike hier niet ». Doen seide Pylatus : « Du seghe van
Clinen rike; daerom bestu oec coninc ! » Ende Jhesus antworde
hem : « Du seghest ; want ic ben coninc. Ic ben in dat gheboren,
ende
daeromme ben ic inder werelt ghecomen, dat ic ghetuychfol . 13
nisse sal gheven der waerheit. Ende wie in der waerheit es, die
l'oort mijn st ymme ». Doen seide Pylatus : « Wat es die Waerheit? » Jhesus seide : « Die waerheit is van den hemel nedercomen. Verstaet die waerheit, die metti sprect. Nemt ware hoe
si, die waerheit ordelen, die macht hebben opter eerden ».
IV HOOIDSTUK.

1. Al die wile (6) dat Jhesus dit sprac, soe ghinc Pylatus
uyt der vierscaer totten Ioden, ende liet Jhesum alleen daer in,
ende sprac alclus totten Ioden : « Wat wildi dat ic met desen
man doe? lc en vinde gheen sake aen hem, daer hi den loot
merle 1erdient heth ».
(( Wi weten saken ghenoech », seiden
die
Ioden; « want hi heeft gheseet, hi woude den tempel Gods
fol. 14
breken ende destrueren, ende binnen drie daghen weder maken.
Ende men heeft daer wel over ghemaect (7) xLvr iaer die hi
hem vermet (8) in drie. daghen to maken». ((Ghi siet wael, seit
(1) I-Tet tweede hoofdstuk ontbreekt in ons hs.; de Joden werpen
er een smet op Jesus' geboorte.
(2) Tuysclier, bedrieger ; doet, doet het.

(3) Non occides (latijn), gij zult niet dooden.
(4) Bisscoppen; een heidensch of Joodsch priester.
(5) Verlieten, verl. tijd van verlaten, verlossen, bevrijden, behoeden
(6) Al die wile, heel den tijd, terwijl.
(7) A an gewerkt.
(8) Fri vermet hem, hij stelt zich vermetel aan.
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hi Pylatus, dat ic aen synre doot gheen scuut (1) hebben en
wille». Doen riepen die Ioden : «Syn doot en syn bloet come
op ons ende iop onse kindere ».
2. Doen nam Pylatus die princen van der wit ende die priesteren ende die dyakenen van der synagoghen ende die meestere
van Karen loye te gadere te rade over een side (2), ende seide
hen : (( Chi heren en vaert aldus niet voert met desen dinghen.
Alle, die saken die ghi desen minsche oplect (3) daer en heeft
oi.. 15 hi den doot niet mode verdient ; noch met sicken te ghenesene
noch mette vierten op ten sabbat te brekene». Doen seide die
priestere : « Hi heeft mesproken teghen God ende geblasfemeert,
elide \Vic dat dit doet, dien sal men doden ».
3. Doen dede Pylatus Jhesum daer buten voer hem bringhen ende voer die Ioden, ende sprac tot hem : « Wat sal ic
doen metti? » Ende Jhesus antworde : Dattu doen suls (4).
Moyses ende die andere profetecrden van m ynre doot elide van
roynre opverstentenissen » (5).
Doen seiden die Ioden : « Hoert daer selve noch meerre
inissprekinghe ». — (( Dune u, sprac Pylatus, dat hi misseit
heeft, soe leidten in ewer synagoghen, ende ordelten na 11We
fol 16 wit ende na uwen love ». Si seiden : « Wie teghen Cod missprect, dien soude men steynen (6). Mer Zvi willen dat men
desen cruce » (7).
Doen seide Pylatus : « U wille en es niet goet ».
Ende (hi) sach daer vecl goeder minschen om screyen,
diet (8) leet was, dat men Jhesum aldus leidde ende mishan
delde. Ende (hi) seide noch eens toten volke : « Waeromme
soude dose minsche sterven?». Ende si riepen vaste: « Want (9)
hi blasferneert, ende want hi seecht dat hi coninc es ».
V HOOFDSTUK.

1. Doen quam Nycodemus, een van de Ioden, ende seide
tot Pylatus ende toten anderen princen ende meesteren van der
wit ende seide : « Her richter here, eest (10) u lief dat ic een
torte redene spreken mach, met uwen oerlove, van desen min(1) Scout, schuld.
(2) Over een side, op zij.
(3) Op/ect, ten laste legt.
(4) Su/s, moet.

(5)
(6)
(7)
(8)

Opverstentenissen, verrijzenis ; verder opverstaan = verriizen.
Stevnen, steenigen.
Cruce, kruisige.
Diet, aan wie het.

(9) Want, onidat.
(10) Eest, is het.
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sche? » Ende Pylatus seide : « Spreect coenlijc wattu wits ».
17 (( Soe seg ic, sprac Nycodemus, dat ic desen princen ende heren
mine ghenooten alte (1) gherne vraghen soude, wat si desen
man tyen (2) willen, die alsoe vele glorioser teekene encle miracleren (3) ghedaen heeft ende sulke teekene, dat nieman sulke
en dede der ghelike. Ic woude hen alien gherne bidden, dat
den gueden man met vrede lieten, tot dat si saghen of syn teekene van Gode waren. Want syn si van Gode, soc selen si wel
dueren. Want wi vinden van Moyses ghescreven dat hi veel
teekene dede van Gods weghen in Egypten vocr den comne
Pharo ; ende James ende Mambre (4) deden oec teekenen ; mer
t . 1. 18 si en mochten niet dueren, want si en waren van Gode niet.
Ende sien wi dat des mans teekene hier dueren ende van Gode
syn, soe laten wi hem billies met vrede. Ende soe en heeft hi
den doot niet verdient ».
2. Doen Nycodennis dit ghesproken haddc, doen riepen die
I oden : « Ha, du best van sinen discipulen, du sprees voer
hem ». « Gin heren, seit hier Nycodemus, die richter sprect
selve vocr hem, nochtan en es hi syn discipel niet ». — « Ja,
seiden si weder, du best van sinen discipulen ; deel moetstu met
hem hebben ». Ende Nyeodemus seide : « Amen. Voer dien
vioec en gruwelt mi niet )) (5).
VI

HOOFDSTUK

1. Doen Nycodemus sus coenlijc sprac, doen baden vast
fol. 19 vele goeder liede oerlof den richter, dat si oec sprcken mochteu.

Ende Pylatus antworde : « Wie spreken wille, die spreke
hants ». Doen seide een lode : « Ghi heren, het es u alien meest
condich (6), dat ic xxxviij iaer op mijn bedde vercropelt (7)
hadde gheleghen in groter pinen ende dootliker siecten, doen
rll dese :rhesus ghenas. Ic wert voer hem ghedraghen met
minen bedde; doen sach hi mi ane ende (hi) hem ontfermde
myns, ende hi sprac: «Stant op ende nemt dyn bedde ende
gone)). Ende ic stont op ter stont al ghesont, ende nam mvii
bedde op minen p als ende ghinc myns weechs a (8). Doen
riepen die Ioden : « Op wat daghe waest (9), dat di dit gescie(1) 1. alle.
(2) Tyen, ten laste leggen.
(3) 1. miraculen.

(4) Jammes en Mambres.

niet, ik ben niet bang van die vervloeking.
(5) Het gru7'elt
(6) Condicli, bekend, hetzelfde als cont.
Vcrcropelt, rnnl. : vercrepelt,
(8) 1k ging mijnen \veg.
(9) Wacst, was het.

(7)

verkrippelt, gebrekkig.

-
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fol. 20 de ». Ende hi seide : « Op enen Sabbat ». « Ya,, hoordi dat

wel, her richter, seiden si, wi seiden u wael, dat hi den Sabbat
niet en viert ».
2. Doen stoat een ander Iode op ende seide : « Ic lach bi
etien weghe al buntende bat. Ende Jhesus leet (1) voer mi:
ende (ic) riep hen aen dat hi myns ,ontfermen woude, ende hi
leide syn p ant op mi, ende ic sach al claer, als ghi noch sien
moecht ».
Doen sprac noch een ander : « Chi hint mi nicest wel, dat
is uytsettich(2) ende melaetsch was, ende hi heeft mi ghenesen».
\r/Y I .1 EL' OOFD U .
DWI riep Len wyfken : « lc lack xij iaer siec, ende hi
ghenas ini :net enen woerde ».
VIII
HOOFDSTUK

Elide sunderlinghe veel andere riepen « Jhesus es cell
fol . 21 warachtich profete, ende heeft macht over die duvele, daer om‘e

priesters gileen macht over en hebben. Wi weten doch alle wcl,
dat hi Lazaruiii wander loot verwecte, doen hi Brie daghe begraven hadde gheweest a. Doen Pylatus al dit goede gemych
van jhesum hoerde, doen seide hi : « Chi heren, waeromme
sonde men desen man doden. Het dunct mi een b,erve (3) reckelije (4) heilich minschc wesen
TX TioovpsTuR.
1. Doen riep die richtcr Nycodennis tot hum, ende die ander
xij minschen, die goet van Jhesum ghetuycht hadden (5) ende
seide hen : « Chi heren, wat soc raeddi mi met desen minsche
te doene; ghi si,et wel hoe dit vole roept ende gebeert (6), raedt
Yoi. 22 mi doch dat beste ». Elide si seiden hem : « Wi en weten di wat
raeden; doet dat di best danct ; laet si begaen ». Daer Bede
Pylatus al tfolc te samen roepen, ende seide lien : « Chi heren,
het es een oude ghewoente ende costume onder u, dat men .opted
paeschdagh a enen ghevanghenen uten kerker los ende vri pleech
late te p,-aene. Nu ln:1)hen wij ij ghevang-hene ; die ene es ghevanghen van verrade ende van moerde, ende die ander en heeft
(1) Led, ging, van Udell, voorbijgaan.
(2) Uytsettich, mnl. utesettich, rnelaatsch, van ittesitten, buiten de

de stad zittende en verblijvende.
(3) Bert, Nerve, braaf, deugdzaam.
(4) Reckelijc, rikelic, machtig, uitstekend.
(5) T-Tet getnigenis Bier 12 mannen komt voor in het weggelaten
2`1 hoofdstuk.
(6) Gebeerl, gehaart, hevige gebaren maakt.
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Veen mesdaet ghedaen met alien (1). Welc van beiden wildi dat
ic u quijt geve (2) ? ». Ende die Ioden riepen al ghelijc: « Laet
ons quijt Barabbam ».
« Ende wat wil ic dan met Jhesum
fol 2:3 doen? » vraechde hi hen weder. — « Dien willen wi dat ghi
hangt aen (ien cruce », riepen si alle met luyder stymmen.
[Doen dede Pylatus Jhesum weder in leiden ende dede hem
syn cleedere al uyt trecken ende aen ene columpne (3) binden,
ende dede soe sere met gheeselen ende met roeden slaen, dat
tai niet gheheels aen sinen live en behielt vanden sceden(4) syns
hoefs toten solen synre voeten toe. Ende alsoe mesmaect ende
meshandelt, namen die ridders Jhesum ende dede hem an een
purpere cleet ende setten hem voer hen neder, ende vlochten
fen crone van scerpen dornen ende dructense hem met houtc..'ren (5) ende met stocker_ op syn hoeft doer swaerde (6) ende vel
ende vieesch toten beetle der heernpanne (7) toe, dat hem dat
fol 24 werm bloet daeruyt liep over syn overscone minlike aensichte.
Ende gaven hem een riet in die hant als een ceptrum (8) ende
1,-nielden al spottende voer hem neder ende seiden : « Ave rex
i , ideorum ». God gruet u coninc der Ioden, ende sloeghen hem
dicke ende vele aen syn kinbacken, die eene metter vuysten, die
a1 der metter vlaker hant ende toeghen (9) hem metten oren,
ende roepten (10) hem metten hare ende metten baerde ende
spuden hem in syn aensichte ende daden hem al die smaclenisse
die se viseren (11) conden.
Elide doen ghinc Pylatus weder nyt toten volke ende seide:
((Siet, ic sallen(12) u hier doen leiden voer u, dat ghi sien moecht,
fol. 25 dat ic gheen zake in hem en vinde ». Doen liet hi Jhesum halen,
ende hi quam daer uyt met purpere ghecleet, met eenre doriienre cronen op thoeft. Ende Pylatus sloeg Jhesus cleet op, dat
si sien souden hoe hi mesmaect waere, ende seide : « Ecce home),
siet hier den minsche ».
(1) Gheen... met alien = hoegenaamd geen. Verg. niemendal,
nets met al.
(2) Quijt geve, loslate.
(3) Columpne of colompne, kolom.
(4) Sceden syns hoefs, kruin van zijn hoofd, hoofdschedel. In die
1 , eteekenis komt het woord in het Mnl. niet voor.
(5) Houteren, my. van hout, stukken hout.
(6) Swaerde, de met haar begroeide kruin van 't hoofd, mill
Z\ oord, zwaard.
(7) Heernpanne of hernepaline, van herne en panne, ndl. hers€npan, schedel.
(8) Van 't Latijn sceptrunt, schepter.
(9) Tocghen of togen, trokken van tiegen.
(10) Roopen, trek-ken.
(11) Viseren, uitdenken.
(12) lc sallcn, ik zal hem.

— 561 —
Doen die bisscoppen ende die princen ende dat ander vole
Jhesum alsoe saghen, doen riepen si : « Crucifige, crucifige
eui'n; » Cruysten, cruysten (1).
Pylatus antworde hen: « Neemten selve ende cruysten,
want ic en yin& gheen zake in hem ». Doen riepen die Ioden :
« Wij hebben onsen loeye ende na onse loye soe heeft hi den
loot verclient, v v ant hi maect hem selve die sone Gods ».
Doen Pylatus die woerde hoerde, doen was hi noch meer
fol. 26 vervaert, ende leide Jhesum weder in die vierscaer en vraechth
hem aidus: « Van waer bestu? » Ende Jhesus sweech, ende en
antworde hem niet. Doen seide Pylatus : « wilstu mi niet
toespreken, en wetstu niet dat ic macht hebbe di te crucen of te
later gaen, welc ic wille »? Doen seide Jhesus : « Du en souls
gheen macht teghen mi hebben met alien, en waer si di niet
ghegheN en van boven ; daeromme die mi di overghelevert heeft,
die heeft die meeste sonde ».
Doen ghinc Pylatus noch weder uyt ende bat hen dat si
Jhesum des onrechts verdroeghen (2), want hi gheen sake in.
fol. 27 hem en vonde (3).] Ende die Ioden riepen luyde ende tornichlike weder : « Laetstu desen quijt gaen, soe en bestu niet des
keysers vrient. Want alle die ghene die hen coninc maken, die
wedersegghen den keyser. Machscie (4) du saechs liever dat
hi coninc ware dan die keyser ».
2. Doen wert die richter seer tornich ende ontsteken en
sprac hen fellike toe alsus : « Ja, dat syn wel u woerde ende u
herte. Altijt hebcli fel ende verraders gheweest teghen die ghene,
die u meest poets laden. Alsoe ghi syt, soe dinct di op ander
hede. U God werpt u uyt uwen eyghedom (5) doen ghi arm
evghen(6) slaven waert in Igypten, ende leidde u droechsvoets
1,4 28 door dat Roode Meer ende voedde u inder wildernissen met de
liemelschen broode, ende dede u dat water uten haerde steene
springhen dat ghi dronct. Hi Bette u een loey ende een ,vit. Mer
glii en woudter ghelijc niet wael houden, noch gheloven; [om
alle die scone teekene ende miraculen ende wonderl&?. werke
die hi wrachte en minde ghijs nict noch en ghelovet an hem].
Mer ghi smolt een calf van metale [ende maket daer uwen god

(1) Criivsten, kruisig hem.
(2) Verdraglicn, vrijstellen, ontslaan ; met den genitief : jets

kwijtschelden.
(3) Vv'at hier en verder tusschen haakjes staat, komt niet voor
ill de oude hss. van Tischendorf en anderen.
(4) Machscie, van tmachscien, misschien.
(5) Eyghenclorn, lijfeigenschap, slavernij.
(6) Eyglic q , aan een ander onderworpen, onderhoorig, lijfeigen.
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of ende bedet ane ende danset daeromme, die een beeste om
audere]; claer hi u alien om woude doen doden en heds (1) hem
Moyses niet verbeden (2). [Dit es die trouwe die ghi uwen God
Lewijst hebt, en die minne (3) die ghi tot hem hebt !] Daerom
fol. 29 Sidi wael (4) die liede seker, die hen beroemen hoe ghetrou si
den keyser sijn ! [Het en ,es den keyser niet, Oat ghi suect, het
es u ghiericheit ende u hoverdie ende u ghefenynde fel (5)
1-1c.-rte, dat ghi noch van uwen ouden versteynden haertneckiOen aerde (6) hebt].
3. Ende aldus quaetsprekeiide stout Pylatus op ende woude
uter ierscaren gheghaen hebben. Doen riepen die Ioden al
ghelijc : Wi en hebben gheenen coninc clan den keyser ; Jhesus
en es onse coninc niet, finer die keyser. Doen hi ecrst gheboren
was, doen quarnen oec drie coninghe uyt Orienten (7) tot hem
elide offeren hem, al hedcli een coninc gheweest. Ende want si
seiden dat hi der laden coninc soude syn. Soe dede Herodes
fol. 30 aile die kinderkine dooden [die beneden ij iaer out waren op(lat (8) hi desen drogher (9) ende tuyscher meynde mode to
doden, al onsculde (10) hi hem doen; die bewvsde hem anders
(12.n ghi doet her richter ! Het schijnt dat ghi hem sterken en
stiven wilt in sine propoeste (11) teghen den keyser. Hi seecht
c'at ghyt toe hoert d qt hi coninc es ! Het schijnt ghi wilt hem
verantworden (12) ! Wi hegheren aen di als den richter ,ons
heren des kevsers, dattu hem wils doen hanghen aen den
truce »1.
. Doen Pylatus dese woerde hoerde ende vele deser
ende sack dat hi die verwoetheit des voles niet tevreden en
inocht setten noch hoer roepen niet stillen en conste, doen hint
hi dat men hem water bracht. Doen wiesch hi svii Mande aensiende al den volke ende seide : Chi heren, nen den (loot des
menschen en het) is gheen scout (13) ». Rude si ricpen weder .
Svn loot elide svil bloet come op ons ende op onse kinder ».
(1) Ticds, haddes.
(2) Urn vergiffenis p.,esmeekt.
(3) Minne, liefde.
(4) Gij zijt wel de mannen... !
(5) Uwe hoovaardigheid en uw venijnig, nijdig hart ; ghefeniivd
verl. deelw. van veninen, vergiftigen.
(6) Aerd, karakter.
(7) Oriente (Latijn) Oosten.
(8) Drogher, onbekend elders, wel droghenare, bedrieger.
(9) 0Pdat, omdat.
(10) Hem onsculden, soms onscouden, vooral
zijne onschuld
bepleiten, zich verdedigen, zich vrijpleiten. Pus : al niaakte hij zich

(11) Propoct van Lat. propositum, voornenien.
(12) Verantworden, verontschiildigen.
(13) Scout, schuld.
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5. Doen deden Pylatus voer hem britighen in die vierscaer
ende men hracht Jhesum voer hem. Doen gaf hi die sentencie(1)
ende verordelde Jhesum ende sprac aldus : « Jhesus, dit vole
ende princen der wit ende des Joys the liebben di verordelt.
Daeroiii ghehicd is na informatie en wisinge (2) der ouders (3)
dat men di aen (len cruce slaen sal [ende ij andere mesdadeghe
minschen salmon metti crucen, die een op doen side ende dalefol.:32 der op dander side, Lase (4) Dismaes ende Jesmas].
X HOOFDSTUK.

1. Doen Leyden Si Jhesum uyt ende leaden hem sign selfs
et uys often p als, ende leiddenten iopten perch van Calvarien op
die stat, die in ebreuschen heit Golgata. Ende setten hem eel"
ciornen crone op syn hoeft ende ontcleedenten altemael naect,
ende honden hem even does om sheen scoet (5) [ende alsoe wor
i . en si hem op dat crucen metten rugghe, ende toghen (6) hem
met zeeien syn hande ende syn voete op die gate des crucen, die
si met wille verre gheboert hadden dat hi se niet x,erreiken en
conde, opd,It si hem soe recken nlochten. Ernie doen sloeghen
si hem iij plompe naghele, doer elc p ant even, en& doer beidcf01.13 voete even, (leer si hem inede aen (len cruce naglielden, dat hi
met uytglierecteu leden ende verdeende (7) aderen ende zenewen stunt ghespannen als een armborst (8) op synre pese. Endo
alsoe richten sine op finder locht metten crucel ende die ij moerders met hem, den even tot synre rechterhant, den anderen tot
s ynre sl: nckerhant. Ende Jhesus riep te hemelwaert ende seide:
« Vader, verg-lief lien, want si niet en weten wat si doen ». Doen
soe -women si dlot om Thestis sleet, dat gheheel ghewcven was :
ende linen anderen roc dt_ilden si in vier stucken elide elc ridder
nani een
Doen quamen (lie Killeen van der wit ende spotters -met hem
fol.:14 elide seiden : « Hi heeft ander liede gliesont ghemaect, mer hi
en can hem selven niet ghehelpen ». nule si riepen hem aen
« Bestu coninc der Toden, ende l)estu die Gods sone, con] nu
neder van (len cruce : wi selen in di gheloven ».
,Centencie, vonnis.
(2) Na onderzoek en oordeel.
(3) Gliders, van ouder mannen van gezag en invloed, raadslieden.
(4) :Ilse of als, aan 't hoofd van een zinslid, dat de bepaling van
't vorige aanduidt : te weten.
(5) Scoot, schoot, lenden.
(61 Toghen van mnl. tiegen, trekken.
(7)
T r enicile ” of vercleillzen, hd. verdehnen, uitrekken, uitspannen.
(8) 17-inborst, bow.
(1)

—
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Doen gheboet dig,richter, dat men een Bert (1) boven dat
cruse nichlen (2) soude met sinen tytele in ebreeusche, in griecsche ende in latine gescreven. Daer stout op : Jhesus Nazarenits, rex ludeontin, dat es : Ihesus van Nazarenen, coninc der
Loden. [Ende die princen riepen : « Laet soe niet scriven coninc
der Ioden, mer laet scriven : hi seide : « Ic ben coninc der
Ioden ». Ende Pylatus antworde : « Dat ic ghescreven hebbe,
slats ghescreven].
fol. 35 2. Doen riep (lie een van den niorderen, die jesmas hiet,
die te Jhesus slincker hant hinc: « Bestir di Godssone, soe verloesse di selven ende ons mede ». Ende die ander morder, die
Dismas hiet, antworde hem : « Du hangs in dootliker pinen
ende en ontsies (3) Godc noch niet. Wi liden billix den doot die
wi met rechte verdient hebben. Mer (le se minsche en heeft niet
mesdaen ». Ende aisoe keerde hi hem tot Jhesum ende seide .
« Here, ghedinct myns als du comt in dyn rike ». Ende Jhesus
antworde hem : « Voerwaer, voer\vaer seg ic di : du suss heden
met mi syn in den paradyse ».

x

I HOOFDS1 UK .

1. [Ende ondur (sat cruse stont Maria, syn moeder, ende
synre moeder suster, Maria Cleophe ende andere vrouwen. Doeu.
fel. 36 Jhesus siere moeder Bach staen ende enen synre discipulen daerbi,
die Iohannes hiet, doen sprac hi tot synre moeder : « Wijf,
sick (4) dacr linen sone ». Ende Moen seide hi tot sinen discipei.
« Sich Baer (lynre moeder. Ende riep met luyder stymmen
Heli, Hely, lama zabatani, dat es te segghen: Myn God, myu
God, hoc hebstu ini ghelaten ». Doen seiden die minschen, die
dat niet en verstonden : « Hoort, hi roept Heliam (5) den profeet
an ». Doen riep hi echter met luyder stymmen : Mi Borst. Ende
die Ioden mingden galle ende odic te samen ende netten(6) daei
een sponghe (7) in, stackense op en lane riet ende hidden se
hem voer den mont. Doen Jhesus dat smaecte (8), doen sprao
fol. 37 hi : « Consuintnatuin est. Hets al volbracht »]. Doen Avert die
sonne duvster ende begaf haer seinen ende wert alsoc donckcr

(1) Bert, bordje, plankje.
(2) Nichlen of nichelen, nag-elen.
(3) Du en ontsies niet, gij ontziet niet, gij vreest niet.

(4) Zie.
(5) Heliam : accusatief van Helias of Elias.
(6} Netten : nat makers.
(7) Sponghe : van 't fr. eponge, spons.
(8) Smaecte, proefde.
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ais nacht. Dat duerde van sextide tot noenen (1) toe. [Ende 21
ertricke bestont (2) te beven ende die steene spleten] ende dat
ziel (3) dat in den tempel hinc dat scoorde. [nide die grave der
dooden liede ghinghen op]. Ende Jhesus riep met eenre seer
hogher stymmen : « Wa halatho fenicole, dat es te segghen :
Here, in (linen handen bevelic minen gheest ». Ende soe al roepende neech hi syn hoeft ende gaf sinen gheest.
I Doen quarn een Mint ridder di hiet Longinus elide sette
euen ghelaive (4) op Jhesus side ende doerstacse; (laer liep
fol. 38 water ende bloet uyt ende hi streect op syn oghen ende hi
\vett siende] Dat soe sach een ryc conincstavel (5) die seer
veel ridders ,onder hem hadde al dese scone teekene ende dit
giote wonder, doen sprac hi : « Voerwaer, dit was d'e weerde
sone Gods ». Ende veel van desen volke, die dese teekene saOlen, wat scoenre ynde (6) dat Jhesus dede, die ghinghen al
kermende wederomme ende sloeghen voer hoor borst seer droe
ye ende met anxte bevaen (7).
2. Doen ghinc dese conincstavel langhe staen sien den dooden jhesum ane, ende ghinc tot Pylatum den richter ende vertClde hem altemael wat Baer gesciet was [ende wat Jhesus aen
den cruce ghcsproken hadde, ende hoe hi al roepende ghestorven
fol . :30 was]. Dies evert Pylatus seer droeve, dat hi van al den daghe
en at noch en crane, noch nyeman van sinen ghesinne. Ende
Fylatus sprac dicke (8) toten Ioden: hebdi ye (9) meere wonder
ghehoert of ghesien, dan wij heden ghesien ende ghehoert hadden? [Wat niinschen heeft dit gheweest, dat die sonne haer
semen begaf ende die haerde steenrotsen spleten ende dat ertrike bevede, cloen hi verschiet (10) ? Wat plaghen ende wat maledixien meynde dat noch over u alien comen sal, die desen
onsculdeghen man hebt doen dooden !] (11).
3. Doen quamen Jhesus maghe ende vriende ende wyfkens,
die van Galileen hem nacomen waren, te siene hoedat met hem

(1) Sextide, sextentijd, (lat. sexta horaj, zesde uur te rekenen
van 6 uur 's morgens, dus op den middag. Noene was de nova rtora,
de negende uur, dus drie nur na den middag. Later kwam de nom,
de noentijd, in de plaats van de sexta.
(2) Bestaen, beginnen.
(3) Ziel, waarschijnlijk te lezen zeil, voorhangsel.
(4) Ghelaive, beteekent bier: lans, speer.
(5) Conincstavel, fr. connetable, hofmeester.
(6) Ynde, einde.
(7) Bevaen, bevangen.
(8) Dicke, dikwijls.
(9) Ye, hd. je, ooit.
( 10) Verschiet, verl. tijd van verscheiden, sterven.
(1 1 ) De Joden zeiden : « 't Is een gewoon zoneklips » . Tischendorf.
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fol. 40 vcrgaen soude ; elide si hadden enen eerbaren, berven Iode in

hoerre gheselscap, gheheiten Joseph van Aromathien, dat een
stat es in Judea', daer hi soe naer heit. Dese Ioseph hielt hoerre
wire woerde (1) ende verzocht aan Pylato datsi Jhesus lichame
((linemen rnochten ende begraven. Encle Pvlatus orlovet hem.
Moen nazis Ioseph Jhesum van den cruce ende wanden in een
reyn sindoem (2), dat es een elect daer men die doode in plach
te graven na der Ioden cede, ende leide den dooden Jhesum in
een nuwe graf, dat hi selve hackle doen maken ende daer noch
11VC (3) minschc in gheleghen en hadde.
XII HoomsTuK.
1. Doen slit de Ioden vereyschten (4), doen sochten si Jhe•
fol. 41 Sus vriende ende die xii die ghetuvcht hadden dat Jhesus van

ghenen mans toedoen gheboren en Avaere, mer van den Heileghen Gheest in der reyne maghetlichame ontfanghen was. 1VIer
si hadden hen alien glieborghen van anxte, anders dan Nycodemus eu Ioseph, die inede princen der Ioden waren. Ende dien
hepen si seer felliken (5) op ende vraechden hen aldus, hoe
si soe coen waren, seiden dat ghi in ,onser synagoghen
cGnit ende hadt consent (6) met desen Jhesum, die wi verdaen
I-2ebben, ghi syt mede van synre secte; deel moetti met hem
hebben. Ende Nycodemus seide : « Amen )).

[Nu suldi hooren hoe die Ioden losePh, vinghen ende hoe
sine in enen kerker worPen, ende sloten die doren seer vast toe,
ende segheldense met horen seghelen ende meynden hem te
dooden als lzoor sabbat leden weer (7); want hi Jhesus lichame
van den cruce ghenonten hadde buten Karen consente ; want hi
Iheisum eerlijc begraven hadde dien si scandelike dedcn hanOlen, en hoe hi ontquain ui't hares hadden, daer Jhesus hem
met mirakel nit verloeste (8)].

fol. 42

Doen dese Ioden aldus veel quaets spraken op Nycodemus
elide op Ioseph, doen seide Ioseph weder tot hem : a Waer om
fol. 43 tcrndi u sus (9) seer op mi? Want ic hem van den cruce ghenomen hebbe. Ic heb daer al meer toe ghedaen : want ic heb(1) Hielt alre woerden, als advocaat optreden voor alien.
(2) Sindoem, lijkdoek, van 't Latijn sindo.
(3) Nye (= lie ye) nooit.
(4) Verevschen : door vragen vernemen.
(5) Fellike, driftig, boos, vertoornd (uitvaren).
(6) Consent bet. lifer betrekking ; verder toestemming.
(7) Leden weer, geleden, voorbij was.
(8) Dit is een zeer eigenaardige tusschentitel (in roode letter).
(9) Torndi it, vertoornt gij u zoo.
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ben (1) costelijc ende eerlijc ghesalft met myrre ende met aloe
wel hondert pond weert of nicer] ende heb hem in een nyewe
rein sindoen ontwouden ende in myn selfs graf gheleghet dat
noch nyewe es, daer noit minsche in en lach; ende heb ,even
costeliken saerc (2) op hem gheleech (3). [Fled ic u c hem. meer
ere conen ghedoen (4), ic hedt ghedaen j. Fnde ic segt u alien,
dat ghi u evel (5) ende scandelike aen den eerbaren man ghLquijt(6) hebt». Doen dat die princen ende die meesters der wit
fol.44 hoerden, dat loseph alsoc sprac, doen vinghen sine elide si
tenten al vast in cnen kerker daer green vinstercn aen en \varen.
Encle namen die slotele tot hen ende segheldm die slote toe
ende seiden : (( Joseph en weert soe na den Sabbat niet, wi
souden ons gheringlie (7) over di wreken ; want du en best
niet werdich een sepulture of een graf te hebben, nu clu desen
li-arcker der wit in syn graf begraven hebt. Mer du hobs wel
vordient, dat men dinen lichaem levere den vogclen des henels enden den wilden beesten ». Encle Joseph antworde hen •
Voerwaer, ghi sprect alse wilde beesten ; ende heeft Go:1
n:et ghesproken doer den mont des profeten Davids : « llichi
fol. 45 Tindictam, ego retribitam, licit Dominus (8) »? Doen Pylatus
sach dat si sus (91 twisten met woerden, doen sprac hi : « Ghi
rieren, in desen werke en heb ic ghene scout (10). lc
duct (11) seere dat God noch grotlike dit wreken sal . op u ende
op u kindere ». Doen dat die Ioden hoerden, doen woerden si
seer tornich. En(le die twee overste (12) princen, Annas ende
Cavphas, die setten knechten daer toe, die loseph hoeden souden
in den kerker, ende ghingen te samen te rade teat si met hem
doen souden.
[Oec seiden si : (( Doen dese tuyscher Jhesus noch leefde,
doen seide hi, dat hi des derde daghes opvgrstaen (13) soude.
Daerom, her richter, set iiij sterke ridders oft vive (14) die syn
fol.46 graf waken, dat syn jongheren niet en comen ende stelen den

(1) Hebben, heb hem.
(2) Sacrc, zerk, grafsteen.
(3) Ghelecch, Limb. dial. voor gheleghet, gelegd.
(4) Conen ghedoen, kunnen doen.
(5) E'vel, euvel, kwaad.
(6) Ghequijt, gekweten.
(7) Gheringhe, spoedig.
(8) Aan mij de wraak, zegt de Heer, ik zal vergelden.
(9) Sus, aldus, zoo.
(10) Scout, schuld.
(11) Duct, ducht, vrees zeer.
(12) Overste princen, opperprinsen.
(13) Opverstaen, hd. auferstehen, verrijzen.
(14) Vivc, vijf.
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doden lichame ende segghen : hi es opverstaen, want soe soude
die leste dwalinghe groter wezen dan die yerste (0». Ende dat
gesciede na haerre begherten; want men sette iiij ridders daer
toe, die Jhesus graf hoedden ende waken souden, alsoe die ii
princen Annas ende Cayphas viseerden ende insetten (2)].
2. Doen (3) vergaderden si hen weder te rade ende gheboden dat men Joseph uvt slaen (4) soude en voor henlieden
bringhen.
Doen die stocmeesters (5) of die kercwaerders den kerker
ontsloten, doen en vonden si Ioseph niet. Doen quamen si weder
fol. 47 ende seiden haren heren, dat hi slechts enwech (6) weer, mer
si en wisten hoe. Doen dat die princen der Ioden saghen, dat
Joseph enwegh was, ende si ghehelijc wael die dore ghesloten
ende toegheseghelt vonden, alsoe si selve ghesloten hadden,
doen verwonderden si hen alsoe sonderlinghe seere, dat si niet
en wisten wat segghen.
XIII HOOFDSTUK.
1. Hier en binnen dat (7) si aldus stonden, en saghen malcanderen te wonder ane, soe quam een van den ridderen tot hen,
die Jhesus graf hoedde ende bracht hen een vreemde mare ende
seide : a Ghi heren, is bring u een wonderlike bootscap. Daerwi
saten ende souden Jhesus graf waken, doen Wert die erde
bevende ended wi saghen enen inghel, die den saerc of nam van
fol. 48 den grave ende ghinc opt graf sitten ende sack daerin. Ende
syn cleedere waren wit als die snee. Ende om synre groter claerheit wille, creghen wi soe groten anxt, dat wi alle iiij daer
neder storten ter crden, onmechtig onser lede te rueren, oft wi
alle loot gheweest hadden. Ende al die wile (8), dat wi soe
in onmacht lag-hen, soe hoerden wi den inghel den wijfkens
toespreken, die daer comen waren om Jhesus te salven ende
die wive waren vervacrt; mer die inghel troestese ende sprac
tot hen: «Ghi wijfkens en hebt gheen anxt. Jhesus, die gheseit
lladde dat hi verrise soude, die es verresen, hi en es hier niet.

(1) Yerste, eerste.
(2) Viseeren, uitdenken; insetter, ver.)r,1:71ien
volgens het verband na den sabbat. De tijds(3) Doen, toen d.
a mduiding is overal zeer gebrekkig.
(4) Uytslaen, uit de boeien slaan slaan, losmaken, bevrijden.
(5) Stocmeester, de meester van den stoc, d. van het tuig waarin hall en voeten van den gevangene gekneld zitten ; bij uitbreiding •
kei kerbewaarder, cipier.
(6) Slechts, eenvoudig ; Mnl. enwech, weg ; dialect : ewech.
(71 Binnen dat, terwijl.
(8) Al die wile, heel den tijd, terwijl.
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Siet hier, dit es die stat (1) daer sine in gheleccht hadden. Gaet
moi. 49 elide segghet sinen discipulen ende Peteren (2) dat hi opverresen es ende segt hen dat hi voerghegaen es in Galileen; ende
daer selen si hem sien ».
2. Doen dit die ridders gheseit hadden, doen vraechden hen
di- Ioden : « Wat wijfs warent die daer quamen ende waeromme en vinct ghi die wijve niet? » — Wi en weten u niet te
segghen wat wive dat waren), want wi laghen als doode. linde
om den anxt die wi hadden vanden aensien des inghels, soe en
dorsten wise oec niet vanghen, al en hedden wi niet in onmacht gheleghen. Doen seiden die Ioden : « Wi en gheloves di
sLker niet. Het es alte ongheloeflike loeghentael datti hier
101 50 voertbrings ». linde die ridders, die nu alle vier vergadert waren, antworden hem uyt enen monde : « Wi (3) soudi ons gheloN en, ghi die aen Jhesum selve niet gheloven en woudt, die
alsoe menich suverlyc (4) mirakel voer uwe oghen ghedaen
icteft. Wi segghen u voerwaer, die selve Jhesus, die ghi ghecruyst ende ghedoet hebt, die es opverstanden, Alsoe ghewarich (5) (es) God. Wi moechdi u dus seere hier af verwondercn? Wi hebben horen segglien, dat ghi selver Ioseph hebt
doen sluten in enen kerker Bonder vensteren, ende dat ghi die
shote daertoe beseghelt hadt ende die slotels selve tot u naemt;
fol. 51 ende doen ghi die seghQ1 op braect ende deedt den kerker ontsluten, aensiender uwer oghen (6), doen en vondi Joseph niet.
Daeromme en schelt niet op ons. Wanneer ghi ons Ioseph wedc rlevert, soe sullen wi u Jhesum weder leveren ».
Doe stonden die priesters ende die princen der synagoghen
ende waren seer verwondert ende tornich, ende seiden : « -Joseph
is in syn contrey, dat is in syn lant — En Jhesus es in Galyleen,
soe wi Koren segghen ».
3. Wat sal hier af werden? Aldus ghinghen si lano-he tc
r' de onderlinghen ende waren seer hegaen ende sonderlinghen
seer beduct (7).
Quame Jhesus meer under dat ghemeyn vole, datsi slecht(8)
ane Jhesum gheloven soude ende soe ghinghen haer wet elide
fol . 52 eat profyt harer prelaturschapen(9) te niete ! linde worden des
(1) Stat, plaats.
(2) Petcren, datief : aan Peter of Petrus.
(3) Wie, hd. 7ilie ; hoe ?
(4) Suverlyc, zuiver, echt.
(5) Ghewarich, waarachtig.
ensien de r oglier (fosse genitief) , terwijl gij met de oogen
(6)

aanzaagt.
(7) Becluct, beducht, bevreesd.
(8) Slecht, eenvoudig.
(9)

lie fol. 12, 97 : prelaten, prie,fers.
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te rade, dat si den ridderen groet goet gaven, ende versendense (1) omme ghelt, datsi segghen louden, datsi Jhesus graf
waectem, dat doen Jhesus discipulen met machte quamen, e!de
namen hen den dooden lichame ende droghen met hen hare
straten (2) . Die ridders namen tgelt ende seiden als hen die
bisscop ende die princen der synagoghen hadden doen segghen.
[Hier binnen dat dese loghentale vast ghesprinct(3) waert
cri der tghemeyn vole, ende die gemeinte(es) seer begonne te
murmureren. Die een seide dit, die ander dat. Die een gheloeffol. 53 de dat waer were, datten syn discipulen ghenomen hadden;
die andere meynden dat papen hadden ghevisiert omme haers
profyts wille.
Ende dus ghinc die tyt vaste henen, wel VI weken oft
langher, datti papen al haer maecht daertoe deden ende bewaerdent ommers (4) dat die ghemeynte niet en vernam van
Jhesusl.
XIV. HOOFDSTUK.

1. Doen quamen dese drie : een priester, hiet Finees, ende
A dries ende een ghebieder der witten, hiet Egeas, uyt Galileen
in Jherusalem ende seiden den princen van der witten ende alien
den ghenen van der synagoghen, dat si Jhesum ghesien hadden,
dien si gheeruyst hadden. Si seiden : « Wi saghen hem sittcn
onder syn discipulen opten berch van Olyveten levende ende
fol. 54 sprekende. Ende wi hoerden, dat hi hen seide : « Gaet alle die
werelt dore, ende boetscapt minen naem ende predict dat ghe
love des evangelien ende doept alle dat vole in den name des
F aders, in den naem des Soens ende in den naem des Heileghen Gheests. Want wie dat ghedoept es ende gheloeft, die sal
behouden syn ». Doen hi hen dese woerde gheseet hadd.e ende
veel ander woerde, die wi niet onthouden en hebben, doen
seiden si, wi saghen met onsen oghen, dat hi opwert voer ten
h emele ».
2. Doen dit die meesters vander synagoghen hoerden, doen
besworen sise te male na hare witte, dat si hem segghen soufol. 55 den bi den love ende bider glorien des levenden Gods van Israhel, oft waer si datsi gheseecht hadden. Ende si antworden :
(( Wi hebben 3i alien dat rechte waer gheseit, want wi horden
hem spreken dat wi gheseet hebben. Ende wi saghen hem op
(1) Versenden, van huis naar hier en daar sturen.
(2) Hun weegs ; weg.
(3) Gesprinct, verl. deelw. Van shrenqen, causatief van springen,
doen springen, een gerucht of tiidirg verspreiden.
(4) Ommers, 70r.c.;den er 'turner voor dat...
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ten hemel varen. Daerome waert grote sunde (1) dat wi verswighen souden; wie en seident den volke ».
Doen ghinghen al die princen tot dese drie luden ende
smeecten ende baden hen datsi niemant meer dit segghen en
wouden, alsoe lief alsi haer wet ende eeu (2) hadden. Si wouden
hen ghels ende goets ghenoech gheven ende gaven hen grote
fol. 56 ghiften. Die drie namen die ghiften ende gheloefden dat sijs
voert swighen souden. Maer si en gheloefdens hen niet alsoe
wale, si en senden iiij hare luden mit hen uyt Jherusalem,
niet van hen sceiden en souden, si en haddense weder thuys
bracht, opdat ommers onder di ghemeyntc niet en quame.
Maer si en condens soe heymelyc niet ghehouden, het
en (3) brae uyt, ende quam onder dat vole, soe dat die Ioden
alle seer bedroeft -waren, datsi dus met Jhesum ghevaren hadden,
ende beghonden seer te twisten ende te sceldene teghen haer
prelaten, ende hadden groten anxt, dat si grotel1e gheplaech(4)
souden werden omme Jhesus doot, daer si this vele wonderlycs
dines afhoerden.
Maer Annas ende Cayphas die troestense waste ende seiden:
fol. 57
« Men sal sulke boeven niet gheloeven, noch sulke vreemde
luden. Het syn lantlopers, die ghelt nemen van sinen discipulen ende segghen datsi hen heyten (5) segghen. Ghi siet doch
datsi ghiften van ons nemen, datsi swighen sullen »,
XV HOOFDSTUK.

1. Doen stont Nycodemus op ende seide: « 0 ghi kinder:
van Israhel, sprect te rechte, ende segt die waerheit. Dese drie
luden, die hier bi u waren, en waren gheen vremde lode, noch
lantlopers, noch logheneers. Het waren doch die priesters Finees
ende Addes end Egeas, die een ghebieder (6) es onser witten.
fol. 58 Ende wi besworense doch biden lof ende bider glorien des
levenden Gods van Israhel, datsi ons al die waerheit segghen.
souden. Ende si seiden bi haren eerie, dat si Jhesum horden
spreken met sinen iongheren opten berch van Olyveten, ende
datsi hem levendich saghen bi hen sitten ende gaen ende staen,
ende datsi hem met haren oghen saghen ten hemel varen. Wi
lesen inder bibelen in onser wetten, dat Elizeus tuich (7), dat
hi Helyam sach ten hemel varen . op enen vuerighen waghen. Nu
(1) 't Ware sunde, 't ware jammer of spijtig.
(2) Feu, eevwe, ecve, bet. wet, hier de wet van Mozes.
(3) Of het brak nit.
(4) Dial. voor giteplaecht.
(5) Hevten, gebieden wat zij hun gebieden te zeggen.
(6) Ghebieder der witten, meester der wet, schriftgeleerde.
(7) Tuicht, getuicht
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hoert miners raet ende laet ons senden in desen glieberchten
mime Jhesum te soekene. Vinden wi hem daer, soe willen wi
segghen, dat hem die Heilighe Gheest daer ghevuert heett ».
fol. 59 Dezen raet waert ghevolcht; want si senden uyt inden gheberchten sterke gherade mannen, die Jhesum soeken souden.
Ende sijn discipulen ghinghen overal, mer si en vonden sijns(1)
niet, ende quamen weder, ende seiden datsi Jhesum ghesocht
hadden al tgheberchte dore, ende overal, mer si en vonden sons
met. Mer Joseph dien hadden si ghevonden, die voer (2) tot
Aromathia.
2. Doen waren die Loden seere verblijt, dat men Joseph
i7onden (3) hadde, dien si ghesloten hadden ghehat. Ende
hoepten ommers, mochten si met hen te spraken comen (4), si
souden yet licht van Jhesus te spreken weten, dat men gheloev(n mochte. Ende ghinghen te rade wi (5) si best ane Ioseph
MI. 60 comen souden met hem te sprekene. Ende worden des cens datsi
hem enen goeteliken brief scriven wouden ende doen hem bidden, dat hi bi hen quame. In desen brief stont aldus : « Joseph,
in den vrede Gods moetstu sijn ende alle die met di sijn. Wi
weten wel, dat wi misdaen hebben teghen Gode ende di. Maer
wi bidden di vrendeliken, dattu comen wils tot dinen ghenotr d'e hen seere verwonderen, wi (5) du ontcomen best uyt
deser vanghenissen. Wi weten ende kennen dat wi quaden raet
gheloefden teghen di. Maer onse Here God heeft di verloest van
quaden ordel, dat over di ghegaen sonde hebbe. Vrede si met
di, Joseph ».
fol. 81 [Hier suldi nu horen wie (6) Ioseph desen brief quam ende
`U. I (6) hi oP sijn eselinne sat ende reet tot), Jherusalem tot sine
ghenoten ende wi (6) hem die Loden ontfinghen met grocer

eren ende vrouden (7)1.
3. Doen Joseph desen brief ghescreven was, doen ghinghen

cie princen der wetten te gader ende ontboden VII van Iosephs
beste vrienden, dien si desen brief gaven Ioseph te brenghen,
elide seiden hen datsi desen brief Ioseph selver inder hant
gaven. Ende datsi met hem weder quamen ,om hem te gheleidene ende gheselscap te doen. Dese vii desen der princen
ghebot, ende namen den brief ende brochtenen (8) Ioseph. Doen
Mi. 62 Ioseph den brief ghelesen hadde, doen seide hi : « Ghebenediit
(1) Sijns, genitief van pers. voornaamwoord, verg. dijns, mijns

(2)
(3)
(4)
(5)

Voer, reisde.
Mnl. gevonden.
In gesprek komen.
Eigenlijk
: hoe?
(6) Wie, elders Wi : hoe.
(7) Tweede eiqenaardige titel in 't rood geschreven.
(8) Brochten hem.
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si God die mi uyt haren harden verloest heeft, doen si mi liilden
ghevanghen », ende custe die ii goede luden, die tot hem quasijn huys.
men, ende ontfinc se seer vriendelijc
4. Des anderdaghes seer vroech sat hi op sijn eselinne
ende reet met hen tot Therusalem. Doen die laden vernameii
dat Joseph quam, doen liepen si teghen hem uyt, elide riepen :
« Ioseph, Joseph, vrede sijn mit dynre coemsten » Ende Joseph
antworde hen weder : « Die vrede Gods si met al linen volke ))
Doen custen si hem alle Bader; ende Nycodemus leide hem met
hem thuys.
Des anderdaghes vergaderden hen die princen te samen,
fol. 63 ende Annas ende Cayphas ende Nycodemus die besworen loseph,
dat hi hen die waerheit segghen soude, van al dat si hen vraghen souden. Joseph seide, hi sonde gherne.
Joseph, seiden si, wi waren seer gestoert ende vertoernt op
di; want du Jhesum bégraven gads (1) sonder onsen orlof ende
teghen onsen wille. Daeromme deden wi di sluyten bynnen
onsen duysteren kerker, die sonder vinsteren is ende wi seghelden die sloetegater (2) toe, ende namen d i e slotel met ons, dat
ei dyn vriende niet al te heymelijc en wech en holpen. Ende
fol. 64 daerna doen wi quamen, ende deden den kerker ontsluyten,
doen vonden wi onse seghele al heel ende aline (3), maer du
waers enwech. Doen waren wi seer verwondert als billic was,
ende te mael seer verveert. Nu wilt ons loch segghen, hoe du
A.tin daer quames ende wat vrientscappen datti God ons here
bewijsde ».
5. Ende Joseph antworde hen ende seide : « Doen ghi mi
teghen den avant deedt beslnten, doen bleef ic liggen in m:nen
ghebede; ende bat Onsen Lieven Here, dat hi mi verlosqen
woude. Dit duerde al toeten Sabbat toe. Ende daerna rech (4)
teghen den Sabbat des middernachs doen die Sabbat ancomen
sonde oft daer omtrent, doen docht mi, dat thugs daer ic in
loch inder locht hint metten vier hornicken (5) ende ic sach
fol. /i5 Thesum lyflijc bi mi staen alsoe ontsteken als een bernende (6)
blixem; ende van groten anxte die ic daer of hadde viel ic al
beswiimt neder in onmachte. Doen greet) mi Thesus bider li,nt
ende besnrin g de (7) mi met enen soeten danwe; ende doen
wischte hi selver metter hant min aensiclite, ende custe mi.
-Ende ic vraechde hem « Bestu Helvas? » Hi seide : a Neen,
(1) Waarschijnlijker hads.
(2) Sloetegater, my . van slotegat.
(3) MIA alinc, alinghe, allick, bw. gansch, al.
(4) Mlimb. rech voor recht.
(5) Hornich, ook hoernoc, hornec; hoek.
(6) Bernende, brandende.
(7) Bespringen, hespatten.
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ic en ben Helyas niet. Ic ben Jhesus, dien du begroefst ». Ende
le seide : «Heer, toen mi tgraf, daer ic di begroef». Doen nam
hi mi bider hant, ende leide mi ende liet mi den doec ende
tsudarium (1) sien, daer ic syn hoeft in want, doen icken groef
fol, 66 Doen kende ic dat het Jhesus was ende aenbede hem, ende seide
« Ghebenedyt moetstu syn, die daer comen best in den name
Gods ons Heren. Ende hi nam mi bider hant ende leide mi in
myn hugs tot Aromathia, ende seide : « Vrede si met di Ioseph.
Binnen XI. daghen soe en sceide uyt dinen huyse niet ».

XVI HOOFIDST UK .
1. Doen dit die princen hoerden ende die meysters der wit,
doen seiden si onderlinghe hen seer verwonderende : « Wat
teyken es dit, dat ons onse Here God doet ! Waer hoerde ye(2)
minsche des wonders ghelike van enen minsche ! Nu kennen
wie doch al dese minsche wel, ende Ioseph sinen varier, ende
Marien synre moeder ».
Doen stont op een van den meesteren der wetten : « Ic
fol. 67 kenne wel Jhesus' gheslechte, seide hi, ende ic weet dat syn
viaghe (3) Gode seer ontsien ende minnen; ende si syn seer
dick (4) in den tempel in ghebede ende in sacrificien vorder
outaer Gods. Oec weet ic wel, doen Jhesus een kint was, ende
Symeon die oude priester hem in den tempel offeren sonde, dat
hem syn ghesicht doen wederquam, die voer blint was. &de
hi riep met luder stemmen: « Heere, hoer. Nu laet, Here, dinen
knecht na dine woerden in vreden. Want myn oghen hebben
gnesien dinen heelghevere, dien du bereit heves (5), voer den
aensichte alles voles, een liecht te revelacien (6) der heidenen
fol. 68 ende een glorie dijns voles van Israhel. Dit weet ic wel dat
Symeon al van Jhesum sprac. Ende noch seide hi meer. Want
hi seide tot Jhesus' moeder Marien « Maria, seit hi, ic segt di
1,an desen kynde: Ecce positus est hic i'n ruinam, in resurrexicnem multorum et in signum contradictionis. Et tuam ijsius
animam pertransibit gladius. Dat es in duetschen te segghen :
Suet dese es gheset in een nedervallinghe (7), in opverstantenissen menigher minschen ende in enen teykene der versmadenissen, dat is ane den crnys. Ende owes selfs siele sal een sweert
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Lat. sudarinm, zweetdoek.
Ye, hd. je, ooit.
Maech, znw. (bloed)verwant
Dick (e), dikwijls.
Heves, 2 sg. gij hebt.
Ter openbaring.
'rot val.
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fol. 6t des rouwen doorgaen. Dat is te verstane : Al ghinghe een sweert

doer u siele, ten soude u soe wee niet doen, als den rouwe dien
ghi aen desen kinde noch sien suit ».
2. Doen dese minsche dit gheseit hadde, doen seiden die
princen : « Laet ons weder senden omme die drie, die seiden,
datsi Jhesum sagen opten berch van Oliveten met sinen ionghespreken, ende die hem saghen ten hemel opvaren ».
Dat Wert ghedaen. Men sende omme die drie ende
si quamen. Doen vraechden hem die Loden van Jhesum, ende
si antworden alien drie met eenre stemmen : u Wi horden hem
net sinen iongheren spreken opten berch van Oliveten, ende
saghen hem selven op in den hemel varen ».
3. Doen deden die princen dese drie lieden sceiden, ende
fol. 70 men vraechde elken sunderlinghen al besonder, wi Jhesus manieren waren ende wi syn ghedaente was, ende wat hi sprac,
elide wi hi opvoer ten hemele, oft si hem yet langhe saghen,
oft scier verloren uyt den ghesichte. Ende si antworden al
ghelijc al eens : wie een seide, soe seide die ander ende
die derde.
Doen seide Annas ende Cayphas : « Wat willen wi veel
segghen? In onser wetten steet ghescreven : wat twee laden
tiighen, dat sal vast bliven. Nie minsche en horde des wonckn,
ghelijc. Wi hebben wel ghehoert dat Enoch wel met Gode was,
ende Batten God levende dede voeren inden paradyse. Oec en
fol. 71 hoerden wi nye (1) waer Moyses begraven wart. Ende
Helyam den prophete hebben wi wel ghehoert datti op enen
vuereghen waghen inder locht enwech ghevuert waert, dat wi
nye (1) sint (2) van synre doot en veryschten (3). Maer desen
Jhesum hebben wi selven Pylato overghelevert; wi hebben met
onsen oghen sien pijnighen, gheselen, met eenre dornen cronen
ghecroent. Wi hebben hem aen den cruce sien hanghen ghena
ghelt ende saghen hem sterven ende siin side doersteVen met
enen spere. Ende wi weten voer waer dat hi steendoot in dat
graf begraven waert. Ende Ioseph steet hier ende segghet, hi
foi 72 sach hem sint al levende. Hier comen drie eerbar manne ende
tlighen daerboven, datsi hem levende hebben s e en sitters spreken met sinen ongheren ende datsi hem selve metten oghen
te hemele saghen opvaren ! Wat is dit te segghen » !

(1) Mnl. nie, hd. nie, nooit.
(2) Mnl. sint, sedert dien tijd.
(3) Correcter boven blz, 19 :
men.

vereyschten, van vereischen,

verne-

TWEEDR DEEL

DE NEDIA',RDALING TER HELLS.
XVII H00FDS'ruK.

1.
Ja, seit hi (1) Joseph, ic wille u noch meer wonders
segghen. Hi en es niet alleen op verresen vander doot, maer vele
andere sign ma hem opverstaen, die doot waren ende over
menich iaer begraven hebben gheweest, die nu met hem levende
sijn worden. Ende men heeft se sien gaen in Jherusalem. Want
ghi wet alle wel dattie oude Symeon, die Jhesum inden tempel
ontfinc, twee broeders (2) hackle, die beide doot syn, ende ghi
fol. 73 wet wel waer si begraven worden. Gaet selve ende besiet haer
graven. Haer grachten (3) ligghen beide open s ende si sijn
levende opverstaen. Dat weet ic wel ende dert (4) u voer waer
tugen. Want si wonen in onser stat tot Aromathia, ende si syn
alien tyt in ghebede. Maer si en spreken nyemant toe die leeft.
Gaet daer ende haelt se met groter eren ende laetse ons voer
dese pr i ncen ende voer dese meesters vander wetten bringhen,
ende laetse ons besweren bi den levenden, almechtigen God
dat si ons segghen,, wi si op verresen sijn »
2. Doen ghinghen Annas ende Cayphas ende Nycodemus
ende Gamaliel met Joseph tot den graven deser tweer n-Cnschen,
for 74 Symeons broeders, ende veel ander Ioden met hen. Ende von
den die graven open ende niet daerin mit alien (5).
Doen worden die princen des to rade datsi selve voert
toghen tot Aromathia in die stat int lant van Jude (6), ende
vonden dese twee laden, die vander doot op verresen waren. in
haren huyse op blote knyen ligghende ende deden haer ghebet,
ende custen seer dicke die erde met devoten wenen, ende ontsaghen (7) God noch veel meer dansi voer hare opverstantenisse (8) deden, in haren eersten levene ghedaen (9).
Doe namen si die meesters vander wetten die deer tot hen
comen waren, ende vordense eerlijc met tot Jherusalem,
(1) Hi staat hier ter versterking.
(2) De andere hss. hebben : zonen.
(3) Grachten, graven, z. verder.
(4) Pert (= der het nit dar (durf) het.
(5) Niet
alien = niemendal.
(6) Ji/da.
(7) Ontsien, vreezen, vereeren.
(8) Verrijzenis.
(9) t. 1. : dansi... hadden ghedaen, — ofwel moet ghedaen wegvallen.
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ende leidense inder synagogen, ende sloten die porte vander
fol. 75 synagoghen al vast toe, ende leechden hen dat boec van Moyses

euwe (1), dat es van hare Witten tusschen haer handen, ende
Lesworense bi dier euwen oft weetten (2) die in den boec ghe
screven stont, dien hen God selve gheset ende ghegheven had
de ende die si selve oec altoes truwelijc (3) ende wel ghehouden
hadden, datsi hen segghen wouden, oftsi gheloefden datse jhesus verwect hadde vander doot, ende oft si meynden dat Jhesus
die Christus weer gheweest, dien hen God gheloeft hadde dort:
der propheten monde, ende wie si opverstaen waren ende watsi
ghesien hadden, doen si van eertrijc ghesceiden waren.
fol. 16 3. Doen die twee ghebroeders, die loot gheweest hadden, d't hoerden, daer die een of hiet Carinus ende die ander
Levicius, datsi dus hoechlijc besworen waren, doen worden .-4i
souddende ende bevende, ende begonden al suchtende te screyene, opwert ten hemel te siene, ende maecten .een teeken des
crucen op haer oghen ende op haer voerhoeft ende voer haren
mont, dat noch dat eerste teeken des crucen mocht wesen, daer
die Ioden. ye (4) minschen mede hadden sien seghenen. Endo
doen si hen sus met den teeken des crucen gheseghent hadden,
doen begondense diep versuchtende ende seer bevende dese iij
fol. 77 worde oft vier te spreken, ende niet weer : « Gheeft ons, seiden
inc (5), pennen ende perkament, wi _sullen di scriven, wat
w: ghesien ende ghehoert hebben ». Ende die meesters van&r
wetten gaven hen alien reetscap (6) mede te scr'ven ende si
ghinglien sitten scriven beide alleens (7) dese woerden die hierna volghen.
XVIII HOOFDSTUK.

1. Jhesus Christus beer ende God. Jesus Christus warachtighe
Gods sone, verloesser ende behouder des minschelycs gheslechts,
die der doden levendich maects, nu oerloeft ons te kundeghen
die wonderlike werken die du gedaen hebs in dynre doot. Want
men ons biden almachtighen God besweert, die du selve best,
al haddestu ons verboden clat wi dyn secreet, dat is dvn hevmefol.78 hjcheit nyriant secghen en souden. Du kennes ende siest (8)
dat wi vanden meesters der wetten daertoe ghedwon p-en werken
dit te scriven. Overmids dat si ons hi di beswoeren hen te seg,
(1) Wet.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Weetten (= wetten).
Getrouw.
Ye, hd. je, ooit.
Oorspr. wellicht ook dialect. vorm voor inlet.
Gereedseli an .
Op dezelfde wijze.
Siest nit sehist, sihist; ziet.
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ghene wat wi ghesien ende ghehort hebben, tot dynre eren ende
glorien soe scriven wi dit.
Wi waren gheset in dat diepe der duysternissen, bi onsen
voervaderen. Doen ghevielt op enen tijt dat wi die claerheit der
sonnen ende des ewichs liechtes en wenich saghen blincken,
ende dat scheen van daghe te daghe op ons te wassene ende
meer te lichtene.
Doen sach Adam onse eerste varier sijn naeste die patriarken
aen met enen bliden aenschine segghende « Dit is myn seepfol . 79 per, die mi gheloeft enen te sendene die mi ende u salich maken
sal. Hi gheloefde mi sijn claerheit te sendene, die selve Heer
die mi formde ende maecte ».
Ende Ysalas riep ende seide : « Het is die sone Gods, die
hir comen wille, dat is dat ic propheteerde, doen ic noch op
ecrtrike leefde : PoPubis, qui sedebat in tenebris v idit lucem

magnam; habitantibus in regione umbre ( 1 ) mortis lux orta
est eis. Dat vole, dat in der duysternissen sat, sach ,een groet
licht, ende die in den rike des schemenden (2) doots waren dien
es een liecht opghegaen. Nu comt dat licht dat is dat warachtighe liecht dat ons comt ».
fol, 80 2. Doen quam Symeon, onse broeder, ende sei de : (( Ghi
heren, weest vroe (3) ende blide, ende glorificeert ende danct
el g de loeft den sone Gods : want ic ontfinc hem in minen armen
ill den tempel doent een kint was, ende kenden overmits den
Ffeilighen Gheest, dat hijt was, ende waert siende, ende riep
Yunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum

in pace. Quia viderunt oculi mei salutare tuum, quod parasti
aide faciem omnium populorum; lumen ad revelacionem gen
cium, et gloriani plebis tuae Israhel. Here, nu leets du (4) na
Omen woerden dinen knecht in vreden. Want m'ne oghen heb.
N. 81 ben ghesien dinen Heylant, dien du bereet heves vorden aensichte alles voles; een liecht te revelacien den heydenen ende
glorie dijns voles van Israhel. Doen dit die ander oude vaders
horden, doen hadden si noch meere vroude.
3. Mit desen (5) datsi dus spraken, soe quam een ,eremijt
tot ons, ende wi vraechden hen: Wie bestu? Hi sprac: ((Ic ben
Iohannes die prophete des groten heren. Ic ben voer hem comen
syn weghe te bereyden, ad dandam scientiam in remissionem
peceatorum; wanneer hi naquaem, dat hi dat vole van Israhel
soe gheleert vonde, datsi hem kenden, opdat hi se salich maken
fol. 82 mochte, ende verloessen van alien haren sonden. Ic hen die
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Umbre (= umbrae).
Schemen, een lichtglans van zich geven.
Vroe : vroolijk.
Leets, 2 sg. praes. van laten • last gij.
Terwijl.

—
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stemme roepende inder wildernissen : Bereydt die weghe des
Heren. Ic quam voer hem, ende doen hi naquam ende ic hem
Bach, doen dede mi die Heilighe Gheest segghen die in mi was :
Ecce Agnus Dei, qui tollit jeccata mundi. Ic wijsde hem metten
vingher ende sacht (1) : « Siet hier dat Lam Gods, dat afnemt
die sunden der werelt ». Ic doepte hem inder flumen (2) Jordanen; ic die niet werdich en was den knevel (3) synre scone
tontbindene. Et vidi sPiritum descendentem super eurn in specie
cciumbe (4), en ic sach den Heilighen Gheest op hem nederfol. 83 comen in ghelikenissen eenre duven. Et audivi vocent de celo
d,icentent: Hic est filius meus dilectus in quo bene comPlacui;
iPsum audite. En ic hoerde een stemme vanden hemel comen
segghende : Dit es myn gheminde sone, Baer mi wel in ghenoecht oft behaget; hoert hem. Et nunc preveni ante faciem
ejus; en nu ben ic oec voer syn aenschyn comen tot u luden,
omme u te segghen dat hi cortelinghen tot u comen sal. Et ii5se
est qui est ftli;ts Dei. Ende hi es die de soen Gods es, di
fol. hir wilt comen verlichten, die in duysternissen sijt.
XIX HoorDsTuK.
Doen dit Adam horde, doe riep hi Seth sinen sone tot hem
ende seide : « Siet hier nu die boetscap, die u Mychiel den
archangel antwoorde, eens doen ik n weder (5) porten des
fol. 84
paradijs sende ende dede Gode bidden om die oly der ontfermicheit mijn lyf merle te smerene, doen ic out ende crane was».
Ende Seth antwoorde hem : « Vader, doen ic vorden paradise quam, ende bat om die olye, soe ghi mi bevolen hadt, doen
quam Michiel die Archangel tot mi ende seide : « Seth, segt
dinen vader, hi en mach nochtan vander olyen niet hebben.
Maer alst ghetal van vijfdusent iaren ende bina ij iaer ver‘ult
sal syn, soe sal die Sone Gods op eertrijc comen ende werden
ghedoept inder flumen Jordanen; ende na dat hi gedoei)t es, sue
sal hi die ghenen smeren met der olyen der ontfermicheit, die
in
hem gheloeven. Et qui regenerati erupt in aqua et SPiritu
fol. 85
Sancto, ende die lierboren sullen syn inden watere end inden
Ileilighen Gheest. Ende dan sal hi tot u luden comen inder hellen ende leiden uwen vader tot den borne der ontfermherticheit ».
Doen Seth dit gheseet hadde, doen worden al die patriarken
ende propheten ende die andere heilig-hen seer vroe ende blide.
(1) Sacht voor sachte; zegde.
(2) Lat. flunien, stroom.
(3) Knevel, Mn1 ook cnovel, boei, strik gevormd door middel
x an een honten bout ; in den bet. nergens elders aangetroffen.
(4) Columbae.

(5) 7. naeder, naar de.
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XX HOOFDstruK.

1. Recht soe Seth dit ghesproken hadde, doen horden wi
dat Sathan die prince der belle inquam met enen groten gheruyssche, ende riep Lucifer ende alle sine ghesellen an « Laet
ons gereetscap waken, seit hi, ende die belle bereyden Jhesum
fol . s6 te ontvanghen, die te hans(1) comen sal Al heeft hi gheseit dat
hi die Sone Gods is, hi es een Auer slecht (2) minsche; want
hem gruwelt (3) voer die doot. Ic horde datti seide alsus
Tristis est anima mea ad mortem. Alijn ziele es bedroeft totter
doot toe. Wael beer (4) alle die (luvele myn ghesellen, laet ons
wreken datti ons dick€ vertornt heeft. Die wi cropel ende
stom ende blint ghemaect hadde, die heeft hi met enen worde
tonser Kande dick ghenesen. Ja die wi haer zielen al rede(5)
hier inder hellen hadden, heeft hi .ons weleer weder gheno•
men, ende levende ghemaect ».
2. Doen Sathan die duvel dit sprac, doe antworde hem die
fol. 87
belle : (( Wig es dat die soe vele vermach, dat hi met linen
worde die doode levende maect? _Ic en can niet gheloven, Sathanas, dat het een sterflic minsche es. Wattu segghes oft dat hi
den doet ontsiet, oft dat ghi ioec en : ghe macht suit hebben
hem hier in mynre vancnissen te leveren, ic duchte dat het God
almechtich es, daer nyemant teghen en mach. Inde seit hi datti den dood ontsach (6), dat hi hem daer heymelicken voer verhelen (7) ende verberghen wine, is dat soe, ve (8) tibi in secula seculoruni. Wee di dan van ewen tot men.
Die duvel seide: ((Swijch; ic sal hem di leveren, den selven
fol, 88
Jhesum, die di ende mi alsoe vele te cort ghedaen heeft. Ic heb
hem ghetempteert (9), ic heb alsoe vele ghebrouwen (10), dat
hem al die Ioden teghen sijn geworden mit groten torn ontste
ken, ende met haet ende met felre nijdicheit hem vaste pinen(11),
ende sullen hem terstond dooden. Want waendi wat ic onleden (12) ende doens hebben ghehad, eer ict hier toe bringhen
conde.
thans).
(1) Te hans
(2) Eenvoudig, gewoon.

(3) Het gruwelt hem = hij heeft schrik.
(4) 1. Heeren.
(5) Al retie (= alreeds).
Vreesde.
Verschuilen.
Lat. vae ; wee.
Fra. tenter, bekoren.
(10) Brouwen, listig beramen.
(11) Zeer pijnigen.
(12) Onlede, vr. znw., ook ollêde, drukke bezigheid
(6)
(7)
(8)
(9)
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Die richter Pylatus was voer hem ende hadde hem gherne
gheholpen, mer ten baette niet. Ic lach soe ende modde (1) in
Karen herten, datti soe lanes soe felre worde, Ic bereide thous
totten cruys ; ic wysde hen die iij nagel Baer si hem mede ghe• 89 nagelt hebben ; ic mengde selve mede die gal in lien edick die
men hem drincken gaf. Ic heb een grout sper scerp ghewet,
datmen hem doer syn side steken sal. Hi sal terstont doot sijn,
ende ic salen u hier leveren ».
3. Doen seide die helle weder « 1st die, di (2) dooden sae
verwecken can ? Daer is mi leede voer, dat hi onse macht crinken sal. Want die andere propheten, die oec vormaels dode verwect hadden, ende nu her onder mi syn, die plaghent (3) met
den crachten Gods te doen. Maer dese Jhesus doet met syns selfs
cracht. Dat en vermochten die andere niet. Hier gruwelt mi al
voer. Ic heb groten anxt, dat het die selve es die Lazarum
verwecte ».
fol to u Dat es waer, seit hi Sathanas, die selve ist. Weest andens blide ende xvrect u nu ». « Is dat waer, seide die helle,
Sathanas, soe besweer ic di bi dijnre crachten ende bider
mijnre, dattu den man hier niet en bringt. Want doen hi
eens riep : Lazare, veni foras, doen beefde ic van groten anxte, ende en hadde gheen macht hem te behoudene,
nocht die eerde en hads gheen macht die op sinen lichame
lach. Wi moesten hem beide ons ondancs laten van ons sceiden.
Doen ic dat van hem sack, doen saghic wel dat een man
vas van enen machtighen ghebode. Brencstu den man hir, du
sondes sien datti al onse ghevanghen verloessen sonde, ende
fol. 91 leidense met hem enwech ons ondancs in e-wigher vrouden (4),
hem selven te eeren, ende ons te torne ende tot ewigher scanden ende scaden ».
XXI

HOOFDSTUK

1. Doen si aldus te samen spraken, die duvelen ende die
helle onderlinghe, soe quam Davidt opspringhende als een donre,
ende sprac mit eenre groter stemmen : « Tollite lortas Princl-

pes vestras et devamini Porte eternales; et introibit rex glorie:
Chi princen, seit hi, luyet op (5) u porters, laet ingaen den
(1) Mnl. modden, mudden, troebel maken ; hier overdrachtelijk
rceren, onrust stoken ; in deze bet. nergens aangetroffen.
(2) Di = die, Welke.

(3) Plaghen het.
(4) Vroude, vrengde.
(5) Opluken, opendoen.
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coninc der glorien ». Dese worde seide hi seer fierliken twee
werven.
2. Doen hi aldus twee werven gheseit hadde, doen antworde die overste prince der duvelen, Lucifer, recht of hi dien
fol. 92 heer niet ghekent en hadde, ende vraechde: «Wi es die coninc
der glorien?» David antworde: «Die sterke moghende here, die
moghende es in sinen orloghe, die es coninc der glorien, die
van den hemele dat eertrijc aenghesien heeft ende ghehort heeft
dat ghebet ende die claghe der sunderen (1) die inder werelt
sijn. Ende du alre stinkenste tornichste boeve, doet op die Porten
edde laet ingaen den coninc der glorien ». Ende recht doen
David gheseet hadde, soe quarn Onse Lieve Here in ghelikenissen eens mans, cFe sterke coninc der moghentheit, ende
cmscheen ende verliechte alle die in duysternissen ende inden
scheme (2) des doots waren.
XXII Ho IFI/sTuK.

fol. 93 1. Doen die helle ende alle die duvele der hellen dit saghen
met haren dienres, doen scudden ende beefden si allen van
groten anxte. Ende scruwen (3) Jhesum an : « Du hebs ons verAvonnen, want du best sonder sonde ende corrupti (4). Ende
overmids dynre almechtigher moghentheit versmeetstu (5) onse
heerlijcheit. Du best seer hoghe ende seer leghe, seer mechtich
ende seer oetmoedich. Du waers doot ende begraven. Nu bistu
opverstaen ende leefs onder ons. In dijnre doot beefde die erde,
die sonne begaf haer seinen, die sterren werven duyster ; ende
fol. 94 du comes nu levendich tot ons alsoe fierlijc ende stoutelijc dattu
gheen dine en ontsiest ende nemes ons met ghewelt onse vole
ende onse glievanghen. Al die werelt heeft tot desen daghe ons
onderdanich gheweest na der doot, ende die macht heeftstu ons
nu benomen. Nie en saghen wi dus doden opverstaen. Nye (61
en starf minsehe, hi en moest hier tot ons comen onder onse
ende betalen sine tol, antlers dan du allene. Du conies
soe fierlijc dattu Jhesus best, Baer der hellen voer gruwelde,
doen si seide tot Sathan : overmits den doot van desen Jhesus
ducht is noch dat wi al to male onse macht over die werelt verliesen sullen ».
fol. 95
2. Doen nam Onse Lieve Here den doden metter hant ende
(1)
(2)
(3)
(4)

Sundere, zondaar.
Scheme . znw. schaduw, schemer ; verg. fol. 79 schemers.
Scruwen of scrauwen 3 p. md., onv. verl. tijd van scrien.
Corruptie, bederf.

(5) Smeet gij omver.
(6) Nooit.
(7) Tribuit, gezag.
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toechse (1) tot hem voer syn voete ende stiet den duvel achterwaert inder helle. Ende Adam ende anders syn vriende toech
hi Baer uyt inder claerheit.
HOOFDSTUK.

Doen Sathan achterwaert inder helle ghestoten was, doen
begonde hem die belle te vermalendien ende te blasphemeren
ende seide « Ha Sathan, wat hebstu ghedaen? Du wanes dat
al die werelt ons onderdanich was eer Jhesus quam. Wat Bede
di dit gebrou\ven (2) Batmen Jhesum dus ghedoet heeft ! Sijn
doot heeft den eweghen doot ghedoet ; sijn claerheit heeft ons
duysternissen ghebroken. Hi heeft onsen kerker ghebroken,
fol.96 ende al ons meeste beste ghevanghen verloest. Al die grote patriarken ende propheten, die onder ons bedwanc waren, die en
ontsien ons niet meer. Onse groet heerlycheit es seer te nieute
ghegaen. Och Satan, prince alder quaetheit, wat luste di dit
te doene ! Al die verdwaelde screyende syn nu haer oghen gedroecht. Si en hulen noch en screyen nu niet meer. Ha Sathan,
al dattu ye gheworfs oft ye ghewons (3) mit dattu Adam den
appel deets biten, dat hebstu al weder verloren, mit dattu Jhesus
doot verwonnen hebs. Denct nu selver wat groter ongheender
pinen saltu nu ewelijc ende ommermeer in mijnre ghewout(4)
fol.97 rioeten liken. Och Satan, dijns selfs eweghen doet hebstu
beiaecht. Die hoverdie, ghiericheit, haet ende nijt en al die
felheit ende quaetheit, die du in die herten der prelaten(5) ende.
anders den Ioden ghestort hebs, die dient di selven. Haddes
clu en: ghe wysheit ghehad des, du souts loch eerst versien (6)
e'tde vertast (7) oft vernomen hebben, oft hi enighe misdaet
oft sonde ane hem gehat hadde, eer du hem hier brachts. Du
hebs hem doen doden. Nu es hi hier totti comen omme di eweliken heromme te tormenten. Du hebs ons alien verraden ! »
Doen die helle dus sprac met haren ghesinne, doen snrac
fol.98 Jhesus totter hellen : « Helle, Sathan sal voertan altiit in diinrc
riachten ende iii dinen bedwanghe sijn in Adams stat ende in
sijnre kindere ».

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Toog+se d.
trok ze.
Dit listig beramen.
Al wat gij oojt verwierft of ooit wont...
Ghewout, rnacht.
Prelaten, elders bisscoppen ; de opperpriesters ; verg. fol. 52
Voorzien, vooruitzien.

(7)

T'citastcn. rmicr-meicen.
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XXIV

HOOIThSTUK.

1. Ende doen stac Jhesus syn hant voert ende seide : « Comt
hier tot mi ghi myn vercoren, die myn beelt ende myn gelikenisse hebt. Siet mi ghi die verdoemt waert, wie die duvel in
stat verdoemt blijft, ende ghi verloest, overmits (1) myn cruys
ende myn doot». Doen nam hi Adam onsen eersten vader bider
hant ende seide : « Adam, vrcde si mit di ende met dinen kinderen ».
dol. 9t
Ende Adam viel hem te, voeten, roepende: « Exaltabo te,

Loraine, Deus meus rex. Quoniam non dilatasti inimicos meos
super me. lc sal di verhoghen (2) myn here myn God ; want
du en hebs niet willen henghen (3), dat rich myn viande over
mi verbliden. Domine Deus nteus, clamavi ad te et exaudisti me
et sanasti me. Heer mijn God is riep tot di, ende du hebs mi
verhoert ende ghesont ghemaect. Domine, eduxisti ab inferno
animam meam; sanasti ine a descendentibus in lacum. Heer du
hebs myn ziele uyt der hellen gheleit ende hebs mi verloest van
111 den poel te vallen. Psallite Domino Sancti ejus, singt den
fol. 1C0 Here sane der psalmen, ghi syn heiligen ende belien wi die
gcdechtenis synre heil : cheit». Nadat-Adam dit ghesproken hadde, soe riepen alle die heilighen ghelijc: «Acivenisti redemptor
nosier Jltesu ». Du bist ghecomen onse verloesser Jhesus. Du
hebs vervult finder hellen datti propheten van di ghesproken
hidden. Du hebs ons verloest met dinen cruys ende met dinen
bloede. Du bist tot ,ons ghecomen overmits dine doot om ons
uyt der hellen te verloessen ».
2. Doen sloeg Jhesus een teeken des crucen over Adam
ende over al die ander. Cantate Domino canticum novum, quia
fol. 101 mirabilia fecit. Singt den Here, seit hi, nuwen sane, want hi
heeft wonder ghedaen. Notion fecit Dominus salutare suum
ire conPectit gencium revelavit justiciam suam. Onse Here heeft
condich ghemaect syn heil ; int aensien des voles heeft hi gereveleert syn rechtveerdicheit. Ende al die ander riepen « Gloria
in exelsis Deo, hec (4) est gloria omnibus sanctis ejus (5) ».
3. Doen riep Ahacuc : « Existi in salutem poPuli tui ad
nerandunt electos tuos. Heer, seit hi, du best uyt gegaen tot
salicheit dyns voles, ende te verloessen dyn vercoren ». Ende
alle die andere riepen : « Benedictus qui venit in "Itomine
(1) Door rniddel van ; om wille van
(2) Verheerlijken.
(3) Henghen n. ghehenghen of ghehinghen, gedoogen, dulden.
(4) Hec (= haec).
(5) Gods glorie wordt nu het aandeel van al zijn heiligen.
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C-ebenedijt si di die daer comen best in den name des Heren.

Quis est Deus sicut to Domine, qui aufers iniquitates nostras.
fol. 102 Wi es God, soe du Here, die onse sonden afneems ». Ende

alle die ghene antworden : « Hic est Deus noster in eternum
h seculum seculi; ipse regit nos in secula. Dit es onse God
in cewicheit der ewicheiden ». Aldus seiden die propheten elkerlyc hoer sonderlinghen lof, ende alien die heilighen seiden : « Amen ».
XXV HOOFDSTUK.

Doen nam onse Here Adam bider hant, ende leverden Sinte
'Alichiel der Archangel en alien die ander heilighen met hem.
Ende die leidense in der vrouden des ertschen paradijs.
Daer quamen hen twe oude manne te gemoete, ende die
heilighen vraechden hen tween : « Wie sidi, die noch niet doot
fol. 103 en sijt? » Doen antworde hen cen van den tween : « Ic ben
Ii4,noch, die overmits dat ghebot Gods hir ghebracht ben in
rusten ; ende die ander es Elias die hir in wart bracht (1) op
enen bernenden (2) waghen. Wi en storven noch nye, mer sullen
bier levendc bliven totter tijt dat Anticrist comen sal omme
tegen hem te kiven ende te disputeren. Ende die sal ons doden
in Jherusalem. Ende binnen vierden halven daghe daerna sullen wi weder levendich opverstaen ende sullen in ewigher vrouden varen.
XXVI HOOFDSTUK.

Ende met dien datsi aldus spraken, soe quam daer een
inghegaen die een cruys opten hals droech. Ende die heilighen
fol. 104 vraechden hem : « Wie bestu? Visio tua latronis. Du hebs een
moerderceersghesichte ! Waeromme draechstu dat cruys op dyn
scouderen »? Elide hi antworde hen alleen : « Vorwaer ic was
cen mordenere ende Bede veel quaets inder wereld. Met- die
Loden cruysten mi met Jhesum, ende ic sach syn wonderlike
werken, die hi wrachte ende gheloefde dat hi een maker is ende
Eery maker was alre creaturen, ende een almoghende Heere. Ende
riep hem an : Memento mei cum veneris in regnum i2i14111. Here,
ghed'inct mijnre als ghi in dyn ryc comt ». Ende hi antworde
mi: « Hodie mecum eris in paradiso. Huden sulstu met mi syn
V. 105 inden paradise. Ende seide mi, en woude(3) mi die verwaerre(4)
(1) Mnl. bracht verl. deelw.
(2) Brandenden.
(3) Wilde.
(4) Verwaerre of verwarere, Lewaarder.
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des paradijs niet inlaten dat ic hem liet sien dat teyken des
crucen, ende segghen hem dat mi die sone Gods daer ghesent
hedde ende dat hi mi mittencruce gheladen hadde tot enen
warachtighen teyken, dat hi mi in laten soude. Elide doen is
mt paradijs quam, doen toende ic dit teyken den ingel, ende hi
liet mi in ende seide mi : « Verwacht (1) een weenich, want
A darn ende al die vercoren Gods, die van Adam comen syn,
sullen te hans comen ende van hier ten hemel varen ». Doen
seiden alien die heilighen : « Ghebenedyt moetstu sijn almachtich God, die dus grote ghenade hebs ghedaen enen sundere
XXVII

HOOFDSTUK.

Dit tughede Karinus ende Lucius voerscreven die dot gheweest hadden, dat hen sus ghesciet was. Ende doen waert hen
verboden, seiden si, datsi een woert hier of nyemant segghen en
souden van al datsi ghesien ende ghehort hadden. Ende doen
hen dat verboden was, doen seiden si dat Sinte Machiel verboet
over die Iordaen te gaen, ende sette ons weder in onsen lichame.
Doen quamen wi tot eenre stat daer vele voles was vanden ghenen die mede met ons verwect waren vander doot met Christus
opverrisenisse ; ende doen w.erden wi alle ghedoept in die
fluym (1) Iordane. Ende eghelijc (2) creech een Witte stoel, die
in des Lams bloede ghewasschen was.
fol. 101 Deze ghetuychnisse gheven wi Karinus ende Levicius vanoer verrisenissen Jhesu. Nu bidt hem datter sich onser ontfermen wille, Ende hiermede sweghen si ende gaven dit geschrift
over den heren vander wet.
Doen stonden op Annas ende Cayphas ende namen dese
cedele (5) van deser getuychnissen, ende gaven se Nychodemo
in syn hant ende Ioseph. Doen worden die letteren ghetransfigureert, die met swerten inc gescreven waren, ende worden
also wit als snee.
Dese cedele las men aensiende ende toehorende alien der
scaren der Ioden. ende die Ioden riepen met luder stemmen :
fol. 108 Gewaerliken (61 heeft Jhesus dit al gedaen. Ghebenedyt ende
gheloeft moet hi syn ewelyc ende ommermer ». Doen ginghen
die meesters vander wet uyt der synagoghen met groten anxt.
Inde al datsi ghehort ende gesien hadden, dat vertelden si van
fol . 106

Wacht.
Thans.
Lat. flumen, stroom.
Een iegelijk, ieder.
(5) Cedele, yr. znw., een akte of schriftelijke verklaring.
(6) Waarlijk.
(1)
(2)
(3)
(4)
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worde te worde den richter. Ende Pylatus liet altemale bescridese woerde die Jhesus ghesproken hadde in sijnre pinen,
ende al dattie Ioden ende die meesters vander wet met hem
bedreven hadden in worden ende in werken, ende alle die heel
ghescienisse van beghin toeden ynde (1). Dese historie dede hi
setten in enen boec, ende dat boec dede hi legghen in die vier
1M. 109 scaer oft in dat richthuys (2) tot eenre memorien ende ghedencnissen. Darna dede hi al dese selve gheschenisse (3) Pylatus in
enen toegeslotenen beseghelden ghescrifte setten, ende sender
sinen hoer den keyser tot Romen, wie dat met Jhesus ghevaren
was, ende al die wondere ende miraculen die daer gesciet waren
in Jhesus stervene, ghelijc ghi hir y ore ghehoert hebt.
Aldus uyt die ystorie die men Nychodemus passie noemet,
Nan Christus l a den, sterven ende verrisenisse, die alle tyt glk..loeft, ghedanct, gheeert ende ghebenedijt moet syn e-welijc
ende ommermeQr. Amen.
y en

(1) Einde. -- Vele hss. hebben hier nog twee hoofdstukken ; iii
het 288te verklaren de Joodsche priesters aan Pilatus dat Jesus A el de
verwachte Messias moet geweest zijn. Het 29de hoofdstuk is een brief,
een verslag over Jesus' leven en dood door Pilatus opgemaakt en be-4 eind voor Keizer Claudius te Rome.
(2) Het gerechtshof.
(3) Hetzelfde als boven ghescienisse, geschiedenis

Plechtige Vergadering van
27 Juni 1926
Te 10 ,42 uur kwamen de heeren Leden bijeeii in het were
salon der Academie.
Aldaar zijn tegenwoordig : de 11,2.eren Prof. Dr. A. VER yttevonderbestuurder, Dr. L. GoEm \NS, bestendig secretaris ;

LEN,

de heeren K 1REL DE FLou, Dr. L. SIMONS, GUSTAAF SEGERS,
Kan. AM. Joos, IS. TEIRLINCK, 0. W yrniz, Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE, Prof. J. VERCOULLIE, Air. LEON 1RD WILLEMS, Prof.
Dr. A. J. J. VANDEVELDE, E. H. J. J\coils, Prof. K kREI, V XN DE
WOESTYNE, werkende leden ;
de heeren F. V. TOUSSAINT V N 130E1. w,RE, Prof. Dr. A.
Prof. Dr. R. VERDEYEN en Pater J. 1N MIERT,o, jun.
S. I., briefwisselende leden.
CARNOY,

De heeren Kan. Dr. J. MuYLDERm1NS, Prof. Dr. M. SABB11,
en J. SALSMANS S. I., werkende leden, Yolksvertegenwoordiger FRANS VAN CAUMT,I, 1KRT, Prof. Dr. FRANS
DAELS en Mr. J. Muss, briefwisselend,' ieden, en Prof. Dr. J.
PRINSEN, buitenlandsch eerelid, te Amsterdam, lieten zicli verontschuldigen.

HERM. TEIRLINCK

**
Waren verder aldaar aanwezig : Z. E. M. DE BAETS, vicarisgeneraal van het Bisdorn Gent, vertegenwoordiger van Z. H. den.
Bisschop ; — A. SIFTER, volksvertegenwoordiger en eerste schepen van Gent ; — J. MIENHAUT, volksvertegenwoordiger ; — A.
VAN DER STEGEN, burgemeester van Gent ; H. VAN DE VELDE,
lid der Bestendige Deputatie ; — Prof. Dr. Jos. SCHRIJNEN,
feestredenaar, buitenlandsch eerelid der Academie, hoogleeraar
te Nijmegen.
*
're 11 uur worden genoemde heeren door den pedel (k
Academie naar de feestzaal geleid.
Nemen plaats aan het bureel : Prof. Dr. VERAIFNLYN, ond-rbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris, en Prof. Dr.
SCHRIJNEN, feestredenaar.
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Verschillende personen hebben aan de Academie schriftelijk
bericht gezonden dat zij tot hun spijt in de onmogelijkheid zip]
de vergadering bij te wonen : C. HUYSMANS, Minister van Wett_nschappen en Kunsten, die eerst zijn aanwezigheid had toegezegd
maar op het laatste oogenblik weerhouden werd ; ANsnmE,
Minist,r van Spoorwegen, volksvertegenwoordiger voor net
Z. D. H. Mgr. SEGHERS, bisschop van
Arrondissement Gent ;
Gent ; — Graaf T ' KINT DE ROODENBEKE, voorzitter van den
Senaat ; ARTH. BUYSSE, D. CNUDDE en ROD. DE SAEGHER,
volksvertegenvoordigers ; — Graaf DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, gouverneur van Oost-Vlaand'eren ; — Baron H. DE KERCHOVE, D ' EX.1ERDE, arrondissementscommissaris ; J. DE BusSCHERE, wn. eerste-voorzitter van het Hof van Beroep ; — Mgr.
A. DE BOCK, huisprelaat van Z. H. den Paus, vicaris-gener.ial
C.
van het Bisdoni ;
Jos. INGHELS, provinciaal griffier ;
Mej. BERTHA
VAN DEN BOSSCI1E, rector der Universiteit ;
BooNANTs, scliepen der stad Gent ; J. GoEmANs, consul der
Nederlanden te Gent ; — Mevr. de Dre ARTH. MERGHELYNCK,
te Wulveringhem ; PROSPER Boss, kunstschilder ; — GUSTAAV
D ' HONDT, stedelijke ontvanger ; — Kan. LEDEGEN, secretaris van
OSCAR ROELS, leeraar aan het Kon.
H. den Bisschop ;
Conservatorium ;
WTJNANTS, leeraar.
**

Zijn verder nog aanwezig de heeren : EDM. AERTs, Normaalschoolbestuurder ; — Dr. L. BROUNTS, leeraar ; — FRUNS BUNDERVOET, publicist ; ALEX. CALLANT, letterkundige ; —
A. CkMPERS, rustend leeraar ; — K. 0. CARON, schoolopziener ; — A. CASSIERS, eere-opperdeken der stad ;
F.
CASSIMAN, controleur der belastingen ; — H. CRIJNEN, leeraar; — DE BACKER, geneesheer;
BONT, bureeloverste;
P. DESCHAMPS S. I., leeraar ; — H. DE CLERCO, eerehoofdopziener; Mej. E. DE CLERCQ, regentes; — 0. DE
DECKER, handelaar ; — J. DE JONCKHEERE, apotheker ; — Dr.
PAUL DE KEYSER, docent aan de Hoogeschool ;
Colonel
DE LEENHEER ;
J. DE MAEGHT, kapelmeester
Mej. E. DE
METS, regentes ;
MAURITS DE MuLDER, eere-notaris ;
J. en
M. DERUFLLE, leeraars ; — S. DERUELLE, hoofdonderwijzer ;
Osw. DE SCHAMPHELAERE, voorzitter der Gentsche afdeeling van
het Willemsfonds ; — H. DE TRACY, provincieraadslid ; — H. J.
DE Vos, leeraar; — A. DE WEVER, staatsbearnbte: — A. FECKROUT, kanunnik; — J. EECKHOUT, letterkundige; --- OD. F
,
fabrikant;
F. FR1NSEN, hoogleeraar ; — A. Gla-sEr,s, leeraar;
— R. GOETHALS, onderpastoor; — AD. HERCKENRATH, letterkundige ; — A. HOORENS, onderpastoor ;
NOR13. KESTERMANS,
kandidaat-leeraar ; — A. KLUYSKENS, hoogleeraar ;
K.
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LommE, beambte ; -- MARTIN LUNSSENS, bestuurder van het
MAZEConservatorium ; — PAUL MAUS, bankbestuurder ;
R.
E. 1VIINNAERT, oud-hoofdonderwijzer ;
REEL, leeraar ;
F. NICHELS, leeraar ; —
NACHTERGAELE, Dr. in de Rechten ;
PAuwELs, schoolopziener ;
EM. POETOU, beeldhouwer ; — E.
OD.
P. SCHUERMAN S. I., leeraar ; — R. SICHIEN, leeraar ;
SOENEN, bibliotheekbestuurder ; — Kan. A. STANDAERT, professor aan het Serninarie ; — G. STERKEN, leeraar ;
J. A. THYSEBURT, rustend leeraar ;
K P. VALCKENAERE S. I., leeraar ; —
L. VAN DER HAEGEN, leeraar aan
J. VAN DEN ABEELE; leeraar ;
het Cons,:rvatorium ; -- VANDER STEENE, rekenplichtige ; R.
VANDER STRAETEN, superior van het St.-Lievensgesticht ; — M.
VANDE VELDE, leeraar ; — J. VAN DE VELDE, eere-apotheker ; VAN GELU WE, inspecteur bij het Postwezen ; — FERNAND VAN
Crom.HEm, hoogleeraar ; — OSCAR VAN HAUWAERT, bestuurder
der Staatsnormaalschool ; — J. VAN HEVELE, leeraar ;
J. \-‘:\
HooRDE,, bankier ; — NORBERT VAN RARE, zonder beroep, Lokeren ;
G. VAN M01,, leeraar ;
HERMAN VAN OVERBEKE,
leeraar aan het Conservatorium ; — A. VAN THIELEN, leeraar ; —
H. VAN WERVEKE, docent ;
P. VERBAERE,`, Brussel ; — REN E
VERBEECK, kandidaat-leeraar ; — H. VEREECKE, bediende ; —
E. P. VEREST S. I. ;
Is. VERGAUWEN, hoofdonderwijzer ; JOS . VERMEULEN, advocaat ;
E. P. VERSCHITEREN S. I., leeraar ; — J. VISKENS, bestuurder der Middelbare School ; — A.
WOI:DST \DT, eere-bureeloverste chr Posterijen ;
0. WYLLEMAN, griffier. Verder nog een groot getal dames en heeren,
helangstellenden in de werkzaamheid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
**
De Onderbestuurder, Prof. Dr. A. VERmEvLEN, opent de
vergadering. Hij verontschuldigt vooreerst Prof. Dr. SCHARPI,
ilestuurder der Academie voor het loopende jaar, die op het
allerlaatste oogenblik gedwongen was te laten weten slat hij
onmogelijk op de vergadering kon aanwezig zijn ; vender deelt
hij de lijst mede van de Academieleden en overheidspersonen
Welke zich schriftelijk lieten verontschuldigen, heet de aanwezigen welkom en stelt aan de N,ergadering voor Prof. Dr. J.
SCHR UNFN, hoogleeraar te Nijmegen en buitenlandsch eerelid
der Academie, die hcden als feestredenaar optreedt.
Hij geeft hem vervolgens het woord. Prof. SCHRIINEN handelt
over Moderne Taalgyoei. Zijne verhandeling houdt alier aandacht
ten hoogste geboeid en wordt dan ook aan het slot op luide toeinichingen onthaald.
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De wn. Bestuurder dankt den Spreker voor zijn zeer degclijke studie en voor zijn toewijding aan de Academie, en verleent
liet woord aan Dr. GOEMANS, bestendig secretaris, die den uitslag der academische wedstrijden aan de vergadering mededeelt.

WEDSTRIJDEN.
Van de prijsvragen voor 1926 uitgeschreven, werden er vier
beantwoord :
1°) Geschiedenis en Letterkunde : De opvatiing van Vondel

over de beeldende kunsten en zijn verhouding tot de kunstenaars
van zijn tijd.
De Keurraad, samengesteld uit de EH. Prof. Dr. LEO VAN
PUYVELDE, J. SALsmANs S. I. en Prof. Dr. M. SABRE, is het eens
om te verklaren dat het eenig ingezonden antwoord bekroning
verdient, onder voorwaarde echter dat cie Schrijver rekening
houde met de wenken der beoordeelaan, en dat de verbeterde en
persklaar gemaakte tekst nogmaals aan dL keurders onderworpen
worde.
De Academie sloot zich hierbij aan. Schrijver van het bekroonde werk is Dr. EDGAR P. VAN DE VELDE, leeraar aan het
Koninklijk Atheneum te St.-Gillis (Brussel).
2°) Dialectstudie : Men vraagt eene blank- en Vormleer van

het Brusselsch dialect met zijne

plaaisciijke

verscheidenheden.

Het eenig ingezonden antwoord word beoordeeld door de
FM. Prof. J. VERCOULLIE, Dr. L. GoEmANs en HERMAN TEIRLINCK. Alle Brie zijn het eens om te verklaren dat het auti,voord
verdient bekroond te worden, mits de inzender er de verbeteringen en wijzigingen in aanbrenge, welke in de verslagen aangegeven worden.
De Academie sloot zich aan bij de besluiten der verslaggevers. Schrijver van het bekroonde werk is Dr. G. MAZEREEL, insgelijks leeraar aan het Koninklijk Atheneum te St.-Gillis (Brussel).
Namens de Academie wensch ik de twee bekroonden geluk,
en verzoek hen het hun toegekende diploma te komen ontvangen.
3") Vak= en Kunstwoorden Een vakwoordenlijst van de

G, arensPinnerij (met inbegrip van den Garenbleek, enz., met
opgave van de Fransche, Duitsche en Engelsche benamlngen).
Een antwoord werd ingezonden. Tot leden van den Keurraad werden aangesteld : Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. L.
SCHARPP, en FRANK LATEUR, ter zijde gestaan door den heer
I4 . CLAEvs, vakkundige te Gent, die op verzoek van het Bestuur
der Academie, welwillend aannam het ingezonden werk op vakkundig gebied aan een eerste onderzoek te nuclerwornen
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getuigt ' an veel boekenkennis, maar van te weinig technische
bevoegdheid. De verslaggevers besloten dan ook tot niet bekroning en de Academie sloot zich liierhij aan.
4°) Geschiedenis : Een kritische studie over den opstand van

Gent tegen Philips den Goede.
Een ant-woord werd aangeboden. Dc Keurraad, samengcsteld uit de HH. Dr. J. CuvELIER, Mr. L. WILL Ems en Prof. Dr.
LEo VAN PUYVELDE, betreurt het werk niet voor bekroning te
kunnen voorstellen : het is onafgewerkt en gedeeltelijk onleesbaar. De 3' verslaggever spreekt den wensch nit dat de geleverde
arbeid niet zou verloren gaan en dat iemand die daartoe de bevoegdheid en de toewijding heeft, het in handen zon nemen om
het geheel gereed te maken en opnieuw aan de Academie ter
uitgave aan te hieden.
De Academic hesloot insgelijks tot niet bekroning.
*
**
Ten slotte richt Prof. VERMEYLEN cen woord van dank tot
de aanwezigen en in 't bizonder tot de dames Welke de vergadering met hun gewaardeerde tegenwoordigheid vereerden.
Te 12
werd de jaarlijksche plechtige vergadering der
A cademie voor gesloten verklaard.

q

Moderne Taalgroei
door Prof. Dr. JOS. SCHRIJNEN,
hoogleeraar aan de R. K. Universiteit te Nijmegen,
buitenlandsch eerelid der Academie.

Dames en Heeren!
Het gevoel, dat zich bij mij op den voorgrond dringt, nu het
mii gegeven is het woord te voeren in deze eerbiedwaardige vergadering, in dezen tempel van beschaving des geestes, in dit
tuighuis van vreedzamen strijd : is dat van eerbied en bewondering. Hier toch klopt de harteslag van het Vlaamsche leven.
Hier wordt het pleit van vrijheid en heropbeuring beslecht. Hier
wordt, vaak ten koste van narnelooze offers, het Vlaamsche ideaal
hoog gehouden. Hier brandt de eeuwige vlam voor Eigen Kultuur en Eigen Taal.
wie zijn taal liefheeft, omdat hij hart en ziel heeft verpand
aan land en yolk en hij er zich van bewust is, dat wezen, eenheid
en voortbestaan van de taal berusten op het gevoel van saamhoorigheicl of nationaliteitsgevoel : en dat dit bewustzijn van eigen
aard wortelt en zijn sappen trekt uit de gemeenschap van yolkskultuur, wie zijn taal liefheeft zooals Zuid- en Noordnederlanders de zoete sprake minnen van de lage landen aan zee, hij
stelt, zoo dacht ik, uiteraard ook belang in den groei en de
ontwikkeling van die taal, in de richting, die zij inslaat, in de
faktoren, die haar lot in handen hebben. Zoo was mijn onderwerp
spoedig gekozen ; maar de aard van het onderwerp brengt 430k
merle, dat ik een beroep moot doen op Uw groote welwillendheid.
Immers : de oorzaken van taalgroei en taalverandering zijn
iii diep mysterie gehuld. Schijnbaar liggen zij aan de oppervlakte
van het dagelijksch leven en hebben wij ze slechts voor het grijpen, maar in werkelijkheid wijken ze terug, als een schaduwbeeld,
of liever, plooien zij, als een kruidje-roer-mij-niet, voor de tastende hand de teere blaadjes dicht. Ik bedoel hier natuurlijk niet
die veranderingen, welke ik « heteroglottische » genoemd heb,
en die telkens nlaats hebben, wanneer een yolk een vreemde taal
overneemt. Wij hebben dan te doen met de inwerking van het
substraat, van politieke of individueele twee- of meertaligheid,
van gezamelijke kolonisatie e. d. Het resultant is taalvermenging,
die somwijlen tot mengtalen voert. Maar steeds is de taalverandering sekondair en vertoont een zuiver-ethnisch karakter ; terwiji
ik hier bepaaldelijk de primaire taalverandering op het oog heb,
de oorspronkelijke, autochthone, die snontaan, zonder uitwendige oorzaak, van enkele leven der taalgemeenschap uitgaat om
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zich straks in steeds wijder kringen voort te planters. Deze taalverander;ng wortelt inderdaad geheel in de gemeenschap. Maar
onder « gemeenschap » dient dan te worden verstaan « kultuurgemeenschap ». Men heeft in de laatste jaren, zooals ik elders
heb aangetoond (1), het sociale karakter van de taal te eenzijdig
naar voren gebracht. Het gaat niet aan haar psychische waarde
uit het oog te verliezen, of ook weer het psychische moment afgescheiden van het sociale te waardeeren en omgekeerd : omdat zij
is van sociaal-Psychischen aard, m. a. w. omdat zij is een kultuurv ers ch,ijns el . En de taal als werkzaamheid behoort tot het getal
der vitale volkskrachten, die streven naar de voile ontplooing
van hctgeen in de menschelijke natuur als kiem besloten ligt,
en die men « kultuurfaktoren » noemt.
Deze wetenschap, D. & H., is voor ons van niet te ondersehatten belang. Want hieruit volgt, dat het — in weerwil van de
genoemde bezwaren — toch niet volstrekt ondoenlijk is, enkele
algemeene taalwetten dichter te benaderen. Rechtsstreeks zijn zij
het gevolg van taalmelodische inwerking op tempo, spanning
der artikulatie-deelen, stand van het strottenhoofd, ademhaling,
klankkleur en intensiteit van klinkers en medeklinkers. Maar
men mag gereedelijk aannemen, dat onder deze verschijnselen
diepere oorzaken schuil gaan, dat zij te danken zijn « a Faction de
forces intimes et secretes, auxquelles convient assez bien le nom
de tendances » (Vendryes) en dan hebben wij, in verband met
het zooeven gezegde, het recht te beweren, dat de tallooze tendenzen, die bij de algemeene klankverandering betrokken zijn,
doorgaans heantwoorden aan de twee groote wetten van het
sociaal-psychische kultuurleven : de wetten van differentiatie en
integratie. Aldus ook Hugo Schuchardt : « Die S prachentwiekelung besteht aus Divergenz (Spaltung) und Konvergenz (Ausgleich) ; die eine folgt dem Triebe individueller Betatigung. die
andere befriedigt das Bediirfnis nach Verst5ndlichkeit. » (2) En
elders betoogt deze taalgeleerde, dat de taal het produkt is
zweier Faktoren, der Zentrifugalkraft und der Zentripetalkraft. » (3)
Hoe hanczen dan de taalwetten met deze algemeene kultuurwetten samen? Het antwoord, D. & H., ligt ten deele opgesloten
in de door mij aangehaalde woorden van Schuchardt. Maar ik
meen te moven beweren, dat slechts zelden on deze betrekking
het juiste Licht valt. De taal vertoont een meer al gemeen sociaal,
en een meer individueel esthetisch karakter : zij is meer praktisch als niededeeling, meer ideeel als rifting. Dc sociale nood,
(1) Taal en Kultunr, Utrecht (1921), bl. 4 vv.
(2) Hsi o Relnieharcit-Prev'er, hl. 206, 207.
(3) Hugo Schuehardt-Brevier, hi. 149.
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de behoefte aan verstandhouding en hulp, heeft haar doen geboren worden en zij is gegroeid in den harden strijd, dien de mensch
te voeren had bij het verwerven van de noodige goederen en het
zich dienstbaar maken van de krachten der natuur. De taal verbindt de menschen innerlijk en maakt ze tot gemeenschapswezens. Hoe eenvoudiger en doelmatiger dus de taal is, hoe grooter
Let aantal personen tot wie ze zich richten kan, des te dichter
komt zij haar praktisch ideaal nabij. Die taal staat het hoogst,
zegt Jespasen, die er bet best in slaagt om `'eel te doen met
weinig middelen.
Haar hoogste waarde is doelmatigheid.
Maar spreken — en hier, D. & H., laat ik de kultuurtaal
in dienst van de kunst : de schoone letteren, geheel ter zij de, en
beperk mij uitsluitend tot de volkstaal — spreken geschiedt niet
alleen uit sociale noodzakelijkheid, maar ook uit lust en welbebagen, zooals men dat het best kan waarnemen bij den man-uithet-volk en bij het kind, die er somwijlen behoefte aan schijnen
te hebben, te voldoen aan hun spreekdrift. Bij het kind staat de
spreekdrift vrij wel op een lijn met de speeldrift (4). Taal is ook
uiting : van begrippen en gewaarwordingen. En wanneer zoov eel Laatlatijnsche woorden het hebben moeten afleggen in den
strijd om het bestaan en in de Romaansche talen te vergeefs
worden gezocht, dan is het omdat zij geen behoorlijken omvang
noch klankgehalte hadden, omdat zij de beeldende kracht van
uitdrukking misten, die zoo ongeveer overeenkomt met hetgeen
Bally de « expressivite » noemt. Taal is 66k kunstwerkzaamheid,
is verklanking N an het bonte begrips- en gevoelsleven. Taal is 66k
veruiterlijking van schoonheid, en als zoodanig is haar hoofdvereischte niet meer doelmatigheid, maar schakeerende kracht.
NA is haar streven niet zoo zeer op het praktische, als wel op het
ideèele gericht : nu voert niet meer het kollektieve, maar het
individueele moment den boventoon. Ik zeg : den boventoon ;
want 66k als kunstuiting vertoont de taal een kollektief karakter.
Immers wie zegt : kultuur, dus ook kunst, zegt : gemeenschap ;
de mensch, die in de eenzaamheid opgroeit, zou geen kultuur
kunnen scheppen.
Zoo houden dus de twee primordiale en meest algemeene taaltendenzen van mededpeling en uiting met de algemeene kultuurstrevingen van integratie en differentiatie gelijken tred.
Maar wij kunnen verder gaan en vragen naar het historisch
verloop van dezen tweevoudigen taaldrang, en bepaaldelijk : welke van beide strevingen in den modernen taalgroei overheerscht?
Het antwoord op deze vraag wordt ons vergemakke l iikt, wan(4) lie mijn Nederlandsche Volkskunde I, bi. 226.
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deer wij de vraag zoo algemeen mogelijk stellen, dus niet letten
op den groei van een enkele taal in het bizonder, en verder het
oog houden op de overeenstemming, die bestaat tusschen de taal
en de andere komponenten van de volkskultuur. Wanneer Meringer zegt : (( Ein Lautgesetz ist um nichts merkwiirdiger als
das Gesetz des roten Schirmes und des schwarzen Kopftuches
beim Bauc:rnweib, der Krinoline, der Puffarmel in anderen
Kreisen und Zeiten », (5) dan is dat zeer zeker overdrexien. Maar
het bevat de onoinstootelijke waarheid, dat de volkstaal in Naar
vervorming en groei ten slotte aan dezelfde sociaal-psychische
wetten ondcrworpen is als het privaatleven : als woningbouw,
volksdracht, volksgebruik en al die kostbaarheden van de folklore, die zoo innig met het volkskarakter schijnen samengewey en. leer zeker neemt de taal te midden der kultuurfaktoren van
het volksleven een eenigzins bizondere plaats in. Bij de taalvorming wordt aan bet spontane en onbewuste, althans niet reflexbewuste element, een N eel grooter rol toegedacht, en men mag
beweren, vooral wat het fonetisch bestanddeel betreft, dat de
eenling bij taalverandering in veel sterkere mate den imperatieven drang van de kultuurgenooten ondergaat, als dat b. v. bij de
kunst het geval is. Maar toch : wie het taalleven aandachtig beluistert, hoort hetzelfde kultuurrythme golven en deinen als in
zoo veel andere uitingen van het in tieme volksleven.
De moderne taal dan, zoo meen ik te mogen beweren, beweegt
zich steeds meer in..de richting van de integratie, van het kollektieve, van het praktische en utilitaire, zoowel wat de nivel-leering van de streektalen, als wat de algerneene richting van
den taalgroei betreft. Dat is net altijd zoo geweest en zal wellicht
ook niet altijd zoo blijven. Wij mogen aannemen, dat met den
groei van de kultuur in het algemeen de taalgroei hand in hand
gaat : Saar die groei beweegt zich in de verschillende tijdperken
langs verschillend2 lijnen van geleidelijkheid : en men mag niet
vergeten, dat winst in een opzicht veelal weer verlies beteekent
in een of meer andere opzichten, en omgekeerd. 1k wensch in
mijn uitdrukkingen dan ook de groolste omzichtigheid te betrachten en met name den term van « vooruitgang » te vermijden. De vooruitgang bestaat hier'n, dat de taal zich zooveel
mogelijk aanpast aan de behoeften van de snrekers. Maar die
behoefte is verschillend niet al l een volgens tijd, maar ook volgens plaats en omstandigheden.
1. 0n7e tiid is gladstriikend, zoowel wat typen van huisbouw
en kleederdrachten als wat dialekttvnen betreft. De boerenwoningen van het Saksisch gebied met een groote halle : het hallehuis
/5) Arts deny Leben der Sprache, Berlin (1905), bl. 239.
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met het ruime en hooge dak, waarin mensch en vee, oorspronkelijk zonder afscheiding, bcrging vonden en heel het huiselijk
verkeer samenNloeit rond de deel ; het Frankisch-Keltische huffs
met den Breeden horizontalen voorgevel, dat in Antwerpen, Brabant en Vlaanderen en xooral ook in Belgisch Limburg de bovenhand heeft ; het Frankisch-Romeinsche type : de Zuid-Limburgsche hoeve, wellicht naar het model van de Romeinsche villa's
opge crokken, en ook in Belgie ruimschoots verspreid; eind.elijk
de Friesche stelphoeve met het vierkante stelpdak, — al die
typen zijn ten doode opgeschreven. De voltrekking van dit vonnis
zal wellicht niet zoo bijster vlug in haar werk gaan, te minder
omdat sommige huistypen met ekonomische behoeften samenhangen. Maar dit is slechts uitstel van exekutie, tenzij onverhoeds, hetgeen mij echter niet zeer waarschijnlijk lijkt, een keerpunt zich vertoont en deze vervorming wordt gestuit.
« De landsche woningen, die het leven en de blijheid uitmaken
van het Vlaamsch landschap » schrijft Stijn Streuvels, en dit
geldt ook voor Holland, « de landsche woningen, die het kleurig
spel uitmaken tusschen het groen der vele weiden waar de zon
haar stralen schiet als een stroom van levend licht : — die woningen, waar in den avond nu het lichtje pinkt van het lampje dat
schingt over een gezin waar vrede heerscht en rustig genoegen,
waar het stil is als in een tabernakel : die schoonheid is veroordeeld om te verdwijnen. » (6) En gedoemd om te verdwijnen,
D. & H., zijn ook de kleurige en vormverscheiden plaatselijke
kleederdrachten. Zij blijven zich nog vasthechten aan de periferie
als te Scheveningen, Vo Bunschoten, en eveneens is haar
bestaan duurzamer op de eilanden, of in eenzame, afgelegen oorden als in Drente of op de Veluwe. Maar ten doode opgesrhreven
is en bliift Loch : het vermaarde Friesche oorijzer, de Friesche
naald, oorsnronkeliik even veelvuldig als de haarring, de kunstig
bewerkte 7eeuwsche knoop, cle Vinamsche klenmantel, de Saksische niiekker, de Brahantsche en Limburgsche hnifmuts, de
Keltisch-Frankische hartvormicre hanger of schoef. Kunstmatig
kunnen deze drachteni bier of daar nog wat in stand gehouden
worden, maar niet duurznam, want de drang naar eenvormige
kleeding wordt met den dag grooter.
zoo staat het nil ook geselianen met onze stre nktalen. met
onze Frankisrhe, Saksisehe, Friesche dialekten. « De dialekten
gaan een wissen onder gan g tegern oet en hieron rnal?-en de zilidoosteliike dialekten teen uitzorri erina », aldus liiirlt de satihef
van een omzendbrief, nu omstreeks 13 jam- creleden in crrooten
cetale ver7orvien en van een nitvoeri ge vraaoliist voorzien, met
he't Joel dialektmateriaal te verzamelen in het 7nidoosten tan fyng
(8) De landsche -woning- in Vlaanderen, hi. 60.
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land (dus vooral ill Limburg en Noord-Brabant). Eal hij vervolgt:
if de uitbreiding der verkeersmiddelen, de ontwikkeling van het
onderwijs, het groeien der sympathie voor de bewoners der noorciehlke pro\, mcies, de versterkmg van het gevoel der nationals
eenheid, vooral ook de vlucht in den laatsten tijd genomen door
perswezen en industi ie, vervagen en verplaatsen de grenzen van
‘roegere taalverschiilen en verhaasten op onmiskenbare wijze
den dood van het taaleigen, ook in de zuidoostelijke gewesten».(71
En wat hier gezegd wordt van de zuidwestelijke dialekten,
is voor het meerendeel op alle 1N'ederlandsche dialekten toepasseiijk. Zonder twijfel heeft Prof. J. Mansion gelijk als hij zegt, dat
de dialekten in Belgie heel -wat nicer levenskracht bezitten dan
in Holland (8) : maar met het oog op het eindverloop van het
i-droces is bet verschil, ik mag zeggen onbeduidend. Zoowel hier
als bij ons zullen de streektalen op het platte land nog wel een
min of meer geruimen tijd het veege lijf kunnen bergen. Maar
het blijft slechts een kwestie van tijd.
Intusschen, D. & H., hetgeen in deze te doen viol, Is gedaan
en geschiedt nog. Het gold en geldt te redden wat te redden valt,
urn voor het nageslacht de herinnering te behouden aan wat eenmaal realiteit en leven was, — en niet om een uiteraard met
onvruchtbaarheid geslagen poging te wagers tot handhaving en
hehoud van eigen gebruik en taaleigen, en eveninin om bouwstoffen bij een te brengen voor een waardig monument op hurt
graf. Wij zien hier slechts een N,erschijnsel zich herhalen, dat zich
in den loop der tijden herhaaldelijk heeft vertoond. Historisch
Nerd het differentiatie-proces, waarvan het dialekt de vrucht
was, veelal, wij mogen zeggen : meestal, gestuit door een gemeenlandsche taal, algerneene taal of koine, en wat hier geldt voor
de taal, geldt voor de uitingen van het volksleven in het algemeen. Dan lag de oorzaak echter in het krachtig op den voorgrond getreden kultureel overwicht van een bepaalde gemeenschap, resultaat van staatkundige, kerkelijke of artistieke meerderheid : men denke aan Grickenland en Rome, aan het wisselend overwicht van Limburg, Vlaanderen, Brabant en de staten
van Noord- en Zuidholland. De tegenwoordige toestand is in
zoover afwijkend, als door de ongekende vlucht van het verkeer
het kontakt van het taaleigen met het Algemeen Beschaafd in
ongekende mate wordt bevorderd.
Wat geschiedt? Wat is het resultaat van dit historisch gebeuren? De taal in haar geheel verliest aan bontheid, aan schakeering, aan persoonlijkheid van uiting, zij is niet meer de trouwe
(7) De7e omzendhrief droeg de onderteekening : Schrijnen, v. Ginneken, Verbeeten.
(8) Bulletin de la Societe de Lincuistique de Paris XXVI, bl. 70
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reflector van hetgeen leeft bij bepaalde groepen en in bepaalde
deelen van onze landen ; maar zij went als mededeeling door de
kracht der eenheid en het voordeel van grooter verstaanbaarheid.
Ook denke men er wel aan, dat het bewaard-blijven van eigen
dialekt eelal niet zoozeer wijst op een drang naar behoud van
eigen aard, als wel op onvoldoende verkeer en kultureelen achterstand : evenals de romantiek van de bonte kleuren, de fleurige
tooisels en de sierlijke snit van de volksdrachten veelal meer als
survivals moeten beschouwd worden, dan als oorspronkelijke
nitingen van eigen volkswezen.
2. Nemen wij nu elk dialekt en elke taal afzonderlijk, ook
dan treedt de praktisch-prozaische r.ching, naar het mij voor
komt, heden meer dgn ooit op den voorgrond. Zonder twijfei
heeft de ekonomische wet van arbeidsbesparing en eenvoud altijd
het lot der talen beheerscht. Maar er zijn toch genoeg perioden
aan te wijzen, waarin de wet van di-c, ergentie door het bevredigen
van de meer individueel-esthetische neigingen hiermede op zijn
minst gelijken trod hield. Ik wijs slechts op de Laatlatijnsche
volkstaal, waarin de drang naar vereffening en sociale versobering
7ich krachtig deed gevoelen. Maar hand in hand hiermede ging
een grooter expansie van het individueele, een streven naar kracht
van uitdrukking, ja breedsprakigheid en gezwollenheid. En zoo
verklaart men, althans ten deele, de jacht op klinkende uitgangen,
op inchoativa, deminutiva, desuperlativa, desiderativa ; het gebruik van samenstelling bij werkwoorden en voorzetsels ; en niet
in de laatste plaats het reeds door mij aangestipte behoud van
woorden met een bepaald klankgehalte, als plorare, portare, een
faktor, waaraan te weinig aandacht. is gewijd. Hier, naast een
sterke strooming in de begripsverandering van het konkrete
Haar het abstrakte, een minstens even sterke strooming %an het
abstrakte naar het konkrete : intellektueele en emotioneele strevingen liepen dus parallel. Terwijl men gereedelijk mag beweren,
dat in een algemeene taal, die hoofdzakelijk niet van socialen,
maar van literairen aard was, zooals de epische koine in Griekenland en de lyrische groeptaal der Troubadours, die toch van
de 11° tot de 13" eeuw als eenheidstaal van Zuid-Frankrijk dienst
deed, het emotioneele element zelfs den boventoon voerde.
Waar echter heden ten dage het nuchtere, gladstrijkende,
sociale karakter in de kultuur ontegenzeglijk hoogtij viert, Is
het niet te verwachten, dat de taal, immers kultuurverschijnsel,
rich aan dien socialiseerenden invioect zou kunnen onttrokken :
en bijgex,olg groeit de taal als mededeeling meer dan als uiting.
De praktische eenvoud van vormen \vint dagelijks veld ; en even-.
als men van een rationeele en hygienisclie richting in kleederdracht en woninghouw spreekt, zoo zou men ook van een ratio-
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neelen, ja wellicht van een hygienischen taalgroei kunnen spreken, in zoover als verscheidenheid en overvloed belemmerd kunnen werken op het leven van de taalgemeenschap. Welke dracht
kon sierlijker zijn dan de Romeinsche toga met haar rijkdorn van
plooien en vormen? Maar terecht zegt Tertullianus, dat men met
zulk een toga meer hepakt was dan bekleed. (9) Wat kan men
bevalligers uitdenken dan de mannenkleeding in den bloei van
het Bourgondische tijdperk : de kleurige tabbaard met breede
eeintuur, de bonnet met veerentooi, de strak gespannen hosen
zwierige mantels ? Maar op den duur moest het esthetischc
moment het tegen de praktische versobering afleggen. Voor de
eerste helft der 16 e eeuw meent Freule de Jonge aan het
esthetisch moment nog de grootste stuwkracht te moeten toekennen (10). Daarna worden de tabbaarden korter, de afhangende siermouwen verdwijnen, de kleuren worden geleidelijk
donkerder, — en in de tegenwoordige kleedij is van den voormaligen zwier niet veel nicer te bekennen. En wat nu de woningbouw betreft : wij alien kennen het pronkhuis der vroegere generatie. Maar zou men de praktische en sanitaire voordeelen kunnen ontkennen van de hedendaagsche rationeele bouwkunde met
haar blijkbare gebondenheid aan een rekenkundig of meetkundig stelsel?
3. En hiermee, D. & H., kom ik tot mijn derde en laatste
punt, en ik stel me de vraag : heeft de wet van eenvoud, die het
vcrstandelijke utiliteitsmoment in de taal ten troon verheft,
heden ten dage ook Been invloed op het emotioneele bestanddeel
zelf, met dien verstande, dat het langs andere, kortere wegen
clan tot dusverre tot gelding komt? Kan de wijze zelfbeperking,
die in woningbouw en kleederdracht heerscht, wellicht ook niet
leiden tot een soort van ascese met verrassende werking in de
omantiek der taal ? Het Italiaansch munt uit in rijkdom van
kiank en woordvormen ; men denke aan reeksen als casino,
casina, casarino, casetta, casella, casarella, casuccio eenerzijds,
on cassaccia, casone, casatto, caserna, casamento anderzijds, ter
verklanking van de begrippen, of liever van de gevoelsschakeering « klein ; lief — groot ; grof »• In het Engelsch, Deensch,
enz. is zulk een klank- en uitingsweelde ondenkbaar. Wil dit
zeggen, dat deze talen op zulke schakeeringen verzaken, en
dat kilhe'd en nuchterheid van den volksaard aan den praktisch-sncialen drang alleen uiting verleent? Ik waag bet te
1- . etwijfelen„ . en wel op grond van de volgende beschouwing.
(91 De Pallio, cap. 4.
(101 Bijdrage tot de kennis van lie Nord-Nedeilan,L;elie Costuuni,, e,ch i edenk in de eet 1/44te Delft (1,,' X \ eel ' \V I Ft! eklit (1916),
b: 93
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Het woord is een symbool voor een psychische reaEteit,
hetzij voorstelling of begrip, en niet zelden een teeken voor
geheel verschillende voorstellingen of begrippen. Hec woord
is klanksymbool en volgt dan ook de algemeene ontwikkelingslijn van het symbolisme, die deze is, dat het symbool oorspronkelijk geen herhaling of ook slechts nabootsing van de zaakzelf is, maar eerst gaandeweg met een bepaalde beteekenis
verbonden worth. De Saussure vergelijkt het taalsymbolisme
met dat van godsdienstige riten, van beleefdheidsvormen en
van militaire teekenen. Ook met de schriftteekens, die immers
111 zekeren zin symbolisch kunnen gcnoemd worden ; en met
het alfabet der doofstommen. Maar bij de taal treedt naast het
praktische, zooals wij zagen, hey esthetische moment beslist op
den voorgrond, en wij weten, dat dit gegroeid is onder de bekoring, die de woordplastiek meebreng c . Zij is dus niet slechts
teeken, zij is artistiek klank- en vormsymbool. Maar de artistieke waarde van het symbolisme ligt n'et in drukte en overlading. « Onze symboliek moet vooral frisch zijn en suggesief »,
schreef onlangs de Roermondsche kLrkschilder joep Nicolas,
.8 praegnant vol ingehouden drang, vol spanning neergeschreven
in sobere, maar krachtige kleuren. Geen schemerende perspektieven, maar sterke, psychisch-suggestieve waarde ! » — « Wij
kennen het Evangelic », gaat hij voort, « wij moesten het in ons
opnemen meer en nicer : het is de beste toetssteen der ware
kunst : de soberheid zelve die den rijksten inhoud bergt. Elk
woord is van praegnante waarde en bevat eeuwig jong leven voor
wie lezen kunnen naar den geest » (11). Aldus beweegt zich
in. i. heden ten dage ook de taal-symboliek, als ethische gevoels'certolking en uiting van gewaarwordingen, langs een lijn van
versobering en zelfbeperking, en wijkt de romantiek voor een
drang naar effekt door geringheid van middelen. En nu bedoel
ik geenszins de woordkunst in de literaire taal, maar de normale
spreektaal. Het mag zijn, dat de kultuurtaal hierin voorgaat en
invloed uitoefent, ik waag bet niet in deze to beslissen. Wel wil
ik nog in herinnering brengen, dat niet alleen de dekorafeve
symboliek, maar de moderne schilderkunst in het algemeen
streeft naar soberheid van vormen, naar vergeestelijking, naar
suggestie van ingehouden kracht, naar expressie door ijdelheid
van lijnen en ascese van kleuren. Heeft Wassily Kandinsky niet
gezegd, dat het tot een minimum gebrachte voorwerpelijke in de
nbstraktie als het sterkst werkende reeele moet worden erkend?
En zal dus, bij het groeien der beschaving, ook niet een minimum van formeele en syntaktische hulpmiddelen ten slotte bij

(11) T)e Nieuwe Eeuw, n° 457, hi. 1091, vv.
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machte zijn, een machtig effekt te voorschijn te roepen? Zal een

simpele aanduiding door intonatie, abstraktie, plaatsing en
anderszins, in een woord : door scheppende bezieling bij gelouterd taalgevoel, veelheid van vormen en zoogenaamden rijkdom
van uitdrukkingen niet krachtdadig kunnen vergoeden?
Ook hierin gaan moderne piktureele en taalkundige ontwikkeling hand in hand, dat zij in wezen internationaal zijn. De
Balto-Slavische talen maken geen uitzondering . Maar het tempo
is verschillend en men mag beweren, dat de Nederlandsche taal,
zoowel wat het opgaan van gewestelijke talen in het Algemeen
Beschaafd, als wat de groei van de eenheidstaal betreft, niet het
minst vlugge tempo vertoont. Ik zou ze haast met het Deensch
oi een lijn willen stellen. Beide hebben weliswaar b. v. nog
het onzijdig geslacht in tegenstelling met de Romaansche talen,
terwijl het Engelsch deze grammatische kategorie geheel verloren heeft. Maar in beide talen is het verlies aan archaistischen
t. allast en is de vorm-slijtage groot. De uniformiseering neemt
steeds grooter afmetingen aan, terwijl het Fransch, volgens de
getuigenis van Meillet, nog steeds « comporte un systeme verbal complique, embroussaille d'un grand nombre de verbes
irreguliers » (12) • Ook de woordvoeging in het zinsverband, die
b. v. bij het aanleeren van het Engelsch zoo veel zwarigheden
nieebrengt, wordt in onze taal steeds eenvoudiger en doorzichtiger.
Laten wij beide verschijnselen, D. & H., in de juiste mate
waardeeren. Het moge den schijn hebben, of door het verdwijnen
der streektalen en van zooveel traditioneele vormen, enkele
karaktertrekken van ons volkswezen worden prijsgegeven. Ik
denk ,echter niet dat ons volkswezen daaraan gebonden is en,
met verloop van tijd, niet op andere wijze tot uiting kan geraken.
Laten wij veeleer open oog hebben voor de machtige voordeelen
van eenheid en kracht. Van eenheid omdat een enkele beschaafde voertaal, waarin de stoerheid van het Noorden, gehuwd
aan de teederheid van het Zuiden, haar uitdrukking vindt, Zuid
en Noord dichter bij elkaar brengt en de Nederlandsche gouwen
onderling nauwer doet aaneensluiten. Van kracht : omdat een
soepele, sobere, laat ik zeggen moderne eenheidstaal niet alleen
loffelijke getuigenis aflegt voor het krachtig pulseerend kultuurleven, dat haar draagt, maar ook de eindoverwinning waarborgt,
Ivaar de strijd met een vreemde kultuurtaal moet worden aangebonden.

D. & H. ! Tien jaar geleden heb ik mijn Nederlandsche
Volkskunde opgedragen « Aan de bevolking van Groot-Neder(12) Les langues dans 1Turope nouvelle, bl. 289.
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land hereenigd in dagen van beproeving ». Kinderen van een
zelfden Dietschen stam hebben wij in de dagen van rampspoed
elkaar beter leeren begrijpen, waardeeren en liefhebben. Moge
cenheid in taalontwikkeling ons immer inniger met elkaar verbinden, om aldus, sterk door wederzijdschen steun, te handhaven niet alleen, maar te verruimen en te verrijken het erfdeel onzer vaderen.
Ik heb gezegd.

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 'ver Natuur- of Geneeskundige
Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het l'ak van
den Ingenieur. »-

-

-

Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied (lezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonuen verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Contmissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennismaking 'dan
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken. _

* **
KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het volk te verspreiden. Te dien einde schrijft
-

de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voos
Vlaamsche (lichters en toondichters.

*
Pater J. SALSMANS FONDS.
-

Krachtens het Koninklijk
houdende goedkeuring van het
Vlaamsche Academie voor het
zal de jaarlijksche intrest van
worden naar eigen inzicht en
heden :

Besluit van 25 Januari 1909,
Reglement door (l e Koninklijke
J. Salsmans-Fonds vastgesteld
dit Fonds door haar gebruikt
naar den eisch der omstandig

a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitge
ven van ingezonden - werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op hei
gebied der Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, litur•
gie, zedeleer, catechese, homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke
liederen en gedichten, ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen ot
van studiereizen welke tot het voorbereiden van uitgaven ais de onder
littera a en b genoemde, noodzakelijk worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de
A cademie ondernomen uitgaven is der. aard van de onder littera e en h
renoernde.

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

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

ACHTSTE TIJDVAK :

1926-1927.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

De wecistriid is beperkt tot de werken, die in den loop
an elk tweejarig tijdval: uitgegeven of geschreven werden.

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

Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van
hun werk of werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, 1: r ningstraat, 18, te Gent (met vermelding op het adres
Voor den Aug. Beernaert. prijs), in te zenden
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2° Lambert Li Beges, in verband met den oorsprong der begijnen beweging, lezing door Dr J. VAN MIERLO, Jun. S. I.
briefwisselend lid der Academie. ..
612
3° Eenige bizonderheden aangaande het onderwijs in en door de
moedertaal (Middelbaar Staatsonderricht), door Dr L.
GOEMANS, bestendig seccretaris der Academie
. . 661

4° Lager- en Hooger Onderwijs. Volksletterkunde en Hoogere
Literaire Kunst, door GUSTAAF SEGERS, werkend lid der
Academie

668

5° Gedichtengroei hij Gczelle, lezing door At•. WALGRAVE, briefwisselend lid der Academie

6°

Verslag over de Vergadering van 4 Augustus

7° Lijst der uitgeschreven prijsvragen

674
699

703

8° Bijdrage tot de Bio-hibliographie van Bernard Nievwentyi
(1654 -i 1718), door Prof. Dr ALB. J. J. VANDEVELDE,
werkend lid der Kon. Vlaamsche Academie . . . • 709
9° Volkswetenschap en Volksletterkunde, door GUSTAAF SEGERS,
werkend lidder Kon. Vlaamsche Academie. .
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Vergadering van 20 juli 1926

Waren aanwezig : de HH. Prof. Dr. L. SCHARP1, bcstuurder,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN, onderbestuurder, en Dr. L. GoEmANs,
bestendig secretaris ;
de HH. K. DE FLou, Dr. L. SIMONS, GUSTAAI SEGERS, Kali.
Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. Am. Joos, IS. TEIRLINCK, FRANK
LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION, 0. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE, Prof. J. VERcouLLIE, Mr. LEONARD WILLEms, Prof.
Dr. A. J. J. VANDEVELDE, J. JACOBS, Prof. K.AREI, VAN DE
WOESTYNE, Prof. Dr. M. SABBE, HERMAN TEIRLINCK en J.
SALsmANs, werkende leden
de H. Awls WALGRAVE, briefwisselend lid.

AANGEBODEN BOEKEN.
Door de Regeering :
Academie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres.
1926, N " 5 - 6; Bulletin de la Classe des Beaux-Arts. N IS 4-6, ;926.
Revue Neo-sco!astique de philosophie. Mai 1926.
Woordenboek der Nederlandsche Taal. Zevende deel, 208t6 afl.
(laatste afl. van het 1(' stuk) Kettingiongen-Keurmedc, bewerkt door Dr.
A. BEETS. - 15 de deel, 3de afl. Staat-Stade, bewerkt door Dr. R. VAN DPR
Door de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatien :
Jaarverslag over 1925.

Door de Bibliotlicek der Gemeente Rotterdam :
Catalogus. Liist no 3, April 1926.
Door het Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, to Kopenhagen :
Historisk-filologiske Meddelelser XI, 2 : Das Weisheitbuch des
Amenemope aus dem Papyrus 10,474 des British Museum. Herausgegeben and erklaxt von H. 0. LANGE.
Door Kan. Dr. J. MUVLOERMANS, werk end lid, vanwege den
Schrijver :
Geschiedenis van Mechelen tot op 't einde der Middeleeuwen, voor
Kanunnik Dr. Jos. LAENEN, archivaris van het Aartsbisdom.
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WALGRAVE (AL.), Gedichtengroei. Studien op G. Gezelle. 2e gewijzigde uitgave.
Guido Gezelle's Prozawerken. De ring van 't Kerkelijk jaar. Ingeleid door AL. WALGRAVE. 2e vermeerderde uitgave.
Vrede op Een kerstspel in Brie bedrijven door AL. WALGRAVE,
oud-leeraar aan het Klein Seminarie te Hoogstraten. 2 e, omgewerkte
uitgave.
Door den Heer P. TH. JUSTESEN, Banjoewangi Java :

The Homeric « WYXI-I ».
Door den heer PAUL VAN OYE, Dr. Sc. n. et Med., te Stanley-ville :

Korte bijdrage tot de systematiek en de biologie der wieren van
Belgisch Kongo. (Overdruk uit Botanisch Jaarboek 1925.)
Een dringend Koloniaal Vraagstuk. (Overdruk uit g De Vlaamsche
Gids » 1925.)
Rotateurs nouveaux du Congo beige. (Extrait du Bulletin de la
Societe zoologique de France 1926.)
Door de Schrijvers :
VAN DER STRAETEN (CLEMENS), Stille preludien.
JANET (CHARLES), Le volvox. 3me Memoire : Ontogenese
volvoceenne, ire partie.

de la blastea

ID., Constitution o rthobiontique des titres vivants. I. Theorie orthobiontique.
ID., Revendications.
Door de Redactie :

Tijdschrift voor Geschiedenis. 41 e jg. afl. 3.
LETTERKUNDIGE MEDEDEELING
door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid, over Geschiedenis
van Mechelen tot oP 't einde der Middeleeuwen, door Kan. Dr.
J. LAENEN.
1k heb de eer en 't genoegen aan de Kon. Vlaamsche Academie, in den naam des schrijvers, een exemplaar aan te bieden
van een pas verschenen work : Geschiedenis van Mechelen tot op
't einde der Middeleeuwen;, door Kanunnik Dr. Jos. LAENEN,
archivaris van 't Aartsbisdom. Drukk. W. Godenne, te Mechelen, 1926; 386 blz. in breed 8°, met een plan van Oud-Mechelen.
1k zal mij veroorloven, met eenige woorden de verdiensten
van dit werk te doen uitkomen. Kanunnik Laenen bewandelt
niet altijd de door anderen gebaande wegen ; hij biedt ons wel
eens nieuwe uitzichten in het tijdvak dat hij bespreekt. Zoo bijvoorbeeld : Sedert een halve eeuw waren de historici het nagenoeg eens am in de opkomst der middeleeuwsche stad alien
ondergrond van oud-vrije lui te verwerpen. Men gaf toe, dat
tijdens de 9' en de 10' eeuw, ten laatste tijdens de 11', alle spoor
van vrijheid en grondbezit bij de bevolking over 't algemeen
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aan eenige zeldzame groote heeren toekwamen, terwijl de mindere man tot dienstbaarheid verviel. De stad zelve ware dan
een later resultaat van den handel.
In een vorige studie, steunende op het bestaan van twee,
zeer, zeer oude parochiekerken op het grondgebied der latere
brabantsche steden — de eene een vrije, de andere een domaniale
kerk — opperde de heer Kanunnik de vraag, of daar niet 'n aanduiding te vinden was van twee zcer vroege bevolkings-centrums, 't een van een vrije, en 't ander van een domaniale of
afhankelijke bevolking (1) .
In een volgende studie kwam hij op dezelfde stelling terug,
ja, en met meer klern en overtuiging, scheen het, doch zonder
nieuwe bewijzen aan te voeren. (2)
Nu echter laat hij de brabantsche steden daar, maar houdt
zich bijzonder met Mechelen bezig, en in de geschiedenis dier
stad zal hij een nieuw hewijs vinden orn zijn zienswijze te staven.
Siaagt hij er in zijn stelling vast genoeg te leggen, dan hadde
hij een bres gemaakt in de tot nu nog algemeen aangenomen
theorie, en best mogelijk kwam dan een nieuw en nauwkeuriger
onderzoek naar den oorsprong der andere steden die bres verbreeden.
Hoe redeneert hier de heer Laenen? In 't aloude Mechelen,
zegt hij, was nevens domaniale kerken ook een lirije kerk bestaande, die nooit van een grondheer afh:ng, doch, óór 1134,
haar pastoor vanwege den Bisschop ontving. Daarop echter
alleen steunt hij zijne meening niet, neen, maar ook, en vooral,
op het bestaan van een heel vroege verbrokkeling van den
grondeigendom te Mechelen.
Met die gelegenheid weidt hij uit, in eenige diep ingestudeerde bladzijden, over het erfgoed te Mechelen en over « de
Heeren van den Bodem » in de 2 e helft der 13e eeuw.
Dit gedeelte der studie van den heer Kanunnik is zeker en
vast het meest aantrekkelijke, althans in algemeen opzicht. En
beschouwt ge 't in opzicht der historie van Mechelen, dan is dit
gansch nieuw, evenals ook gansch nieuw is zijn opvatting over
den stand der Berthout's in de Dijlestad : Zij waren, zegt hij,
geen voogden van de luiksche bisschoppen, maar groot-eigenaars
op een gedeelte van den mechelschen grond, en koninklijke
voogden in de vrije nederzetting.
Deze stelling laat den schrijver toe nieuw licht te doen
opgaan op den honderdjarigen kamp, welken de Bisschop te
(1) Cfr Les Eglises p rimitives des Villes, et le Probleme des Origi”es communales, in Mélanges Baron de Borman. Luik, 1919.
(2) Cfr Introduction a l'Histoire paroissiale du diocese de Malines.
Brussel, 1924,

OD

blz. 437 en 440.
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vo-ren had tegen de Berthout's en den Hertog van Brabant one
zijn gezag over groot-Mechelen te bevestigen.
Een nieuwen zet mag men ook heeten, het te recht brengen
van een document dateerend uit de maand December 1301, waarbij de koopprijs bepaald wordt, welken de stad zal te betalen
hebben om de groote keure van dit jaar te bekomen.
Hoogst belangwekkend is verder nog de uiteenzetting van
den strijd tusschen de oude mechelsche geslachten, de oude poorterij, en de korteling gevestigde stedelingen, — of tusschen de
groot-handelaars en de stielmannen, waarbij die eersten, evenals
de vlaamsche « maiores » steunden op den franschen koning,
die eersten, zeg ik, ook steunden op een vreemdehng, namelijk
op den hertog van Brabant.
In de volgende hoofdstukken handelt de schrijver over het
Recht en de Rechtsgebruiken in de middeleeuwen, en hier drukt
hij nog eens op het zuiver germaansch karakter van dit recht ;
-- verder over de openbare lasten ; — over het economisch leven
of den handel en de nijverheid met de ambachten ; — over het
geestesleven en over het godsdienstig leven.
In dit laatste hoofdstuk, dat, zooals het past in een geschiedenis van gechelen, zuiveruit voor Mechelen bijzonder belang
oplevert, willen wij toch de aandacht vestigen op een punt, dat
in algemeen vlaamsch opzicht verdient aangestipt te werden. De
schrijver rangschikt de mechelsche kloosters in Brij reeksen :
Eerst beschouwt hij deze die, naar het heet, spontaan uit de
volksvroomheid zijn ontstaan ; dan deze welke door groote heeren gesticht werden ; en eindelijk deze welke gansch ingericht
naar hier werden overgebracht. De geleerde schrijver doet daar
uitkomen, hoe de kloosters der eerste reeks maar langzamerhand
tot het eigenlijk kloosterleven kwamen, en, zelfs tot heden toe,
zooals de Begijnen, een leven wisten te behouden, dat geheel en
gansch overeenstemde met de democratische strckking ii-t de
aloude gemeenten.
Zie, dit is een min of meer trouw overzicht van Dr. Laenen's
nieuw werk. Breidde ik dit overzicht, wel eenigszins meer dan
't gewoonte is, uit, dan deed ik het, omdat ook 's schrijvers
beschouwingen deels nieuw zijn en derhalve meer dan gewone
aandacht verdienen.
Mechelen, 11 Juli 1926.
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MEDEDEELINGEN

door den Bestendigen Secretaris.
1") Te Deum op 21 Juli, — Brief van 10 Juli, waarbij de
Weled. Heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen de
HH. Voorzitter en Leden der Academie uitnoodigt het T e D eum
bij te wonen, dat op Woensdag 21 Juli, te 11 uur, in de Hoof dkerk van St-Baafs zal gezongen worden, ter gelegenheid ‘an
den verjaardag der inhuldiging van den Doorluchtigen Stichter
van het Koninklijk Stamhuis. Hebben de plechtigheid bijgewoond, de 1111. Dr. L. GoEmANs, bestendig secretaris, Mr. LEONARD WILLEMS, en Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE, -wcrkende
leden.
2°) Telegram van Z. M. den Koning. Als antwoord op
het telegram den 27 Juni, ter gelegenheid van de Plechtige
Vergadering en van het jaarlijksch feestmaal aan Zijne Majesteit
den Koning gezonden, ontving de Bestendigc Secretaris op
28 Juni het volgende antwoord .
« De Koning was zeer gevoelig aan den inhoud van het
telegram dat Gij Hem, ter gelegenheid der jaarlijksche
Plechtige bijeenkornst van de Koninklijke Vlaamsche Academie hebt toegestuurd en Zijne Majesteit gelast mij U en
al dezen \vier tolk Gij waart hartelijk in haren naam te
danken.
's Konings Kabinetsoverste. ))
3°) Ontvangst van Z. K. H. Prins Leopold van Belgie, te
Gent. — Het College van Burgemeester en Schepenen der Stad
Gent noodigt het Bestuur en de Leden der Academie uit, de
ontvangst bij te wonen van Z. K. H. Prins Leopold van Belgie
op Zaterdag 24 Juli aanstaande, te 10 uur. Hebben de plechtigheid bijgewoond : de HH. Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris, Prof. J. VERCOULLIE en Mr. LEONARD WII4LEMs, werkende

leden.
4°) Betooging Nolet de Brauwere. — Brief van 22 Juni 1926,
waarbij de Academie uitgenoodigd wordt zich te laten vertegenwoordigen op de feestelijkheden ingericht te Vilvoorden ter
gelegenheid van de onthulling van een gedenkplaat tot nagedachtenis van NoLET DE BRAUWERE, in Leven, werkend lid der
Academie.
5°) Betooging Emiel Claus. — Brief van 1 Juli, waarbij de
burgemeester van St-Elooi's Vijve, de Academie verzoekt zich
te willen laten vertegenwoordigen op de betooging ter eere van
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Emiel Claus, door zijn geboortedorp St.-Elooi's Vijve op 18 Juni
ingericht.
De H. K. VAN DE WOESTYNE, werkend lid der Academie,
heeft ons genootschap op die betooging vertegenwoordigd en
heeft er het woord geNoerd.
**

MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSIEN.
1° Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographic, — De beer Prof. Dr. J. MANSION, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
geh ou den .
Waren aanwezig de heeren : Mr. L. WILLEms, voorzitter,
Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, ondervoorzitter, K. DE FLOU, Kan.
Dr. J. MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, IS. TEIRLINCK, Dr. L.
GOEMANS, Prof. Dr. M. SABRE, leden, en Prof. Dr. J. MANSION,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) Lambert li Beges en de oorsprong der begijnen.
Lezing door J. VAN MIERLO jun. S. I.

...........

De Commissie stelt voor de lezing in de Verslagen en Mede-

deelingen op te nemen. — Aangenomen.
2° Commissie voor Onderwijs in en door het Nederlandsch :
Zijn aanwezig de heeren Dr. VANDEVELDE, voorzitter, E. H.
JACOBS, ondervoorzitter, Dr. GOEMANS, Kan. Dr. MUYLDERMANS,
Kan. A. JOOS, OMER WATTEZ, Prof. VERCOULLIE, leden, en
GUSTAAI SEGERS, lid-secretaris.
Dagorde :
1°) Taal- en Letterkunde in het Middelbaar Onderwijs. —
Lezing door Dr. GOEMANS.
2°) Lager- en Hooger Onderwijs ; Volksletterkunde en Hoogere Literaire Kunst. — Lezing door GUSTAAF &GUS.
De heeren Dr. CoumANs en SEGERS dragen hunne verhandelingen voor. Deze worden op beknopte wijze besproken. De
Commissie stelt aan de Academie voor ze in hare Verslagen en
Mededeelingen op te nemen. — Aangenamen.

***
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DAGORDE.
1°) Commissie tot het voorstellen van Prijsvragen. Benoeming der Commissie. — Worden benoemd : de HH. VERCOULLIE
en WILLEms, werkende leden.
2°) Betooging Nolet de Brauwere te Vilvoorden. — Prof.
Dr. SCHARPI% brengt verslag uit over de betooging ter eere van
den heer J. Nolet de Brauwere van Steeland, overleden werkend
lid der Koninklijke Vlaamsche Academie. De Academie werd
op de herdenking vertegenwoordigd door haren Bestuurder Atoor
bet loopende jaar, die er in haren naam het woord voerde, en
door den beer OMR WATTEZ.
3°) Afsterven van den heer A. C. van der Cruyssen. — De
heer Bestuurder brengt hulde aan de nagedachtenis van den.
Vlaamschen strijder en schrijver A. C. van der Cruyssen, oudopziener van het Lager Onderwijs, voor enkele dagen te Antwerpen ovcrleden.
4°) Ontwerp van Reglement voor de Bestuurscommissie der
Academie. — Na bespreking wordt het ontwerp goedgekeurd.
Het zal, ter opneming in het Staatsblad, aan den heer Minister
van Kunsten en Wetenschappen medegedeeld worden.

5°) Lezing door Al. Walgrave, briefwisselend lid : Gedichtengroei biz Gezelle. — Op voorstel van den Bestuurder, beslist
de Academie dat de lezing in de Verslagen en Mededeelingen
zal opgenomen worden.

LAMBERT LI BEGES
in Derband met den oorsprong der begtjnenbeweging
Lezing door Dr. J. VAN MIERLO, Jun. S. I.
briefwisselend lid der Acddemie.
VOOr enkele maanden had ik de eer in deze comm:ssie een
lezing voor te dragen over den bijnaam van Lambert li Beges
en de vroegste beteekenis van het woor'd begijn (1). Ik heb
daarin aangetoond dat het woord begijn in de vroegste jaren van
zijn gebruik, van het elude der XII' eeuw of tot omstreeks 1230,
uitsluitend beteekend heeft : ketterin. Zoo werden genoemd
vrome vrouwen, die haar tegenstrevers, door het voorbeeld van
haar heilige, in ku:schheid voornamelijk zich oefenende leven,
een blijvend verwijt voor hun eigen onordelijkheden, vertoornd,
hebben getracht bij het y olk verdacht te maken, door haar met
de omstreeks dienzelfden tijd opk-omende Albigenzen te verwarren, waartoe hare y erheerliiking van het kuischheidsideaal,
en sommige vrome oefeningen aanleiding hadden kunnen geven.
In dienzelfden tijd trad te Luik een godsdienstige hervormer
op, Lambert, die in de geschiedenis met den bijnaam li Beges
bekend staat. Ook deze was beschuldigd geweest van ketterij;
hij beet in gelijktijdige, en alleszins veilige oorkonden Lambertus haereticus. De dwaalleeren die hem werden ten laste gelegd
zijn eng verwant met de gewone leerstellingen van het Albigeisme. Zijn oorspronkelijke bijnaam zal wel niet li Beges ziin
geweest, xvat al om allerlei iredenen hoogst onwaarschijnlijk moett
heeten, maar wel daarop hebben geleken : beguin; namelijk
Albigens. Nu zien wij, dat in gelijktijdige kronieken uit de
eerste jaren der XIITe eeuw, afkomstig uit onze gewesten, de
Alb:gensen, waar zij het eerst ten onzent vermeld worden,
bepaald beguini worden, genoemd; niet slechts in den algemeenen z:n van ketter, maar in den bepaalden zin van Albigenser
ketter. De Albigenzen als zoodanig heeten tell onzent het
vroegst beguini (2). Daaruit besloten wij, dat de woorden
beguin, begijn oorspronkelijk hebben beteekend : Albigens
(1) Verschenen in Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke
Vlaamsche Academie, 1925; afl. Juli, onder den titel : De bijnaam van
Lambertus li Beges en de vroegste beteekenis van het word begijn.
is

(2) Ik verwijs nog eens uitdrukkelijk hierop, daar dit van belang
zie a. c. blz. 427 en 432.
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Albigenser kettei, Albigenser ketterin. Zoo zouden die woorden
door verbaster:ng van het onbekende Albigensis in den y olksmond uit dit woord zijn ontstaan.
In een recensie, die echter in de zaak geen stelling neemt,
al -verklaart de schrijver dat hij onze meening ook rccds
had voorgedragen, wordt hiertegen aangevoerd, dat wij te veel
zouden willen bewijzen, zoodat daarom ons be'a)og minder overtuigend is. Beguin zou van 'den beginne of allerlei in godsdienstig opzicht verdachte personen hebben beteekend en zou dus
niet uitsluitend met Albigenzen in betrekking mogen gebracht
worden (1).
Wij bekennen dat we herhaaldelijk en ernstig hebben nagedacht over de be ldoeling van dit bezwaar, zonder haar te kunnen
achterhalen. Heeft schrijver ons verkeerd begrepen? Nergens
toch hebben wij gezegd, dat Beguin uitsluitend Albigens zou
beteekenen. Wij constateerden alleen dat het \voord beguina,
geheel bij zijn aanvang toen het nog een nornen novitm, was, tot
omstreeks 1230, uitsluitend ketterin evil zeggen, en diende om
vrome vrouwen verdacht te maken in het geloof. Welke bjzondere ketterij haar ten laste werd gelegd weten wij niet; alleen
konden die vrouwen, om hare strenge huldiging van het ku:schheidsideaal, met de Albigenzen zijn verward geworden. Wij
constateerden verder dat 'de Albigenzen juist, waar zij bli ons
het eerst vermeld worden, beguini heetten; dat ook een Luiksch
hervormer, in den tijd der opkomst van de Albigenzen, van
ketterij, hoogst waarschijnlijk van Albigeisme, beschuldigd,
li begwin werd genoemd. Omdat nu beguin ook in den klank
reeds overeenVomt met Albigens, besloten wii dat beguin, begitina van Albigensis werd gevormd. Na 1230 heeft beguina
(1) P. FRED LAND CALLAEY 0. M. Cap. in Revue d'hist. eccles.
1926, blz. 184. Schrijver zal mij des te gereedeliiker vergeven hem niet
als voorstander der door ons verdedigde verklaring te hehben genternd
(wij hadden dit te laat ontdekt), daar hij ook niets wist van Hnvdecoper. Wij hadden, zooals hij kunnen zeggen dat ons die etymologie
getroffen had, voor we wisten dat Huydecoper ze reeds had voorgesteld. Dat bewijst hoe natnur1;;k ze is. Alvorens dan daarover te
schriiven, ziin . we gaan onder7oeken of 7e reeds door iemand was verdediqd geworden. Wij ontdekten Hnydecoper, die ze juist even yen
zonder er verder on in te gaan.
Noch GREVIN noch PHTLIPPVN gewagen van P. CALLAEY ' S artikels,
waarin hij toch maar jilist en zonder veel meer dan Huydecoper, d ; e mogehilke afleiding aangeeft. Wat wii dan niet begriipen is, hoe B P. in
de bres treedt voor Lambert li Beges, wiens verband met de begijnen
toch feiteliik vooral stennt op de zooge7egde afleiding van begijnen uit
7iin biinaam. Dat kon hii misschien alleen nog doen, zoo hij met ons
aannam dat, niet li Beges, maar ii Beguin, diens bijnaam zou zijn
geweest. Doch ook hiertegen verheft hij bezwaren, als we verder zullen
zien.
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zich ontwikkeld in goeden zin ten onzent, in slechten elders,
waar het dan allerlei kettersche schakeeringen heeft kunnen
bedoelen; ook b. v. de Broeders van den vrijen geest; die toch
niet bij het begin van het woord, maar eerst op het einde der
XIII° begin XIV° eeuw opkomen. Wij voegden er echter als
onze meening aan toe, dat beguini ook later meer bepaaldelijk
op het Albigeisme zou hebben gewezen dan men gewoonlijk
meent, als we zien dat nog in de XIV° eeuw de beguini worden
gezegd afkomstig te zijn, o. a. uit Provence, waarin althans nog
een herinnering aan de oorspronkelijke beteekenis van het woord
verborgen ligt. Maar uit die verdere ontwikkeling argumenteerden wij niet.
Op deze onze hoofdstelling over de vroegste beteekenis van
het woord begijn en zijn verwantschap met Albigensis wenschen
we hier niet terug te komen. Bij een andere gelegenheid, als
onze verklaring haren weg AA-at verder zal hebben gevorderd,
zullen wij haar nog van elders toelichten en tegen mogelijke
bezwaren handhaven.
Doch in ons vertoog waren wij toevallig, naar aanleiding
van Lambert ii Beges komen te spreken over diens betrekkingen
met het ontstaan der begijnen. De vraag : of Lambert li Beges
lets uitstaans heeft gehad met de vorming en ontwikkeling- der
begijnen, of hij mag beschouwd worden als haar stichter, was
voor ons doel van geheel ondergeschikt belang, zooals wij uit
drukkelijk hebben verklaard (1). Een bevestigend antwoord had
zelfs de door ons voorgedragen stelling slechts kunnen versterken. Daar li Beges toch duidelijk genoeg als ii Beguin moest
opgevat warden, konden de naar hem genoemde begijnen wel
niet enders dan ketterinnen, Albigenser-ketterinnen, zijn geheeten. En zulk een afleiding, zooals we verder nog eens bepaald
zullen aantoonen, liet zich ook veel beter verklaren, dan de
onmogelijke van beguines uit ii Beges. Aan den anderen kant,
daar het woord begijn overal elders, tot omstreeks 1230, beteekent ketterin, zou een afleiding uit Lambert's bijnaam slechts
staven, dat die oorsproukclijk niet li Beges, maar zooals ,daar
verdedigd, ii Beguin is geweest (2).
Indien we dan toch hadden besloten, dat Lambert geen
(1) Zie mijn uitdrukkelijke waarschuwing aan het slot van dit
deel. blz. 421 (blz. 19 van den overdruk).
(2) Men noeme dit niet een circulus vitiosus, die A door B en B
door A zou willen bewijzen. Het is . slechts een voorbeeld van circulaire of regressieve bewijsvoering ; uit de van elders genoegzaam
waarschijnlijk gemaakte beteekenis van li Beges als li beguin wordt
een bevestiging afgeleid voor de beteekenis van begijn, en uit de van
elders vaststaande beteekenis van begijn wordt een bevestiging afgeleid
voor den oorspronkelijken vorm van li Beges.

--615—
aandeel heeft gehad in de stichting en inrichting der begijnen,
geschiedde dat eenvoudig om der waarheid wille. Daar wij nu
toch eenmaal de werkzaamheid van Lambert hadden moeten
onderzoeken, en het ons uit dit onderzoek gebleken was, dat
de Luiksche hervormer niet als de stichter der begijnen kon
beschouwd worden, namen wij de gelegenheid te baat om een in
de geschiedenis der begijnen zoo verdienstelijk geleerde als
Dr. J. GREVEN tegen eene naar ons beste inzien verkeerde
beoordeeling van zijn werken recht te laten wedervaren.
Zooals we vetwachten mochten, is het ondanks onze herhaalde waarschuwing over de zeer ondergeschikte beteekenis
van die opvatting van Lambert's werkzaamheid voor de in ons
opstel behandelde zaak, toch inn 't bijzonder tegen die plants,
waar we Prof. Dr. GREVEN meenden te moeten verdedigen, dat
de kritiek van onze studie zich gericht heeft. Dezelfde geleerde
die Dr. GREvEN's arbeid ongunstig had besproken, heeft zich
ook tegen onze uiteenzettingen willen verdedigen ( I ) Hij moge
het ons niet kwalijk nemen, zoo wij bij onze meening blijven,
en haar hier wat uitvoeriger dan dit in ons eerste opstel kon
geschieden, en nu ook opzettelijk, tegen de door hem gemaakte
bezwaren handhaven. Want de zaak, meenen wij, is op zich zelf
belangrijk genoeg om deze mededeeling te rechtvaardigen (2).
Het is ons hier alleen om de geschiedkunlige waarheid te
doer, waaraan we ons ten voile onderwerpen willen, hoe die ook
uitkome; al zijn we dan ook genoodzaakt stelling te nemen tegen
een man als KURTH, die zich elders verdienstelijk genoeg heeft
gemaakt, om niet door de kritiek van een zijner arbeiden in zijn
wetenschappelijke faam verminderd te worden.
(1) P. FR. CALLAEY, 0. M. CAP., in Revue d'histoire ecclesiastique,
XVIII, I (1922), blz. 125, waar GREVEN 's werk besproken wordt; en
it, zelfde tijdschrift, XXII (1926) I, blz. 185.
(2) Ik bedien mij hier, en ik wil dit volgaarne bij het begin mtd:ukkelijk bekennen, van het rijke, met veel zorg vergaderde feitenmateriaal van Dr. J. GREVEN in diens werken : Die Anftinge der Beginen, Munster i. W., 1912, Asschendorfsche Verlagsbuchhandlung;
en Der Ursprung des Beginenwesens, eine Auseinanderssetzung mit
Godefroid Kurth. Munchen, 1914, J. G. Weiss'sche Buchdruckerei and
Verlag. Sonderabdruck ans dem historischen Jahrbuch B. XXXV
0 914) Seite 26-58 : 291-318. P. FR. CALLAEY weze overtuigd, dat we
bier alleen schrijven « ut suus veritati sit locus ri. Aanvankelijk
wilde ik niets meer dan op zijn bezwaren antwoorden. Doch daar
GIMItlq hem niet had overtuigd, dachten wij het beter de geheele
zaak nog eens . samenvattend te behandelen, op gevaar of weinig
nieuw materiaal te brengen (dat is wel zoo goed als uitgeput en wat
we bezitten is ruimschoots voldoende) zoo het ons slechts gelukte door
een andere schikking en wat nieuwe beschouwingen zekerheid te verschaffen. Want dat GREVEN tegen KuRTH overschot van gelijk had, mag
1111 wel alg uitgernaakt heschonwd worden.
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Want, zooals bekend, is het voornamelijk G.KURTH geweest,
die zich in de laatste jaren tot strijdvechter voor het ontstaan
te Luik van de begijnen heeft opgeworpen. En men begrijpt dat
katholieke Walen, in den waan dat wij hun Uie stichting willen
ontrooven, al brengen we ze eerder in betrekking met een
Romaansche heilige, zijn thesis hebben aangekleefd en haar niet
zoo gereedelijk laten varen (1 ) Toch is ze wel voor goed
onhoudbaar gebleken. De oorsprong der begijnen is een gansch
andere geweest, dan door KURTH werd voorgestaan. De door
hem voor zijn stelling aangevoerde argumenten zijn, het eene
na het andere, onder de slagen der kritiek bezweken.
KURTH'S VOORNAAMSTE ARGUMENTEN.
Laten we eerst even beknopt geheel het betoog van KURTH
samenvatten (2)
Dat de begijnen elders zouden ontstaan zijn 'clan te Luik,
als b. v. te Nijvel, steunt alleen, zoo beweert hij, op het getuigenis van Thomas van Cantimpre, die als geschiedschrijver
weinIg betrouwen kan inboezemen; maar wordt ten stelligste
gelogenstraft door zoo ervaren kronisten als Gillis van Orval en
Albricus Trium Fontium, die beiden Lambert 1i Beges als stichter der begijnen noemen. De kronieken van Affligem en -van
Grimbergen, waarin men bevestiging voor 'de bewering van
Thomas van Cantimpre zou willen zoeken, stammen nit de
XVII' eeuw, zijn van geenerlei waarde, en hangen of van het
comPendium chronicarum van Peter van Herenthals, prior van
Floreffe, die in de XIV° eeuw op vage wijze alleen schreef, dat
de begijnen in 1207 begonnen zijn in vergaderingen te leven (3) .
Dat de begijnen echter te Luik zijn ingericht geworden
bliikt : uit het getuigenis van Gilis van Orval, van Albricus
Trium Fontium, en van een miniatuur in een hanAschrift uit
het Britisch Museum, waarop in de XIII' eeuw Lambert li
Beges wordt voorgesteld als stichter van l'ordre de beginage, en
(1) Zoo heeft cl an ook het tijdschrift La Terre wallonne, met instemming dat deel van P. CALLAEY's recensie overgenomen, waarin
hi: het aandeel van Lambert in de begijnenbeweging tegen ons wil
verdedigen.
(2) KURTH heeft zijn stelling een eerste maal verdedigd in La
cite de Liege au Moyen Age, II, Bruxelles 1910, blz. 255-257, 344-355;
daarna uitvoeriger en opzettelijk in zijn verhandeling De l'origine
liegeoise des beguines, verschenen in Bulletin de l'Academie royale
de Belgique, classe des lettres, 1912, blz. 437-462.
(3) Om op deze kronieken niet meer terug te komen, zij gezegd
dat deze inderdaad niets beteekenen ; maar daarop werd ook nooit bijzonder gesteund ; zij bevatten echter nog de herinnering aan den
waren oorsprong der begijnen.
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van Sabi Chrisieplic. Wat gestaafd \vordt door twee oorkondea
van den prins-bisschop van Luik uit de jaren 1258 en 1266.
Dat er inderdaad voor 1200, bijna onmiddellijk na den
dood van Lambert in 1188, reeds begijnen te Luik gevestigd
waren blijkt uit de Vita Odiliae. Jacob van Vitry hard toen
eveneens den bloei van het begijnenwezen te Luik bewonderd;
en hij verhaalt hoe die vrome vrouwen genoemd werden met een
spotnaam, ontleend aan de persoonlijkhe:d van haar stichter, als
de naam der christenen aan die van Christus. Eindelijk, Lambert heeft vrome maagden in de kuischheid gevormd. Dat waren
begijnen. Hij wordt immers in de Vita Odiliae geheeten : de
Sto ChristoPhoro, en in de miniatuur van het British Museum
gezegd Sain Christ°Phe te hebben gesticht. Welnu, fdit St Christophe is niet de kerk, die voor Lambert bestond, nosh het
hospitaal van dien naam, dat nog vroeger beston'd; maar het
begijnhof.
Dit laatste wordt dan nog bevestigd door getuigenissen uit
de XVII° eeuw, die spreken van een fondatie te St Chr:stophe
voor het vieren van een jaarlijksche zielmis voor Lambert, den
stichter van het begijnhaf. Dat wil daarom niet zeggen, dat
Lambert zelf het begijnhof zou hebben gesticht; maar dat vrome
vrouwen door hem beraden en opgewekt van zelf een christehiker levensvorm hebben aangenomen, en, om dien beter te
beoefenen, zijn komen wonen om eenzelfde middenpunt, buiten
de stad : wat de begijnen elders hebben nagevolgd.
Aldus, zoo nauwkeurig en beknopt mogelijk, KURTH'S
bewiisvoering. Indien we ons niet bij de volgorde zijner argumenten aansluiten, dan weet toch ieder welke plaats elk der
bewijzen in zijn algemeen betoog toekomt.
Laten we beginnen met de bewijzen niet uit de getuigenissen, maar uit de feiten. Het zal voldoende zijn die in hurl ware
toedracht voor te stellen, om dadelijk te laten inzien, dat ze,
verre van Kurth's opvatting te staven, klaarblijkelijk ertegen
pleiten.
A. KURTH'S STELLING WEERLEGD DOOR DE FEITEN.
Daar is vooreerst het bewijs getrokken uit een feit, dat ons
in de Vita Odiliae bericht wordt. Het leven dezer vrome
Luiksche weduwe (geb. 1165 en gest. 14 e" December 1220) werd
geschreven tusschen 1241, het jaar dat haar zoon Joannes,
biigenaamd abbatulus, wrens leven er oak in vervat wordt, overleed, en 1250, wanneer het door Gilis van Orval werd gebruikt.
Dit zou verhalen van een nieuwe orde te Luik voor 1200, enkele
jaren na Lambert's dood. Ziehier wat er eigenlijk van is.
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UIT DE VITA ODILIAE.
In het begin der XIII' eeuw was de inrichting der bcgijnen
te Luik nog een nova plantatio. In die Vita Odiliae (1) toch
wordt verhaald, dat een vreemdeling naar Luik was gekomen,
om te beproeven of een allernieuwste, jeugdige vroomheidsplanting er een hechten grondslag had : an Leodii novella plan-

tatio religionis iactasset in Domino stabile fundamentum (2)
Hij verleidt dan eerst enkele maagden, (loch zijn plan mislukt
bij de sterke Odilia. Dat er hi-er geen spraak is van een religieuze
orde (religio) is reeds klaar uit het feit, dat Odilia, toch geen
religieuze, tot die religio gerekend worilt. Het woor ld beteekent
alleen vroomheid, zooals trouwens overal in de Vita Odiliae (3).
Zoo is er hier spraak van de begijnenbeweging, waartoe oak
Odilia behoorde : van een vroomheidsbeweging onder maagden
en weduwen, Wier ,deugd nog niet opgewassen schijnt te zijn
geweest tegen de verleiding van een bcdreven booswicht (4).
Dit feit nu gebeurde ontegensprekelijk na 1200 (5). Weinu,
Lambert li Beges is gestorven niet in 1188, maar reeds in
1177 (6). Doch een tiental jaren te voren was zijn werking te
Luik volop aan den gang. Dat maakt een verschil niet van tien,
maar van meer dan dertig jaren. Ecu vroomheidsbeweging nu
die sedert dertig jaren en langer bestond en ingericht zou zijn
gewoiden, kon toch niet meer novella plantatio warden genoemd.
Voornamelijk daar novella bier beteekent, niet alleen nieuw,
maar : nog teeder, zwak, weinig gevestigd in de tieugd.
(1) Gedeeltelijk uitgegeven in de Analecta Bollandriana, XIII (1894)
199-287. Het derde boek door CHAPEAVILLE, Gesta Pontificum Tungrenshim, Trajectensium. et Leodiensium, II Leodii, 1613, 603-640. Over
deze Vita Odiliae zie GREVEN, Anftinge der Beginen, Munster, i. W.
191Z, blz. 179 vlg.; en van denzelfden, Ursprung des Beginenwesens
Munchen 1914 ; blz. 330.
(2) Vita Odiliae, I, 15, blz. 219.
(3) KURTH had dit willen loochenen; hij beweerde dat religio beteekende orde. GREVEN, Ursprung, 34 tooht aan dat religio bepaald
de Vita steeds beteekent vroomheid.
(4) De Bollandisten (Analecta Boll. XXII, blz. 219) gissen dat er
spraak zou zijn van Catharen of Waldensers. Dat er van goede vrome
vtouwen spraak is blijkt uit de wijze waarop schrijver verklaart hoe
enk elen konden vallen : licet in aliquibus tenera adhuc et recens nimis

esset religio.
(5) Ook dit staat vast, tegen KURTH, die om dit feit niet te ver
te laten gebeuren na Lambert's dood, het plaatst tusschen de jaren
1190 en 1197, terwijl hij Lambert laat sterven in 1188. Men ziet hoe
eer y argument dat liii te zijnen gunste zoo sterk had aangewend zich
tegen hem keert. Het feit kan gebeurd zijn in eenig jaar tusschen
1200-1220 ongeveer.
(6) Zie GRrvEN, Ursprung, 51. Ook dat wordt door niemarid nog
twijfel getrokken.
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Deze mede'deeling verdient des te meer betrouwen, daar
die Vita Odiliae nit de kringen 'dier vroomheidsbeweging stamt,
en wel met het begijnenwezen te Luik schijnt vertrouwd te
zijn (1). Daaruit kan een nieuw bewrijs afgeleid worden :
De Vita Odiliae kent niet het minste verband tusschen
Lambert li Beges en de Luiksche begijnen. En nochtans, zij
bedoelde een rehabilitatie van Lambert's werkiing te bieden.
Zij verhaalt uitvoerig van diens strijden en lifden, van zijn lotgevallen en zijn dood. Wel is waar komen daarin ergerlijke
onjuistheden voor, die niet met 'de ware oorkonden over Lambert
kunnen vereenigd worden, als b. dat Lambert slechts een
weinig ontwikkeld leek zou zijn geweest (2) . Maar inzien in de
kringen der vrome vrouwen te Luik Lambert had gegolden als
Naar stichter en inrichter, zou dit in het leven van een vrouw uit
die beweging, die, zooals hij, met de hoogere geestelijkhe:.d
moeilijkheden had te verduren gehad (3) , in een schrift dat hem
in eer Wilde herstellen, zijn verzwegen gewo?den? Ook KURTH,
die heeft moeten inzien, 'dat die Vita over Lgmbert's aandeel
aan de inrichting der begijnen zwijgt, heeft de kracht van dit
argument tegen zijn stelling gevoeld en daarom getracht uit de
zooeven behandelde plaats toch een verband van de Luiksche
begijnen met Lambert te zoeken. Met welk gevolg zagen wij
reeds. En inderdaad, dit zwijgen van onze Vita over eenige
werking van Lambert ander begijnen moet noodlottlg zijn voor
alien die de begijneninrichting aan den Luikschen prediker
willen toeschrijven. Tot 1241, vO6r welk jaar 'de Vita niet kan
geschreven zijn, is Lambert als stichter der begijnen in de eigen
kringen der begijnen onbekend.
(1) GREVEN, Ursprung, blz. 33.
(2) Hierop werd het eerste gewezen door GREVEN, Ursprung, 38,
n. 5. Zeker is dat de Vita Lambert voorstelt als litterarum studiis
pctrum instrvctus. Wel wordt hem verweten het predikambt onbevoegd
op zich te nemen: Quis est iste vir rusticus, qui ,auctoritatem officiumque praedicationis sibiniet usurpare indoctus praesumit ? Ook wordt
toegegeven dat humani magisterii disciplina hem ontbreekt. Nergens
wordt hij priester gehoemd. Maar oak nergens leek. Bij de lezing
ktijgt men echter wel den indruk dat de schrijver zich Lambert als
leek voorgesteld heeft. Toch beweert hij dat niet, en het verwijt dat
hem gedaan wordt berust niet op zijn onbevoegdheid als leek, maw:
als weinig geleerd : indoctus. — Echter zie andere onjuistheden over
Lambert in die Vita bij GREVEN, Anftinge, blz. 182.
De Vita laat Lambertus den toekomstigen brand van St-Lambert
voorspellen. In de oorkonden zegt Lambert niets dergelijks. En REINF,RUS
in zijn relaas van dies brand weet niets van dergelijke voorspelling
nech over Lambert. (DARTS : Notices hist. sur les Egl. du diocese de
Liege, XI, 94).

(3) Illorum enim in urbe nimium adhuc vigebat auctoritc4s, qui
beatani viduam fuerant persecute, (Anal. Boll. XIII, blz. 243, fol. 340 .
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2. UIT JACOB VAN VITRY.
Dat de begijnenbeweging te Luik in 1212 nog een nova
plantatio was, worth nog van elders bevestigd : uit het leven

van Maria van Oignies door Jacob van Vitry.
Hoe ongelukkig KURTH is geweest bij zijn bewijsvoering
uit Jacob zal al dadelijk blijken : hij had voornamelijk gesteund
op een brief van 'dien Jacob aan Fulco van Toulouse, uitgegeven
door CHAPEAVILLE (1). Hij heeft niet bemerkt, dat die brief
niets is dan de proloog van Jacob tot zijn leven van Maria van
Oignies, eveneens in den vorm van een brief aan lien Fulco
opgesteld. Daarin nu had CHAPEAVILLE eigenhandig veranderingen en besnoehngen aangebracht, zoodat alles meer op de
stad, dan, als in het oorspronkelijke, op het bisdom Luik betrokken scheen te zijn (2). Waar KURTH dan beweert dat Jacob zelf
getuige was geweest van den bloei der begijnen te Luik, zoo
steunt hij niet op Jacob, maar op een persoonlijke wijziging van_
Jacob's tekst door zijn uitgever (3).
Een enkel argument hieruit mag ons nog een oogenblik
ophouden. Jacob had gezegd, hoe de vrome vrouwen belasterd
weeden door zulken die : nova nomina contra eas fingebant,

sicut judaei Christum Samaritanum et christianos Galilaeos
appellabant. CHAPEAVILLE laat nova weg en zegt : sicut Judaea
contra Christum, if sum Samaritanum et christianos Galilaeos
aPPellantes. Daaruit wilde KURTH een bevesEging voor de afleiding van beguines uit li Beges zien : (Beguine) est en effet un
sobriquet, et it est emPrunte a la Jersonne du fondateur, comme
celui des chretiens a cello du Christ (4). Verdere ontleding en
verklaring wordt onnoodig geacht. Laten we hier maar buiten
beschouwing dat bóguine geen loutere sobriquet is, maar, zooals
uit ide geheele plaats hij Jacob ook blijkt, de rechtgeloovigheid
Bier vrouwen bedoelde te belasteren; en blijvw we bij deze
woorden zelf. Jacob spreekt van een versmaklen door de Joden
van Christus en de christenen : gelijk Christus en de christenen
(1) In zijn uitgave van Aegidius van Orval's Gesta episcoporum
Leodiensium; in het tweede deel van Qui ffesta pontificum Leodienslum scripserunt auctores praecipui, Leodii, 1613. II, biz. 255.
(2) Dat KURTH niet heeft ingezien dat de brief bij CHxpr,AvILLE
feitelijk dezelfde was als de proloog in het leven van Maria van
Oignies bliikt hieruit, dat hij daarna uit dit laatste leven wil bewijzen, dat de vrouwen waarvan spraak in den brief dezelfde waren als
de vrouwen over wie Jacob gewaagt in zijn Vita van Maria, namelijk
begijnen.
(3) Pit werd onwederlegbaar aanaetoond door GREVRN, UrsPrung,
blz. 2 vlg. ; trouwens het bliikt dadelijk hij een vergelijking van
beide teksten.
(4) a. c blz. 450.

— 621 —
versmaad werden, zoo alle volgelingen van Christus. Wat Jacob
dan oak aan het slot der geheele plaats herhaalt: de dienaar is
niet meer dan de meester. Christus noemden de Joden Samaritaan, de christenen Galileers; zoo moeten de volgelingen van
Christus er niet over verwon'derd zijn, dat ook zij met lasterlijke
namen genoemd worden. Dat, en nets antlers, is de bedoeling
van Jacob. Had hij indeiMaad willen zeggen, dat Lambert bespot
werd als li Beges en dat zijne volgelingen naar hem genoemd
werden beguines, zoo had de vergelijking moeten zijn : sicut

Christum Samaritanum et christianos Samaritanos appellabant.
Dat staat echter nergens, ook niet bij CHAPEAVILLE, wiens
tekst minder klaar is, daar hij alleen spreekt van een versmading
van Christus door de Joden, sicut Judaei contra Christum, zoo
dat de vergelijking in de behandeling van de begijnen met de
behandeling van de christenen zoowel als van Christus wegblijft. Maar ook hier had de plaats, wilde ze iets bewijzen,
moeten luiden : iPsum Samaritanum et christianos Samaritanos

aPPellantes.
Zoo wilde Jacob alleen to kennen geven, dat die nova
nomina (1), waarmee de vrome vrouwen werden belasterd, van
denzelfden aard waren en met dezelfde bedoeling gegeven werden, als Samaritaan voor Christus, als Galileers voor de christenen. Deze plaats brengt ons veeleer een nieuwe bevestiging voor
onze opvatting van de vroegste beteekenis van het woord begijn.
Wat waren immers de Samaritanen in de oogen der Joden ? Zij
golden voor hen als ketters. Juist te voren had Jacob gezegd, dat
die nova nomina bedoelden religionem, de rechtgeloovigheid dier
vrouwen verdacht te maken : infamantes. En om te laten verstaan van welken aard die namen, die hij `daar niet aangeeft, wel
zijn mochtens, brengt hij de vergelijking met Christus, die als
Samaritaan, d. ketter gesmaad werd.
Hoe nu verder dit leven van Maria van Oignies bevestigt
dat de begijnevinrichting in het begin der XIII' eeuw pas te
Luik ontstaan was, volgt hieruit
Daarin (2) toch wordt verhaald : in 1212 werd de stad Luik
door de benden van den hertog van Brabant, Hendrik I, ingenomen. Groot gevaar dreigde de daar verblijvende vrome maagden. Nieuws daarvan kwam te Oignies bij Maria aan. Just was
daar de Luiksche kanunnik Jan van Nijvel op bezoek. Toen
deze daarvan hoorde was hij zeer bedroefd en erg bezorgd om
het lot dier vrouwen. En nu wordt van dezen gezegd : (pas iPse
(1) KURTH gaat nog al vrij te werk met zijn vertalingen. Zoo
worden die nova nomina mar zonder meer weergegeven door sobri-

quets.

(2) AA. SS. Junii, IV, 651, E. F.
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vrome maagden waren dus door de prediking en het voorbeeld
van Joannes van Nijvel voor den Heer gewonnen geworrden.
Van Lambert wordt niet gewaagd; van een Lang bestaan dezer
vrouweninrichting nergens gesproken; in 1212 waren zij pas
door de werking van Joannes tot haar lex,ensideaal overgehaakl.
En verder heet het : hoe Joannes als een vader zijn kinderen
beweende : Pater filios plorabat... amicus sponsi virgines quas
casto SPonso castas exhibere desj,onderat. Hier wordt dus, in
1212, Joannes van Nijvel, zoo we bij den natuurlijken zin der
woorden blijven, duidelijk als de inrichter dier vrome vrouwen
voorgesteld. Wat overeenstemt met wat we uit het leven der
H. Odilia weten, dat narnelijk na 1200 de begijneninrichtmg te
Luik nog een novella Plantatio was.
Dat is oak de overtuiging die zich opdringt bij de lezing
van het leven zelf van Maria van Oignies. Men weet hoe de
schrijver, Jacob van Vitry, in 'den inleidenden brief aan bisschop
Fulco van Toulouse uitvoerig over de begijnenbeweging, niet
in de stad, maar in het bisdom Luik handelt. Nergens wordt er
daar aan de beweging in de stad Luik zelf eenige bijzoddere
beteekenis geschonken. In het middelpunt echter 'dier vroomheidsstrooming staat Nijvel; en als voorbeeld van de in die
kringen opbloeiende heiligheid wordt Maria van Oignies gesteld.
In een leven derhalve, dat opzettelijk handelt over de begijnenbeweging, dat misschien een paar jaren ten laatste na
Maria's flood werd opgesteld, door iemand die als geen ander
op de hoogte dier beweging was, wordt niet Luik of Lambert
ti Beeves als uitbreidingshaard, maar Nijvel met Maria van
Oignies vermeld.
Is er daar al spraak van de vrome vrouwen van Luik, dan
gebeurt dit tegen het einde van Maria's leven, in den tijd juist
dat de Vita Odiliae van de novella Plantatio in de bisschopsstad
gewaagt, en wordt als inrichter dier beweging genoemd een
man die door zijn naam zelf verraadt, dat hij, niet van Luik,
maar van Maria's geboortestad stamde : Joannes van Nijvel.
3. THOMAS VAN CANTIMPRE.
Hiermee stemt ten voile overeen wat THomks VAN CANTIMPRA in zijn Bienboec over het ontstaan der begijnen meedeelt.
Naar aanleiding van een overigens onbeduidend feit, herinnert
hij er aan, hoe velen toen hij schreef (omstreeks 1260) nog wisten
dat in het begin der XIII° eeuw de religiositas beguinarum te
Nijvel was opgekomen (1). Wel is Thomas een lichtgeloovig
(1) Zie mijn opstel De Bijnaam van Lambert li Beges,

blz. 22.
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man, die gemakkelijk oyeral wonderen zag. Maar zijn zucht naar
wonderen heeft hem hier niet kunnen verleiden. Trouwens, hij
had in zijn jeugd d. i. in de vroegste jaren der eeuw te Luik
gestudeerd, en was vertrouwd met alien, die in het begin der
eeuw ander de begijnen hebben gewerkt. Zijn verblijf juist te
Luik in het begin der eeuw heeft hem geen herinnering bijbehouden van een ontstaan der begijnen daar ter plaatse. Wanneer
hij dus Nijvel als geboorteplaats aangeeft en niet Luik, dan kon
hij toch weten dat Luik inderdaad geen recht daarop Icon hebben en ook in zijn jeugd geen recht daarop verhief (1).
Dit getuigenis van Thomas is in dezen wel beslissend.
4. REINERUS VAN ST. LAURENTIUS.
Mogen Avij hier nog een ander getuigenis aan toevaegeni
Het is wel een getuigenis ex silentio en niet bijzonder krachtig
op zich zelf; maar heeft toch, al ware 't slechts ter bevestiging,
zijn eigen waarde.
In het klooster St. Laurentius te Luik leefde om de wending
der XII° eeuw de ook als kroniekschrijver bekende monnik Reinerus (2). In geen enkel van zijn werken nu gewaagt hij over
Lambert. Hij schreef in 't bijzonder over den brand d:e de kerk
van St. Lambert in zijn tijd verwoestte. De legende nu zal later
lien brand voorstellen als een straf voor de wijze waarop de
hervormer was behandeld geworden, en dezen bepaald die ramp
laten voorspellen. Maar bij Reinerus komt geen woord voor over
Lambert noch over zijn prophetie.
Evenmin wordt ergens in zijn schriften gerept over zoo jets
als een inrichting van vrome vrouwen, of zelfs over eenige vroomheidsbeweging onder vrouwen, in de bisschopsstad. En nochtans, hij verbleef te Luik zelf, in de abdij St. Laurentius, waarvan de kerk en het gasthuis van St. Christophe, kern van het
latere begijnhof, afhingen.
(1) Zie verder meer over THOMAS ' bevoegdheid, GREVEN, Ursprung,
44-45. Ook die verklaring van Thomas acht ik van de grootste beteekenis in dit debat. Niet zoozeer omdat hij positief en bepaaldelijk
Nijvel als bakermat der begijnen aanwijst, als om zijn stilzwijgen over
Luik. Ziin jeugd die hij te Luik doorbracht had hem zeker kunnen
leeren, dat de be weging van deze stad was uitgegaan, zoo hij daarover in zijn tijd, die met het ohtstaan der begijnen samenvalt, jets
te Luik vernomen had ; zij had hem in alle geval kunnen verhinderen zoo beslist Nijvel als bakermat der begiinen te noemen. Tegen
Thomas' verklaring heeft KURTH niets kunnen inbrengen. Hij heeft
alleen de lichtgeloovigheid van Thomas aangetoond, die in dezen geen
n-1 kah hebben gespeeld ; en verder aangemerkt dat zijn getuigenis
door geen ander bevestigd wordt. Maar het wordt bevestigd reeds door
al wat voorafgaat.
(2) Zie over hem o. a. DARTS : Notices fist., XI, blz. 89 vlg. Sylv.
BALAU, Biogr. nat. i. v.
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Ik weet het wel : dat beteekent niet veel. Maar toch : zoo
er een kroniekschrijver is, bij Wien wij mochten verwachten dat
hij over zulk een vroomheidsbeweging, had ze in zijn tijd, om
hem heen, bestaan, eenig verslag zou uitbrengen, dan is 't wel
Reinerus.
Het mag in alle geval als bevestiging dienen dat er v6611200 te ‘ Luik geen spraak is van begijnen ; en het past geheel in
den historischen samenhang, die ons eerst in 't begin der XIII°
eeuw de opkomst der inrichting laat erkennen.

s. DE VROEGSTE BEGIJNEN TE LUIK.
Hiermee stemt verder overeen wat we over de vroegste begijnen te Luik nog achterhalen kunnen.
Voor het eerst worth in een oorkonde van 1224 gesproken
N an sorores die bij het gasthuis St. Christophe verbleven (1). Die
sorores zijn wel de latere begijnen (2). In dit stuk bepaalt de
kardinaal-legaat Conrard bisschop van Porto dat de om St. Christophe verblijvende zusters jaarlijks als huishuur vijf tienlingen
zouden betalen, en niet meer vier, zooals de aartsdiaken van
Condroz, Thomas van Hemricourt, te voren had bepaald. Die
Thomas van Hemricourt nu was aartsdiaken van 1207 tot 1220.
Zoodat het bestaan van begijnen bij St. Christophe gewaarborgd
is vOOT 1220. Is het lang v661- die jaren geweest? Laat ons zeggen
ill de eerste jaren der eeuw, omstreeks 1210 : wat ons naar den
tijd terugvoert, toen Joannes van Nijvel de begijnen inrichtte
en de novella plan tatio uit de Vita Odiliae opkwam.
Dat er vO6r dien tijd zusters te Luik hebben verbleven, die als
begijnen kunnen beschouwd worden, is uit geen enkel dokument
op te maken. Uit de geschiedkundige feiten moeten wij het ontstaan der begijnen te Luik plaatsen in het begin der XIII°
eeuw (3).

(1) Zie Mgr. SCHOOLMEESTERS, Lambert le Begue et l'origine des
Beguines, in Leodium XI (1912) blz. 130. Over Conrard van Porto zie
Mgr. PARIS, Histoire du diocese et de la principaute de Liege, Liege
I, Demarteau, 1891, I, blz. 37 ; de voornaamste plaats uit de oorkonde
aangehaald bij PARIS, Notices hist. sur les Egl. du diocese de Liege
XI, blz. 133.
(2) Hierover later, wanneer wij op die stichting van begijnen bij
St-Christophe terugkomen.
(3) Als men verder bepaalt : kort na 1207, dan wordt dit afgeleid uit het feit dat die Thomas van Hemricourt, die de eerste huishuur der begijnen bepaalde, tusschen 1207 en 1220 aartsdiaken was.
Maar het juiste jaar staat niet vast. In 1212 echter bestonden ze et
reeds ; en meer kan men niet zeggen.
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6. DE WERKING VAN LAMBERT ZELF.
Zoo komen we tot de werking van Lambert li Beges zest.
Kan er uit de oorkonden die ons daarover berichten iets afgeleid
worden, dat ten gunste van een inrichting of zoo wat van vronie
vrouwen door Lambert kan pleiten (1) ?
De eenige plaats die voor zulk een werking kan aangebracht
worden luidt : Unde et ego, bonis eorum studiis cooperans, vir-

ginibus vitam et passionem beatae virginis et Christi martyrts (2)
Agnetis, omnibus 'zero generaliter actus aPostolorum rithmicis
concrepantes modulis ad linguam sibi notiorem e Latina transfuderam, muftis loco congruo insertis exhortationibus, ut vtaelicet haberent quo diebus festis, mundo in rebus pessimi s exultante, a venenato ijsius melle sese revocare potuissent » (3)
Hieruit blijkt dat Lambert het leven der H. Agnes y our de maagden in 't romaansch heeft vertaald. Dat is al wat over eenige
werkzaamheid onder maagden over hem gezegd wordt. Kan daarnit besloten worden, dat Lambert vrome maagdeh heeft ingericht, zich bijzonder met de vorming en opleiding van. vrome
maagden heeft beziggehouden?
Laten we elkander eerst wel begrijpen. Het gaat hier om
de vraag : niag Lambert beschouwd worden als de stichter en
inrichter der begijnen? En niet : heeft hij zich in zijn priesterlijke werkzaamheid ook met vrome vrouwen bezig gehouden?
Dat heeft hij zeker gedaan, als zoo vele ijverige priesters steeds
gedaan hebben en nog doen. Om echter als de inrichter van
begijnen to kunnen gelden, moet die werking toch een bijzonderen vorm hebben aangenomen, eenige inrichting aan die
vrouwen hebben gegeven. Hij moet die vrouwen tot een soort
genootschap, of ten minste onder een zekere tucht, waardoor
hare inrichting eenige zelfstandigheid, een groepeering, een
samengehoorigheid verkreeg, hebben bijeengebracht.
Kan dit uit die woorden afgeleid worden? Allerminst. De
werkzaamheid van Lambert is een algemeene geweest, die zich
onvcrschillig tot alien heeft uitgestrekt. Zooals hij voor de maag(1) De oorkonden die over Lambert's geval handelen zijn de zoogenaamde oorkonden van Glasgow, waar ze in het museum Hiinterianum in een handschrift berusten, volgens hetwelk ze werden u ; tgigeven, door Paul FREDERICQ en vollediger en beter door A. PAYEN.
Coat pte-rendu des seances de la commission royale d'histoire, t.
LXVIII (1899) Antigraphum Petri en zes brieven. Zie mijn opstel De
Bijnaam van Lambertus li Beges, oorkonden, waarover we hier niet
langer willen uitweiden.
'2) Net hs. heeft het woord met verkorting, die verkeerdelijk
werd opgelost als matris.
(3) FA_YEN, o. C. blz. 352.
(4) Men merke daarbij nog op, dat er bier slecbts van rnaagden
in 't algemeen spraak is.
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den het leven der H. Agnes bewerkte, zoo heeft hij voor alien
de Handelingen der Apostelen berijmd. En waar uitdrukkelijk
Lambert's actie ter sprake komt, wordt nergens eenig onderscheid gemaakt. Men N,er-wijt hem dat hij preekte voor wevers
en looiers en voor het lagere yolk. Dat was bedoeld om hem van
ketterij verdacht te maken : ketters immers predikten gaarne
onder wevers en looiqrs. Waar Lambert dan zelf van zijn toehoorders gewaagt bezigt hij steeds het mannelijk geslacht. Men
beschuldigt hem aanhangers te hebben aangeworven die de kerken verlaten en het H. Sacrament niet ontvangen. Hij antwoordt,
dat hij nooit eenigen aanhang gehad heeft, noch er naar gestreefd
heeft aanhangers te maken. Hoe zou hij tegen zijn aanklagers te
Rome, aan Rome zelf, zoo beslist kunnen antwoorden : dat hij
geen aanhang kende, ixidien die vrome vrouwen door hem waren
ingericht geworden ? Dat ware dan toch wel een aanhang geweest.
Wel bekent Lambertus nog, dat onder de clerici enkelen, onder
de leeken velen door zijn prediking werden opgewekt om voor
Christus en zijn wet te ijveren. Een anderen aanhang echter is
hem onbekend (1). Nogmaals zooals men zien kan, staat alles in
't mannelijk geslacht, en wijst ,dus onverschillig op mannen
zoowel als op vrouwen. Als men dan al van een aanhang van
Lambertus wil spreken, dan bestond die niet bijzonder uit vrome
vrouwen, maar zonder nnderscheid uit eenige clerici en vele
leeken.
Des te merkwaardiger is dit, en hierop dient de voile nadruk
gelegd, daar Lambert's aanklagers, had'den ze zulk een aanhang
van vrome vrouwen gekend, lien zeker tegen hem zouden hebben gekeerd, en de aangeklaagde zich daarover bijzonder zou
hebben te verantwoorden gehad. Zij klagen hem aan sectatores
te hebben. Had Lambert zich nu met de bijzondere inrichting
van vrouwen ingelaten, dan hadden ze daar wel een bepaalden
aanhang kunnen aanklagen, en Lambert zou zich wel tegen zulk
een bepaalden aanhang-hebben moeten verdedigen. Zijn vijanden
zijn er op nit om hem van ketterij verdacht te maken. Wat kon
hem nu meer Ni erdacht maken dan een bepaalde werking onder
een groep vrouwen ? En toch klagen ze zoo lets tegen hem ner(1) FAWN, o. c. blz. 351, bi. VI ; Addunt praeterea, ut michi videtur, quod sectatores mei ecclesiam non frequentant, quod corpus
Domini non accipiunt, Sectatores utrum habuerim aliquos vel habeam
modo, nescio ; sed quod habere numquam intenderim scio... Non nego
tamen aliquos exstitisse, clericos paucos, laicos inultos, qui... Christi hi
me nitebantur et legis eius fieri emulatores. Daarop volgt een hartroerende beschrijving van de godsvrucht dier zoogenaatnde aanhangers ; mear
alles wordt ook daar gansch algemeen gehouden, geen onderscheid tusschen mannen en vrouwen, minder nog maagden. Ben bijzondere
vrouwen- of maagdeninrichting heeft Lambert dus niet gehad, niet
willen hebben zelfs, en er nooit naar gestreefd.
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gens aan. Dat ze hem uit zijn volgelingen hebben willen beschuldigen blijkt overal ; ze spreken daarom ook van zijn aanhangers.
Waar hadden ze dan een beteren grond voor hun beschuldiging
kunnen vinden dan in een vrouweninrichting, zoo die had bestaan ? En daar die vrouwen zich bijzonder zouden hebben toegelegd op een strenge beoefening der kuischheid, kon daarin
ook weer Licht verband met de ketterij der Albigenzen gezocht
worden.
Dit argumentum ex silentio is op zich zelf, ik herhaal het,
afdoende. In de eenig zekere en veilige, nog onbedorven brannen, over Lambert staat er niets van een bijzondere werking onder
vrome vrouwen. Waar zijn tegenstrel,ers al zijn woorden en
laden hebben bespied, om er een aanklacht tegen hem uit op te
maken hebben zij het bestaan van door hem opgerichte vrouwenvereenigingen niet vermoed. Onder zijn aanhangers hebben zij
ook zulke vrouwen niet kunnen onderscheiden. En een onderscheiden aanhang, in 't bijzonder een aanhang van eenigszins
ingerichte, samengehoorige vrouwen, heeft Lambert niet gehad;
hij heeft zich daartegen niet moeten verdedigen. De gedachte
zelfs om zich daartegen te verdedigen is bij hem niet opgekomen.
Hij heeft zich niet verweerd ; hij heeft er ook niet op geroemd
vrome maagden te hebben ingericht.
Hiertegen heeft men ingebracht : Le fait que Lambert n'a
pas fonde de beguinage ne prouve nullement que son nom ne
doive 'etre mis en relation avec les origines d'un mom; ement
religieux populaire qui a donne naissance aux beguines (1).
Echter niemand verlangt dat Lambert een begijnhof zou hebben
gesticht om stichter der begijnen te worden genoemd. Wij vragen alleen dat Lambert zich met de bijzondere inrichting en vorming van vrome vrouwen zou hebben bezig gehouden tot zoo
iets als een gemeenschap, een samengehoorigheid, een ingerichte
vereeniging, tot jets wat zijn tegenstrevers als een aanhang hadden kunnen brandmerken. En wat betreft Lambert in betrekking
te brengen met den oorsprong eener vroomheidsbeweging die
tot het ontstaan der begijnen geleid heeft, men weet toch dat
zulk een vroornheidsbe-weging reeds in de elfde eeuw hare wortelen schiet, zoo wat overal in onze owesten, dat de Premonstratensers in de twaalfde eeuw en daarna de Cisterciènsers er een
tijd lang de leiding van hadden op zich genornen. Er zou dus
reeds wat meer kunnen vereischt worden, om inrichter of stichter der begijnen te heeten, dan in betrekking te hebben gestaan
met den ap nvang -can een heweging die in de begijnhoven is
(1) P. FR CALLAEV. a. c. Ook KURTH wil het aandeel van Lambert tot een minimum terugvoeren. Onder zijn invloed zo y den vrome
maagden alleen zijn gaan samenwonen. Maar ook dat is niet het geval geweest.

— 628 —
verloopen. Men moet de theorie des origines Liegeoises des
Beguines al zeer breed opvatten, als het voor het bewijs ervan
voldoende is Lambert in betrekking te brengen met vrome
maagden ! Maar uit niets blijkt dat die maagden, een deel van
Lambert's gehoor en werkkring, en zelfs geen bepaald samengehoorig deel, eenige bijzondere inrichting van hem hebben ontvangen, iets \vaaruit tot een aanvang van begijnenorganisatie
kon besloten worden.
Men zegt verder dat het eenigszins tegenstrijdig is te beweren dat Lambert, lien wij hadden voorgesteld als een echten
N olksredenaar met heiligen ijver bezield, zoo geringen invloed
te Luik zou hebben uitgeoefend. Maar waar beweer ik dat Lambert zoo geringen invloed zou hebben gehad? Omdat ik uit de
oorkonden zelf aantoon dat Lambert geen eigenlijken aanhang,
allerminst een aanhang van vrome vrouwen heeft gekend noch
nagestreefd, wordt daarmee zijn werking verminderd ? Integendeel : daaruit zou eerder blijken dat hij zijn werking niet tot
een bepaalden kring heeft beperkt, maar zoo ver mogelijk uitgebreid.
Zoo blijkt dat van de feiten door KURTH voor zijn stelling
aangehaald geen enkel zich heeft kunnen handhaven. Integendeel.
Uit diezelfde feiten staat van nu of onomstootelijk vast :
Dat Lambert li Beges geen eigenlijke vrouwenvergaderingen
of -inrichtingen kan gezegd worden te hebben gesticht ;
Dat de begijneninrichting te Luik omtrent de jaren 1212
nog maar pas was ontstaan, toen op vele plaatsen elders (1) , en
in 't bijzonder te Nijvel, die beweging reeds volop aan den gang
was.
Aldus de Vita Odiliae en Jacob van Vitry.
Dat Nijvel bepaald als uitgangspunt dier inrichting wordt
voorgesteld door iernand die haar zoowel in de 2-tad als in het
bisdom en in geheel Brabant gekend had ; wat trouwens door
de geschiedenis der beweging in de bisschopsstad zelf zooals die
uit diezelfde feiten blijkt bevestigd wordt.
Laten we nu de door KURTH aangevoerde getuigenissen
even onderzoeken : oak die zullen, verre van zijn theorie te stav en, te onzen gunste pleiten.
(1) In het leven der Zal. Bentriis van Nazareth worden reeds be
gijnen vermeld die te Zout-Leeuw omstreeks 1210 onderricht gaven.
Op haar achtste jaar werd Beatrijs door haar vader bij haar ter
schole gedaan. Maar Beatrijs knn wein :g na 1200 ceboren ziin Oak
in het leven van Ida van Nijvel wordt geheel bij het begin der
eeuw een begijnenvergadering vermeld bij de kerk van het gasthuis,
gevest; vd onder de le; d;ng van een T-Tnclewnch. En de extat ; cche beweging die uitzeloopen is in het begijnenwezen was al veel vroeger,
nog in de elfde eeuw begonnen.
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B. DE GETUIGEN.

I. GILLS' VAN ORVAL EN LAMBERT LI BEGES.
KoRTE INHOU1). - Het getuigenis van Gilis van Orval die,
na 1250, de eerste Lambert tot stichter der begijnen, maakt,
zonder waarde : 1. om zijn laat ontstaan ; 2. om zijn afhankelijkheid van de Vita Odiliae ; 3. omdat zijn bericht een eigen
vinding is ; 4. omdat de door hem gegeven etymologie onmogelijk blijkt te zijn, ; 5. omdat Lambert wel nooit li Beges, maar
li beguin is genoemd geworden. Besluit : gemeenschaPPelijke
oorsprong van Lambert's bijnaam en begijn.
Voor het eerst wordt Lambert in betrekking gebracht met
de begijnen ornstreeks Brie kwart eeuws na zijn dood, door den
kroniekschrijver Gills van Orval (1). Deze beweert dat Lambert
cm zijn stotteren werd genoemd li Beges, uit welk woord beguines is ontstaan, waarmee vrome vrouwen, die hij het eerst de
waarde der kuischheid had geleerd, in 't Fransch genoemd werden (2). Welk is de waarde van deze mededeeling?
1. — Zij komt te laat : zij stamt uit een tijd toen de geschiedenis van Lambert reeds met allerlei legenden was omweven
geworden ; toen niemand nog leefde, die de werking van Lambert had gezien of gekend. Zij is in strijd met Jacob van Vitry,
en met alles wat uit diens leven van Maria van Oignies over de
vroegste . begijneninrichting kan afgeleid worden ; en Jacob
stond bij de bron zelf ; in strijd met Thomas van Cantimpre, die
tijdens zijn verblijf te Luik in 't begin der eeuw, niets dergelijks
daar over begijneninrichtingen door Lambert had vernomen.
2.
Zij berust niet op eigen kritisch-historisch onderzoek;
vloeit niet uit veilige, nog onvervalschte bronnen. Voor zijn
verhaal over Lambert is Gilis geheel afhankelijk geweest van de
Vita Odiliae, die hij overneemt. Wel is waar heeft hij er sacerctotis aan toegevoegd en Lambert weer tot een priester gemaakt.
Daar heeft hij wel geen bijzondere bron voor noodig gehad : hij
lieeft dit uit de vermelding van Lambert's prediking tegen de
geestelijkheid, onbewust misschien, zelf kunnen doen.
(1) In ziin fiesta episcoporum Leodiensium, opgenomen door
PEAVILLE in zijn QUI

Clik-

gesta pontificum Leodiensium scripserunt auctores

praecipui, Leodii, 1613, II. Uitgegeven in M. G. SS. XXV. Wat Gilis
en zijn werk betreft zie verder GREWN, Anfange blz 185 vlg., en
Ursprung, blz. 40; vgl. ons opstel De bijnaam van Lambertus, blz. 37.
(2) De Diaats zii bier nogmaals afg-edrukt : « Sliscitavit Deus spiritum cuiusdam sacerdotis viri religiose qui lambertus li beges quid
balbns era} de sancto christophoro dicebatur, a cuius cognom ine mulieres et puelle qiie caste vivere Droll/A- pint beviiines
cognomir ntrr ipse primes exstitut qui eis premium castitatis verbo et exemplo predieavit 0. Lie b p i GRFNEN, Anfange, blz. 187-188 hoe de plaats
in it handschrift voorkomt.
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Wij kennen nu reeds de geringe waarde van het relaas der
Vita Odilae over Lambert. Allerlei onjuistheden, ja fabelen werden er in opgenomen ; het werd eenvoudig naar het model van
een verhaal bij Gregorius den Groote opgesteld (1). Daaruit blijkt
dat de Vita zelf reeds al niet veel meer wist mee te deelen over
den werkelijken Lambert. En Gilis heeft dit niet eens gemerkt.
Dat hij zich geheel op die Vita verlaat moge reeds een bewijs
7ijn, dat hij geen an dere betrouwbare bronnen over hem heeft
ontdekt of ontgonnen : 'Jou hij die anders niet voor geheel zijn
verhaal hebben gebruikt?
3. -- Zoo mogen wij reeds a Priori vermoeden, dat zijn mededeeling over Lambert's betrekkingen met de begijnen een eigenhandig toevoegsel is. Dat had hij niet uit de Vita Odiliae. Dien
passus heeft hij, na afschrift van het relaas uit die Vita, er in
bijgewerkt en ingelascht (2). Van waar had hij die bijzonderheid?
Welke die broil ook moge geweest zijn, hoe zou ze ons eenig
betrouwen kunnen inboezemen, als we zien dat Gilis toch voorts
bij het fantasievolle verhaal der Vita gebleven is. Hem zelf
kwam ze in alle geval als minder veilig voor, daar hij haar niet
verder heeft gebruikt.
Putte hij misschien uit de mondelinge overlevering ? Men
heeft gemeend, dat dit geen twijfel lijdt (3). Laten we even veronderstellen, dat dit inderdaad zoo is. Maar wat waarde kan die
overlevering na 75 jaar nog wel gehad hebben, waar het ging
over zulk een fel-omstreden p€rsoonlijkheid als Lambert? We
weten het nit de Vita Odiliae.
Want deze heeft ook wel uit de overlevering geput. En
daaruit blijkt dat er in die overlevering omstreeks 1240 slechts
(1) De schrijver der Vita Odiliae heeft eenvoudig een verhaal van.
Gregorius over een zekeren Equitius overgenomen, die, zonder priester te zijn, had gepredikt en daarom, als Lambert, was vervolgd
geworden. Dat heeft GREVEN met groote scherpzinnigheid en op klaarblijkelijke wijze aangetoond. Daaruit vooral kan men afleiden dat de
schrijver zich Lambert als leek dacht.
(2) Zie de photographische reproductie bij GREVEN, Anftinge,
blz. X.
(3) Urn zijn theorie te steunen heeft KURTH dat gemeend, a. c.
blz. 443. Hij zegt : La sollicitude avec laquelle le chroniqueur reproduit la forme romane du sobriquet de Lambert et du nom des
U-guines atteste qu'il a puise A meme la source populaire ». En
hoe zeer hij ook verder beweert, dat « la provenance (van Gilis' verklaring) est claire et rnanifeste », zij is het maar alleen voor die haar
noodig hebben. Ben bewijs wordt niet gebracht. En al dadeIk kan
men er tegen inbrengen : zoo Gilis eens cenv-udli-r, wit zo al p we
verder aantoonen, wel het geval is geweest, een proeve van Middeleeuwsche afleidkunde heeft willen geven? Willende beguina verklaren,
lieeft hij een woord moeten zoeken dat er op trok ; hij vond dit in
't romaansch beges.
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weinig meer dan wat fabelen over de ware geschiedenis van den
Luikschen hervormer was overgebleven. Zoolang de oorkonden
van Glasgow nog onbekend of ongebruikt waren, heeft men in
de Vita bruikbaar historisch materiaal kunnen zien; die oorkonden hebben den genadeslag gegeven aan al wat men uit die Vita
heeft afgeleid, of wat daarop, als Gillis, steunt.
Verder : indien de overlevering jets over die betrekkingen
van Lambert met de begijnen geweten had, zou dat niet in de
Vita Odiliae zeif reeds zijn opgenomen geworden? Van een verband echter van Lambert met de vrome vrouwenbeweging uit
het begin der eeuw weet deze Vita nog niets. Het beeld dat zij
hiedt over Lambert's werking beantwoordt aan de opvatting, die
deze vrome kringen, waartoe ook Odilia behoorde, van hem hadden, nu door den ingetreden ommekeer ten betere de van ketterij
beschuldigde hervormer in eere kon worden hersteld. Deze had
even als zij tegen de verdorvenheid in een deel der geestelijkheid
geijverd. Zij zagen in hem een voorlooper van hare eigen levensidealen. Juist zoo ver heeft de legende in de Vita omstreeks 1240
gewerkt. Lambert is haar voorlooper ; zoo wordt hij voorgesteld,
zoo verrechtvaardigen zij haar eigen actie. Maar van een rechtstreeksch verband met hem, van een vorming of inrichting door
hem, nog minder van een afkomst van haar naam nit zijn bijnaam, geen woord. De verdere ontwikkeling der legende zal dit
brengen (1) .
Daarom mogen we nu reeds met voldoenden grond beweren,
dat Gilis' bericht een eigen vinding is. Hij heeft on§ hier een
staaltje van Middeleeuwsche afleidkunde willen leveren, jets
waartoe zoo vele schrijvers uit dien tijd zich hebben, laten verleiden. stond claar voor een naam. begijnen, waarvan hij de
ware beteekenis niet kende. Deze was toen reeds sedert eenige
jaren verloren gegaan. Lambert had een soortgelijken bijnaam.
gedragen : li beguin. Zooals zoo velen later zullen verleid worden om begun van Begga of te leiden, zoo hier Gilis nit den
naam van Lambert. Ook beguin verstond hij niet meer. Daar de
begijnen aldus door haar naam met Lambert door zijn bijnaam
reeds verhonden waren, heeft hij dat door een werkelijk verband
willen verklaren. Maar een onbegrepen woord afleiden nit een
andc_T (Tat men evenmin begrijpt gaat niet. Beguin echter leek
( 1) KURTH beweert eenvoudig dat « l'anteur du Vita Odiliae ne
'etait pas preoccupe d'affirmer ni de prouver le lien de filiation spirituelle qui rattachait beguines a Lambert ». (blz. 443). De waarheid
is dat die niet bestond, dat anders de schrijver dien zeker zou hebben
vermeld. Hij handelt over begijnen, schrijft voor begijnen, en sprekende van Lambert en van diens geschiedenis, zou hij onvermeld hebgelaten, dat hij haar geestelijk vader was ? Ook Thomas vau
Cantimpre had er immers niets over vernomen te Luik.
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op het romaansche Beges. En zoo werd verondersteld, dat Lambert's bijnaam wel ii Beges zal geweest zijn (1), quia balbus erat.
Zie, zoo stel ik mij het ontstaan van Gilis' bericht voor. Men
kan het aannemen of verwerpen naar gelieven. Maar dat blijkt
in alle geval : dat de mededeeling van Gilis over Lambert's betrekking met de begijnen op zich zelf reeds weinig vertrouwen
verdient ; en dat het in 't licht der gewonnen resultaten als verdicht moet beschouwd worden.
4. — Dat blijkt vender uit de onmogelijke afleiding van
beguines uit Beges. Want ook dit mag wel eens worden aangetoond.
Uit Beges kan alleen begines zijn ontstaan. Want Gilis
schrijft Beges, niet Begue ; maar daartegen beguines. Zijn dialectvorm was Beges (2). .
Veeleer zouden ze dan Lam bertinnen hebben geheeten ; bij
de goeden althans, wat we echter nergens aantreffen. En ook
zij zelven zouden, bij den aanvang, al ware bet maar om protest
aan te teekenen tegen wat toch een spotnaam was, zich Lambertinnen hebben genoemd. Hier toch wordt steeds v erondersteld,
dat de begijnen bepaald van Lambert stamden en dat beguines
aan diens bijnaam ontleend was. En zouden zij dan, bewust als
zij waren Lambert als stichter te hebben, den bijnaam beguines
nit zijn spotnaam afgeleid, zich hebben laten welgevallen? Nogniaals, wij drukken er op : in het onderhavige geval zou beguines
bepaald op Lambert hebben gewezen. Nergens echter blijkt dat
die vrome vrouwen zich dat ooit ve-Ar 1250 zijn bewust geweest.
Want nooit hebben zij ertegen gereageerd, door zich zelven als
Lambertinnen uit te geven, of in pauselijke of bisschoppelijke
oorkonden beguines door Lambertinnen te laten vervangen (3) .
(1) Of heeft Gilis zelf omstreeks 1250 reeds in de kringen der
vrome vrouwen, der begijnen, zulk een verklaring gehoord ? Daar
kan men onder invloed van de pogingen om Lambert te rehabiliteeren, zijn bijnaam, bewust of onbewust, reeds als li Beges hebben opgevat. Zoo gaven ze ook aan haar eigen naam, die immers een ketterschen bijsmaak had en misschien nog eenigszins werd gevoeld, een
andere afleiding en beteekenis. En daar de begijnenbeweging een
anonieme beweging was geweest, waarom zouden ze niet als haar
stichter in aanspraak hebben genomen een man, dien zij reeds als
den voorlooper harer levensidealen waren gaan beschouwen ?
(2) Nu nog luidt Begue in 't Luiksch patois meenen wij, zoo
iets als Bege; vandaar de nog verspreide familienaam Lebege.
(3) Men merke wel op dat in de afleiding van begiin uit Albigensis het verband al vroeg is verloren gegaan, zoodat de begiinen na
omstreeks 1230, toen de kettersche beteekenis ten onzent niet meer
zoo bepaald gevoeld werd, zich dat woord konden laten welgevallen,
voornamelijk daar zij zelf tot dan toe geen bepaaide benaming droegen. Ze heeten immers bij de goeden met een omschrijving : mulieres
bonae, virgines continentes, of zoo lets; en ze kenden ook geen bepaalden stichter.
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Wij kunnen ons niet voorstellen, dat, zoo de begijnen werkelijk
Lambert tot stichter hadden, een bepaalden en bekenden stichter
dus, zij door de goeden, door de pauzen en bisschoppen, door
haar zelven, zouden zijn genoemd gewprden naar den spotnaam,
dien zijn vijanden hem naar het hoofd hadden geslingerd, en'
niet naar zijn waren naam.
Stamde bê,guine al uit li Beges, zou dan die benaming voor
die vrome vrouwen geen beslist lokaal karakter hebben gehad?
Verbonden als hij was met een bekende persoonlijkheid? Hoe
zou zich die elders hebben verbreid? Die naam beteekende toch
maar alleen iets voor hen die li Beges kenden.
Verder, zoo beguines de naam ware geweest voor volgelingen van Lambert li Beges, hoe kon die naam gegeven worden
niet alleen aan vrome vrouwen in de wer gild, maar ook aan zulken die zich in de talrijk oprijzende Cistercienserinnenabdijen
hadden terug getrokken? De eerste maal zelfs dat het woord
voorkomt wordt het toegepast op zulke Cistercienserinnen. Ja,
hoe is het woord elders allerlei kettersche schakeeringen gaan
beteekenen?
Dat voert ons tot een beschouwing, die wij, na al wat voorafgaat, voor kgslissend houden : nooit of nergens wordt in de
geschiedenis van het woord beguines of begijn ook maar iets
van die afleiding uit beges gevoeld.
Ware bêguine inderdaad uit li beges gevormd, zoodat het
woord oorspronkelijk zoo iets als stotterin, aanhangster van den
stotteraar zou hebben beteekend, dan zou toch wel iets daarvan
in 't gebruik van de uitdrukking hebben doorgeschemerd. Wij
bebben nu aangetoond, dat het woord in alle plaatsen waar het
tot omstreeks 1230 voorkomt (1) , bij het begin zelf dus van zijn
ontstaan, uitsluitend ketterin bedoelt, wat natuurlijk niets met
stotterin te maken heeft. Beteekende het woord aanvankelijk
ketterin, zoo kan het onmogelijk uit beges zijn afgeleid. Wilde
nu iemand beweren, dat het woord gebruikt werd, niet slechts
am de rechtgeloovigheid der vrome vrouwen, maar ook om hare
zeden te lasteren, dan nog zou dezelfde gevolgtrekking zich opdringen. In stotterin ligt misschien wel spot, maar geen verwijt
voor geloof of zeden. Naarmate de oorspronkelijke beteekenis van
het woord zich is gaan openbaren, blijkt steeds duidelijker, dat
het met beges niets uitstaans kan hebben.
Zoodat uit het vroegste gebruik van het woord, hoe men
dit ook uitlegge, onomstootelijk vaststaat, dat de door Gilis \pan
Orval voorgestelde etymologie alien grond mist. En zoo moet
ook alles wat men ten gunste van Lambert's actie onder begijnen
uit zijn getuigenis wil afleiden, van de hand gewezen worden.
Uit het feit dat die etymologie onmogelijk het ware treft, volgt
(1) Zie ons opstel

Lambertus li Beges,

blz. 19 vlg.
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dat zijn mededeeling evenmin op geschiedkundige werkelijkheid
berust : het is een eigen, persoonlijk verdichtsel van den schrijver (1) . Dat was ons overigens reeds gebleken uit zip onafhankelijkheid van de Vita Odiliae. In geen enkel opzicht dus kan
het standhoud(n. Wie d:t eenmaal heeft ingezien, kan niet langer eenige waarde blijven hechten aan Gilis' bericht; allerminst
mag dit tegen de veilig vaststaande feiten geldend gemaakt
worden.
5. — Als we nu dit getuigenis van een anderen kant onderzoeken, of namelijk Lambert ooit ti Beges werd genoemd, dan
komen we tot hetzelfde besluit.
Men heeft het voorgesteld, alsof wij voor onze meening, dat
de bijnaam van Lambert wel niet ii Beges zal zijn geweest, slechts
een enkel bewijs zouden hebben gegeven. Als een schrijver voor
Gene stelling allerlei aanwijzingen biedt, die elkander steunen
inoeten, dan is wel niets gewonnen, zoo men er de zwakste van
uitkiest en aantoont, dat die die zaak niet uitmaakt. Dat is ook
niet rechtvaardig. Uit het onmiskenbaar redenaarstalent van den
prediker, dat den machtigen volkstrjbuun kenschetst, hadden
wij vermoed (2), dat hij v, el geen stotteraar zal zijn geweest. Dit
vermoeden nu, dat reeds voor ons door anderen was uitgesproken,
hadden wij juist verder willen staven. Uit het feit vooreerst, dat
Lambert, van zijn tegenstrevers sprekende, ze zelf stotterend van
verlegenheid voorstelt ; voornamelijk echter uit het feit, dat de
authentieke stukken over Lambert's bedrijvigheid nergens van
een stotteren gewagen, zoodat uit diezelfde stukken volgt, dat
Lambert nooit om zijn stotteren werd belachelijk gemaakt. Ware
hij een stotteraar geweest, zijn tegenstrevers, die niets gespaard
hebben om hem verachtelijk bij het pauselijke hof voor te stellen,
zouden ook daarop wel ergens gewezen hebben, voornamelijk
daar ze hem lien spotnaam hadden gegeven, en hem dus om zijn
stotteren in 't bijzonder zouden hebben veracht (3) .
(1) 1k steun dus voor mijn bewijsvoering niet bepaald op de door
mii als historisch bewezen vroegste beteekenis van het woord : ketterin.
Wat men daarover ook meene, dit in alle geval is zeker, dat nergens,
noch in de vroegste, noch in de latere opvatting van het woord, jets
van een beteekenis als ctotterin, aanhangster van den Stotteraar gevoeld wordt. Evenmin trouwens als van een volgelinge van de H.
Begg a.
(2) Dat dit geen ijdel en ongegrond vermoeden was, hadden reeds
anderen voor ons gemeend. En wij blijven er bij ; al bekennen wij,
dat we daarin geen afdoend bewijs voor onze meening zien, noch ooit
gezien hebben.
(3) Zie onze verhandelingen, biz. 8 vlg. Men merke op, dat in de
veronderstelling dat Lambert werkeliik H beges werd geheeten, hij inderdaad in 't bijzonder om zijn stotteren zou zijn belachelijk gemaakt
geworden. Welnu, van zoo lets vinden we in de oorkonden geen spoor.
Heette hij le beguin dan begrijpen wij, hoe geheel het streven van
Lambert in zijn brieven is, zich van die aanklacht te zuiveren. Heette
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Na het aldus reeds zeer waarschijnlijk te hebben gemaakt,
dat li beges wel niet Lambert's bijnaam zal zijn geweest, hadden
wij verder aangetoond, dat hij N,an ketterij was beschuldigd geworden, en dat, zoo we ergens zijn waren bijnaam mochten achterhalen, dit wel in de woorden Lambertus hereticus zal zijn. De
ketterij nu die men hem ten laste legde, bleek ten zeerste verwant te zijn althans met het Albigeisme. Zoo kwamen wij er toe
te gissen, dat de romaansche vorm van hereticus, die wel op ii
beges zal hebben geleken, li beguin kon zijn. Nadat we dan hadden aangetoond, dat de Albigenses ten onzent het vroegst juist
beguini heetten, dat vrome vrouwen, van Albigeisme verdacht
gemaakt, als beguinae werden gescholden, zagen wij daarin een
bevestiging van ons vermoeden ; terwij1 dan ii beguin op zijn
beurt kwain staven, dat beguina oorspronkelijk Albigensche ketterin heeft beteekend.
Daartegen heeft men ingebracht : « Lambert fut accuse
d'heresie, it est vrai ; mais it fut aussi rehabilite avant sa mort,
par le pape Callixte III. Cette rehabilitation pontificale, faite
vers 1178 a Troyes en Champagne, serait-elle restee inconnue a
Liege ? » (1). Lambert stierf in 1177 ; hoe werd hij dan in 1178
voor zijn dood in eer hersteld? Maar om het even : wat meent
men nit zulk een opwerping te mogen besluiten ? Dat Lambert
in zijn leven niet voor ketter, voor beguin, werd uitgemaakt?
Dat hij den spotnaam beguin niet heeft gedragen? Daarop toch
komt het alleen aan. Maar misschien wordt verondersteld, dat
die spotnaam dan dadelijk, na zijn rehabilitatie door den pans,
te Luik zou gevallen zijn? Zelfs al ware Lambert ook te Luik
ten voile in eer hersteld geworden, daarom verdween die spotnaam, waaronder hij nu eenmaal bekend stond, toch niet als bij
tooversiag ! Waar wat weten wij van een rehabilitatie te Luik
zelf? Zullen zijn tegenstrevers, de hoogere geestelijkheid, we)
ooit de uitspraak van Callixtus hebben ruchtbaar gemaakt? Hebben ze zich daarbij neergelegd ? Zouden ze zich door zulk een
afkondiging in 't ongelijk hebben gesteld ? Lambert was nu eenmaal dood en begraven : hij zou tegen hun zwijgen niet meer
protesteeren. En zijn volgelingen? Wat invloed hebben die uitgeoefend? Misschien heeft men ze verder met vrede gelaten, en
ze mochten er al verheugd om zijn. 74ij mogen Lambert dan al
hebben vereerd. Dat belette niet, dat hij nog in vele en aanzienlijke kringen bleef doorgaan als de ketter, ook al zweeg de boogere geestelijkheid. Maar uit het leven van de 'H. Odilia vernehii li beges, was dus zijn stotteren wat men te Luik bijzonder tegen
hem had uitgebaat om hem belachelijk te makers, dan zou dit in die
oorkonden wel eenig spoor hebben nagelaten.
(1) Revue d'Hist. eccles., a. c. biz. 18858.
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men wij, dat de werking tegen degenen die in Lambert een voorlooper van hun levensidealen zagen, nog bij den dood van die
heilige weduwe lang niet was uitgewoed (1).
Aan die vroegere beschouwingen over den vorm van Lambert's bijnaam kan nog een en ander toegevoegd worden. In den
brief van enkele van Lambert's volgelingen aan den pans wordt
gezegd : hoe de geestelijken hem niet alleen met schimpwoorden
( : 'erbis contumeliosis) vervolgden, maar hem ook door allerlei
valsche aantijgingen trachtten te doen, veroordeelen. Zij kloegen
hem aan bij den hisschop zeggende : dat hij ketter was, en bewerende dat hij in 't geloof had gedwaald (2) . In deze woorden
mogen wij nog een weerklank vernemen van den waren aard van
dien bijnaam, dien men hem zal gegeven hebben. Li beges toch
kan niet meer dan een spotnaam zijn ; dat is wel geen verbum
contumeliosum, geen sm tadwoord. Trouwens welk de inhoud
Bier woorden was blijkt uit wat volgt : men stelde zich niet
tevreden hem met woorden te hoonen, men ging zoo ver hem te
willen veroordeelen. En waarom ? Voor ketterij : eum hereticum
esse dicenies; wij hooren hier als den schimpnaam dien men hem
gaf, njet de stotteraar, maar de ketter, de beguin. Gelijk elders
gezegd wordt, dat de volgelingen Lambert den ketter moesten
afzweren, zoo heet het hier : dat men hem den ketter noemde.
Ten slotte, na al wat wij over de op zich zelf onmogelijke
afleiding van beguines uit li beges hebben aangetoond, zal het
dan ook nog wel klaarsler zijn geworden, dat Lambert nooit de
stotteraar heeft geheeten. Zoo valt ook Gilis' getuigenis zelfs
van dezen kant. Het kan in geen geval meer tegen ons aangevoerd worden.
Als conclusie over li Beges en beguine nog dit : de waarheid hierin zal wel zijn, dat noch beguine van li Beges, noch ii
Beges van beguine is afgeleid; maar dat zoowel de bijnaam van
Lambert, als de schimpnaam begijn een gemeenschappelijken
oorsprong hebben gehad, uit iets dat hen vereenigd had. Lambert nu werd uitgemaakt voor ketter en beschuldigd van Albigeisme ; de yrome vrouwen werden yerdacht gemaakt in haar
geloof, door ze te verwarren met de Albigenzen : dat is het wat
ze heeft verbonden. Zijn bijnaam, haar schimpnaam zullen wel
daarin hunne verklaring vinden. Zijn bijnaam moet hebben heteekend zoo iets als Albigenzer ketter ; haar schimpnaam zoo
iets als Albigensche ketterin : beguin, beguine.
(1) « Illorum enim in urhe nimium vigebat auctoritas, qui beatam
viduam fuerant persecuti ». (II, 31).
FAYTI•1 Tip. II, blz. 327 : « non solum verbis contumeliosis cle(2)
rici eum afficiebant sed ttiam dolose et figmentis et falsis criminationibus dampnare nitebantur... Convenerunt igitur episcopum, uno falsitatis errore seducti, eum hereticum esse dicentes et in fidem errasse
asserentes ».
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Zoo konien WC ook wel fangs dezen weg tot de gevolgtrekking, waartoe ons onderzoek van de bronnen over Lambert's
werking oils reeds had gevoerd : dat diens bijnaam niet ii Beg es
kan geweest zijn ; maar in veil land stond met de kettcrij, waarvan men hem besehuldigde.
Wel te verstaan, wat hier steeds verondcrsteld is gewordeh,
dat Lambert een eigeniijken bijnaam heeft gehad. Maar daldunkt ons genoeg gewaarl)orgd. De plaatsen uit de ourkonden
I amberturn hereticurn afzweren, en eu;n esse hereticum dicenites
klinken bijna als een vertaling. Maar, eigenlijk bijnaam of geen,
doet weinig ter take : het volstaat, dat hij in de kringen der
geestelijken als beguin heeft doorgegaan. En dat hij in die en
andere kringen wel hepaaldelijk beguin is genoemd geworden,
hlijkt hieruit, dat anders Gilis geen aanrakingspunt zou hebb,a
gevonden om hem door zijn naam met de begijnen te verbinden.
Dat kon moeilijk zijn ii beges, vermits hij duidelijk genoeg geeii
stotteraar was en nooit om zijn stotteren werd belachelijk ge
inaakt. Het moet dus lets als li beguin zijn geweest.
Zoo wijst de noodzakelijkheid ‘an een aanknooDingspunt
voor Gilis om zelfs tot de gedachte te komen de begijnen met
Lambert door den naam te verbinden, wel duidelijk er op, dat
Lambert als beguiv is beschouwd en gescholden ge\N orden.
2.

ALBRICUS TRIUM FONTI UM.

KORTE INHOUD. -- Het getuigenis van Albricus Trium
is zonder waarde : I. of zich zeif ; 2. oin zijn legendarisch
karakter; 3. um zijn afhankeliikheid van Gilis van 0 ncal;
4 Van Aibricus hangt de miniatuur van het British Museum
al.

Zoo is clan voor goed Gilis van Orval uit de rij der getuigen ten gunste van Lambert's actie onder begijnen g,Lschakeld.
En die is steeds in dit debat hoofdgetuige geweest. Men heeft
hem geheel het pleit willen laten beslechten. Na hem volgt
Albricus Trium Fontium en een miniatuur nit lict British

Museum.
1. Op zich zeif beschouwd geeft dit getuigenis (1) van Albricus reeds aanleiding tot dezelfde beschouwingen als dat
(1) De tekst luidt : « Aram 1177... Magister Lambertus Leodiensis
de sancto Christophoro, obiit, nave religionis, que fervet in Leodio et
ciica partes illas ferventissimus predicator. Iste Antigraphum Petri
scripsit et tabulam clue Lamberti intitulatur edidit, sect et multos
et maxime vitas sanctorum et actus apostolorum de Latino vertit in
romanum ». In een handschrift uit de nationale bibliotheek te Pariis
(4896 A) staat na religi3nis als in te lasschen : que vocatur religio
beguinarion : Het llandschrift stamt eerct uit de XIVe eeuw.
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vLn Gilis : het komt te laat ; uit een tied toen de geschiedenis
van Lambert reeds in fabelen en verdichtselen was verward
geraakt. Verder : het stamt van iemand die nooit zelf in betrekking heeft gestaan met de begijnenbeweging en die bovendien buiten onze gewesten seine ;f (1
2. Het brengt verder zijn veroordeeling mee, door zij n
kiaarblijkelijk legendarisch karakter. Hier wordt de vir rusticus van de Vita Odiliae, de homo litterarum paruni instructus
van Gilis plots een inagister ; wat hij evenmin is geweest.
Hij wordt tot schrijver gemaakt van allerlei boeken : multos
libros ; vertaalde vele levens van heiligen : vitas, in 't meervoud. Terwijl Lambert zelf alleen verm,eldt : een vertaling van
het leven van de H. Agnes. Maar hierin ziet men:, hoe de
overdrijving en de legende aan 't werk zijn en de pen voeren.
Met Welk recht hij Lambert tot een computist maakt en hem
een paaschtabel (tijdberekeningstabel) ,laat opstellen, blijkt,
niet ook hiervan gewaagt Lambert in de bewaarde oorkon..den nergens.
3. Eindelijk : hoe zeer de redactie bij Albricus ook ver-schille van die van Gilis, toch is ze wel van dezen. afhankelijk. Zeker reeds is dat Gilis zijn werk aan Albricus heeft
meegedeeld, en dat doze zijn . kroniek uit genen heeft aangevuld (2). Waar zoo iets vaststaat kan Albricus' getuigenis
niet meer als zelfstandig en onafhankelijk beschouwd worden.
Trouwens, in wat bij Albricus, buiten de door overdrijving
.en legendarisch karakter gekenmerkte plaats, nog voorkomt,
ill de vermelding namelijk van Lambert als Fticht.er eerier
nieuwe religio, hooren we duidelijk genoeg een herinnering
aan Gilis. Deze had geschreven : ijse Primus exstitit qui cis
premium castitatis verbo et exemplo predicavit. Albricus zegt:
Hove religionis.., ferventissimus predicator. Al heeft Albricus
de uitdrukking willen wijzigen, onder den invloed van zijn
voorbeeld is hetzelfde woord bij hem aan het ,einde van zijn
volzin komen te staan; hoewel predicator, van een orde
gezegd, zich hier allerminst opdrong. 1k mag hier nog niets
afleiden uit den naam, lien Albricus aan Lambert geeft : de
Sancto ChristoPhoro. Dat had hij eveneens nit Gilis, die het
(1) Albricus was Cisterciensermonnik in de abdij Trium Fontium,
in het bisdom. Chalons-sur-Marne, in Champagne. Hij arbeidde aan
zijn wereldkroniek van het jaar 1232 af. En hoewel de kroniek zelf
loopt tot het jaar 1241, was het toch niet in dit jaar dat hij zijn arbei3
staakte : hij schreef er nog aan na 1250. Zijn werk : Chronica Albrici

monachi Triinn Fontivm, a monacho novi monasterii Holensis interpolata werd uitgegeven in M. G. SS. XXIII.
(2) Gilis zelf zegt : « Albricus chronicon suum ex nostro amplia1-it v. (M. G. SS. XXV, M.
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had uit de Vita Odiliae. Maar ook zonder dit is het weinig
betrouwbare en afhankelijke karakter van zijn mededeeling
reeds voldoende gthleken. En tegenover de geschiedkundige
feiten zooals die ons zijn komen vast te staan, vermag het derhalve nicts nicer.
We mogen ons verder afvragen waarom heeft Albricus
tie afleiding van beguine uit Beges weggelaten? Zou het niet
omdat hij wel inzag dat die afleiding geen stand hield,
dat het ,een phantasie was van zijn vriend ; dat Lambert eigenlijk. niet ii Beges heeft geheeten? Om dan toch iets aan te
geven als bewijs, dat Lambert wel de stichter der begijnen
was, heeft hij die onmogelijke etymologie vervangen door de bijzonderheid que fervet in Leodio et circa partes illas.
4. Over de waarde, van de miniatuur in het British Museum. kunnen we kart zijn (1). Ze stamt uit de tweede heeft
der XIII' eeuw. Miniaturisten nu zijn geen geschiedschrijvers,
maar nemen uit geschiedschrijvers over. Nu wij de vorming
van de legende over Lambert reeds volop aan den gang hebben gezien, kan het niet verwonderen, slat ze ook in miniaturen een uiting heeft gevonden, voornamelijk daar ze door
zoo algemeen bekend een werk als dat van Albricus in de
geschiedenis was doorgedrongen. Ook steunt onze miniatuur
duidelijk genoeg op Albricus. Zij komt voor in een psalter, hij
een paaschtabel, die aan Lambert wordt toegeschreven. Zoo
had reeds Albricus gezegd : scripsit et tabulant que Lamberti intitulatur (2). Nergens wordt dit elders vermeld ; en
uit de oorkonden van Glasgow kan in lien zin nicts afgeleid
worden. Verder heet het dat Lambert stichtte l'ordne de beginage : ordne is vertaling voor Albricus religio. Nog : dat hij
de brieven van den H. Paulus vertaalde. Albricus spreekt van
de Handelingen der apostelen. Is dit verwarring? vergissing
uit een vluchtige lezing? invloed van de in de Vita Odiliae
voorkomende legende, dat de H. Paulus Lambert in zijn ge'1) Een priester houdt een rol met de woorden :
Ge sui ichis Lamberts nel tenez pas a fable
Ki fuhdai sain cristophe. Ki enscri ceste table.
Buiten de omlijsting staat dan nog in anderen inkt :
Cist prudom fist premiers l'ordne de beginage
Les epistles sain poul mist en nostre langage.
De geheele beschrijving in Romania, XXIX (1900) blz. 528 vlg.
De miniatuur wordt daar afgedrukt na blz. 532.
(2) Albricus kende misschien een tcbula Lamberti : heeft hij die
aan onzen Lambert toegeschreven ? Een Lambert die dergelijke dingen
vervaardigde was Lambert van St-Omer, uit de XII e eeuw. Zie over
hem L. DPSLTSLF Notice sur les manuscrits du Liber Floridus de Lambert, chanoine de St-Omer, Paris C. Klincl: , ,ieck 1906. Zou het die
Lambert zijn ?
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wmgenis voor de vertalfng der handelingen met het noodige
schrijfmateriaal zou hebben voorzien? Eindelijk wordt beweerd
dat Lambert St-Christophe zou hebben gesticht. Albricus,
Gilis, de Vita Odiliae hadden cenvoudig : Lambertus de Sancto ChristoPhoro. In de miniatuur werkt de legende voort.
En dat is al wat men er over zeggen kan . Ontstaan in
een tijd toen de legende van Lambert reeds ten voile gevormd
was, kan zij allerminst als geschiedkundig bewijsmateriaal
gebruikt warden. Zij is hovendien nog- Onidelijk genoe ri,' afhankelijk van een geschiedschrijver, Wiens groot gezag, legende
heeft verspreid, mar die zelf uit legenden putte.

.3. DE BISSCHOPPELIJKE OORKONDEN.
KORTE INHOUD. - Ze zijn gecn geschiedkundige dokumenten ; 2. zij drukken zich, uit volgens de reeds gevorrnde
legende ; 3. Zij bevattcn niet eens wat men er itit wil afleiden.

Blijven nog als laatste getuigen voor Lambert twee oorkonden van den Prins-bisschop Hendrik III.
1. In een stuk van 1258 verklaart de bisschop dat de begijnen zijner bisschopsstad sedert onheuglijke tijden (a quibus
non exstat memoria) vrij zijn van zekere belastingen (1). Dat
niag heel sterk schijnen. En men doet dan ook het onmogelijke om er de btwijskracht van to laten uitkomen. Men schrijft
den bisschop een kennis der geschiedenis tot), die Been dwaling veroorlooft ; men laat hem in alle bibliotheken en archieven snuffelen, vaar hij zich over de waarheAl zijner uitspraken vergewissen kon. Heel wel ! Maar heeft hij het ook g daan? Die bisschop juist was nu wel \vat antlers dan een nauwgeztt en gewetensvol prelaat.
2. Voor die jaren, omstreeks 1250, zien wij ill Gilis van
Orval de gcheele legende van het ontstaan der begijnen nog
ten tijde van Lambert reeds uitgewerkt. Waarom zou Hendrik
nu een andere geschiedenis van lien oorsprong gaan geven,
dan die om hem heen verspreid was? Waarom zou hij in oorkonden zijn gaan opzocken, hoe lang ju'st de begijnen reeds
in zijn stad verbleven, \vanneer om hem been door gezaghebbende geschiedschrijvers Lambert als Naar stichter werd genoemd, en alom aangenomen? Vooral in een stuk ten believe
der Luiksche begijnen.
3. Maar verder client opgemerkt, dat die woorden a quibus
1) Voor liet eerst uitgegeven door D. D. BRouwERs Documents
relatifs a l'administration du beguinage St-Christophe a Liege in Analectes pour servir a l'histoire ecclesiDfstique de la Belgique XXXII
(1906) blz. 268-270. Ook

KURTH, a. c. blz. 447.
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ron exstat inemorea niet van den bisschop zelf zijn, maar ontleend aan het hem door de begijnen aangeboden smeekschrift,
waarin. dezen, om aan zckere belastingen te ontsnappen, beweerden dat zij sedert onheuglijke tijden daarvan vrij waren
gebleven. In zulke omstandigheden moeten die onheuglijke
tijden niet zoo verve afgelegen hebben, en kunnen omstreeks
vijftig jaren ruins voldoen (1).
— 1. De andere oorkonde is van acht jaar later, nit
1266 (2). Daarin wordt verklaard « dat de begijnen vOOr langen tijd (iaindudum) het eerst in de stad en in het bisdom
Litik zijn ontstaan en zich vandaar nit over de gansche wereid hebben verspreid; Ivaarom stad en bisdom in alle plaatsen
zullen verheerlijkt worden ». Men moet zich al erg verlegen
voelen om zulk een stuk beslissend te noemen en ons triompliantelijk voor te, houden. Waar de Vita Odiliae, Nvaar Gilis
van Orval, volgens KURTH toch een kroniekschrijver van beroep, te Luik en in 't Luiksche zelf, al weinig meer dan fabelen hebben aangetroffen, wordt de zich om wel \vat anders dan
geschiedenis bLkommerende bisschop tot een geschoold historicus gcmaakt, die het resultaat zijner navorschingen in een
bisschoppelijk oorkonde zou hebben neergelegd.
2. Maar nogmaals : \vaarom zou Hendrik zich over de
begijnen anders hebben uitgedrukt, dan als om hem heen reeds
sedert jaren verspreid was en door het gezag van Gilis van
Orval, nu nog door dat van Albricus bekrachtigd? Voornam.elijk daar Mike v oorstelling zoo vereerencl voor stad en bisdom
was.
3. Maar wit nu zdfs dit getuigenis op de keper heschouwt, zal er niet eens In vinden wat men ons -wil te verstaan geven. 1\len zegt wel : (( C'est dans son diocese, c'est
Bans sa ville episcopate, clue 1.es beguines ont pant pour la

(1) Rxhibita siquidem nobis vestra lamentabili petitio continebat
(mod cum vos bactenus a retroactis temporibus a quibus non exstat
memoria a praestatione talliarum... exstiteritis immunes... » Men heeft
verder nog doen gelden dat zulke woorden in juridische taal alleen
beteekenen, dat de begijnen tot dan toe nooit die belastingen hadden
betaald. GREVEN, Ursprung, blz.
(2) Uitg-egeven ill A nal() ctes pour servir a l'hist. ecciós de la Belgique XX (1886) blz. 125-126. Zie GREVEN, A nfeinge blz. 34, en KURTH
a. c. 446. Andere gedeeltelijke uitgaven zie KTTRTH ibid. : « Hec sancta
plantatio... jamdudum in civitate Leodiensi et diocesi prima pullulavit,
« Gaudemus nostras civitatem et diocesium propter hoc ubique locorum magnis laudum, preconiis attolli ». Cf. DARTS Notices hist. sur les
eglises du diocese de 1,,ige , XI (1882) biz. 12. In die oorkonde wordt
nog gezegd dat ITrbanus IV, als aartsdiaken van I duik, een levenswijze voor de begijnen lieeft opgesteld.
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premiere Lois (1). Waardoor men bedoelt, dat de bisschopsstad vermeld wordt als een juister, nauwkeuriger bepaling van
bisdom. Maar in beide plaatsen scheidt de oorkonde de stad
niet van het bisdom : ze stelt beide samen, stad en bisdom
voor, als de plaats van ontstaan der begijnen. Oak wordt niet
gezegd, dat de begijnen eerst zijn verschenen in de stad, daarna in het bisdom, daarna in de omliggende landen ; maar,
eerst in stad en bisdom, daarna elders. Zoo pleit die , oorkonde
even goed voor onze stelling : wij ,00k nemen aan dat de begijnen wel in het bisdom Luik een eerste inrichting hebben
ontvangen (2).
Men kan misschien beweren, dat de oorkonde zich op die
wijze uitdrukt, om wel te laten verstaan dat de stad zelf de
bakermat der begijnen zou zijn. Om het even : laten wij maar
toegeven, dat de bisschop dus spreekt met in zijne bedoeling du
stad als plaats ian ontstaan; onder den invloed van de door Gilis
en. Albricus gevestigde voorstelling kon het moeilijk anders.
Maar zou men niet met evenveel recht uit de twcevoudige herbaling van stad en bisdom kunnen besluiten, dat de bisschop
zlch niet uitspreekt, of uitspreken wil, over de juiste plaats
van ontstaan? Na ruim zestig jaar kon het ontstaan der begijnen, eerst in het bisdom en daarna, maar nu in de verte
vf,n 't verleden, kort daarop in de stad, als gelijktijdig voorgesteld warden. Ligt daarom in de keuze der uitdrukking misschien nog een herinnering aan de ware geschiedenis? Was
het inwerking dier ware geschiedenis, zooals men die uit
Jacob van Vitry en nu onlangs uit Thomas van Cantimpre had
kunnen leeren ? Men merke op dat hier van Lambert, of zelfs
van een afzonderlijken stichter‘, niet meer gewaagd wordt.
Zijne uitdrukking pullulavit laat eerder een spontaan opkomen veronderstellen.
Persoonlijk zien wij in de verbinding van civitas met dio
c e silts niets meer dan een staande uitdrukking, die herhaaldelijk in de oorkonden van Luiksche zoowel als van andere bisschoppen voorkomt, waar Been, tonderscheid wordt gemaakt
tusschen de bisschopsstad en 't overige bisdom.
Aan het einde van ons onderzoek over de waarde der getuigenissen voor het ontstaan der begijnen te Luik door de
werking van Lambert kunnen we ons slechts verheugen, dat

(1) KURTH, A. c. 446. trit de wijze waarop de bisschop zich telkens uitdrukt zou men veeleer mogen zeggen : C'est daps sa ville,
on plut6t dans son diocese, que les beguines ont pare pour la premiere
fois ..
(2) Al is dit dan on geheel andere wijze en onder geheel andere
invloeden gebenrd dan in de stelling Lambert-stichter.
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het nog mogelijk is gebleken den legendarischen aard ervan
zoo klaarblijkelijk aan te toonen. Voegen wij er nog aan toe,.
Oat, behalve in de Luiksche traditie, het ontstaan der begijnen nooit of nergens naar Luik wordt verlegd. Buiten onze
gewesten warden in de XIV° eeuw de eigenlijke beghini nog
gezegd te zijn opgekornen in Provence : dat waren de Albigenxen (1).
C. LAMBERTUS DE SANCTO CHRISTOPHORO.
KORTE INHOUD. - I. Uit het feit dat begijnen zich
ChristoPhe hebben gevestigd kan in alle geval niets voor Lambert's werking afgeleid worden. H. Het argument sPant de
ploeg voor de ossen : I. Lambert heeft St. Christophe niet ge
stick!. 2. Het is ook niet bewezen dat hii ooit bij St. Christophe
heeft gewerkt; a) uit de oorkonden blijkt niet waar hij werkte,b) maar dat was niet te St. ChristoPhe; c) uit den naani hem
door de Vita Odiliae gegeven kan niets afgeleid warden, 3. ("it
de geschiedenis van St. Christophe blijkt, a) dat Lambert daat

niet gewerkt heeft noch,
heel! kunnen werken eat c) dot de
vestiging der begijnen door gansch onafhankelijk van eenige
actie van lzem is gebeurd.
Als men nu gaat inzien dat alle bewijzen voor den Luikschen
oorsprong der begijnen niet langer kunnen standhouden tegen
de klaarblijkelijkheid der historische kritiek, zendt men een
laatste argument als reserve in den strijd, dat de uiteenstuivendL
verdedigers wat nieuw Leven moet bijzetten. Het luidt : «L'argumentation du P. v. M., pour serree qu'elle soit, ne nous fait pas.
oublier, que Jean de Nivelles a erige, peu apres 1207, un
beguinage a l'endroit meme otl trente annees auparavant s'etait
forme, sous la direction de Lambert le Begue, un groups de
pieuses femmes, qui observaient dans le monde les, conseils
evangeliques; autour de l'hOpital de St Cristophe a Liege . » (2) .
lk hegrijp heel good dat iemand, die eenmaal een stelling heeft
gemeend te moeten verdetd;gen, zich niet na een eersten stormloop, hoe ontredderend die ook geweest zij, gewonnen geefta.
Ook KURTH had in die opmerking de kracht van zijn bewijsvoering samengevat (3). En men verwacht, alvorens zich over -IL:
leveren, dat ook die laatste vesting hare bres krijgt en ingenomen wordt.
I. Maar nit al wat voorafgaat is het reeds duidelijk, dat ook
die vesting geen stand meer houden kan. Laten we eerst even
(1) Zie ons opstel, biz. 31.
(2) Revue Whist. eccies. a. c., blz. 185.
(3) KURTH, a. c., blz. 452 vlg.
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Wat zou daaruit volgen? Niet meer dan dit : dat Joannes van
Nijvel in de oud-parochie van Lambert de wegen beter dan
elders had voorbereid gevonden om daar vrome vrouwen in te
richten. Al konden we dan verder op de gemaakte opwerping
niet iantwoorden, in het licht van de tot nogtoe bereikte resui_
taten, waaruit blijkt, dat Lambert geen bijzondere betrekkingen
met de inrichting van vrome vrouwen kan hebben gehad, dat
de begijnen eerst meer dan dertig jaren na zijn flood te Luik
zijn opgekomen, zou het felt dat dezen in juist zijn vroegere
parochie zijn ontstaan, niet meer kunnen beteekenen dan wat
we zegden. Men zou er nog aan kunnen toevoegen, eat de reden,
waarom Lambert later met de begijnenbeweging in betrekking
werd gebracht, juist daarin lag, dat de begijnen in zijn vroegere
parochie zijn ingericht geworden. Eindelijk zou men kunnen
zeggen : dat het misschien om een gansch toevallige reden is,
dat de begijnen zich daar zijn gaan vestigen : een reden die met
den pastoor of oud-pastoor der parochie niets te maken heeft(1) .
II. Maar het is er verre van dat alles juist zoo zou gebeurd
zijn als hier beweerd wordt. En het beste dat men van zulk een
argument kan zeggen is : dat het de ploeg vOc5r ossen spant.
Inderdaad : het is eerst nadat de begijnen door de legende met
Lambert Ii Beges zijn verbonden geworden, dat men ook, omdat
om het gasthuis St Christophe toen een aanzienlijk begijnhof
bestond, de stichting van flit begijnhof aan Lambert is gaan
toeschrijven.
T. Want vooreerst zij hier opgemerkt : de bronnen vaarop
men vooral steunde om Lambert tot stichter der begijnen te
maken, zeggen, niet dat hij bij St. Christophe zou hebben gewerkt of er pastoor zou zijn geweest, maar bepaaldelijk dat hij
St-Christophe zou hebben gesticht. Dat was ook de stelling
van KURTH. Deze was ook uitgegaan van de miniatuur uit
het British llitiseum, om daaruit te besluiten, dat Lambert niet
de kerk St-Christophe, niet het gasthuis, maar 't begijnhof ha -I
ingericht. Om dit verder te bewijzen, haalde hij FouLoN aan,
die beweerde in een handschrift te hebben gevonden : « L'an
1187 mourut Lambert le Begue, fondateur du beguinage de
St-Christophe, qui fut dedie 1180, Dimanche apres St-Lambert » (2). Deze « notice semble tithe de l'epitaphe de Lambert
St-Christophe » meende KURTH. De taal zelf verraadt dat
handschrift, waaruit dit heet getrokken te zijn niet heel
(1) p it laatste is inderdaad het geval geweest, als verder wordt
aangetoond.
(2) Historia
Leodiensis I, Leodii ; 1735-37, 282, nota. Vgl.
KURTH a. c. 453.
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oud is geweest ! En als grafopschrift is 't nog al vreemd, dat
het jaar van zijn flood niet eens joist aangegeven is !
Verder haalt KURTH getuigenissen aan van Thierry de
Grace, hulpbisschop van Luik 16284634, die verklaart dat nog
ieder jaar een zielmis gelezen \vordt voor Lambert Primus author
instituti beguinarum; en van Mathieu de Lonein, pastoor van
't begijnhof St. Christophe, 1636-1658, die beweert, dat nog
ieder jaar in Maart een dienst gehouden worth voor de groote
weldoeners van 't begijnhof en voornamelijk voor Lambert, die
steeds 'als de stichter ervan is beschouwd geworden. Vie nu na die
verpletterende getuigenissen uit de... XVII' eeuv,- nog niet
, overtuigd is, moge het zeggen ! Vreemd is wel dat een man als
KURTH daar eenig belang heeft aan g-esehonken. En toch, voor
hem was de zaak daarmee geklonken : « rien de plus authentique que des fondations d'anniversaires; elles portent, si je puis
ainsi parler, leurs preuves d'authenticite en tiles-mernes.
Jawel, als ze maar uit den tijd zelf van den afgestorvene star.
men ! en als niet alles berustte op de geheel gefantazeerde gesehiedenis van Lambert door Jean d'Ontremeuse (1) , die den
rusticus Lambert gemaakt heeft tot een man met onuitputtelijke
rijkdommcn, waannee hij kerk, begijnhof enz., van St. Christophe laat bouwen, en de begijnen rijkelijk bedeelt. Hoe zouden
dozen hem niet dankbaar zijn geweest, en tenminste alle jaren
zija ziel in hare vrome gebeden en bij de H. Mis hebben bedacht? Het houden van then dienst in Maart berust e-veneens op
den door Jean d'Outrenieusc aangegeven sterfdag van Lambert,
den 26" Maart 1187.
Men heeft echtcr Lambert als stichter van het begijnhof
moeten laten varen. Men heeft wel ingezien dat dit onmogelijk
nog kan staande gehouden warden. Maar zoo volt mecle bet
getuigenis waarop men toch steunde. En, om dit even in
't voorbijgaan aan te stippen, zoo nog om deze reden moet een
van de kosthaarste getuigenissen, 'die KURTH had aangehaald,
'de miniatuur van bet British Museum, als fabel worden beschouwd. We wisten dit reeds; maar 't is goed van een anderen
kant nog eens waar te nernen, dat het zelfs voor zijn verdetdig-ers
niets bieden kan.
Men laat nu Lambert nog alleen pastoor zijn van St. Christophe, of zelfs nog minder dan dat : hij zou alleen hij St. Christophe hebben gewerkt. Maar, moot bet getuigenis flat hem tot
stichter van St. Christophe maakte opgegeven \vorden, met
(1) Ly Myreur des Histoirs, Chronique de Jean Preis dit d'Outremeuse, uitgegeven door BORMANS, Bruxelles, 1877 (Corps de chroniques
Liegeoises, IV). Zie over de geschiedenis van Lambert bij dien kroniekschriiver GREVEN, Anflintrr, 11- 3-4.
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welk rcclit laat men hem nog pastoor of bedienaar van St. Christophe zijn?
2. — Was dan Lambert misschien pastoor van St. Christophe? Laten we eerst onderzoeken, wat de ons be\vaarde
oorkonden daarover leeren.
a. Wij weken bepaald, dat hij ten tijde van zijn strijd tegen
de Luiksche gt.-estelijkheid pastoor was van Theux. Zoo heet
het in het Antigraphum Petri (1). Was die plaats te Theux
slechts een proeve, en arbeidde hij te Luik zelf ergens bij een
kerk? Hij zelf spreekt nog van een ecclesiola in confinio
Leodii (2). Kan daarmee zijn kerk te Theux bedoeld zijii? 't Is
alsof men de mogelijkhe'.d hiervan a Priori heeft afgewezen: in
d ; c ecclesiola heeft men steeds een kerkje bij Luik willen zien.
1k vraag me sours toch af, of Theux niet kan gezegd worden te_
liggen in confinio Leodii. Men bedenke dat Lambert zich aldus
uitdrukt in een brief aan de Roomsche curia. Kan, op zoo verren afstand, Theux, dat feitelijk dichter bij Verviers ligt, niet
gezegd worden te liggen in de nabijheid van Luik? Luik toch
is de dichstgelegen s?.ad die men aan die curia zal hebben gekend. lin beteekent confinium noodzakelijk in de onmiddellijke onigeving-? Kan daarJoor niet bedoeld worden in de
nabijheid? En lag Theux voor de Roomsche curia niet dicht
bij Luik? Zoo zou hij van Theux uit zijn prediking tegen de
misbruiken in de Luiksche geestelijkheid hebben gehouden.
Vandaar uit heeft hij zijn invloed kunnen uitoefenen. Daarheen
stroomde het yolk toe om naar hem te luisteren. Wat niet belet
dat hij meermaals te Luik zelf heeft kunnen verblijven en
optreden. Want Lambert was zoo jets als een rondreizend prediker. Zoo zien wij dat de onmiddellijke aanleiding tot de aanklacht tegen hem een prediking was die hij tegen de simonie
ander de geestelijkheid had gehouden, niet te Theux, niet teLuik, maar in de omstreken van Hoei (3). Zoo komt het mii
als niet zoo zeker voor, dat hij in de stad Luik blijvend zott
hebben gewoond en gewerkt (4).
Doch laten we alweer maar veronderstellen, Flat hij te Luik
zelf arbeidde. In alle geval, dit staat vast, dat we uit de(1) Lambert° presbytero de Tectis heet het opschrift van denbrief van Petrus. Zie A. FwEN, o. c.
(2) Ego degebam in ecclesiola quadam in confinio Leodii sitaEp. IV, blz. 330.
(3) VtvEN, blz. 330 n. I.
(4) ^ el is waar beet het in Ep. II, EVEN, blz. 327 : g Quidam
socerdos Lambertus dictus in Leodiensi civitate sacerdotaliter vivenss.
Maar dat is weer in een ',lief aan den pans. Moet dit in dit verband
zoo eng opgevat worden ? En beteekent dat ook, dat hij te Luik
arbeidde ? Of zou dat alleen slaan op de zeven weken die verliepen,
trsschen zijn afzetting als pastoor en zijn geding ?
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oorkonden niet weten welke kerk hij bediende ten tijkle van zijn
strijd.
b. Men heeft gemeend te kunnen bewijzen dat dit St. Christophe moet zijn. Uit de verbinding namelijk van dit ecclesiola
in confinio Leodii met Leodii sacerdotaliter vivens en den naam
die aan Lambert gegeven worth : de sancto Christophoro (1).
Duch reeds alleen uit wat we over Lambert weten blijkt dit
onmogelijk.
Na zijn priesterwijding, die in de regeering valt van
bisschop Hendrik van Leyen, 1145-1164, kreeg hij van de
kanunniken van St. Paulus een klein kerkje in leenpacht waar
hij dienst deed (2). Hij liet het bouwvallig kerkje herstellen,
en begon er zijn werking onder het yolk. Als nu de toeloop
aangroeide, verlangden de kanunniken een hooger pachtgeld,
wat hij weigerde. Hij wend dan afgezet (3).
Is hij misschien later elders aangesteld geworden ? Dat
eerste kerkje was wel niet St-Christophe, daar het afhing
van de- kanunniken van St-Paulus, terwijI St-Christophe aan
de abdij van St-Laurentius toebehoorde. Indien hij dan al
te St-Christophe zou hebben gewerkt, dan moet hij daar
later zich zijn gaan vestigen. Hij was echter toen pastoor
van Theux. Hier heeft hij zijn te Luik begonnen actie kunnen
voortzettcn. Maar zelfs in de veronderstelling flat hi) in de
stad arbeidde, kan dit moeilijk bij St-Christophe zijn geweest.
Om deze eenvoudige reden : het hosptiaal en de kerk van
St-Christophe hingen of van St-Laurentius. Nu treffen wij
juist onder de verbitterde tegenstrevers van Lambert den abt
van St-Laurentius aan (4). Het is nu wel onwaarschijnlijk,
dat deze, abt Lambert, nadat deze zijn actie tegen de hoogere
(0 Mgr. SCHOOLMEESTERS a. c. Dat was bet eerste deel van de
daar verdedigde stelling : Lambert was pastoor van St-Christophe.
(2) Ep. VI FAVEN, blz. 345.
(3) Dit kerkje is zoo goed als zeker geweest de kerk van St-Martin en Ile, te Luik. De kanunniken van St-Paulus hadden achter het
koor van hun kerk de parochiekapel van St-Martin en Ile opgericht.
(4) F&YEN Ep. IV, blz. 337 ; Ep. V. blz. 339. }let moet ons niet
verwonderen, dat onder Lambert's vijanden drie abten worden aangetroffen, die hekend staan om hun ijver voor de zuiverheid van het
geloof. Daaruit volgt geenszins dat deze abten door minder zuivere
bedoelingen werden aangedreven. Wij weten eigenlijk niet juist waarin het geschil tusschen Lambert en de hoogere geestelijkheid bestond.
Lambert ijverde ook tegen simonie, en hij zag wel simonie waar er
eigenlijk geen is. Ook is het wel zeker dat Lambert's actie een antisacerdotalische strekking had, en gericht was tegen de hoogere geestelijkheid in 't algemeen. De hoogere geestelijkheid nu was doorgaans
keizersgezind. En de aanklacht van simonie ging zoo wat tegen alie
keizersgezinden. Ook kunnen democratische strevingen hebben meegewerkt.
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geestelijkheid reeds hij zijn eerste kerkje had ingezet, tot
pastoor van een van hem afhankelijke kerk zou hebben aangesteld, of zou hebben gedoogd dat op zijn eigen bezit de
volksmenigte tegen hare geestelijke leiders zou opgeruid
worden.
Zoolang geen deugdelijker bewijzen voor een actie van
Lambert bij St-Christophe worden bijgebracht, mag dit wet
als beslissend ertegen doorgaan. En zou Lambert in de kerk
van een hospitaal wel ooit gelegenheid hebben gehad om de
scharen naar zich uit te lokken?
c.) Maar mag uit zijn naam de Sand() Christojhoro niet
afgeleid worden dat hij met St-Christophe toch wel in eenige
betrekking heeft gestaan?
Als we niaar \visten waarin die benaming haar oorsprong
heeft.
Voor het cerst toch wordt Lambert in betrekking met
St-Christophe genoemd in de Vita Odiliae : en dat is reeds
uiterst verdacht. Daar heet namelijk Lambert de Sancto ChrisPhoro. Zoo wordt zijn naam opgegeven. Mag men daaruit besluiten dat de Vita Odiliae hem wil voorstellen als pastoor van
St-Christophe? Allerminst, daar juist die Vita Lambert als Qen
leek laat optreden (1). Zoo heeft de schrijver door die benaming ook niet willen uitdrukken dat Lambert, voor hem ,een
ongeletterde leek, te St-Chrisophe pastoor of priester zou zijn
g. weest. Misschien werd alleen bedoeld, dat Lambert van StChristophe afkomstig was. En dat is ook de natuurlijke betoekenis van zulk een uitdrukking, zooals men zegde Joannes
de Nivella, Joannes de Lira, enz. zoo ook Lambertus de Sancto Christophoro. Dat Lambert bij die kerk zou gewerkt hebben ligt in zulk een uitdrukking, zonder meer, allerminst.
Of is dit een eerste aanwijzing van het verband, dat de
legende gelegd had of begon te leggen tusschen Lambert en
de begijnen? Dan mag men zich afvragen, of juist dit verband
niet werd gelegd, omdat bij St-Christophe een aanzienlijke begijnengemeenschap bestond. Men ziet in alle geval hoe weinig
uit die benaming kan afgeleid worden. Vn dit moge voorloopig volstaan.
Uit de Vita Odiliae wordt de benaming ov,ergenomen dooCilis van Orval ; en uit of met dezen door Albricus Trium
Fontium. Nu heeft Gilis van Orval Lambert weer tot priester
gemaakt ; doch men lette zorgvuldig on zijne woorden : nergens staat zelfs daar dat hij priester was van St-Christophe :
(1) Was het zeker dat voor den schrijver van de Vita Lambertus
een leek is geweest zoo ware dit argument afdoende. Zie hierboven,
blz. 519 2. In de oorkonden van Glasgow wordt Lambert nooit de S.
Christophoro genoemd.
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Suscitavit Deus spiritual Sancti cuiusdam sacerdotis viri rellglosi qui lambertus Ii beges quia balbus erat de sancto Christophoro &cebatur ». Zooals men ziet : er staat alleen dat hij
gvnoemd nerd de sauclo Chrisiophoro. Hier zelfs luidt de
uitdruld,ing bepaald, zooals zij is, alleen dat dit zijn naam
was. Men kan er n4:ts uit besluiten voor een bedrijvigheid
N,an Lambert bij een bepaalde kerk. En zoo is er uit dit getuigenis van Gil;s, dat op zich zell reeds geen waarde heeft
'nets af leiden voor St-Christophe als de ecciesiola van
Lambert.
\Vanneer dad de miniatuur uit het British Museum, be
weert, dat Lambert St-Christophe gesticht heeft, is dit niet
'leer dan een persoonlijke verklaring van den naam de saneto Christophoro . Het is voortzetting der legende. En nit
legende, door Jean d'Ontremeuse nog bijgewerkt, stamt nog
steeds de meening, dat Lambert pastoor van St-Christophe
gew eest.
3. Als we iirt de zaken van een anderen kant beschouwen en ti.tgaan van de parochie en het begijnhof zelf van
St-Christophe, om te onderzoeken of Lambert daar ooit heeft
kunnen werkzaam zijn, clan komen we weer tot hetzelfde beslit. Wat weten wij namelijk over de kerk van St-Christophe?
a.) In de tweede helft der twaalfde eeuw wordt voor het
eerst van , een kapel, van een kerk, St-Christophe gewaagd.
Ze lag in de nabijheid van Luik, op bet grondgebied van
Avroy, in de parochie van de H. Veronica. Het was toen de
kapel van het hospitaal met gelijken naam (1). Zeker was die
kerk of kapel toen nog geen parochiekerk. Evenmin kan ze
de kerk zijn, waar Lanibert het eerst zijn bediening heeft uitgeoefend. Want deze kerk was te, zijnen tijd reeds zoo bouwvallig, dat ze inoest hersteld worden. Verder hing de kapel
van St-Christophe af van de Benedictijnerabdij St-Laurentius;
terwij1 Lambert zijn kerkje Inturde van de kanunniken van
St-Paulus. Zoo is de eenige kerk, bij welke wij weten dat
Lambert zeker te Luik gewerkt heeft, ,00k hierom niet de
kerk St-Christophe.
Trouwens nergens blijkt dat St-Christophe voor 1177, of
zelfs voor het ,einde der .eenw ooit parochiekerk is geweest (2).
Wij weten alleen dat in 1199 abt Otto afzag van de keuze
(1) In ziin Ursprung handelt GREVEN heel nauwkeurig, steunend
op de oorkonden, over het ontstaan van het begijnhof van St-Christophe, blz. 52. Daar worden uitvoerig de bronnen aangegeven voor de
vermelde feiten.
(2) De oorkonde waaruit men dit voor 11P3 beeft willen afleiden
(dus niet eens tijdens Lambert's leven) bevat niets Zie
GRsvIrrc, Ursprung, biz. 54, met Anm. 4
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van den priester voor deze kapel en ze overliet aan de broeders
van het hospitaal (1).
b.) Om het gasthuis St-Christophe nu, zijn zich, voor
1220, zooals we vroeger vermeidden (2), begijnen komen yestigen, die in de oorkonde sorores genoemd worden, en onderscheiden waren van de zusters van het hospitaal, zoo er daar
al waren. \Vat Oen zusters nu naar S-Christophe had aangetrokken, was niet eenige actie van wegen een priester dier
kerk; maar eenvoudig, zooals dit bij de stichting van andere
begijnhoven het geval was, de aanwezigheid van het hospitaal. Om gasthuizen of om inrichtingen waar zij werken van
harinhartigheid kon den beoefenen vergaderden de begijnen
gaarne, vooral in. de vroegste tijden.
In 1241 had zich dit begijnhof nu zoo sterk ontwikkeld,
dat het reeds 1500 bewoonsters telde (3). Ilet was wellicht
het oudste en aanzienlijkste begijnhof der stad. 1 •421. men begrijpt heel good, dat in de kringen van Odilia, waar Lambert
geheel in eer was hersteld geworden, waar men hem als voorlooper harer levensidealen beschouwde, men betrekking heeft
kunnen zoeken tusschen hem en de begijnen, door hem naar
St-Christophe to noemen. Misschien meenden zij dan ook werkelijk dat hij daar had gewerkt. In een anonieme beweging
als die der begijnen kon al licht naar zulk een verband gezocht worden.
Zooals men ziet : noch uit de benaming de Sancto Chris
tcphoro aan Lambert in de Vita Odiliae, en bij Gilis van
Orval toegekend kan iets afgeleid worden voor een, werking
van den Luikschen hervormer bij de kerk van dien naam ,
noch uit de geschiedenis zeif dier kerk, dat hij daar ooit zou
Febben verbleven, laat staan als pastoor dienst heeft gedaan.
Daaruit blijkt veeleer, dat de hem toegeschreven werking aldaar onmogelijk moet heeten. De opkomst der begijnen bij dit
hospitaal in 't begin der eeuw is geheel buiten zijn invloed
geheurd (4).
Hoe zwak derhalve, hoe onveilig die sterkst-gewaande
(1) Aldus GREVEN a. c. blz. 55. Over abt Otto, zie DARIS, Histoire, blz. 74. Aileen van belang is hier, dat de keuze van den priester van St-Christophe tot het einde der eeuw zeker van den abt van
St-Laurentius afhing.
(2) Zie blz. 624.
(3) Dit volgens een berekening van DARIS Notices XI, biz. 134.
(4) Men ziet dat, zelfs al ware Lambert pastoor van St-Christophe
geweest, de inrichting der begijnen daar nog geheel natuurlijk zonder
hem kan verklaard worden. En dat ze zoo moet verklaard worden als
hierboven, volgt niet alleen nit de stichting der begijnhoven elders,
maar ook mit de afwezigheid van alle bewijs voor een oorsprong nit

hem.
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begijnen feiLelijk is, zal nu wel cluidelijk. gebleken zijn. Al wat
men desnoods var het aangevoerde argument zou kunnen toe.geven is, zooals we bij den aanvang meldden, dat het de ploeg
voor de ossen spant. Maar zelfs dat is te veel : omdat 1,1mbert hoogst waarschijnlijk nooit jets met St-Christophe heeft
uitstaans gehad.
Om alle misverstand te voorkomen en om te beletten dat
het debat tot bijkomstigheden wordt afgeleid, waardoor men
dan den indruk kan wekken de vesting toch te hebben gered,
wijs ik er uitdrukkelijk op, dat zelfs al meende iemand niet
alles te kunnen eamen wat hier werd betoogd, al gelukte het
hem toch eenige betrekking van Lambert met St-Christophe
te sporen, de burcht waarin hij zich terugtrekt er niets te
veiliger zou om worden. In het licht der geschiedenis toch is
het uitgemaakt, dat Lambert in niets is gemengd geweest
met de opkomst en de inrichting der begijnen. Al zou het dan
ooit bewezen worden, en wij meenen voldoende het omgekeerde te hebben aangetoond (1), dat Lambert wel bij St-Christophe zou geleefd of gewerkt hebben, dan zou men er alleen
lit kunnen besluiten, niet meer, dat de legende zich juist
van die omstandigheid heeft bediend, om deg begijnen waarvon een aanzienlijke gemeenschap zich bij St-Christophe had
gevestigd, met den Luikschen hervormer te verbinden. Waartoe des te gereeder gelegenheid geboden was, als zijn bijnaam hem reeds met haar door haren naam had in aanraking
gebracht. De aanwezigheid van begijnen bij St-Christophe
wordt voldoende en gansch natuurlijk verklaard door het daar
bestaande gasthuis.
D. INVLOED VAN NIJVEL OP DE LUIKSCHE INRICH=
TING DER BEGIJNEN.
KORTE T. Het onderzoek naar dien invloed
van ondergeschikt belang. II. De aanwijzin,z in dien zin tat
den naam van den inriachter der begijnen te Luik III. wordt
bevestigd door andere .feiten; IV. In 't bijzonder ook door
de koinst van Fulco van Toulouse naar Nifvel.

T. Een g-eheel andere vraag, die met het voorgaande on(1) Pe argumenten en beschouwingen die we tegen alle werking
van Lambert -bij St. Christophe hebben aangebracht komen ons echter
z66 krachtig voor, dat, indien we ons niet erg vergissen, ze die zaak
-vvel voor goed uitmaken. Wij achten het niet alleen als historisch
onbewezen, maar bepaald als historisch onmogelijk, dat Lambert ooit
St-Christophe heeft bediend.
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derzock nict mag ver ward worden, is : odder welken invloed
Clan zijir de begijnen te Luik ingercht geworden? Het is
mogelijk dat z: daar, als elders, zijn opgekomen als een uiting
van een algemeenc vrcombeidsbeweging, die door ijverige
T,riesters wer.1 aangekweekt en opgeleid. Wij hadden, echter
gewezen op invloed van den kring van Maria van Oignies. Zoo.
iemand zich nu niet overtuigd zou gevoelen dat het zoo gebeurd
is, dan rnoge hij bedenken, dat hij daarom Lambert nog niet
als inrichter der Luiksche begijnen heeft gehandhaafd. Als
iets bijkomstigs en ondergeschikts, dat iiiets aan de
hoofdzaak veranderen kon, hadden wij vermeld, hoe de inrichting der b,gijnen to Luik van Nijvel scheen te zijn uitgegaan.
1\i cer clan enkele vingerivijzingen in die richting wilden wij
niet bieden.
H. Het :-;_an dus slechts een verkeerde opvatting van
den aard onzer bewijsvoering zijn, die volgende opwerping
heeft ingegeven : « Le fait que (Jean de Nivelles) est
A Nivelles ne prouve pas qu'il y resida etant pretre ni qu'il
appartint au cercle pieux dirige en cette ville par Marie d'Oignies (1). Laten we bier even de opwerping onderbreken. Zij
herhaalt zonder Meer wat reeds tegen GRE\TN werd aangevoerd, en \vaarop wij gehoopt hadden voldoende te. hebben
geantwoord. Inderdaad : waarom gnat het hier? Wij hebben
gezien dat Joannes van Nijvel in 't begin der XIII' eeuw
ender de vrome vrouwen te Luik arbeidde, dat hij in 1212
gezegd worth hezorgd te zijn om het lot der maagden, Wier
geestelijke vader hij wordt genoemd en die hij door zijn prediking en zijn voorbeeld voor den Heer had gewonnen. Wij
mg-den dat dot \vaarschijnlijk gebeurde onder invloed en naar
het voorbeeld van de begijnen te Nijvel mil Maria. En daar
v-erpt men tegen ons op, dat Joannes van Nijvel, voor hij
naar Luik kwam, nooit als priester te Nijvel had verbleven.
Maar waarom, vroegen wij reeds, zou hij als priester te Nijvel
moeten hebben g-werkt, om onder den invloed van Maria van
Nijvel de Luiksche begijnen te hebben kunnen inrichten?
Was het daartoe niet voldoende er op te wijzen : dat hij van
Nijvel afkomstig was, dat hij daar getuige was geweqst van
het werk van Maria, en zoo hetzelfde werk oak elders kon
tot stand brengen, in de stad waar hij als priester zielenzorg
had? 1k zie werkelijk niet in, waarom hij als priester eerst
te Nijvel zou hebben moeten verblijven, om de begijnen te
Luik in te richten? Ons betoog bestond hierin : dat de begijnen
te Luik ingericht werden in het begin der XIII° eeuw, en
11
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dat we juist als leider dier inrichting aantr.effen, niet een
Luikenaar, maar bepaald iemand uit Nijvel. Was dAt reeds
niet voldoende om op invloed van Nijvel uit naar Luik te
mogen wijzen, ja om dien invloed zeer waarschijnlijk te maken?
Of hoe stelt men zich onze bewijsvoering voor ? Dat wij
Joannes van Nijvel tot stichter der begijnen willen maken?
rioch wel niet. Of dat we daar een afzonderlijk bewijs wilden
geven tegen den Luikschen oorsprong der begijnen door Lambert? omdat Joannes ‘eerst te Nijvel zou hebben moeten arbeiden, 161 men niet andersom besluiten, dat de invloed van Luil,
naar Nijvel zou zijn overgegaan? Als afzonderlijk bewijs zou
aanwezigheid van Joannes van Nijvel te Luik inderdaad
niet zeer krachtig zijn. Maar dat de invloed niet van Luik naar
Nijvel was gekomen volgde uit onze hoofdstelling : dat de
begijnen niet door Lambert werden ingericht en niet dan weinig
v6 Or 1212 te Luik konden nagewezen worden, tegen het einde
van Maria's leven. Kan men wel enkele bijzonderheid aanhalen, die voor invloed van Luik uit naar Nijvel zou p1eiten?(1)
En zelfs afzonderlijk is de aanwezigheid van Joannes van
Nijvel bij de vrome vrouwen te Luik in 't begin der eeuw
niet zonder waarde voor den invloed van Nijvel.
III. Verder wordt gezegd : dat Joannes' afkomst uit Nijvel
met bewijst dat hij tot Maria's kring behoorde. Missehien is
dat ook de bedoeling van voorgaande opwerping. Dat hebben
wij dan ook uit zijn afkomst alleen niet willen afleiden. Maar
voornamelijk uit het feit dat hij herhaaldelijk naar Maria van
Oignies moet zijn gekomen, wat het toevallig verhaal van zijn
aanwezigheid bij haar ten tijde dat gevaar zijn inrichting te
Luik bedreigde, ons wel toelaat te veronderstellen. Dat blijkt
verder nit de groote belangstelling, die Maria van Oignies
koqsterde voor de door Joannes te Luik opgeleide vrouwen en
niaagden. Dat blijkt eindelijk en ten klaarste, uit het feit, dat
Joannes afstand heeft gedaan van zijn kanunnikaat te Luik,
cm zich te Oignies terug te trekken : zoo zeer was hij in de
levensidealen van Maria opgegaan !
De betrekkingen tusschen Maria en Joannes van Nijvel
zooals die .ons geschilderd worden in het leven dier Nijvelsche
heil'ge, zijn wel van dien aard, dat ze ook op zich ze1f en
afgezien van de vraag of Lambert reeds begijnen te Luik had
ingericht, duidelijk en bepaald genoeg op afhankelijkheid van
Joannes tegenover Maria laten besluiten. Joannes behoorde
gansch zeker tot den vromen kring van Maria. En als we nu
(1) Zie ons opstel, blz. 17. Wij zeiden dat alle y daar beknopt,
overtnigd dat het voldoende zou zijn er even on te wiizen, dat Joannes
toch niet eerst be p aald als pastoor te Nijvel meet hebben gewerkt,
om onder den invloed van Maria de begijnen te Luik in te richten.
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nen, dat voor zijn tijd nergens een spoor van een begijneninrichting te Luik wordt aangetroffen, dat de opleiding der
vroegste begijnen hem wordt toegeschreven, dan molten wij
ii! die afhankelijkheid van Joannes tegenover Maria nog wel
een krachtige bvestiging onzer stelling zien over het ontstaan
der begijnen.
IV. Dan goat de opwerping voort : « De plus, en tirant
argument de la liaison & Jean de Nivelles avec deux futurs
admirateurs de la bienheureuse brabanconne, Foulques de
Neuilly et Jean de Lierre, it nous parait que l'auteur embrouille legerement 1'ordre ,chronologique. En effet, Jean de
Nivelles etait le disciple de Foulques de Neuilly et l'ami de
Jean de Lierre, a Paris, avant 1199, puisqu'il alla habiter Liege
cette annee. La dkdicace de, la Vita B. Mariae Ogniacensis
par Jacques de Vitry a Foulques de Neuilly date de 1215 environ. Quant a Jean de Lierre, it ne lia connaissance avec
Marie d'Oignies qu'a une époque ou it await déjà quitte Jean
(le Nivelles ; apres avoir termine ses etudes a Paris. On ignore
done si, des avant 1199 ils nourrissaient a l'egard de Marie
d'Oignies les sentiments de veneration, qu'ils manifesterent
eix a quinze ans plus Lard. »
Al wat zulk een opwerping zou vermogen ware : een
eukele omstandigheid die we nog hadden laten gelden om de
betrekkingen van Joannes van Nijvel met Maria van Oignies
aan te toonen, namelijk zijn vriendschapsbetrekkingen met
personen die ook in den kring van Maria worden aangetroffen,
in twijfel te trekken. Men ziet van hoe geringe beteekenis ze
wel is. Want uit het voorgaande is toch die invloed zelfs van
Maria op Joannes genoegzaam gebleken, en veel waarschijnbiker gemaakt dan een mogelijke van Joannes op Maria, vat,
Luik op Nijvel.
Ik zegde ook niet meer dan juist dat : dat de inrichter der
begijnen zich beweegt in een kring van vrienden, die we ook
om Maria ontmoeten. Dat was een vingerwijzing te meer voor
de werking van Maria, voor de toegehoorigheid van Joannes tot
den vromen kring van Nijvel. Meer bedoelden wij niet. Zoo men
zullen we zeggen : Joannes beweegt zich in een kring van
toekoinstige bewonderaars van Maria. En dat heeft ook zijn
beteekenis, vermits dit gelijksoortige trevingen en idealen veron derstelt.
Wij zouden onze geheele vingerwijzing — want meer was
het niet — uit Joannes' betrekkingen kunnen laten varen ; en
wij vermoeddien werkelijk niet dat voor het leer beperkte en
bepaalde doel de jaartallen van zoo overwegend belang konden
zijn. Des te gereedelijker willen wij haar opzeven, omdat wij nu
bemerken, dat we ons hebben vergist : die Fulco van Neuilly is
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niet de Fulco, die later zulk een bewonderaar van Maria is geworden. Dat was Fulco van Toulouse ; aan dezen heeft Jacob
van Vitry zijn leven van Maria opgedragen.
Maar dat brengt een ander argument aan, voor den invloed
van Nijvel.
Die Fulco, naar onze gewesten gekomen om er getuige te
nun van de wonderen van heiligheid in de begijnenbeweging,
gaat daarvoor niet naar Luik, maar naar Nijvel, naar Oignies,
bij Maria. Ook dat feit spreekt luid. Had zich het begijnenleven
reeds sedert veertig jaren te Luik krachtig ontwikkeld, zou hij
dan niet naar die stad, die dan de bakermat der inrichting ware
geweest, zijn getrokken? En nochtans gaat hij naar Maria : daar
lag het middenpuut, het aantrekkingscentrum der beweging. Om
de stad Luik schijnt Fulco zich niet eens bijzonder te hebben
bekommerd. Over de stad, allerminst over Lambert, verneemt
hij van Jacob geen inlichtingen, waaruit zou blijken dat daar
de aderslag der beweging klopte. En nergens blijkt dat Fulco
ook maar een voet te Luik heeft gezet.
Zoo meenen \vij ook in deze bepaald ondergeschikte vraag
onze vroegere opvatting te moeten handhaven. In de betrekkingen tusschen de begijneninrichting van Luik en die van Nijvel
ijst alles er op, dat de invloed van Nijvel op Luik is uitgegaan.
Nijvel, de kring om Maria van Oignies, is de haardstee geweest.
De afhankelijkheid \, an Joannes tegenover Maria, het bezoek van
Fulco van Toulouse aan de Nijvelsche gelukzalige, getuigen in
dezen allerduidelijkst.
Indien we dien invloed van Nijvel op Luik niet hadden kunnen aantoonen, zou het des niet te min vaststaan dat Lambert
niet als de stichter of inrichter der begijnen gelden mag. Nu ook
die invloed ons duidelijk genoeg gebleken is, biedt hij een krachtig bewijs te meer, zoo we d:t nog behoefden, tegen den
Luikschen oorsprong del begijnen. De begijnen zijn te Luik
ingericht geworden, onder den invloed van Maria van Oignies
en haar kring.

BESLUIT.
Doch misschien heeft men gemeend, dat, door de bijzaak aan
't wankelen te brengen, ook de hoofdzaak er onder lijden zou ;
want dat deze er onder bezwijken zou, heeft men toch wel niet
kunnen verwachten. Deze staat uit Naar zelf vast. Lambert
Beges kan niet in betrekking gebracht worden met den oorsprong
der begijnenbeweging. Wel heeft hij onder zijn toehoorders
vrome maagden gehad, die hij heeft opgeleid in de kuischheid
doch zoo heeft hij niet meer gedaan dan wat vele ijverige vesters vO6r en na hem hebben gepleegd. Die vrome vrouwen vormden geen onderscheiden aanhang, hebben van hem geen inrichting ontvangen, die als een begijneninrichting kan doorgaan.
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Eerst dertig, veertig jaar na zijn werking te Luik verschijnen
de eerste begijneninrichtingen in de bisschopsstad ; ze zijn daar
nog een novella plartatio; ze zijn er pas door de prediking en het
‘foorbeeld, niet van Lambert, maar van een priester uit Nijvel,
voor Christus gewonnen ; in een uitvoerig en betrouwbaar relaas
van een ooggetuige uit dien tijd over die beweging neemt wel
het bisdom, niet de stall Luik, een bijzondere plaats in en wordt
als typische vrouw van dien vroomheidsvorm een vrouw uit
vel voorgesteld; een man die in de eerste jaren der eeuw te Luik
bij 't begin der beweging daar, gestudeerd had, die in betrekking
stond met de leiders en ze zelf goed kende, weet niets van een
ontstaan der begijneninrichting te Luik, maar noemt bepaald
Nijvel ; de leiders der beweging richten zich niet naar Luik,
maar naar een heilige uit Nijvel ; de inrichter der begijnen te
Luik gaat zelfs in het klooster waar die heilige gestorven was
zijn vroom leven sluiten. En bepaald het begijnhof van St. Christophe wordt niet voor 1220 in de geschiedenis nagewezen, waar
die begijnen zich zijn komen vestigen, als op vele plaatsen elders,
om het sedert lang bestaande hospitaal. Zoo blijkt uit de nest
vaststaande feiten, dat de eigenlijke begijneninrichting te Luik
geheel onafhankelijk van Lambert is gebeurd.
Tegen het midden der eeuw, omstreeks zeventig jaar na zijn
flood, is Lambert te Luik in verband gebracht geworden met de
begijnen. Dat is gebeurd in vrome kringen van mannen en vrouwen, die in Lambert een voorlooper van hun eigen levensidealen
hadden erkend. Tot die vrome kringen behoorden eveneens de
zich sterk ontwikkelende begijnen. Het groote begijnhof was
toen dat van St. Christohpe. Het leven van Lambert ging in die
jaren al terug in een vaag verleden. Hij werd in verband met dit
begijnhof gebracht. Heeft de bijnaam waarmee ziin tegenstrevers
hem hadden willen verdacht maken, li Beguin, dit verband helpen leggen ? fen nieuwe kroniekschrijver komt, die dit verband
toehaalt, en die den naam zelf der begijnen afleidt van een door
hem gefingeerden of veronderstelden vorm van dien bijnaam,
dien hij niet meer begreep, en die ook niet juist hetzelfde mocht
zijn als het afgeleide woord dat hij wilde verklaren ; welke afleiding in alle geval klaarhlijkelijk niets meer is dan wat middeleeuwsch etymologiespel, en die door de geschiedenis van het
woord gelogenstraft wordt. Daarop echter is het voornamelijk
geweest, dat men het recht van Lambert op de inrichting der
begijnen heeft willen vestigen. De legende, die reeds in 't midden der eeuw volop aan 't werk was, heeft dan verder Lambert
tot stichter van St. Christophe zelf gemaakt, wat en uit de
geschiedenis van Lambert en uit die van St. Christophe onmogelijk is. De legende cumuleert in 't verhaal van Jean d'Outremeuse.
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Niets zou aan onze hoofdstelling veranderd zijn, ook al
zagen wij ons verplicht den invloed van Nijvel op Luik te laten
varen. Maar die blijkt nu ook meer dan ooit ; zoodat daardoor
onze hoofdstelling slechts gesteund wordt.
Tegen die hoofdstelling nu heeft men geen enkel argument
kunnen aanvoeren ; geen der door KURTH voorgebrachte bewijzen nog laten gelden ; geen der tegen KURTH opgestelde betoogen gewaagd te weerleggen. Aileen in Lambert's zoogezegde
werkzaamheid bij St. Christophe, dat hij, zoo heette het vroeger,
zou gesticht hebben, heeft men nog reeding gezocht. Met welk
gev olg werd genoegzaam aangetoond.
Lambert kan dus niet langer met de begijnen in verband
gebracht warden.
De naam begijn kan dus niet afgeleid zijn van li Beges ; ook
uit andere bronnen en om andere, onafhankelijke redenen was
ons de onhoudbaarheW dier etymologie reeds gebleken.
Zijn bijnaam heeft hoogstwaarschijnlijk geluid ii Beguin ;
wat het verband met de begijnen vermogelijkte. Dat hadden we
trouwens ook reeds uit zijn eigen geschiedenis kunnen opmaken.
Dat hij wel een bijnaam heeft gehad, althans dat hij in
't begin der eeuw nog een of ander benoeming droeg, die met
beguine verwant was en er op trok, is klaar voor wie overweegt,
dat anders Gilis van Orval nooit op de gedachte is kunnen komen
de begijnen met hem door den naam in betrekking te brengen.
Maar dit ii beguin heeft niets anders kunnen beteekenen
dan de ketter, bepaald de A lbigens. Dan beteekent ook begijn
oorspronkelijk niets antlers dan ketterin. Wat trouwens weer met
de geheele geschiedenis van het woord overeenstemt, zooals wij
die uit het vroegste gebruik hebben kunnen nawijzen.
Maar dan kan het woord niets anders zijn dan een verbastering in den volksmond van Al-bigens-es, welke ketters inderdaad
in dienzelfden tijd opkomen,, zich ras verbreiden tot in 't Keulsche
en 't Luiksche (1) ; met wie die vrome vrouwen, 0. a. door hare
verheerlijking van het zuiverheidsideaal en sommige godsdienstige praktijken, aanleiding gaven om verward te worden; die
ook de eerste maal dat ze in onze gewesten vernoemd worden,
bepaald beguini heetten, welk woord ook nog later, al betee15.ende
het toen misschien allerlei kettersche schakeeringen, wat moeilijk uit te maken is, nog in verband met de Albigenzen is blij-

(1) Zie ons opstel, blz. 29. Katharsehe woelingen ten onzent zijn
al ouder. Onder de Katharen treden in 't bijzonder de Albingensen
op in de tweede helft der Xiie eeuw. Het was juist in de jaren 116070 dat tegen de ketters in Toulouse werd opgetreden, die in 1176
plechtig werden veroordeeld. Wat hun toen vooral verweten werd,
vindt men terug in de aanklaehten tegen Lambert.
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yen gevoeld warden (1); ten minste buiten onze gewesten;
terwijl het ten onzent, omstreeks 1230, hier wat vroeger, ginder
wat later, zijn verband met Albigensis heeft verloren en een
goeden zin heel t aangenomen.
Dat die vorming niet gebeurd is volgens de gewone wetten
der etymologie geven wij gereedelijk toe. Ze is ergens ontstaan
door verbastering van een woord als Aj-bigen-sis, (heeft er soms
een worm als Albeghini bestaan?) dat het yolk niet kende. Misschien gebeurde dat eerst in een Germaansche streek ; vanwaar
het woord overgenomen werd naar een Romaansche. Dan zouden
de naast elkander gelegen en met elkander in drukke betrekking
staande bisdommen van Keulen en Luik daartoe best passen.
Daar ook is het dat de geschiedenis ons de eerste begijnen nawijst ; daar, dat in de tweede helft der twaalfde eeuw gezamenlijk tegen de ketterij werd opgetreden.
De vroomheidsbeweging begint feitelijk al veel vroeger.
Reeds in de elide eeuw komt zij op ; wordt echter sterker in de
twaalfde. Zoo. wel de groote kloosterorden als afzonderlijk arbeidende priesters houden er zich mee bezig. Zoo lang ze zoo afzonderlijk leefden in de wereld, zonder inwendige inrichting, waren
de eenvoud en het geloof dier vrouwen blootgesteld aan de inwerking van de ook overal sterk woelende ketterijen, te meer daar
in deze ketterijen strevingen lagen, die ook zij trachtten te verwezenlijken. In de tweede heeft van de twaalfde eeuw worden
ze verward met de toen snel zich ontwikkelende Albigenzen, en
naar dier naam voor begijnen gescholden. In de eerste jaren
der XIII' eeuw krijgen die vrouwen een eenigszins bestendige
inrichting : degenen die niet in de abdijen konden of wilden opgenomen worden, gaan steeds meer samen wonen, vooral bij
gasthuizen en inrichtingen van barmhartigheid. Zij vormen zoo
een soort nieuwe religiositas, die door de pausen zelf zoo al niet
goedgekeurd, althans toegelaten wordt.
Voor ons doel komt het er weinig op aan of Lambert al d'an
niet zulke vrome vrouwen heeft ingericht. Zoo we dit hebben
geloochend, is het alleen om der waarheid wine. Hoofdzaak was,
dat begijn niet van ii Beges kan afgeleid worden. Dat hebben
wij langs verschillende kanten willen aantoonen. Indien wij in
plaats van hoogst waarschijnlijk, konden zeggen : zeker heeft
diens bijnaam geluid li beguin (zeker toch moet hij dergelijke
benoeming hebben gedragen) dan zou dit de kroon zetten op
onze bewijsvoering voor de oorspronkelijke beteekenis van
begijn, die ons echter ook zonder die bekroning reeds waarschijnlijk, zoo niet zeker genoeg voorkomt. Daarmee komt de ontwikkeling en de geschiedenis der zoo belangrijke begijnenbeweging
in een gansch ander klaarder licht te staan.
(1) Zie De bijnaam van Lambertis ti Beges, a.

c. blz. 61.
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Bij het einde dezer studie herlees ik een opstel van TE WINKEL uit de jaren 1878, over de etymologie Nan het woord begijn (1). Daarin treft me nu de zin : « ... den geschiedkundigen
acht ik bij het onderzoek naar de afleiding van het woord
den waren, en in elk geval veel zekerder dan den taalkundigen. »
Dat was ook onze ov ertuiging bij den aanvang van onzen arbeid:
de taalkundige weg had nooit tot eenig tastbaar gegrond resultaat geleid. Wij zijn dan ook uitgegaan van de geschiedenis zelt
van het woord, van zijn opkomst af. Dat we wel bij zijn opkomst
hebben aangevangen mogen we veilig besluiten nit de bewering
van Jacob van Vitry, dat het woord in de vroegste jaren der
XIII' eenw nog een neologisme was.
Nog vind ik bij TE WINKEL de -c,olgende treffende bemerking : (( De losse opmerking van Huydecoper verdient namehjks weerlegging. Zulk een zonderlinge verbastering van het
woord zou alleen voor waarschijnlijk kunnen gehouden worden,
als de geschiedenis overtuigend verband tusschen A lbigenzen en
Begijnen kon aanwijzen. » TE WINKEL overdrijft bier wel eenigszins de zonderlinge verbastering, omdat hij een andere etymologie wilde voorstellen. Maar wij meenen nu juist gedaan te nebben wat hij verlangde om de begijnen van de Albigenzen af te
leiden. Historisch staat het verband tusschen begijnen en Albigenzen nu zoo vast als men het maar wenschen mag : naiiwer
kon het, meenen wij, niet toegehaald worden : de i)egijnen
haar opkomst voor ketterinnen, Albigenzer ketterinnen ditemaakt ; de Albigenzen 't Nrroegst Beguini geheeten.
Mocht in alle geval de legende van Lambert li Beges hierin
geen verdere verwarring meer stichten Zelfs al zou hij jets uitstaans hebben gehad met den oorsprong der begijnenbeweging,
nog kunnen de begijnen van hem niet afstammen, en naar
Beges zijn genoemd geworden.
Niet zonder voldoening hebben wij verder kunnen waarnemen, dat de kritiek over ons opstel gericht is geweest, niet
tegen onze hoofdstelling daar, maar tegen enkele bladzijden, die
wij hadden gemeend er te moeten in_lasschen om stelling te
nemen in een debat, waarvan echter de oplossing, zooals wij
uitdrukkelijk verklaarden, voor ons doel onverschillig was. De
enkele aanmerking die men tegen ons eigenlijk betoog heeft gebracht berust klaarblijkelijk op een misverstand : nogmaals, nergens hebben wij beweerd dat beguin steeds en bepaald Albigens
zou hebben beteekend. Wij herhalen het : het beteekende dit
alleen geheel bij zijn oorsprong, tot omstreeks 1230. En zelfs de
bepaalde schakeering Albigenzer-ketter moet dan niet noodzakelijk zijn gevoeld geworden. Het beteekende in alle geval ket(1 Noord en Zuid, II (1878), blz. 357 vlg.
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ter en had zijn eerste ontstaan, zijn oorsprong nit Albigensis. Dit
is voor ons doel oldoende.
De klaarblijkelijkheid van den historischen samenhang van
de begijnen met de Albigenzen zal, we zijn er van overtuigd,
zich steeds duidelijker, krachtiger opdringen. Alle poging om
de begijnen met Lambert li Beges in betrekking te brengen,
hetzij door haar naam nit zijn bijnaam of te leiden, hetzij door
hem eenig aandeel toe te schrijven in eenige inrichting van het
begijnenwezen, moet nu wel als hopeloos worden beschouwd.
Doch ook, om dit ten slotte,_ volledigheidshalve, nog te vermelden, moet alle afleiding uit, of alle betrekking met, de H.Begga,
hoe men dit ook voorstelle, noodzakelijk tot mislukken ge
doemd zijn. Dat de H. Begga zelf de begijnen zou hebben gesticht words nu wel niet meer voorgedragen. Men meent
alleen nog, dat de begijnen, te Nijvel vooral ingericht, naar
cell in die stad vereerde heilige, de H. Begga, zouden zijn
genoemd (1), of dat de conversen van het door de H. Begga
gestichte klooster van Andenne, in den loop der 12 e eeuw in
de wereld verspreid, zich daar zouden hebben vermenigvuldigd (2). Behalve dat dit alles niets meer dan hypothese is,
zonder eenigen grond, moet het als een kaartenhuis u:teenvallen
voor de eenvoudige bedenking, dat bij het begin der begijnenbeweging Jacob van Vitry zich tegen al zulke benaming van
begijnen voor de vrome vrouwen uit die beweging met vetontwaardig:ng verzet : daartoe hadde hij nu wel geen de minste
reden, zoo die naam zulk een vereerende beteekenis had als :
volgelinge van de H. Begga. Begijn kan dus onmogelijk zoo iet,
hebben beteekend.
Daar is in de door ons verdedigde afleiding van het woord
niets onteerends oor de vrome vrouwen, die nu nog dien naam
begijn dragen. Integendeel : zij hebben door de heiligheid van
haar leven voor een door spot en laster hun , gegeven naam een
goeden, roemrijken zin veroverd. Die naam moge hen her:nneren aan de vervolgingen, die hare vroomheidsgenooten in de
eerste tijden van haar bestaan hebben te verduren gehad. Hij
weze voor haar een bNvende zegening : omdat hij getuigenis
bliift afleggen van de groote zaligheid, die zij zijn deelachtig
geworden : « Zalig zij dic vervolging lijden om de rechtvaardigheid. »

(1) PIRENNE. Hist. de Belgiqzte, 3e edit. t. I, p. 360, n. 2. Wat
daar beweerd worth : dat de Vita Odiliae uit Lambert's tijd stamt en de
etymologie van beguines uit Beges geeft is natuurlijk ook verkeerd.
(2) Zie mijn opstel Lainbertus li Beges, blz. 39 vlg.

Eenige bizonderheden aangaande
het onderwijs in en door de moedertaal
(Middelhaar Staatsonderricht)
door Dr. L. G-OEMANS, bestendig secretaris der Academie.
De belangrijke lezing van den heer Segers, in de Septemberzitting 1925 gehottden, wensch ik met enkele gegevens
betreffende het Middelbaar Staatsonderricht aan te vullen.
Over het algemeen weet men dat de programma's der
Athenea en de Middelbare Staaisscholen in 1924 aan een volledige herziening onderworpen werden, en dat diezelfde leerpiannen nu opnieuw, althans ten deele, worden omgewerkt.
Minder bekend is het feit dal het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten in 1922-1923 een reeks van vier brochures heeft uitgegeven inhoudende onderrichtingen voor het personeel, vooral der Athenea : de eerste aangaande opvoeding,

tucht, voorbereiding der lessen, huiswerk der leerlingen,
overlading, geleide oefeningen (1), enz., de tweede betreffende
taalonderwijs in het algemeen en "weer in '(1 bizonder het
onderwijs der eerste taal, de derde over het onderwijs der oude
t q len, de vierde over de leermethoden in de wis- en natuurkunde, alsook in de handelswetenschaj,jen (2).
Toen ze in druk verschenen, sprak ik den wensch uit, dat
ieder iong leeraar in de Staatsscholen een exemplaar der eerste
brochuur en, naargelang van zijn specialiteit, een der drie
overige zou ontvangen, om die telkens bij het voorbereiden
zijner lessen te kunnen raadplegen. De bezuiniging besliste er
antlers over. Zoo komt het dat de Onderrichtingen zelfs in
onze scholen niet altijd tot hun recht komen.
Geen wonder, indien weinigen buiten het onderwijs ermee
bekend zijn.

***
Nu ter zake. De h. Segers geeft in zijn iopstel den gouden
raad om in het Lager en in het Middelbaar onderwijs van
(1) Er is daar reeds sprake van het inwijden der leerlingen in de
methoden, welke dienen toegepast om huiswerk en studie te vergenakkelijken : Eng. supervised sturdy, Fr. travail dirige.
(2) De drie eerste brochures moest ik in 't Fransch opstellen.
Ze werden, buiten de Inspectie, door den bestuurlijken vertaaldienst
in 't Nederlandsch overgezet.
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beide graden meer zorg te besteden aan het bevorderen van
een zuivere, besehaafde omgangstaal. « Hetzelfde, gaat ons
geacht medelid voort, zij gezegd van het lezen ( 1) Zou de

tijd, lien men in de Middelbare School, in het College, in het
Atheneum besteedde aan het mondeling voordragen ( 1) , aan
het flink, op gepasten toon lezen, niet 1)eter besteed zijn dan
aan een menigte andere zaken waar men nu tijd voor over
heeft en wier nut en belang het daar niet bij halen kan? »
**

Dat sedert een twintigtal jaren de programma's van het
Middelbaar Staatsonderricht zwoegen onder een immer aangroeiende leerstof in de wiskunde en de wetenschappen is
een publiek geheim. Middelbare scholen, Athenea, Middelbare
Normaalscholen bezwijken onder den last. Vooral sedert 1924
is het toepassen van het programma der wiskunde in de Brie
klassen der Middelbare Scholen en de 6', 5' en 4 e der Athenea (2)
een angstwekkend probleem.
Ook de geschiedenis neemt in ons leerplan voor jongens en
meisjes van 12 tot 14 jaar een al te groote plaats in. Dat alles
dient besnoeid en zal nu besnoeid worden, dank zij het ingrijpen door den h. Minister Huysmans genomen.
Men denke echter niet dat onze programma's tot nu toe
geen bizonder belang hechten aan de zuivere uitsPraak, aan
lezen en opzeggen en voordragen in de klassen.
Reeds in 1913 werd aan dat alles in het hernieuwde leerplan der Middelbare Normaalscholen de noodige plaats ingeruimd (3).
(1) Ik cursiveer.
(2) Beide reeksen van klassen zijn in overeenstemming gebracht
ten opzichte van al de vakken behalve de oude talen.
(3) Cfr. het koninkl. besluit van 25 Juni 1913
g EERSTE TAAL. - l ste jaar.
a) Oefeningen in de practische klankleer. Korte beschrijving van
de spraakorganen ten einde de leerlingen in staat te stellen de practische wenken tot verbetering der uitspraak te begrijpen. Gewesteli,,ke tongval, spraakgebreken. Gebruik van den gramophoon.
b) Lezen en opzeggen van dicht en proza. Spreekoefeningen.
Korte mondelinge ontwikkelingen van onderwerpen door den leeraar aangeduid en door de leerlingen al dan niet voorbereid. »
In het 2e jaar wordt litt. a) nog uitgebreid en in het 2e en
30 jaar litt. b) voortgezet.
In het programma der Lagere Normaalscholen (1923) werden die
teksten voor het onderwijs in het Nederlandsch nagenoeg letterlijk
overgenomen.
Voor het Fransch geen spraak van orthophonie, daar men beweerde, naar ik vernam, dat de Waalsche leerlingen de nieuwe methoden konden missen( ?).
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In het leerplan (1924) der Athenea en der Middelbare
Staatsscholen treft men volgende aanwijzingen aan voor de
1 ate taal :
NEDERLANDSCH. - 1st°

I. —

jaar.

Ultspraakleer. Klanken en letters, klemtoon, verbetering

van de individueele en plaatselijke gebreken. Uefeningen.
Iv. — Lezen en verklaren... Natuurlijk lezen en opzeggen.
V. — Spreken. Verslagen over lectuur, enz. Ontwikkeling van
eenvoudige onderwerpen... Klassikale bespreking der oefeningen

In de twee volgende jaren der Middelbare Scholen en der
Athenea wordt rubriek I nog uitgebreid en de andere rubrieken blijven van toepassing tot het einde der Humaniora.
Anderzijds leggen de Onderrichtingen een bizonderen
nadruk op dat punt van het onderwijs (1) :
(( De tijdelijke leergangen in 'de Fransche en de Nederlandsche Orthophonie, door de Regeering in Augustus 1921
ingericht, hebben goede uitslagen opgeleverd. Onze leeraars in
de talen beginnen het belang in te zien van een wetenschap
onontbeerlijk voor al wie in 't onderwijs der levende talen werkzaam is. Zuivere uitspraak van de taal, welke hij doceert, is
natuurlijk het allereerste dat men van een leeraar eischen kan.
Maar, wat meer is, hij moet op zijn beurt die zuivere uitspraak
aan anderen kunnen onderwijzen. Hier vooral zal de phonetiek
hem kostbare aanwijzingen verstrekken aangaande de werkzaamheid der stemorganen, de articulatie, (den klemtoon, enz....
Op de voordeelen van een zekere inwij ding in de phonetiek kan
dus niet genoeg nadruk gelegd worden. » (2)
(1) De officieele vertaling komt hier eenigszins gewijzigd voor,
daar ze soms al te potsierlijk met de taal weet om te springers.
(2) In een rondschrijven van 9 full 11., komt de h. Minister van
Wetenschappen en Kunsten op datzelfde onderwerp terug :
« Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen — en de verslagen van
het schooltoezicht versterken dien indruk dat de uitspraak van
onze twee landstalen in tal van onze scholen veel te wenschen overl aat ...
Het heeft geen nut tienmaal, honderdmaal de juiste uitspraak
van een zelfde woord te herhalen en dit dan eenvoudig te laten nazeggen. Bij voorbaat kan men zeggen dat deze louter empirische me-.
thode in de meeste gevallen geen vruchten zal opleveren, dooc'lien aij
geen rekening houdt met de wezenlijke oorzaak van de kwaal.
Om een klank behoorlijk na te zeggen, moet men hem eerst
goed gehoord hebben en moet men weten hoe de spraakorganen dienen geplaatst, die bij zijn uitspraak in werking treden.
Is het wel noodig er op te wijzen, dat zulk een uitslag niet op
een dag bereikt wordt ? Om een verkeerde uitspraak te verbeteren,
moet men slechte articulatiegewoonten afleeren en ze vervangen door
goede. En dat bekomt men slechts door zichzelf in acht te nemen,

met wilskracht en geduld...
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« De leeraar in de levende talon moet niet alleen zuiver uitspreken en de kunst bezitten om aan anderen de zuivere uitspraak aan te leeren, hij moet ook kunnen lezen. Schoon lezen
bevat in zich een welsprekendheid waarvoor geen toehoorder
onverschillig blijft. Letterkund1g onderricht worUt ongemeen
ingrijpend, wanneer de leeraar beschikt niet alleen over bevoegdheid, fijn gevoel en cultuur, mar claarbij nog over vaarcl i gheid in de leeskunst. Een helder licht wordt over de uitgelegde teksten verspreid, wanneer hij met de stein de minst2
schakeeringen van gedachten en gevoelens der schrijvers weet
te vertolken. Dergelijk lezen is soms meer waard dan het geleerdste commentaar, vooral voor lyrische teksten.....
« Oefeningen in de voordracht en het schoon lezen zullen
de leeraars door de leerlingen van al de klassen doen op prijs
stellen ; aan die zoo kostbare en vormende oefeningen zullen
zij de meeste aandacht wijden... Opzeggen behoort tot hetzelfde
soort ioefeningen. Ook aan dat deel hunner werkzaamheid zullen de leerkrachten hun beste zorg bqsteden... Opzeggen is ten
anderen geen louter africhten van het geheugen. Het neemt als
taaloefening de eerste plaats in. Het moet ook de bekroning
zijn van de let,erkundige ontleding... Opzeggen past in alle
klassen », enz.
.1k wil de citaten niet verlengen, al zijn pie teksten zoo
weinig bekend, en ik meen te mogen besluiten dat de denkbeel.
den in de Onderrichtingen uiteengezet een beteekenisvolle
overeenkomst vertoonen met die van den h. Segers.

**
Vaak blijft men slordig spreken uit onverschilligheid of gernakbezit men noch de noodige wilskracht, noch het vereischte
uithoudingsvermogen om te reageereli. In dergelijke gevallen kan de
suggestieve kracht van het voorbeeld der leeraars wonderen verrichten. Dezen zullen daarbij niet uit het oog verliezen den invloed van
de aanmoediging, van de behendige doch niet overdreven prikkeling
van de eigenliefde bij het kind. Zij zullen een beroep doen op de
gehechtheid van den jongeling aan zijn moedertaal, op zijn ontluikende fierheid en groeiend plichtbesef, op de voldoening die het oefenen van een vrijen, handelenden wil schenkt. Dit zijn middelen waarvan de zedelijke opvoeding een geregeld gebruik maakt en waarvan
men zich eveneens moet bedienen tot verspreiding van het Algemeen
Beschaafd Nederlandsch. De kwestie is van belang, want al is beschaafd spreken vooral een bewijs van uiterlijke voornaamheid, het
leidt tevens tot innerlijke voornaamheid en mag ook als zoodanig niet
onderschat worden.
Alle opvoeders in alle graden van onderwijs hebben in dezen
hun verplichtingen en hun verantwoordelijkheid.... »
Heel zeker buiten den h. Minister om, is er op 't eind van dit
rcndschrijven in de bibliographie afzonderlijke reclame gemaakt (met
naam, straat en nummer van den uitgever er bij voor een Belgisch
Nv erk , dat niet verdiende in aanmerking te komen. Nil mi ran !
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011Ze achtbare Collega houdt zich verder bezig met de
methode om leesstukken in de klasse te verklaren. (( De letterkundige ,ontleding te baat nemen », zegt hij, « om zich in
historische, grammatische en lexicographische studien te verdiepen, deugt niet ». « Ik wil niet gezegd hebben », gaat hij
voort, « dat deze oefeningen op zich zelf b. v. in het middel,, baar onderwijs van den eersten graad geene hooge waarde
» hebben, niet hoogst nuttig zijn ; doch het is wetenschappe» lijke taalstudie en deze bestaat op zich zelf. »
Het ontbreekt me ongelukkigerwijze aan tijd om Nederlandsche leergangen tenzij bij uitzondering te inspecteeren.
Maar de leeraars die een letterkundige ontleding in wetenschappelijke taalstudie omscheppen, zijn, durf ik hopen, zeer
zeldzame duizendkunstenaars.
De h. Segers heeft trouwens duidelijk het doel der
letterkundige ontleding omschreven, en onze ofticieele Onderrichtingen komen ten voile met zijn wenschen dienaangaande
overeen.
Eenige citaten uit hetzelfde minsterieel schrijven zullen
volstaan om deze mijn meening te staven dat de leeraars van
het Middelbaar Staatsonderwijs, en in 't bizonder van de
Athenea, met voldoende zorg voorgelicht zijn om den gewenschten uitslag te bekomen,
« De letterkunde, zoo luiden de Onderrichtingen (1), moot
voor de jeugd een bron worden van beschaving. Niets zou voor
kind en jongeling in opvoodend vermogen het trouwe gezelschap
overtreffen van .een hoogbegaafd man, die zich naar hun geest
en hart neigen zou om ze geleidelijk tot zijn peil te verheffen,
— van een man, wiens woord en daad in de menigvuldige
omstandigheden van een werkzaam en veelomvattend leven
toonbeelden zouden zijn van schoonheid en van kracht;
wiens denken, voelen, handelen zoo treffend juist ware dat het
aan aslle ontledende critiek zou weerstaan. Bij gebrek aan zulk
onvindbaar wezen wordt de klassieke letterkunde voor de jeugd
opengespreid. Met de medewerking van den leeraar biedt haar
die letterkunde het verheven zedelijk en verstandelijk schouwspel aan, dat tot hooge beschaving wekt
(( Wie van die waarheid doordrongen is, zal voor de oogen
zijner leerlingen de doode letterkundige teksten leven en bezieling schenken. »
.En verder : « Laten wij, bij zedelijke of aesthetische verklanngen, geen lessen mengen in de vormleer of in de syntaxis.
wat tot geen ander gevolg kan lea den dan 't verdooven der

(1) Zie hierboven nota (1) blz. 663.

— 666 —
belangstelling. De leqrlingen onder de bekoring van een litte
rairen tekst brengen, ziedaar het gewensthte doel. Is dat doel
bereikt, dan volgt het overige als van zelf.., »
« Bewondering en geestdrift zijn •nontbeerlijk factoren
voor de doeltreffendheid van het letterkundig onderricht... »
Het schijnt me overbodig op meer officieele teksten te
wijzen, wan, klaar genoeg zal het bewezen zijn dat men in het
Middelbaar Staatsonderwijs de wenschen van den h. Segers
heeft weten te voorkomen.
*
**
Ten slotte betoogt ons geacht medelicl met klem van redenen hoe schadelijk het is met het onderricht eener vreemde
taal aan te vangen en, nog erger, het onderwijs in eene vreemde taal te geven Welke de leerlingen half, of in 't geheel niet
verstaan (1).
Eindelijk is de kwaal van 't zwakken, waaraan het Middelbaar onderwijs in 't Vlaamsche land zoo lange jaren en zoo
tegennatuurlijk heeft gcleden. De Vlaamsche Middelbare Staatsscholen krijgen nu het Vlaamsch tot voertaal, en we zijn al
zoover gevorderd dat, zelfs in enkele Vlaamsche Athenea, de
iolledige vervlaamsching begonnen is.
Hoe is het ook denkbaar dat de dwang bijna een eeuw
duren kon
In Algerie zendt Frankrijk sedert jaren geen onderwijzers
meer die van 't Arabisch niets of weten. Wij, we staan nog
altijd niet overal, waar het ons onderwijs geldt, op den voet
der Arabieren .....
Veel Vlaamsche ouders zijn nog altijd het slachtoffer van
de pdagogische leugen, als zou het Fransch, ook in de
Vlaamsche lagere klassen, met beter gevolg ,onderwezen worden door Vlaamschonkundige leeraars.
Dat was voor onze Vlaamsche jeugd, voor duizenden Vlamingen een tragische grap. Veritê en deca, erreur au-dela: we
(1) In het Handelsblad van Antwerpen (3 Juni 1926) verdedigt
Wouter uiterst krachtig dezelfde thesis.
« Daar is zeker geen Vlaming, zegt hij, die er tegen opkomt
dat de Vlamingen Fransch leeren, zelfs meer talen, als het kan zijn ;
maar een Vlaming wenscht niet dat die tweede taal de plaats van zijn
eigen taal komt innemen Hij zal eerst zijn eigen taal goed leeren
spreken, lezen en schrijven, en dan zal hij sterk staan om het onderwijs in eene vreemde taal te ontvangen. Degene die hem die tweede
taal onderwijst moet dan ook niet alleen die taal kennen, maar daarbri de taal van den leerling. Hij moet hem behulpzaam zijn met zijn
eigen taal. Wie Fransch aan Vlamingen, onderwijst moet Vlaamsch
lannen, anders onderwijst hij de vreemde taal gelijk men spreken
leert aan papegaaien. »
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moesten het eens beproeven hetzelfde sophisme staande te houden waar het leeraars geldt 'die in Wallonie het Vlaamsch onderwijzen : wat 'n opschudding !
Wanneer ik nu zekere, anders zeer verstandige lieden hoar
verklaren, dat alleen doctors in de Romaansche talen het
Fransch kunnen en moeten onderwijzen, dan meen ik het doek
voor een tweede bedrijf van de erbarmelijke comedie te zien
ophalen.
Zulke thesis negeert, 'k zal niet zeggen de leeraars van
Racine en Voltaire — want dat is het verre verleden, — waar
al de knappe meesters, die, alhoewel doctors of geaggregeerden
in de classieke philologie, ons de Fransche taal hebben onderwezen ; ze negeert het onderricht waaruit bijna de geheele
schaar van onze Fransch-Belgische schrijvers geboren is en
dat nog met geen enkel romanist kon pronken.
De leeraren van Decoster, Lemonnier, Rodenbach, Verhaeren, Van Lerberghe, Maeterlinck, Gilkin, Giraud waren
classici.
Een aantal vooraanstaande Fransch-Belgische dichters en
pi ozaschrijvers zijn of waren zelfs leeraars in de classieke talen,
b. v. Severin, Stassart, Daxhelet, om slechts die enkele te
noemen.
Trouwens ons vrij onderwijs telt, in nagenoeg honderd
Colleges, geen tien doctors in de Romaansche philologie.
Of schuilt er wellicht een adder onder 't gras?
Het is bekend, dat romanisten doorgaans geen Vlamingen
zijn of geen ziertje Vlaamsch kennen.

Lager- en Hooper Onderwijs.
Volksletterkunde en Hoogere Literaire Kunst.
door GUSTAAP SEGERS, werkend lid der Academie.
Ik herinner mij niet juist wie geschreven heeft : « de groote
wetenschappelijke waarheden zijn de bruidschat van een yolk. »
't Kan zijn dat de tekst niet woordelijk weergegeven is; loch de
zin wel stellig. Het zou al te naief van mijnentwege zijn, indien
ik het hooge belang van de wetenschap, aldus van het hooger
onderwijs, al ware het slechts met het oog op het heil en de
kracht van den Staat, van de versterking der nationaliteit, van
het geluk der maatschappij, ik zeg niet. wilde bewijzen, ik zeg
slechts, trachten te doen uitschijnen. De kracht en de waarde
van eenen Staat staan in nauw verband met 'de waarde van zijne
universiteiten. Zij immers voeden de toekomstige leiders der
maatschappij op, en dezen oefenen een overwegenden invloed uit
op geheel de samenleving. En wat te zeggen van de macht, van
°de waarde der poezij, der hooge letterkundige kunst? Zijn
Dante, Shakespeare, Goethe, Vondel, Calderon niet de edelste
sieraden van gansch bun yolk, ja, van gansch de menschhekl?
Zijn hunne werken niet het verhevenste bewijs van den adel
van ons geslacht, het bewijs `dat, zooals de H. Paulus in zijne
rede op den Areopagus zegde : « in God leven en bewegen wij
ons en zooals ook eenigen van uwe dichters gezegd hebben van
Gods geslacht ?» Is het genot der meesterstukken van deze kunstreuzen niet van veel verhevener aard dan dat van macht en
krijgsroem? En niet alleen deze meesters der letterkunde, gelijk
elk land er een paar telt, maar tal van dichters en prozaschrijvers, wier voortbrengselen literaire kunst mogen genoemd worden, behooren tot de schatten, waarover een yolk beschikt,
evenals alle technisch, letterkundig of wetenschappelijk onderwijs, al behoort het niet tot het universitair onderricht, den
grootsten, den zegenrijksten invloed op de kracht en de toekomst van den Staat en op het volksgeluk uitoefent. »
Mijn doel, bij het schrijven dezer enkele bladzijden is, heel
beknopt natuurlijk, te doen uitschijnen dat, wat den invloed
van het volksonderricht, en van de volksletterkunde betreft,
deze niet voor 'dien der wetenschap, van de universiteit, van de
hooge literaire kunst, onderdoet. Evenmin hunne waarde.
Het is zeker, dat de universiteitsprofessor, de man der
wetenschap, de groote 4dichter, de literaire kunstenaar eene
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hoogere wij(hng hebben ontvangen clan de volksonderwijzer en
de volksschrijver. De wetenschappelijke man, de geleerde, de
meester der letterkunde, behooren bij het hooger volksonderricht.
lagere onderwijzer, de volksscihrijver, bij het volksonderricht.
Het is wel waar : de ,vetenschap, de moderne wetenschap, de
moderne wetenschap vooral, heeft stellig een stoffelijk doel;
loch haar doel is niettemin tevens van een meer edelen aard,
en talrijk zijn de geleerden, de wetenschappelijke mannen, die
de wetenschap uit zuiveren aandrang beoefenen; ook treft men
onzer hen groote dichters in den vollen zin van het woord aan,
al hebben zij geen enkel vers geschreven; ik noem slechts Jacob
Grimm en Pasteur. Ook de kunstenaars, Welk yak zij beoefenen,
beoefenen de kunst om haar zelve; storten hun gevoel nit, zonder nevendoel, hoewel men hier ook niet uitsluitend mag wezen.
Vroeger heb ik aangetoond, dat de bouwmeesters onzer kathedralen, hallen en raadhuizen, dat velen onzer grootste schilders,
behalve dat hunne voortbrengselen tot de hoogste kunst behooren, eene leerende strekking hebben; dat Virgilius zijne « handgedichten » schreef om het Romeinsche yolk lief de tot den landbouw in te boezemen en daarover nuttige raa'dgevingen mede te
deelen, en dat Vondel de poezij aanzag als een middel om zijne
medeburgers te stichten. Zou iemand durven loochenen, dat
Vondel en Virgilius groote dichters, dichters bij Gods genade
waren?
Het lager onderwijs strekt zich uit over de massa onzer
bevolking. Daar zijn zeker kinderen van zes tot veertien jaar
die, of wel in de voorbereidende afdeelingen der Middelbare
Scholen, Atheneums, Colleges en Seminaries hunne opleiding
ontvangen, in pensionaten verblijven of wel te huis privaatonderricht genieten; ik kan hun percentage zelfs niet bij benadering schatten, en statistieken ontbreken. Hun getal is stellig
betrekkelijk gering. Men mag zeggen, dat gansch ons arbeidend
yolk slechts lager onderricht ontvangt. Hier, in onze Kempen,
en waarschijnlijk overal op het platte land, de gansche bevolking.
Als lagere onderwijzer te Antwerpen en te Leuven heb ik mij
kunnen overtuigen dat vele kinderen van de begoede burgerij
de lagere school bijwonen. De overgroote meerderheid der Belgische bevolking ontvangt daar hare opleiding. Daarom heet de
lagere school de Volksschool, heet het onderricht, dat daar
gegeven wordt, het Volksonderricht; het woord Volk in de
breede beteekenis genomen, die wij er vroeger reeds aan hechtten. De lagere school is this nit haren aard een volksinstituut,
en haar onderricht hoeft een volksch, een echt-populair karakter
te hebben. Vroeger heb ik reeds herinnerd dat negentig per
honderd van de bevolking der lagere school na het einde van den
schoolplicht geen onderricht meer ontvangt. Ik heb daar op
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gedrukt, ten einde op de noodzakelijkheid van de beperking der
programma's te wijzen.
Ook op de vereenvoudiging der programma's, op het wezenlijk volkskarakter, dat het onderwijs- en opvoedingsstel der
volksschool moet kenmerken. Doch, daarover wil ik heden niet
uitweiden. Wel over het overgroot belang van het volksonderricht, van de volksopvoeding, over de verheven taak van den
volksonderwijzer.
Gelijk ik hooger zegde, woont de overgroote meer'derheid
der Belgische kinderen slechts de lagere school bij. De schooltijd
duurt van zes tot veertien jaar.
In zijn « Tooneelspel van het Menschelijk Leven » vergeiijkt
Bilderdijk het leven van den mensch met een tooneelspel. Hij
zegt 'daarin :
Het jonglingschap is 't eerst bedrijf
Van 't menschelijke leven,
Men weet, die akten gaan tot vijf
Zij einden met ons sneven.
hit eerste toont den schrandren man
Wat uit het drama worden kan,
Zoo 't naar de kunst wordt afgeweven.

Het eerste tijdperk is de schooltijd. Ik ben geenszins van
plan te doen uitschijnen van hoe groot gewicht deze leeftijd, met
het oog op het gansche bestaan van den mensch is ; noch van welk
overwegend belang het onder,richt en de opvoeding in deze jaren
zijn. Zeker, de kiemen van het karakter zijn reeds daar : de
eerste ontwikkeling begint voor den schooltijd; beide nemen
zelfs aanvang onmiddellijk na de geboorte. Doch met de schooljaren vangt de karaktervorming, de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling voor goed aan. De kinderen, de jongens even-ids de meisjes, toonen wat zij later als mannen en vrouwen zullen zijn. De schrandere man, hij die een scherp oog heeft,
bemerkt wat nit die kinderen zal worden. Zij zullen worden wat
zij van hunne ouders, van hunne nabestaanden hebben overgeerfd : de omgeving heeft, van hunne geboorte af, een zegenrijken
of veederfelijken invloed uitgeoefend, en blijft dien uitoefenen;
‘doch zeker blijft de school, wat de opvoeding betreft, een hoofdfactor, en, wat het onderricht aangaat, voor de meeste leerlingen
nog meer.
Nu zou het ongepast zijn op dit karakter der Volksschool,
op haar belang, zelfs de aandacht te vestigen.
In de Volksschool wordt geleerd, wat het yolk nocidig
heeft; het onderwijs staat in den dienst van het praktische leven;
het beoogt vooral de verstandelijke, zedelijke en nattionale ontwikkeling.
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Over een enkel yak enkc lie wooriden : over het taalotAerricht. Het kind, dat op zesjarigen ouderdom ter schole komt,
spreekt een gewesttaaltje. Dit taaltje is het juiste afbeeldsel van
zijn gemoed, van zijnen geest, van zijn innerlijk leven, van
gansch zijne personaliteit. Gedurende acht jaar ontwikkelt de
cdderwijzer dit taaltje tot de algemeene letterkundige taal. Hij
leert het kind deze taal duidelijk, geartikuleerd spreken; hij leert
die zuiver schrijven. Doch deze taalontwikkeling houdt gelijken
tred met de verstands- en gemoedsontwikkeling; het kind worth
bekwaam gemaakt om later in de volksletterkunde het zuiverste
genot te vinden, om zich zijn levenlang te ontwikkelen. Welnu,
ik heb den grootsten eerbied voor de wetenschappelijke taalstudie onzer hoog-,ere onderwiisinrichtingen; maar is dit elementair
taalonderwijs aan de groote meerderheid der bevolking, niet van
even groot belang, van even verheven aard ? En dan spreek ik
nog niet van de andere vakken, die in de volksschool onderwezen worden, en die, behalve dat hunne kennis het volkskind
in zijn praktische leven onontbeerlijk is, terzelfdertijd met zijne
taalontwikkeling, zijne algemeene geestesontwikkeling bevorderen.
Daarbij, of liever daarboven, staat de opvoeding. Want deze
is stellig in de volksschool van hooger belang, dan het eigenlijke onderricht, hetwelk slechts een middel daartoe is. De kinderen, de kinderen die later de meerderheid der bevolking zullen zijn. tot de beoefening van alle ,deugden, hen tot goede burgers, echte vaderlanders, goede menschen opleiden, waarlijk de
waarde van het Lager Onderwijs kan niet hoog genoeg geschat
worden. Daartoe zijn zeker geldelijke opofferingen onontbeerlijk; doch de meening dat dit het voornaamste, ja, het eenige
middel is om dit doel te bereiken, is een verderfelijke waan.
Beroepskennis, en meer nog toewijding vanwege de leeraars,
hun voorbeeld, de medehulp van alien, vooral van hen die met
het gezag zijn bekleed, is en blijft de hoofdzaak.
Over de volksletterkunde heb ik herhaalde malen gehankleld; het kan dus mijn plan niet zijn thans haar wezen en hare
vereischten te bespreken. Aileen wil ik er bier op wijzen, dat
zij zich, evenals het volksonderwijs, tot de gansche bevolking
richt. Dit wil niet zeggen, dat zij geene echte kunst blijft; ook
voor de hoogstontwikkelden belangwekkend moet zijn. Maar
zij is vooral in den dienst van het yolk dat handenarbeid verricht, voor wien zij eene ontspanning, eene verpoozing moet
wezen, en dat recht op eene letterkunde heeft. 1k zal niet zeggen, dat het het hoofddoel van den volksschrijver hoeft te zijn
te moraliseeren en te onderwijzen; hij moet door zijn temperament, als kunstenaar, zortder dat hij dit beoogt, een veredelend
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kunstenaar zijn, wiens werk, terwiji hij zijn yolk roert en veredelt, ten zegen strekt van dit yolk.
Toch ben ik van meening, dat de volksschrijver de belangen, zeg ik liever de behoeften, van zijn yolk, van zijn klienteel
in het oog dient te houden. Hooger herinnerUe ik dat onze
schilders en bouwmeesters het doel van hun werk nooit uit het
oog verloren. En niet alleen de christen kunstenaars. Twijfelt
men of zij die onze hallen, belforten en raadhuizen tot stand
brachten, hulde Wilde brengen aan den handelszin, den gemeentetrots onzer voorouders, en dat zij bezorgd waren om
hunne scheppingen aan hun doel te doen beantwoorden? Dat
Rembrandt van Rijn bij het schilderen zijner Anatomische Les,
van de Nachtwacht, Bartholomeus Van der Heist bij het malen
van « De Schuttersmaaltijd », niet alleen hunne artistieke inspiratie volgden, maar ook de verhevenheid van het onderwijs
wilden doen uitschijnen, aan den vaderlandschen trots hunner
medeburgers voedsel geven?
Hoe dikwijls heeft Conscience ons het doel van zijn rusteloos streven niet ontwikkeld? Vaderlandslief de, stamtrots, mannendeugd, huiselijkheid, familiegeest, liefde voor den arbeid,
tevredenheid, godsdienstzin heeft hij deze deugden niet aanhoudend aangepredikt? Heeft hij ons niet tijtdrukkelijk verklaard,
dat hij voor het vermaak zijner lezers schreef? En was het wel
noodig, dat hij dit exprofesso deed ? Straalde dit niet door in
gansch zijn werk, om slechts « De Leeuw van Vlaanderen » en
« De Loteling » te noemen?
De godsdienst heeft kerken en eene liturgische en stichtende
letterkunde; het staats- en gemeentebestuur parlementsgebouwen
en raadhuizen, het onderwijs scholen, pedagogische- en leerboeken noodig.
Ons yolk heeft behoefte, dringend behoefte aan eene yolksletterkunde. Sleeckx en Conscience, die zeker tot onze besten
behooren, hebben er herhaaldelijk op gedrukt, ons yolk krijgt
nicer en meer zin in het lezen ; het is van onzentwege plicht daarin te voorzien. Kunst alleen is niet genoeg.
« Kunstzin en fijne smaak kunnen veel bijdragen tot verhooging van het levensgenot, en zijn daarom wel waardig aangekweekt te worden », zegt Smiles. Voor mij onderschat de
Engelsche moralist de kunst al te zeer ; zij is de verhevenste
uitdrukking van den nationalen volksgeest, versterkt dezen en
is weilicht de hoogste glorie van een yolk, maar, waar de
schriiver er bij voegt, « dat deze verhooging van het levensgenot niet mag geschieden ten koste van deugdelijker eigenschap•
pen, ten koste van rechtschapenheid, oprechtheid en waarheidszin », is men in. verplicht zijne ziSde te houden. !en gezond,
krachtig, deugdzaam yolk draagt ook niet weinig bij, tot de
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versterking zijner innerlijke kracht, en strekt de natie niet minder tot eer dan eene bloeiende kunst en al hare vakken. Daarom
acht ik een degelijk volksonderwijs en eene goede volksletterkunde niet minder hoog, dan een uitmuntend hooger onderricht
en eene verhevene kunst; beide zijn noodzakelijk voor het
wezenlijk volksgeluk, evenals een oorlog slechts gewonnen
wordt door de harmonische samenwerking van de officieren en
de soldaten.

Gedichtengroei bij Gezelle
Lezing door Al. WALGRAVE, briefwisselend lid der Academie.
« Gedichtengroei » was de titel van een boek dat ik liet verschijnen in 1914, en, met een hoofdstuk vernieerderd, een tweede
maal in 1923. Daarin wordt beproefd, voor een aantal van Gezelle's gedichten, hunne vOOrgeschiedenis te vinden in den
geestesinhoud van den Meester, dat is : in zijn leven, zijne omgeving, zijne studie, zijn geheugen, zijne schriften van alien aard.
Het belang daarvan bestond naar mijn oordeel hierin, dat de
groei van een gedicht uit de ziel van een Dichter, niet kan veropenbaard worden zonder het leven van die ziel in haar eigen
wezen te doen kennen. En dat is altijd aantrekkelijk. Tevens kon
het niet anders, of de aldus beschouwde gedichten kregen een
verklaring, veel dieper dan bloote woorden- en zinnenuitleg,
verdeeling en stijlstudie, die gewoonlijk verdorrend en schoolmeesterachtig werken, tot schade van de poesie.
Onze collega Vermeylen, in zijn boekje over de geschiedenis
der nieuwste Vlaamsche ietteren, volherdt edelmoedig in zijn
bewondering voor Gezelle, op wien hij zelf hoogst gewijde woorden toepast. Toch zegt hij aan 't einde, bij de nieuwste dichters :
« Gezelle heeft geheel afgedaan », en dat, zegt hij, omdat de
jongeren geen eigen vreugd of smart, maar zakelijken kijk op
de Bingen uitdrukken willen. Ik geloof niet aan dichtkunst die
enkel-objectief is. De dichter, de jongere niet het minst, mengelt
zich zelf met de wezenlijkheid. Maar, hoe dat zij, Gezelle blijft
iemand dien men niet ongestraft verwaarloost.
1k was dan ook blij dat onze Secretaris, uit verscheiden
onderwerpen die ik hem voorstelde, dit voor mij uitkoos, want,
mijn Gezellestudie was een beetje aan 't rusten.
Waarmede nu aangevangen, in den overvloed van mogelijkesLof ? Ziet, dat moest juist treffen, daar valt me een boekje in
handen van den IJslandschen Jesuiet Pater Svensson, vertaald
door mijn oud-leerling P. Van der Veken, en ingeleid door ons
medelid D r Persijn. Nu, IJsland heeft met Gezelle jets te maken,
en meer dan Nonni en Manni, de twee IJslandsche jongens, ooit
gedacht hebben. Laat dan aan « 't sterke rotseneiland in de
bruisende zee » zoo Andersen het noemt, de eerste stof geven
voor deze nieuwe bemerkingen bij Gezelle's Gedichtengroei.
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Aan 't einde van eene Verzameling ult de nagelaten snippers.
van zijnen Oom (1) , geeft Caesar Gezelle een afdruk van wat hij
noemt Alburnbladen, cigenlijk een notaboelzje uit den leeraarstiid van den Meester. Het zijn ontwerpen en zelfs inleidingen
van uitgaven over volkskunde van West-Vlaanderen, verder
opgaven van gedichten, sommige half of heel gemaakt, of met
een enkel beeld opgeteekend; ook al onderwerpen voor schoolwerk van zijne jongens, in 't Vlaamsch of in 't Fransch, o. a. :
Dieu envoie la pluic — la terre repond a Dieu.
Het wierookvat.
i•Angelus....
Le pécheur.
Adieu du pecheur qui part pour l'Islande.
enz. , enz....
Bemerkt dat laatste daar. Afscheid van den visscher die naar
I jsland vertrekt. Dat werd opgeteekend in 1858 of '59. En sla nu
het Rijinsnoer open, van den ouden Gezelle ; daar leest ge, in
Lentemaand het leutig gedicht : IJslandvaarders, geteekend
14 januari 1897. Bijna veertig jaar afstand tusschen de kiem en
de bloem.
Kunnen wij den groei eenigszins nagaan, in de gedachten
el-, de gevoelens van den Dichter ? Laat ons beproeven.
De priester, de taalkundige, de Vlaming Gezelle, hadden
redenen om met IJsland bezig te zijn.
De Priester. Men hoort en leest zoo dikwijls : Hadden ze
Gezelle niet tegengewerkt, niet wederhouden, hij zou dit en dat
groots geworden zijn : Dat zijn menschelijke gissingen zonder
veel grond en zonder eenig nut. Hier is echter een andere gissing,
op Gezelle's woord en daad gegroeid : Hadden zijn Vader en
zijne geestelijke Overheid hem niet tegengehouden, hij ware
zendeling geweest, in Engeland, in Amerika, in de Noordsche
landen misschi?en. Dien wensch en die verzuchting vindt men
ill zijne brieven en gesprekken van toen hij nog in 't Seminarie was; en in de jaren '60 zat het nog altijd in zijn hert te
werken : zendeling
Het kwam er niet van, maar van in Rousselare reeds vormde
hij zendelingen onder de studenten. Zij trokken weldra op naar
de missiehuizen van Scheut en Parijs, mar 't Americaansch
Seminarie te Leuven, naar 't Engelsch Seminarie te Brugge,
en in 't begin der jaren 60 gaan sommigen al naar hunne bestemming : wij vinden er in Engeland, in Schotland, op de Fewer(1) Zantekoorn. Nagelaten voltooid of onvoltooide rapelingen van
Guido Gezelle's dichtveld, bijeengebracht door Caesar Gezelle 1923.
Brugge Excelsior. ».
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eilanden, in IJsland, in Amerika. Zij blijven met hem in betrekking ; hij schrijft :
Laet ons gemeenschap houden : beloven van schrijven, later, uit
Engeland, America, Noordpool enz... Vlaenderen ter eere, als Vlaming,
in 't Vlaemsch » (14 Fehr. 1861).

In IJsland werkte eerst een zijner naastbekende leerlingen
Emiel De Kiere, uit de klasse van Hugo Verriest en Eug. Van
Oye. Hij werkt mede in Rond den Heerd en, konit hij naar
Vlaanderen over, hij is op bezoek bij Gezelle te Brugge. (1) Deze
neemt iedere gelegenheid te baat om IJsland en de Noordsche
landen aan zijne lezers te doers kennen, om de mission in die
streken aan te bevelen. Te hunnen voordeele geeft hij in 1860
zijn Noordsch en Vlaamsch Messeboeksken voor hen bedelt
hij bij vrienden en lezers, zoo te zien is nog in «Rond den Heerd»
1870. (2) Uit hunne mededeelingen en verhalen, zoo schriftelijke als mondelingsche, ontstaat in geest en hert van Gezelle
een helder beeld van die poolstreken, en een ware trek daarnaartoe. Dat toont bij hem den Priester-Dichter weer zoo duidelijk !
Dichter: want is niet geloofelijk hoe die verbeelding opbouwen kon, uit allerlei bouwstoffen, nit gesprek en lezing. Zoo
leeft hij nu eens in Rome, dan in 't H. Land, dan in Armenie
of Egypte, dan in de Poolstreken, en hij, die nooit v ether dan
Engeland reisde, kan u die verre landen voor oogen tooveren
alsof hij er geweest en geleefd hackle, ja beter dan sommige
reizigers. Priester : want immer is 't uit eenige hooger-godsdiendat zijne ziel die
stige oorzaak ; om een godsdienstig
streken bezoekt.
Een samenspra ak tusschen eenen Engelschman en eenen
IJslander, door De Kiere voor «Rond den Heerd» 1866 vertaald,
geeft een heele beschrijving van het eiland en zijne bewoners.
Er is daar spraak van den Geysir, den hoogen « spuiger » van
kokende water, van Thingvellir, van vierberg Hekla, van
Uslandsch reisgerief en eten : « Gij zult caffe vinden, Mijnheere,
en dat goo caffe, want de IJslanders maken daar veel feeste
van.... beuter die misschien een beetjen te sterk zal smaken,
maar dat en doet er niet a,an ; gedroogden visch » enz...
't Is ook met betrekking op Dekiere, dat ik 't woord « IJslandvaarder » de eerste maal onder Gezelle's pen zie vcrschijnen.
De jonge missionnaris was overgekomen, einde 1866, nadat hij
reeds verscheidene brieven over godsdienstige belangen zijner
zending naar ((Rond den 1-Teerd» geschreven had. Nu brengt de
(1) Later was hij in Noorwegen en in Montana (Amerika) waar
1i; spoorloos verdween, denkelijk vermoord op rein.
(2) Op bl. 407. Dekiere wordt er nog vernoemd als in de Noordermissie.
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Opsteller zijn gesprek met hem aan de lezers over : « de levende
woorden des geloofszendelings, die zooveel beter nog als geschreven letters 't geen hij gezien, gehoord en beleefd heeft,
uiteen kunnen doen. »
(( Hoe kunt gij u verwarmen, als gij daar zijt ? » Dit is
zeker wel eerie van de eerste vragen die men den Ijslandvaarder
toestiert.... » (11 Januari 1868) .
Verder, bij prenten van 't Rendier, van 't Noorderlicht, of
de Viervlage, zoo de Vlamingen zeggen, geeft de Leeraar en
zegger Gezelle zijnen uitleg, in (lie spreukentale die men maar
bij hem alleen tegenkomt ; waar hij b. v. zegt van de bewoners
der Poolstreken : (( de Adamskinderen die God naast de vervrozen draaipekkels van de wereld gezet heeft » of waar hij de
voeren van 't Rendier beschrijft : « het en is niet zeer zinnelijk
van smake ; 's zomers knaagt het de groenigheid die 't vinden
kan, en 's winters scheert het de rotsen tot het minste pijleken
mos of dat er te vinden staat, en het weet er onder de sneeuw
met poot en hoornen achter te komen. »
Zoo groeide 't beeld van IJslands bodem, menschen, gewassen en beesten stillekens aan in dat vasthoudende Dichterbrein
op, eerst en meest omdat een priesterziel dat brein bezielde, die
belang stelde in de christen toekomst an dat land. (1)
Dan de taalkundige.
Reeds in de woordenlijst aan 't chide der eerste uitgave van
Dichtoefeningen, zien wij dat de schrijver steunt op de Scandinaafsche talen. In 1859, den 15 Mei wordt hij, ik weet niet door
welke invloeden of betrekkingen, lid van Het IJslandsch letterkundig genootschap te Reykjavik en te Koopenhaven : « Hid

Islandska Bokmantafelag. »
Het zou belangrijk zijn te weten hoc Gezelle daarin kwam,
en welke briefwisseling, in Vlaamsche, Deensche of IJslandsche
taal, hij met dat genootschap gevoerd heeft. Zeker is het, dat hij
sedertdien het IJslandsch, dat oud-Noorsch, zorgvuldig bestudeerd heeft, en dat al wat IJsland betrof, in geschied- en taalkundig opzicht, hem immer bleef boeien. Overal zien wij daar
speur van : in zijn Uitstap in de Warande, waar hij bij den
-1-Valvisch de oude IJslandsche visschersboeken tot getuigen roept,
of bij den Otter den naam van 't waterdier bij uitstek « tot in
't noordste IJsland » wedervindt. Zoo, later, in Loquela, haalt
hlj menigmaal, met voorliefde, IJslandsche woorden en spreuken
aan om Vlaamsche woorden te -verklaren. Volgens hem is «ors
(1) De bewondering voor de Vlaamsche zendelingen, overal, maar
vooral in 't Noorden van America, zit altija, ook later, in Gezelle's
geschriften. Zie b. v. bij 't laatste woord : Zwartfrok van de A anttekeningen na Hiawatha. 1886.
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eigen dagelijksch mid Vlaamsch» de oudste en haar zelf «'t gelijkmatigst volgende » van de germaansche talen « het IJslandsch
daargelaten » voegt hij daar aan toe. (1) .
Bij een Bier verklaringen vind ik 't \voord «Uslandvaarders»
NN eer. Onder de Zuid-Afrikaansche plaatsnamen merkt de
Loquela-opsteller den naam « Vlaadfontein » op. « Dit laatste, »,
gaat hij voort « brengt mij Vladderman te binnen, den name lien
onze Vlaamsche IJslandvaarders op IJsland en bij de Uslanders
dtagen. » (2)
Hij weet nog jets dergelijks te vertellen in Biekorf 1897 :
« In IJsland zijnder dellingen, leegten, tusschen de bergen, die
over zeer oude tijden, vol lava, of bergsmalt, geloopen zijn, en
die hedendaags zoo effen liggen als een ijs. Zij heeten ook
Vlamen, en die daarop wonen heeten zooals wij, iloeiningi of
Vlamingen. »
Vlaamsche IJslandvaarders dus !
Buiten zijn priesterlijke en taalkundige belangstelling is ei
nu nog eene, de belangstelling van den Vlaming, die altijd in, ;t
genegen preuschheid alle Vlaamsch bedrijf en werk en invlok,,I
op den vreemde nagaat. Het is hem altijd een genoegen te spreken van de Vlaamsche wevers die naar Engeland en de Vlaamsche
boeren die naar « Oostland » voeren, van de Vlaamsche beschavers in Noord- en Zuid Amerika en Afrika, van de Vlaamsche
namen die tot in 't verre Rusland, nog getuigen van oude nederzettingen alginder. Zoo zijn hem ook dierbaar de Vlaamsche
visschers die soms lange tochten maken, hoog in de « Noordzee »,
dat is, voor hen, op de Doggersbank en de Groote Vischbank,
en niet zelden tot IJsland toe : dan zijn zij de IJslandvaarders.
Vroeger, tot omtrent Gezelle's flood, waren er Oostendsche
en Blankenbergsche visschers, die wel eens op eigen krachten
hunne zeilsloepen tot op de IJslandsche kusten brachten. Zij
maakten die vaart van Paschen tot September, en vischten
ginder met de kolle : den hoek of haak, aan sterke lijnen, achter
kabeljauw. De visch werd aan boord gezouten en in vaten gedaan,
en wanneer al de vaten vol waren kwam 't schip weer naar huis.
Die van De Panne, Oostduinkerke en Nieuwpoort vaarden echter
veel meer naar IJsland, niet op hun eigen schuiten, maar aan
boord van Duinkerksche zeilbooten of goeletten. Ook zij werkten
met de kolle. Hedendaags geschiedt de k-abeljauwvangst door
de Vlamingen meest nit Oostende, op stoomvischsloepen. Dr
tochten zijn veel korter en talrijker, en 't visschen gaat met de
(1) Loquela 1883. 95.
(2) Log y . 1882. 27. Zie nog over IJsland en Ijslandsch in Loqu
1881. 27. — 1883. 29, 43. 64. — 1886. 54. — 1890 87 — 1891. 38, 47, 53.
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korre, dat is 't sleepnet. Zoo zijn thans ook de Uslandvaarders
met den vooruitgang meegegaan. (1)
Gezelle was immer de visschers genegen. Reeds in Dichtoefeningen lezen wij :
1( Aloude kinderen van Vlandrens oude boorden,
... Gij, die Been taaie schel, maar swanselende baren,
met scharre en riester niet, maar met uw kiel doorboort...»

En in Tijdkrans
Zijn daaglijksch brood, in 's waters wanden
meet ook de visscher zoeken gaan;
0 neerstig yolk, bij voile manden
hoe geren zie 'k uw vrome handen
den welverdienden loon ontvatin!

Zijn latere gedichten : Stornte op zee, en De Visscher zijn
prachtbeelden, uit medevoelend dichtergemoed, van 't Teed, de
vreugd, en de vroomheid der visschers. Wat wonder dan, zoo
hij die stoute Vlamingen nog bijzonder eert, die een band maker
tusschen 't eigen land en 't land van zijn jeugdige zendingsbekommernissen, het oude Noorsche IJsland?
Aldus waren de IJslandvaarders hem 't dichten weerd. Nu
zult gij mij voorzeker zeggen, of denken, stilletjes : is dat een
lange Oremus over zulk een kort gedichtje !
Ilc antwoord daarop : uitleg is altijd uitteg. Iets uiteen-doen
vraagt lange omwegen. Een gedicht spruit voort uit een ziel en
lichaam, uit een geheugen, een gemoed, een inhoud van vele
geziene, gelezene, bedroomde en beminde dingen. Al wat ik gevonden heb, en nog meer voorzeker, heeft Gezelle lang vervuld
en eindelijk in roering gebracht : ontroerd, bewogen tot het gedicht. Wellicht had hij, zooals 't meermaals gebeurde, zijn oude
jaargangen van Rond den Heerd zitten doorblaren en herlezen,
en was hij nog eens gevallen op die Reize in IJsland, in 't eerste
jaar, en aldus van 't eene op 't andere tot op den huidigen
Vlaamschen visscher die naar Ijsland stiert. Misschien ook
had hij pas geledert, te Oostende, zulke visschers zien optrekken. Misschien was 't na dat aanschouwen dat hij zijn oude
herinneringen aan Usland weer ophaalde, tot inhoud en vorm
op malkaar pasten, en 't gedicht uitvloeide. Hier is het nu. Ik
vind ze prachtig, die volksche samenspraak tusschen Dichter
en Visscher :
1) Deze inlichtingen yerschafte mij E. H. E. De Spot, gewezen
aalmoezenier ter zee, te Oostende. Ilij hebbe mijnen dank.

- 680 IJSLANDVAARDERS.
O Visscher die uit visschen gaat
naar I Jsland, en wilt oversteken,
hoe 'n schrikken u. de winden niet
die schip en lieu de lenden breken ?
De winden zal
ik binden aan
den mast, en mij
doen vorengaan !
O Visscher, die het land nit loops
uw huis, uw vrouwe, uw kind, uw erve
hoe 'n vreest gij niet dat dit, aleer
gij wederkeert, of dat, u sterve !
Me 'n roeks ! in meeof tegenvaart
dat God bewaart
is wel bewaard !
O Visscher, die uit visschen gaat
naar IJslands koude en kale boorden,
hoe vindt gij daar den weg naartoe,
den verren weg, in 't hooge noorden ?
De stierman op
zijn sterren past,
en 't visschersvolk
is naaldevast !
En hoort gij niet hoe, gram en grouw,
De wulven en de beren huilen,
en smakken om uw' schamele schuit
hun diepe en donkere watermuilen ?
'k en vreeze in dit
mijn akkerland,
noch berentee
noch wulventand I (1)
Den walvisch hoe en vreest gij niet
matroozen, en de haaientanden,
en 't ongruw zonder name dat,
bij nachte, doet de schepen stranden ?
'k en vreeze voor
geen ongruw, dat
al 't diepste van
de zee bevat !

(1) Aan 't einde van Laatste Verzen winden wij een eersten wore
van doze versjes : Noch wolvengier, noch evertand.... en vreest die
lieeft gezond verstand.
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n 't vier dat uit de bergen springt,
hoe 'n vreest gij niet, ontvreesde lieden,
die noordwaarts uwe zeilen zet
en zoekt uw land vaarwel te bieden?
Zoo God mij helpt
ik ga van hier,
en vare vast
deur 't helsche vier !
0 Schipper, die naar Ifsland gaat,
hoe 'n zal u dit niet angstig maken,
dat, zeven masten hooge, aldaar,
beet water heete bronnen braken?
Is 't water heet?
Matroozen, haalt
den caffiemoor,
en caffie maalt !
Heel Ifsland is een klippe, daar
te zien, een oordtje benter hooge
Been kruid en is : hoe staat daarop
zoo nagelvast uw herte, uw ooge ? (1)
'k Heb benter tot
de bomme, hoort,
en bargenspek,
en bier aan boord!
0 Schipper, zijt ge uw Leven moe,
en Het gij liefst, in zee gesmeten,
uw lijk, in 's waters ingewand
de wormen en de visschen eten ?
Sint Pieter heeft
de zee begaan:
dat hij bestond
durve ik hestaan!
Vaarwel dan, en goe dagen op
uw verre reize ! Ik zie u zinken
allengskens... Ei ! den mast nu, nu
niets anders meer cis water—blinken!
Vaarwel! Gerake
ik thuis weerom,
zijt, Vlanderland,
mij. . . willekom!

Zoo was het dan, dat Guido Gezelle, minder dan 2 jaar v6Or
11........

(1) Gezelle wist wet dat er op IJsland vruchtbare plaatsen zijn
en zomersche groenigheid, maar hij spreekt naar algemeen uitzicht
en volksgemeen weten.
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zijne dood zelf het onderwerp voltooide van een schoolwerk,
dat hij als 28-jarige leeraar aan zijne knapen opgaf.

**
In die geschiedenis van « IJslandvaarders » sprak ik menigmaal van Rond den Heerd, Gezelle's weekblad van 1865 tot 1871.
Ontelbare kiemen en zelfs scheuten van gedichten zijn er daar te
vinden. Het is volstrekt ondoenbaar, zonder Rond den Heerd
Gezelle te kennen, ook in zijne gedichten, zoo vroege als late.
Hoe is het mogelijk, daaraan te twijfelen, en altijd voort Gezelleverklaring te willen dOOrdrijven zonder den eersten en voornaamsten getuige Gezelle zelf, die overvloed van eigen denken en
vcelen in dat weekblad neergoot Loquela en Biekort zijn daarbij
kostelijke bronnen, doch Rond den Heerd blijft de allerbeste.
Maar dan moet men hem gestadig leven, herlezen, en bedroomen... zoodat men ten slotte in Gezelle's ziel dOOrkijkt en leeft.
Natuurlijk is daarbij een zekere kennis noodig van tijd, menschen
en omstandigheden, in het blad verondersteld, en voor sommige
gedichten en zinspelingen is dat zoo gemakkelijk niet.
Voor andere gaat het lichter, omdat het gaat over bekende
zaken uit natuur en dagelijksch leven.
Ik zal u nog eens een voorbeeld geven. Daar wij nu toch
uit IJsland komen, laat ons wat verwijien bij Gezelle's wintergezichten. Het zal ons wat verkoelen bij 't zomerweer.
Ziet, in 't eerste jaar, bladzijde 55 staat een opstel : Winterschilderijtjes. Het werd geschreven tot verklaring bij twee houtsiietprentjes, voorstellende schaatsenrijders en sledevaart. 't Is
een echt prozagedicht, en daarbij het krielt van gedichtengroei.
Hier is het eerste en voor ons opzet voornaamste deel daarvan :
WINTERSCHILDERIJTJES.
« Ghebenedijt den Heere vorst ende coude, ghebenedijt den Heere
ijs ende sneeu ! » dat bidden wij den priester geerne mee, als wij denken
op de aangename gewaarwordingen en op de gezonde oefeningen van
lichaams- en zielenkracht die de winter ons verschaffen kan.
Schoon is het in de onpeilbare lucht te schouwen, naar die duizende
en duizende sneeuwvlokskes die daar dooreen hangen te krinkelen, en
zachtjes, zonder val, bij malkander liggende, de aarde toedekken en in
slaap doffelen.
Schoone is het de sperreboomen to zien staan, den top alleen nog
trotsch en onbedwongen, de takken altemaal gebogen en gezwakt onder
den witten last, die weegt zonder te overwegen en die 't edel geboomte eene gratie bijzet die 's winters alleen te aanschouwen is.
Wonderlijk is de klank van de klokke, als ze, half besneeuwd, klaagt
gelijk een die sterven gaat, en woorden spreekt die, nauwelijks hoorbaar,
niemand en verstaat.
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Aaidig luidt de stemme des menschen over de itigesneeuwde velden,
verre verre, en 't schijiit dat de gesproken woorden wel nog zoo onwederroepelijk zijn als bij zomertijde.
Rigen is 't gekriep van de noodlijdende vogelscheppinge, als zij,
tem van den hongersnood, de menschen durven betrouwen, die wreede
koningen aller schepselen, en bedeleii gaan, — eene net gekleede
schooiersbende ! — tot voor de deure en op de vensterbank.
De reuke des winters is geen reuk van versch omroerden grond noch
wondgetordten kruiden der aarde, 't is geen asem van blommen noch
geen fragor — hoe zegt men dat ? — van rijpgeplukte vruchten; de
winter riekt naar turf en gloeienden derink, naar sperrenwierook en
steenkooldamp : de reuke des winters is odor ignis, de reuke des viers,
die zelfs in de kleeren niet en zat van de drie Schriftuurkinderen in den
gloeienden oven te Babilon.
't Gevoelen ! 0 krachtige koude, die de zenuwen snoert en spannen
doet, die, gevreesd en ontgaan, eene plage en eene ziekte zijt, die, getrotseerd en met den voet getreden, het bloed verschrikt, maar doet
terug komen gestroomd, met dien winterschen gloei die het gansche lijf
verwarmt en doortintelt met blijdzame gezondheid.
0 welgekomen winter, als het water versteend en gevangen ligt,
als de beken straten geworden zijn waar de menschen met stalen voet
op wandelen, tusschen hemel en aarde, boven water, op 't gladdige ijs.
Gebenedijde winter, die nit het kellia noorden komt, waar 't altijd
winter is en het rendier tegen den hand om 's zeerst loopt, aan den
agen zonder wiel van zijnen te kleen gegroeiden meester ! 0 noordschd vader winter, komt bezoekt en leert ons blijdzaam zijn.
Vergeet ons niet, o winter, wanneer gij van uwen hoogen zetel komt,
met' de poolsterre over uw hoofd, sneeuw zichtende uit uwe koude lingers, stijit de aderen des lands, maar de aderen niet des lichaams noch
den bloedtocht in de moedig-e Vlaamsche herten!

Bijna ieder van die vers- en rijmlooze, maar toch zoo rhytmische en beeldvolle strophen heeft later, veel later soms, hare voile
uitwerking gekregen in een gedicht van Tijdkrans of Rijmsnoer,
of ten minste heeft zij ill een of meer strophen van latere gedichten herleefd. Zoo hebben wij die tweede daar ; waar in «de onpeilbare lucht » de sneeuwvlokken « dooreen hangen te krinkelen
en de aarde, de slapende aarde toedekken.
Dertig jaar later. Rijmsnoer, -Nieuwjaarmaand : Winter-

muggen.

WINTERMUGGEN.
De wintermuggen zijn
aan 't dansen ommentomme
zoo wit als muldersmeel
zoo wit als molkenblomme.

Hun winterwebbe zal,
dat lijnwaad zonder vlekken,
den zuiverlijken schoot
van moeder arde dekken.

Ze varen hooge in 't vloe
ze dalen diepe in de ebbe
ze weven heen en weer
bun witte winterwebbe.

Ze ligt in heuren slaap
ze droomt den schuldeloozen
den maagdelijken droom
van nieuwe lenteroozen,
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Ze ligt in heuren slaap
ze droomt den wonderbaren
den liefelijken droom
van 's zomers harpenaren.

'n Wekt ze niet, 'n laat
heur geen geruchte dwinger
om al te schier ontwekt,
nit heuren slaap te springer !

Ze ligt in heuren droom
ze droomt van overvloed en
van voorspoed overal
om vee en yolk te voeden.

Daar ligt ze nu en rust:
heur zwijgend beddelaken
de wintermnggen spien't
die geen geruchte en makeiL.

Ze draaien op en af
en af en op en omme
zoo wit als melk, als meet
als molke- en runselblomme. (1)

Aileen 't beeld van den slaap en den droom der aardc is nitgebreid en maakt het herte van 't gedicht. Het komt reeds in de
kiem voor. Al de andere bestanddeelen zijn er : het wriemelende
luchtruim, de geruchtlooze vlokken, het toedekken van het rustbed der Aarde. Schaars zijn ze wat langer ; de woorden zelf, de
meest teckenende sours al, zijn in 't proza te lezen.
Vooraleer die sneeuw te laten A,vegdwarrelen kunnen wij hier
een ander opstelletje uit het cerste jaar van Rond den Heerd,
op bladzijde 443 bijhalen. Daar, bij een afbeelding van 8 sneeuwkristallen, schrijft Gezelle een van die wetenschappelijk-dichterlijke toelichtingjes, waar hij de knepe van had, en die toch za6ver
boven dergelijke dingen staan in de natuurkundige leesboeken
van onze schoolmeesters :
« De vluchtige dampen die in de lucht wentelen slaan aan, als
't koud genoeg is, en worden sneeuw. Wanneer die wordinge gestoord is

door den wind of al te grooten overlast van dampen, blijft de sneeuw
nagenoeg gedaanteloos, maar wanneer 't weder stille, de damp schaars,
en 't geluchte bijtend koud is, dan wordt de sneeuw het wonderlijkste
schepsel Gods dat er misschien bestaat. Onderstelt naaidekens, hoekskens, bekskens, priemkens, schroodtjes van de allerfijnste doorschijnlijkheid en kleente, laat die ineengezet worden tot kostelijk juweelwerk,
van den eersten kunstenaar 's lands en legt dat bij de sneeuwblomkes
die ik te winterdage altemets op mijn donkere mouwe in hunne luisterhike diamantenpracht bewonderd hebbe : 't en is er volstrekt niets bij t
Znlke lijnwaadknoopkens en haarspangen zouden 't dragen weerd zijn
Maar helaas ! Een asein, en ze zijn weg. 1VIaak gij ze weere, o mensch,
of liever zeg met mij: Looft die ze gemaakt heeft... want dat kan
God alleen!

In 't voorgaande voorbeeld was 't proza maar een kiem van
bet gedicht dat ik u aanhaalde ; hier is 't proza tot vollediger nit(1) ' t Zelfde aanschouwelijk beeld der vallende sneenwvlokken
komt voor in g Op de wagens » Rijmsnoer, twee bladzijden verder.
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beelding gekomen dan 't versje in Tijdkrans : 0 kinders van de
locht. Maar gij zult hooren dat het versje niets anders is dan een
hersmeden van het proza-opstel :
0 kinders van de locht
gesneeuwde blommigheden;
o sterrenpulver, fijn
gevijlsel van kristal;
zoo teer dat, schaars gelijfd,
gij weg zijt en verleden,
zoo haast ik, waar gij valt,
u volge en asem haal

te roekloos ! Winterdonst
die zichtbaar zijt in 't spelen
der zonnekrachten, niets
eu evenaart u hier,
't en zij.... 'k moet hooger op,
zal ik een beeld u stelen,
'k moet door de wolken heen,
tot in den helix]. schier!

Weer naar de « Winterschilderijtjes » nu. Dc « edele gratie
can 't geboomte bij genet door den witten last die hen buigen doet»
staat meermalen in de latere verzen van Gezelle. Zie Tijdkrans
eerbiedweerdig hoold en Ruwriim, maar ik wil h:er niet
dring-en. De heropleving is niet zeer blijkbaar.
Wel bij de twee volgende prozastrophen, die voelbaar makers
den eigenaardigen klaagtoon der half besneeuwde klok — en dat
nog eigenaardiger galmen van de menschenstem over de sneeuwen ijsvelden.
Die gewaarwording staat geetst door gene, afgezonderde,
erloren reke, in den aanhang van o Laatste verzen »; ze heeft
mij immer getroffen als zoo waar

« Men hoort dat 't koud is ».
Dat is 't !
In zijn vroeger stuk : « 't Edel spel der vlugge schaverdijnders » teekende de Dichter reeds dat gehoor van klok en menschentaal in den winter :
« Weet g'hoe dan de klokken klagen
hoe de klokke karmt en wee roept,
en de woorden, in den mond nog,
honderd stappen verder klinken
eer men peinzen kan : Wat zeide ik ?

Dat was 't ! Maar het staat hier in 't proza veel rijper en
veel scherper geteekend.
De klagende verdoofde klok luidt ook in 't laatste voltooide
gedicht van den ziekelijken man :
« Ik hoore 't klokspel nauwelijks
en nauwelijks de slagen
die slaan de lange stonden van
de stomme winterdagen.
't Is doof omtrent mij, alle y , en
schier dood....
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Nog beter zichtbaar is 't herbloeien van de 6 e stroof : Eigen
is 't gekriep van de noodlijdende vogelscheppinge als zij... bedeeen net gekleede schooiersbende ! — tot vO6r
len gaan
deure en op de, vens'terbank.
Ziet ze, in Rijmsnoer : 't Priest :
Weg is 't al en witgesneeuwd
al dat nog mijne oogen zagen
rechts geleen twee winterdagen.
Weg en wete 'k mij te vinden
batte en bane is doodgedaan :
snijden doen de snelle winden,
't vogelvolk moet schooien gaan
musschen en merel eten vragen
zoekende in de doorenhagen....

Of nog veel scherper, wat verder, in 't gedicht beteekenisvol
betiteld : Winterstilte
Een Witte spree
ligt overal
gespreid op 's werelds akker ;
geen mensche en is,
men zeggen zou,
geen levend herte wakker.
Het vogelvolk,
verlegen, en
verlaten, in de takken
des perebooms
te piepen hangt,
daar niets en is te pakken !
't Is even stille
en stom, alhier
aldaar : en ondertusschen
en hoore ik maar
het kreunen meer
en 't kriepen, van de musschen !

De Bente kraaien en de Rave in Tijdkrans zijn eel breeder
en prachtiger doorgevoerde enkelheden van 't algemeen vogelbeeld in den winter, ook hooren ze hier niet bijzonder bij.
Ik ga door.
Laat me u nog eens lezen die wondere plaats over de reuke.
« De reuke des winters is geen reuk van versch omroerden grond
noch wondgetordten kruiden der aarde, 't is geen asem van blommen... D
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Neen, dat is lente- en zomerreul; !
Lente :
« De verschgeroerde grond
hij riekt zoo goed
zoo vruchtbaar, in de lonken
des zonnekens weer opgestaan,
gelaafd en zatgedronken
aan 't zog, dat hem de borst
heeft toegestaan
der beke, die daar kwelt
en blinkt, vol moedervochten,
en die de goede lochten
des lenteweders wekt
in 't eerste kruiduitslaan!

Zoo luidt het negende der laatste XXXIIII Kleengedichtjes,
nit het begin der jaren '80.

Zomer :
.... dan zwelge ik in mijn longeren uw
zoo fijn gekruide locht
en eene is ons de zoetheid van
den zelfsten ademtocht.... (I)
Of in de heete, stoorende middagstonde, als de zon nit de
velden de geuren stokende is :
.... daar waait een lucht mij ommentomme
zoo noegzaam als de nagelblomme .. (2)
Verder :
... a Geen fragor — hoe zegt men dat ? — van rijpgeplukte vruchten v....

Fragor, hoe zegt men dat ? Wij hebben hier een aardig geval.
Hij zoekt naar een woord en denkt aan 't latijn fragrare, dat bebeteekent : een sterken, gekruiden geur uitgev en, zooals bij Virgilius : (( redolentque thymo fragrantia mella : de geurende
honing riekt naar den thym. » Maar hij vindt Fragor, dat niet
reuk (van fragrare) maar breuk of gekraak wil zeggen (van
frangere fr. fracas). Ell. wondere vergissing in dat hoofd : hij
heeft half voor oogen staan het woord fragum, gewoonlijk meervoudig fraga, orum, dat hij insgelijks bij Vergilius las (Egl.
II. 92) : « Qui legitis Flores et humi nascentia fraga... » en
fraga is aardbezen to zeggen. Him reuk is het dien hij in den
(1) Tijdkrans, Wonnemaand, Glycinte.
(2) Rijmsnoer, Grasmaand.
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neus heeft, en dien hij vroeger eens en later nogmaals begon te
verdichten :

« 'k Wil zoo goed en milde wezen
als welriekende aardebezen.... »
zegt hij in een Communiegedicht uit den leeraarstijd, en later
herdicht hij :

Milde en goed zoo wilde ik wezen
als roe riekende eerdebezen,
als de lelie, blank en fijn,
geurig als de rosmarijn. (1862)
De reuken der bloeiende schepping, de reuken van bladeren,
vruchten en grond, bij Gezelle, zouden echter een heele studie
afzonderlijk worden. Maar, de reuke des winters, hoe is hij dan?

« De winter riekt naar turf en gloeienden derink, naar sperrenwierook en steenkooldamp : de reuke des winters is odor ignis, de reuke
des viers, die zelfs in de kleeren niet en zat van de drie Schriftuurkinderen in den gloeienden oven te Babilon. » (1)
Wat spreukevol zin en vol scherpe waarneming ! Een echte
dichterspreuk. Ik vind wel bier en daar een gelijkenispuntje in
latere gedichten. maar we moeten verder.
't Cevoel einclelijk, van den winter.
... (( 0 krachtige koude, die de zenuwen snoert en spannen
doet... die getrotseerd en met den voet getreden, het bloed verschrikt, » maar dien « winterschen gloei » veroorzaakt, die zoo
gezond is. En dan : het ijs, waar de menschen met stalen voet op
wandelen » ! Eindelijk : « 0 winter, stijft de aderen des lands,
maar de aderen niet des lichaams noch den bloedtocht in de
moedige Vlaamsche herten ! »
Dat alles had hij reeds gedicht, in vroeger tijd, toen hij
, 't Edel spel der schaverdijnders », aan zijne studenten, door
Hugo Verriest opdroeg :

« Komt o jonkheid, blijde jonkheid,
Gij, ge en rust voorwaar, ge en slaapt niet...
't rappig ijzer blank geblonken
...c.herp gevijld en vast gevezen
aan den snellen voet, — dat past u!
Komt, geen ande en zal er bij zijn,
Komt, geen visch zijn hoofd uitsteken,
't is te koud ; maar gij, o jongling,
« 't is te koud », daar spot gij mede :
koud en is 't waar vlaamsche Borst leeft !
(1) Daniel III. 94

— 689 —
Maar hij zal 't later nog gedenken en bedichten :
't Is koud... geen vorst gemeden
maar dapper doorgetreden,
met mannenmoed en kracht
die heerd en vier veracht....

zegt hij in 1891, in een gedicht van Tijdkrans.
En als hij, een treurigen winterdag donker en killig
(( vertijloos » in huis zit, verzucht hij nog naar het jeugdige wintervermaak :
Het wintert, zonder ijs
of sneeuw ! Ach, of het snerpen
des Noordens nog een snee
mij lie . e in 't water scherpen
dat stijfgeworden ligt
en glad ! .... Wacharme, 't stinkt
van 't smoorend smokkelweer
dat zon noch mane 'n dwingt !

Zoo klonk het lied van den 66-jarige.
Aldus zijn dan de meeste wintergezichten van den ouden
Gezelle in verband met een opstel uit dien tijd, toen hij pas zijn
eerste verzen achter den rug had. Dat opstel getuigt echter, gelijk
vele andere, dat het beeld en 't gevoel immer gereed lagen in
zijn veerdig, scheppend brein.
Het is goed, waar 't mogelijk is, zulke gedichten over een
onderwerp samen te behandelen in 't nagaan v an hun groei, niet
alleen omdat zij een afgerond geheel maken, maar vooral omdat
zij malkaar belichten, en oak een zijde of een grondige verbeeldingswijze van Gezelle's kunst en leven verklaren. Zoo deed ik
thans voor IJsland en verdere ijs- en sneeuwvisioenen.

***
Denkt echter niet, dat de voorraad daarmede uitgeput is.
Hoevele alleenstaande stukken zouden wij alzoo kunnen nagaan
en zien groeien !
Iedereen kan het in zekere mate zelf doen, door middel van
de uittreksels 11 ; t «Rond den Heerd», die in den handel zijn als
Uitstaj, in de Warande en Ring van, 't Kerkelijk jaar.
Zoo lezen wij van de Spin, of Kobbe, in den Uitstap :
(c De kobben spinnen, weven, klimmen, zitten op loer in hun nette,
vangen met list en verslinden met lust het gevangene dier... Komt eene
vliege of zoo iets in die nette te geraken, zij, waar zij zit te loeren, aan
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't einde van een soort van telegraafdraad, die op 't minste beroeren beeft
tot in heure klauwen, komt uit, ziet wat er schilt, en maakt, op zijn
philosoofs, drie wijze distinction. Is 't een groote vangste die ze niet
meester en kan, ze klimt er voorzichtjes naartoe, niet te bij, en knipt
rondom de draadjes af die ze vasthouden, totdat ze wegvalt. Is 't een
kleen vliegsken, ze loopt erop los en drinkt zijn bloed. Is 't iets daar
ze heur eigen zelven mans toe kent, ze gaat het keeraafsch en achterwaards te keere, en tracht het eenen draad aan 't lijf te zetten, loopt er
rond en rond, wendt er ware linten om, in de plaatse van draden, net
zooals de Egyptenaars plachten hunne dooden ter begraving in te wikkelen ; en als dat gedaan is en de vijand, moe gewrocht, stille valt, zoo
gaat zij en smaakt zijn rustend bloed op heur gemak.
Op heur gemak, ja, zoo 't geen meeze gezien en heeft; immers de
huppelende meeze en is van geen kobbe te vangen :
de kleene dieven eet zij op
de kob,
de groote laat zij vliegen,
maar vliegt somtijds mee en binnen, met nijpers, met scharen en met
al.

0 (1)

Dat schrijft in 1866 de volksleeraar in zijn weekblad. Het is
volkswetenschap, maar de Dichter leeft en spreekt er al in. Maar
ziet nu in de Liederen, eerdichtcn et reliqua, van af de 26 uitgave ; een der stukken sedert 1880 bijgevoegd, en in de jaren '80
gedicht, is De Kobbe. Daarin spreekt eerst vooral de Dichter :
alles is rechtstreeksch gezien, gebeeld ; geen leering, maar voorstelling van een kobbe die een bie wil vangen, loch op 't einde,
niet door een meeze, maar door den dichter zeif, gepakt en gedood wordt. Toch, door die levende voorstelling, hoort men
duidelijk den leeraar van 't opstel der Warande.
De spin heeft heur net uitgespannen en zit er te spieden,
een (( bolleken » gelijk ; een bietje vliegt erin :
« Vrouw Kobbe, op heur bureel, verwittigd al te wel,
per spreekdraad even snel,
komt kijken uit heur holleken.
Verrezen van de dood
is 't bolleken,
gebekt nu en gepoot !
Het bietje beeft, het valt aan 't vechten voor zijn vet !
arm bietje, 't wendt zijn hals en zijnen kop,
zijn vlerken in het strop,
zijn beentjes en zijn billekes...
al stillekes
't vernestelt al te gaar;
terwijl de kobbe komt geschreen er boven op.

\ch

(1) R. D. H. I. 282 en 379,

Warande.

't
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Welaan, zegt zij, doornuft, « gezien en omgezien :
gij hebt een straal misschien ? »
seffens draait ze al drendelen
het bietjen, uit heur tasch
vol vendelen
van ongezwingeld vlas.
Ervaren is vrouw kobbe in 't waken van mommien !
K

Vaart wel nu, bonte bie, die bevende, al te straf
gebonden zit in 't graf ;
K vaartwel » nu zegt aan 't zonneken :
vrouw kobbe heeft 't u geroofd
en 't bronneken
uws levens uitgedoofd :
daar kijkt en komt ze alree moorddadig op u of !
Doch neen ! Nu heeft miln voet, kort recht doende, u gered:
vrouw kobbe is doodgeplet;
noch zullen zulke u hinderen
die, gierig tot der dood
him minderen
verschalken in den nood.
Weg, bietje, en ronkt nu weer in 't koolzaad, onbelet !

Gij hoort het wel : de hoofdtrekken uit het proza herieven,
dichterlijk, in de verzen : Het loeren ; de telegraafdraadhier
hier :
sPreekdraad geworden; de philosophische
« doornuft, gezien en omgezien » ; het inwikkelen, op zijn Egyptisch, tot momie ; de verlossing van 't bietje en de dood van de
spinne.
Willem Kloos, in een opstel van « de Nieuwe Gids, 1901 »,
dat over Gezelle als priester en Christen v eel dwaasheden, maar
over Gezelle als dichter veel ware en schoone Bingen zegt, haalt
ten slotte De Kobbe als voorbeeld aan. « 't Is heel eenvoudig »,
zegt hij, « het gedicht dat 'k ga aanhalen, even eenvoudig,
natuurlijk-gevoelig en sober gezegd als al Gezelle's kunst ». En
verder noemt hij het : « dit fraaie gedicht, met zijn meesterlijke
frischheid van visie en gevoel. »
11).A is waar. Toch zou Kloos verwonderd zijn, juist dit gedicht te hebben gekozen also bewijs van scat hij in zijn artikel
over Gezelle zei : « Zijn geest gaat, als hij zich tot dichten voelt
gedrongen niet aan 't bedenken, aan 't vooropstellen.... Neen,
integendeel, gelijkend aan een staat deze dichter tegenover het Zijnde, en geeft het, teer en melodisch bewogen... weer
in woorden precies zooals het op en door zichzelf bestaat. »
Jawel. Maar dit gedicht is nu juist tweeledig van ingeving.
Wel stond Gezelle altijd voor het Zijnde ; maar dikwijls, bier
hijvoorbeeld, ook voor een Gedachtenbeeld, dat door kennis,
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wetenschap, (( bedenken » dus, ontstaan en lang gedragen was.
De --letenschap van allerlei dingen : Godsdienst, natuurkunde,
aarde- en volkenkunde, oudheid en taal, speelt in Gezelle's gedichten, zelfs in de schijnbaar-eenvoudigste, een wonder-subtiel
spel. Men moet altijd voorzichtig zijn, in 't naspeuren van zijne
bronnen, want zij ontspringen nit onvermoede grondlagen, dikwijls oneindig ver en diep in zijn geheugen en zijn lev en.
In den « Ring van 't Kerkelijk Jaar » op den Vijfden Zondag
van Drie Koningen, leest men Gezelle's geleerden uitleg van
't Evangelie waar men den vijand ziet onkruid zaaien op den akker
van den Vader des huisgezins, « terwijl de mannen sliepen ». Dit
stond eerst in ((Bond den Heerd», Februari 1867. De verklaarder
spreekt over 't onkruid, over 't akkerschenden door onkruidzaaien en tom Brij, daarna over de middelen, daartegen aangewend : zegeningen der kerk en belezingen van zoogezeide waarzeggers. Hij heeft boeken v an zulke mannen gezien, en daarin
gevonden, naast hier en daar `vat onzin en geheimdoenerij, sommige gebeden d i e allerschoonst zijn en zeer oud moQten wezen.
Daarvan geeft hij cen lang voorbeeld, toonende hoe de Menschwording des Heeren, zijn vasten, doopsel, leering, lijden, dood
en verrijzenis daar wet te passe worden aanroepen.
Het laatste deel Bier belezing is aldus :
Elide al zoo waarachtig als Joseph en Nicodemus God almachtig,
Jesum Christum gebenedijd, van den kruise deden, ende leiden het
ons Heeren in een nieuw steenen graf, van daar is hij nedergedaald ter hellen, om zijne vrienden te verlossen, en de poorten der
hellen te sluiten ende te binden, den helschen vijand te verhielen ende
te verpletten, zoo bidde ik God almachtig dat de oorm (1) ende dit
venijn, ofte deze schadelijke beesten ook dood moeten zijn ende blijven ende dat deze vrucht, deze terwe mag zuiver zijn ende gebenedijd, bewaard ende beschermd van zwart graan, van den donder ende
bliksem ende hagel, ende van alle onkruid : dat bidde ik, door al de
verdiensten Jesu Christi ende door zijne glorieuse verrijzenisse ende
hemelvaart. In den name des Vaders, ende des Zoons, ende des heiligen Geest. Amen ».

Daarover merkt Gezelle aan :
« 't En zou mij niet verwonderen hadde ievers een Bis,schop, om
de superstitie uit te roeien, zijne volkeren dezen landzegen voorengeschreven ende gemaakt. Hoe doordrongen en doorkneed en is hij immers
niet van den geest der heilige Kerke ! Hoe treffe–de, het zuiver graan
neffens de zuivere vruchtbaarheid van Maria te noemen, en met het geboren worden, lijden en begraven des Zalgmakers, de geboorte, perike-

(1) worm,
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len, begravinge van het edel koorngraantje te verbinden, dat eenen
laatsten zegen eindelijk toegewenscht wordt en een vruchtbare wederopkomste, door de verrijsenisse en de Hemelvaart Christi ! D
(( Het zegenen der bezaaidhede » had de Dichter weer ontmoet, bij 't vertalen van Hiawatha, in en vOOr 1886 :

« Zegenen zult ge ons mahiz, tavond,
en den ommegang er rond gaan,
tegen 't kwaaddoen van de wormen,
tegen mascher, grijmte en ongruw,
tegen Wagemin, den koorndief,
tegen Paimosaid, den nachtaief ! »

Wel, slaat nu Rijmsnoer op, in Zaaimaand, en leest het gedicht : De Zaaidhede.
Aarde, laat uw lenden open
onder scharre en riester (1) gaan ;
laat de zaaite, erin gedropen,
regen, locht en zonne nopen
om, gekeend, weer op te staan.
Doch, wat zal 't der zaaiten baten,
regen, locht en zonneschijn ;
arbeid, in en uit der maten ;
's menschen doen en 's menschen laten,
heet ze God niet leefbaar zijn !
Grimme nachten, bange dagen,
nat en drooge, koud en heet,
wolkenbreuken, donderslagen,
musschen, wormen, hagelvlagen,
staan, onwillig, al gereed.
Hoe dan zult gij, arme kenen
leven kunnen, ongestoord,
die nu zit in 't land verdwenen,
vast en veilig, als gij henen,
eenmaal, uit der maiden (2) boort ?
Heere God, die hebt geschapen
levinge ons in de aarde, 'n laat
niet, wanneer de zaaiers slapen,
over nacht, des vijands knapen
deren 't ingezaaide zaad !

(1) Ploegschaar en strijkbord. (2) uit de mulle aarde, den be-

werkten grond.
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Vogelnebben (1), hoenderteenen,
wormen, onkruid allertier;
hagelslag en dondersteenen
grijmtauwe (2) , ate (3) en roest (4) , medeenen
scha van water, scha van vier :
Al zoo waar als God, verrezen
van de dood, is opgestaan,
moet het altemaal, nadezen,
krachteloos op dit kooren wezen
't geen de vijand heeft gedaan.

Bemerkt wel, het gedicht is opgevat in den Zaaitijd maar
voltooid en geteekend op 17 April 1895, drie dagen na Paschen
van dat jaar. En zoo kunt gij tevens verstaan dat, van al de
mysterien in de oude Belezing vermeld, hier alleen de Verrijzenis
Ons' Heeren wordt aanroepen over 't graan. Maar de drie laatste
strophen zijn oogenschijnijk uit die bezwering gegroeid.
Om tot laatste voorbeeld, van den hak op den tak, van een
crud landgg,bed op een. nieuw loopgetuig te springen, neme ik
nu in Rijmsnoer, Herfstmaand, 't gedicht Het Schrijwiel, dat is
de Veil:), de Fiets.
In zijn uitgave (( Keurdichten van G. Gezelle verklaard en
toegelicht, Deel II » zet Caesar Gezelle de volgende aanteekening
bij dit gedicht :
Het schrijwiel of de fiets was eene splinternieuwe uitvinding in
Gezelle's tijd, en hij was meer ingenomen met het oude dan met het
nieuwe. « 'k Versta niet », bekende hij mij « hoe ne mensch hem daar
kan op recht houden » ; hij nam de nieuwe halsbrekerij maar met kleine
geestdrift op : getuige de onderstaande strofe genomen uit een satire
nog onuitgegeven en waarin de dichter den ouden tijd boven den nieuwen
prijst :
Men ziet er met wielen nu tusschen hun beenen,
de menschen omverre rijen grooten en kleenen
de strate is te nauwe voor al hun beslag
dat zijn me_cle mannen van 'k wensche u goendag-.

Ik laat het onbesproken, of Gezelle, in alle zaken, liever het
oude zag dan het nieuwe. 'k Geloof het niet, want hij was in
menig opzicht een v6Orlooper, dus een vernieuwer, een baanbreker en een stichter. Maar, transeat. Wat de jongere naamgenoot
echter zegt : (( in Gezelle's tijd was het schrijwiel een nieuwigheid », dat moeten wij eerst Bens bezien. In welken tijd van
Gezelle ? Op den dag toen hij aan zijnen neef zou bekend hebben:
(1) Vogelbekken ; (2) of lugge : koorn met grijmte (earie) besmet ; (3) Wilde haver ; (4) ook Roste auwe, Heuning : to rouille,
graanziekte.
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« 'k en wete niet hoe ze daarop recht blijven », dat was ten tijde
van neef's studiejaren, toen hij op vacantie kwam bij zijn oom,
laat ons zeggen in de jaren 1890? De bicyclette, onze huidige
velo met luchtbanden en keten was toen een nieuwigheid, maar
er bestonden reeds lang « velocipedes ». Ik heb nog het model
-gezien met een zeer hoog voorwiel en klein achterwieltje, in de
jaren 1880, maar nog was dat niet het eerste. De vroegste velocipeden waren er met een voorwiel nets grooter dan ze nu zijn,
en een achterwiel omtrent van onze gewone grootte, met de trappers recht op de as van 't voorwiel.
Welnu, in 1869 geeft Gezelle in R-d-H, daar een afbeeldsel
van en schrijft er uitleg bij, die bewijst 1° dat hij de zaak goed
bekeken beef t, en 2° dat hij, toen reeds, dezelfde eigenaardige
luimigheden dacht en voelde, die in 't gedicht van 1896 tot citing
komen. Meer, de woorden zelf van 1869 geven kiem en scheut
voor die van 1896.
Zooals gewoonlijk, is 't eerst taalles die we krijgen. Ze waren
met veel geleerde menschen aan 't beproeven geweest, om velo=
ciPede in 't vlaamsch to zeggen, en Gezelle had een ouden
Vlaming, die geen fransch kon zijn vader waarschijnlijk —
den naam van den eersten keer hooren vinden :
Kijkt, zei Papatje, met verwonderinge, als 't den eersten wielman
zag voorbijrijden, « daar rijdt er een op een wielpeerd ! »
Jongens die vader zijnen gastok beschrijden en die met het leerken in beider handen rond de kamer draen... de die rijden wer op een
stokpeerd zegt men ; zoo, de gasten die een koppel wielen tusschen hun
beenen voortterdten... rijden, met recht, dunkt het mij, op een wielpeerd,
en dat is ook geheel en gansch in den oudvlaamschen zin gesproken. »

Ik laat kortheidshalve de beschrijving van het toenmalig
c wielpeerd » hier weg, al is zij ook merkweerdig, omdat Gezelle
al de deelen zoo schoon verstaanbaar noemt en uiteen doet. Van
belang echter voor 't latere gedicht is dit, waar hij van de trappers
p gdales
spreekt :
« Uwe voeten zet gij... slinks en rechts, in de geterdten die met eene
vrange aan den asse van 't rijwiel staan, en gij doet het gelijk de
vic evers, op en neere, overhands met uwe voeten. »

Gelijk de wevers ! Juist ! De wevers trappen aan het wee f.
getouwe, niet waar ? En zoo vindt de Dichter van 1896, in zijne
vergelijking uit 1869, 't schilderend woord waarmee hij aanvangt :
Lustig, op zijn loopgetouwe
wielt de wielman, eer als gij
tiene telt, u gei en gauwe
twintig vademen voorbij.

Zulk een getuig zou 'k wel willen, dacht hij voort, kon bet
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onbeschreden loopen ; en zoo valt hij weer van den titelnaam

Schrijwiel op het oude beeld Wielpeerd :
0 Geren zou 'k een Latjen hebben
dat mij, gaande of in den draf,
lustig liet zijn stalen rebben
springen op of springen af.
Dat bleef staan naar mij en wachten
stond ik zelve een wijle of twee ;
dat mij volgde uit eigen krachten
als een levend peerd gedwee.
Op nen ruin, ja, wilde ik rijden,
een gerid van vleesch en been,
maar geen krepel wiel becshrijden
dat niet weg en kan, alleen... »

Dat alles staat al in knoppe, in 't opstel van R. d. H.
27 jaar tevoren. Hij legt er, toen reeds, uit, hoe een mensch
op 't wielpeerd recht blijft (bl. 356) : « Bolt een vijffrankstuk
— een wagewiel zeggen sommigen — over tafel, en het blijft
overkant voortloopen zoolange als de kracht die uwe hand
gegeven heeft niet tenden gewrocht en is : zoo is 't ook met
het wielpeerd en zoo kan 't dienen tot een zinnebeeld en kortbondige leeringe voor den mensch : altijd vooruit, neerstig en
onvermoeibaar ; blijft gij staan, gij valt ! »
Dezelfde toon en lach zitten in zijne vergelijking tusschen
wielpeerd en andere peerden :
« Voor ne mensch die absluut niet meer en wil te voete gaan en
Gods eerde betreden, daar en zijn hoegenaamd geen betere peerden om
op te rijden, als de wielpeerden : zij en moeten noch eten, noch drinken,
noch slapen, noch niets.
.... De wielpeerden en hebben maar een groot miszitten, bij al die
,
gaven, en 't is dat ze wat Licht van afsmijten zijn in 't eerste, maar die
ze kent en het rijden gewend is, hij kan ermee het beste peerd den asem
afrijden.
Wacht tot dat ge 't ziet !»

Is dat nu niet geheel 't zelfde als 't einde van 't gedicht?
Hoort :
« Dat en kunt gij, wiel van stale,
zonder hulpe, en 'k moet uw lijf,
zittend op en af uw zale
draven doen, door mijn bedrijf.
'k Late u varen, 'k ga te voete,
'k hou mijn vuisten vrij en los,
of en hebben ik meer geen moete, (1)
'k hure een wagen, 'k hure een ros.
(1) Of, heb ik niet meer ledigen tijd. Moete : loisir.
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Vaart mij wel ! — Ei, afgestegen
zie 'k u staan, die vooren zijt
twintig vademen, verlegen:
man en peerd den asem kwijt !
Lustig gaande, gei en gauwe,
niet zoo driftig gansch als gij,
groete ik, wielman, u, in 't nauwe :
blijft gij staan, ik ga voorbij ! »

Het schrijwiel, rijwiel, wielpeerd ; de velocipede, vela,
fiets was dus wac nieuws in Gezelle's tijd, ja, toen het
zelf nieuw was in de jaren 1860 ; maar hij kende 't alras in
heel zijnen bouw, met al zijn gaven en gL'.breken. Hij laat het
aan de liefhebbers, maar, man van leven en natuur, vriend
van de vrije wandeling, en immer stille spoker, houdt hij
met den afgejaagden en nooit rustigen spoeteraar gezapig den
zot. Maar ook meer niet. En in 1896 was hij, met verouderen,
nog niet veranderd van meening, en 't nieuw gedicht en :s
maar verklanking en « concretisatie » van 't leerend weekthadopstel. Gezelle bleef Gezelle, in luim, in woord, in beeld,
in gedachten. Een koP. En zoo is dit gedicht niet alleen een
onnoozel versje op, over of tegen den « Velo ». Het is, voor
die zijne historie kent, eene ,00rkonde onder vele, tot kennis
van Guido Gezelle's guest.
Ten andere, (lit is waar voor zijn heele Dichtwerk. Het eene
lied verklaart en steunt het andere ; zij vullen malkaar aan, zooals ook de overige schriften van den Dichter doen. Alles komt
bid hem uit eene, dezelfde, altijd haar wezen getrouwe ziel : die
van een Wijze, die Christen, Vlaming, Dichter is. Zijne prozaschriften, vooral in Rond den Heerd, zijn meestal echte gedichten, hoewel onvolgroeid in maat, en klank, en bee ld. Nooit blijft
ci c Dichtgeest gansch onuitgesproken. En daarom zeg ik nog,
en meer en meer overtuigd : Gezelle heeft noch 30, noch 20,
noch 10 jaar gezwegen, zelfs niet als Dichter. Zeker zijn er doovere jaren, maar de stilste zijn dan niet die men dacht : de jaren
'60, die volgen op Rousselare; neen, de 3 of 4 meest uitgedoofde
dichtersjaren zijn een weinig na 't verhuizen naar Kortrijk :
1873-75, en nog zijn ze niet geheel flood. Voor de verstandige
Vlamingen, die niemand onbewust willen nazeggen, ware de
lezing van die proza-opstellen al lerleerzaamst. Buiten den flit.
slap in de Warande en den Ring van '1 Kerkelijk Jaar, thans
heruitgegeven, ligt er nog zoo veel in Gezelle's blad to rapen !
Kon men dat herdrukken, en dan vender een uitgave der gedichten met alle mogelijke omstandigheden d i e ze toelichten, dat
ware een grooten dienst aan Gezelle's gedachtenis, en aan de
waarheid bewijzen ! 'k Wenschte dat ik bet zage, en dat ik
mochte zeggen : ik heb mijn deel gedaan !
Vollezeele, 14 Juli 1926.

Vergadering van 4 Augustus 1926
Waren. aanwezig : de HIT. Prof. Dr. L. SCHARP& bestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de HH. K. DE FLou, Dr. L. SIMONS, G. SEGERs, Kan. Dr.
J. MUYLDERMANS, Kan. Am. JOGS, FRANK LATEUR, Prof. I)r.
J. MANSION, 0. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof.
J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. J. J.
VANDEVELDE, J. JACOBS, Prof. Dr. J. PERSYN, Prof. Dr
M. SABBE, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER en J. SALSMANS S. I.,
werkende leden.
Lieten zich verontschuldigen : de HH. A. VERMEYLEN,
onderbestuurder, Is. TEIRLINCK en HERMAN TEIRLINCK, wcr•
kende leden.
**
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Juli-vergadering; het wordt goedgekeurd.
*
**

Kroonorde. — De Bestuurder wenscht den heer SEGERS
hartelijk geluk ter gelegenheid van zijn bevordering tot Commandeur in de Kroonorde, waarop de heer Segers Bestuurder

en Academie van harte dankt voor de blijken van genegenheid
Welke hem te Bier gelegenheid te beurt vielen. (Toejuichingen.)
*
**

AANGEBODEN BOEKEN
Door de Regeering:
Universite de Gand. Recueil de travaux publies par la Faculte
de Philosophie et Lettres, 57° fasc.: Un hOpital du Moyen Age et tine
abbaye y annexóe. La Biloke de Gand. Etude archeologique par L.
VAN PUYVELDE, professeur ordinaire a l'Universite de Gand.
Revue beige des livres, documents et archives de la guerre

1914-1918. IP Serie No 5-8, Janvier-avril 1926.
Ilibliotheque de la Faculte de philosophie et lettres de l'Universite
Miniatures
et a 011ie.
de Liege. Fasc. XXXIX: Les Manuscrils a LTi
nients des Bibliotheques d'Athênes, par A. DE
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Bulletin de l'Institut historique beige de Rome. 5 1i1e fasc.
Door het Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap, te Batavia:
Tifdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel 65,
of 1. 4, 1925.
Oudheidkvndig Verslag. 1925. l e en 2 e kwartaal.
Door Prof. Dr. M. SABBE, werkend lid:
SABBE (MAURITS),

Door Dr. J.

Peter Benoit zijn Leven en zijn werk.

VAN MIERLO,

briefwisselend lid:

Een Reeks valsche kronieken van Christophorus Butkens, door
Dr. J. VAN MIERLO jr., S. I. (Overdruk uit Analecta Praemonstratensia, t. II, 19261.

Door den E. H. JAN BERNAERTS, te St. Jans-Molenbeek :
Pen pak nummers van Vereenvoudiging en een twintigtal brochures over de Spellingkwestie en over Vlaamsche Beweging.
*
**

MEDEDEELINGEN

door den Bestendigen Secretaris.
1°) Onthulling van het Standbeeld van Pater Adriaan
Poirters te Oisterwijk. — Brief van 3 Augustus, waarbij de heer
A. Huybers, namens het Poirters Comae, de Academie uitnoodigt een afvaardiging te willen zenlden ter gelegenheid der onthulling van het standbeeld van Pater Adriaan Poirters, te
Oisterwijk, op Zondag 19 September as. — De HH. Kan. Dr.
J. MUYLDERMANS en J. SALSMANS nemen aan de plechtigheid
bij te wonen.
2°) Onthulling van het Grafmonument van Dr. Hugo
Verriest, op Zondag 8 Augustus, te Ingoygem. — De Heeren
Prof. Dr. L. SCHARPI en 0. WATTEZ worden aangeduid als
vertegenwoordigers der Academie.
*
**

MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSIEN
1°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taalen Letterkunde. — De heer Prof. Dr. L. SCHARPg , secretaris, legt
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig, de heeren : Prof. J. vv-ERcouLLIE, voorzitter, Prof. Dr. J. MANSION, ondervoorzitter, KAREL DE FLOU,
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Kan. Am. Joos, Dr. L. GOEMANS, Dr. L. SIMONS, Mr. L. Wu,LEMS, J. JACOBS, leden, en Prof. Dr. L. SCIIARPI, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) ;en perkamenten handschrift-fragment, door Dr. A.
STRACKE ter opneming in de Versl. en Meded. aangeboden. —

Benoe'rning van twee verslaggevers.
Worden benoemd de HH. SCHARYir; en WILLEms.
2°) De schrijver van het gedicht der Vrouwcn Heimelicheit.
— Lezing door Mr. LEONARD WILLEMS.
Door Mr. L. Willems wordt mededeeling gegeven van
tekstkritische wijzigingen, bij fragmenten van den Physiologus,
uitgegeven door wiilen Nap. de Pau w (in liiddelnederlandsche
Fragmenten, uitg. der Kon. Vl. Acad., 1893). Onder dank van
de leden, wordt voorgesteld en aangenomen de lezing op te
nemen in de Verslagen en Mededeelingen.

2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal= en Letter=
kunde. — De heer 0. Wattez, secretaris, legt venlag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de HH. Dr. L. SimoNs, voorzitter, G.
SEGERS, ondervoorzitter, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, FRANK
LATEUR, Prof. Dr. L. SCHARPA, Dr. J. PERSYN, Dr. M. SABBE,
leden, Dr. VANDEVELDE, hospiteerend lid en OMER WATTEZ,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) Handleiding bij de tractische studie der niet-parasitaire
m;icrodrganismen en TroPisch-algologische aanteekeningen.
Twee verhandelingen door Dr. PAUL VAN OYE aan de Academie
ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden. —
Verslagen van de HH. VANDEVELDE en Is. TEIRLINCK.
Dr. VANDEVELDE leest de verslagen, die om opneming verzoeken van beide stukken van Dr. Paul van Oye in ecne of
andere uitgave der Academie.
De Commissie geeft hare toestemming.
2°) Willem Zeebots, van 1647 tot 1682 kloosterling in de
abdij van Perk en daarna pastoor te Wakkerzeel.(Voortzetting.)
— Lezing door Dr. L. SiMONS.
Dr. L. Simons heeft het over het bijbelsch tooneelstuk
Joseph en namelijk over den droom van Phan o, die door de
Wijzen van Egypte wordt verklaard. Spreker leest deze verklaringen en commenteert ze.
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De lezing van Dr. Simons zal later voortgezet -warden.
31 Bijdrage tot de Bio-bibliographie van Bernard Nieuwentijt (1654- 1718 ). — Lezing door Prof. A. J. J. VANDEVELDE.
Dr. Vandevelde bespreekt het bock Het Gebruik der
Wereldbeschouwingen van Nieuwentijt, gedrukt bij Johannes
Pauli to Amsterdam in 1730.
Dit is eene soort van encyclopedie van natuurlijke wetenschappen dienende, gelijk de schrijver zegt, « tot overtuiginge
van ongodisten en ongeloovigen ».
Nieuwentijt schreef nog in 't Nederlandsch Gronden van
Zekerheit en in 't Latijn werken over wiskunde.
De mededeeling van Dr. Vandevelde zal opgenomen worden
in de Verslagen en Mededeelingen.

***
DAGORDE.
1°) Verecnvoudigde Spelling. — Ingevolge een schrijven
van den heer Minister van Wetenschappen en Kunsten werd in
vergadering van 4 Augustus het hieronder volgend voorstel aan
het oordeel der Academie onderworpen :
(( Het schrijven van enkele e of o in plaats van dubbele
e of o in opene lettergreep, uitgenomen wat de e betreft op
het einde der woorden (b. v. zee), zou voortaan niet meer
als Pout aangerekend worden. »
Na bespreking, waaraan de HH. Kan. MuvLDERmANs,
Mr. WILLEms, P. SALSMANS, Dr. SABBE en GUSTAAF SEGERS
deel namen, word het voorstel door elf stemmen op 16 van de
hand gewezen, met deze bedoeling dat geen vrijheid in de
gebruikelijke spelling zou worden toegelaten voor dat NoordNederland in dien zin uitspraak heeft gedaan.
2°) Prijsvragen voor 1927 en volgende jaren. — Narnens de
Commissie voor Prijsvragen brengt de Bestendige Secretaris
verslag uit over de gehouden vergadering en deelt aan de
Academie de lijst mede van de prijsvragen welke de Commissie
voorstelt. — Die voorstellen worden door de Academie goedgekeued. Vie de lijst op de volgende blz.)
3°) Lezing door Gustaaf Segers : Volkswetenschaj en
Volksletterkunde. — Op voorstel van den heer Bestuurder
beslist de vergadering dat de lezing in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE

LIJST
DER

UITGESCHREVEN PRIJSVRAGEN
rerslagen en Mededeelinpen 1926.

N. B. — Al de hieronder uitgeschreven prijsvragen moeten
beantwoord worden uiterlijk dein 10 December van het vorige
jaar : derhalve, de prijsvragen voor 1927 uitgeschreven, dienen
beantwoord uiterlijk den 10 December 1926; — die voor 1928
den 10 December 1927, enz.

Voor 1927
1. — FOLKLORE
Plantnamenkunde. — Worden gevraagd : 4 aanvullende
lijsten van volksnamen van Planten met juiste bePaling der
plaats(dorp of stad) waar de namen voorkomen.
1°) een lijst voor het gebied van de Brabantsche dialecten
(Prov. Brabant en Antwerpen) ;
2°) een lust voor het gebied van de Limburgsche dialecten
(Pray . Limburg en Noordelijk gedeelte van Luik);
een lijst voor he! gebied van de Vlaamsche dialecten
(Prov. Oost- en West-Vlaanderen);
4°) een lijst voor het gebied van Fransch171aanderen.
Prijs : 400 fr. per lijst.
N. B. — Lijsten van volksnamen, Welke reeds in bekende
werken (HETJKELS, SAMYN, PAOUE, GERTH VAN WIJK, onze
Idiotica, Nederlandsche Woordenboeken, enz.) vermeld zijn,
kunnen voor bekroning niet in aanmerking komen. Verbeelding der uitspraak (tasschen haakjes) en etymologieen (zelfs
nit den volksmond opgeteekende volksetymologieen) zijn gewenscht. Voor de bewerking volge men liefst FIETTKELs na.
2. — LETTERKUNDE.
De Engelsche invloeden of de kunst van Guido Gezelle
(metriek, stroferbouw, beeldsPraak, enz.)
Prijs : 800 fr
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3. — TAALKUNDE.
Het taaleigen van Marnix : Zijne ontleeningen aan de
volkstaal. — Zijne beeldsjraak. — Zijn aandeel in de taalzuivering.
Prijs : 800 fr
4. — GESCHIEDENIS.

Stuctie over Van Schoonbeke, Waagmeester van AntvierPen.
Prijs : 800 fr.
5. — DIALECTSTUDIE.

Men vraagt eene studie over de Vlaamsche kustdialecten
van Duinkerke tot Sluis (klank- en -cormleer, dialectgeograPhie).
Prijs : 1200 fr.
6. — LETTERKUNDIGE GESCHIEDENIS.

Men vraagt een studio over Pater Poirters, zijn letterkundige beteekenis en zijn invloed.
Prijs : 1000 fr.

Voor 1928
1. — TAALKUNDE.

Men vraagt een handbook over Nederlandsche synoniemen,
ter aanvulling en verbetering van HENDRICKX ' Handboek. De
schrijver wordt verzocht ook de Zuidnederlandsche schrijftaal in
acht te te nemen en de gevoelswaarde der woorden tot haar
recht te laten komen. Voorbeelden met oPgave van bronnen
worden vereischt.
Prijs : 1500 fr.

2. — MIDDELNEDERLANDSCH.
Welke waren, blijkens Middelvlaamsche teksten, archiefstukken spraakkundige taalboekjes, tot ± 1500 in Vlaanderen (Fransch-, Oost-, Wesi- en Zeeuwsch Vlaanderen) de
voornaamste scholen, kanselarijen, taal- en letterkundige kringen, waaruit een merkbare invloed in het opzicht van sPelling, klankleer en woordenschat, op de letterkundige en niet
letterkundige Middelvlaamsche taal is uitgegaan?
Prijs : 1500 fr.
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3. — LETTERKUNDE.

Men vraagt eene studie over de verPersoonlijkte Dood in
de Vlaamsche letterkunde van de late Middeleeuwen en de
Renaissance.
Prijs : 1000 fr
4. — FOLKLORE.

Men vraagt eene studie over ziekte en bezwering van
ziekte in het Vlaamsche Volksgelooj, in verband met de algemeene Folklore over ziekte en bezweringspraktijk.
Prijs : 1000 fr,
5.. LETTERKUNDE.

Men vraagt eene studie over de letterkundige betrekkingen tusichen Noord- en Zuid-Nederland in de XVII' eeuw.
Prijs : 1200 fr.
6. — LETTERKUNDE.

Men vraagt eene studie over den invloed van de Germaansche literatures of de Vlaamsclte letteren sedert het begin der XIX° eeuw.
Prijs : 1200 fr.

Voor 1929
1. — LETTERKUNDE.

Leven en werken van R. VERSTEGANUS.
Prijs : 1200 fr.
2. — LETTERKUNDE.

Scliets van de geschiedenis der vrome litieratuur in de
Zuidelijke Nederlanden in de 'VII' eeuw.
Prijs : 1200 fr
3. — LETTERKUNDE.

De Historiographie 'van de Nederlandsclie letterkunde met
critische bibliograPhie.
Prijs : 1200 fr.
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4. — LETTERKUNDE.
De sociale roman in Zuid-Nederland.
Prijs : 1200 fr.
5. — PLAATSNAMENKUNDE.
Studie over de blaatsnamen in eon Vlaamsche gemeente
of eon ,.)luep Vlaarnsche gemeenten.
Prijs : 1200 fr.
6. — METRIEK.
De Nederlandsche metriek in de X1/7° en de XVP eeuw.
Prijs : 1200 fr.
....,,...1................1

BIJZONDERE PRIJSVRAAG
KAREL BOURY=FONDS.
Voor 1928
VOOR DICHTERS
Worden gevraagd : tied vaderlandsche liederen voor het yolk.
Prijs : 250 fr.
Uitreiking van den prijs
jaar 1928.

op

de Plechtige Vergadering van het

ALGEMEENE VOORWAARDEN
voor al de Prijsvragen
Voor de wedstrijden worden enkel handschriften en nog niet uitgegeven stukken aanvaard. De werken dienen leesbaar geschreven en
ni het Nederlandsch gesteld te zijn.
De Schrijver zet zijnen naam op 2.ijn 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, dan kan hem de prijs geweigerd worden.

De mededingende handschriften dienen vrachtvrij, niter=
lijk den hierboven aangewezen dag, ten lokale der Academie,
Koningstraat, 18, Gent, ingezonden te worden.
Stukken na den bepaalden dag ontvangen, of waarvan de schrijver zich op eenigerlei wijze bekend maakt, worden nit den wedstrijd
gesloten.
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Alle ingezonden werken behooren van de noodige inhouds=
tale's voorzien te zijn.
Den mededingers wordt aanbevolen een volledig afschrift
van hun werk te bewaren, om dit te kunnen benuttigen ingeval
de keurraad het bekronenswaardig zou achten, maar wiizigin=
gen of bijvoegingen zou bedingen voor tot drukken kan over=
gegaan worden. In geen geval wordt het bekroonde handschrift
den inzender teruggegeven.
2ijn er aan eenig werk, dat bekronenswaardig gekeurd wordt,
wijzigingen toe te brengen, dan zal het bedrag van den prijs niet
eerder uitgekeerd worden dan nadat de keurraad het handschrift
drukvaardig zal verklaard hebben.
De Academie eischt de grootste nauwkeurigheid in aanhalingen
en 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 v,an hare wet, alle op prijsvragen ingezonden
antwoorden Naar eigendom en dienvolgens 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. Men
wende zich tot den bestendigen Secretaris.

Ingezonden antwoorden, die in het opzicht van taal, stij1
en spelling mochten te wenschen overlaten, zullen ingevolge
bijzondere beslissing der Academie, niet sneer in aanmerking
komen. ( Verslagen en Mededeelingen, jaargang 1907, biz. 155.)

BIJZONDERE FONDSEN
VAN DE VEN-HEREMANS=FONDS.
Het doel van dit Fonds is (c de Nederlandsche Taal en
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige
WetenschaPten, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van
den Ingenieur. ))
D.erhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen gesteld van Brie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennisneming
van de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het
n1 of niet Wen drukken van de aangeboden werken.
**
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KAREL BOURY=FONDS.
De Karel Boury-Prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het y olk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en to.ondichters.

***
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 interest van dit Fonds door haar gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den eisch der omstandigheden :
a) hetzij tot Let uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitge•
yen van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalktinde ,
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten up
let gebied der Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring,
liturgie, zedeleer, catechese, horniletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten, ordensregelen ;
c) hetzij tot bet 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
1, genoemde.

***

AUG. BEERNAERT=PRLIS.
ACHTSTE TIJJVAK

1926-1927

Op 31 December 1927 loopt het achtste tijdvak van den
BEERNAERT-PRIJSKAMP ten einde. Dit tijdvak strekt zich uit
over de jaren 1926-1927. 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, te Gent, uiterlijk binnen de vijf weken volgende op
31 December 1927, met vermehling op het adres : 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.

Bijdrage tot de Bio-bibliographie
van Bernard Nieuwentyt
(1654 1- 1718)
door Prof. Dr. ALB. J. J. VANDEVELDE,
werkentl Lid der Kan. Vlaamsche Academie.

Van Bernard Nieuwentyt deelt het Nieuw Biographisch
Woordenboek niets mede. Biographische aanteekeningen vond
ik in het Woordenboek van v ander Aa (1) en in het werk van
den wijsgeer-geneeskundige zelf, getiteld Gronden van Zekerheid (2) , alleen in 1720 na den flood van den schrijver verschenen; het voorbericht van dat boek is geteekend Jacob van
Ostade, predikant te Gouda, die zich des schrijvers vriend
noemt; op dit voorbericht volgt de levensschets die in de Bocksaal van juni 1718 (3) werd gedrukt.
Bernard Nieuwentyt werd geboren op 10 Augustus 1654 te
Westgraftdijk, een dorp van Noord-Holland, alwaar zijn vader
Emmanuel Nieuwentyt predikant was; zijne moeder Sara
d'Imbleville schonk het leven aan twee zonen, den oudsten
Bernard en den jongsten Eleazar. Van jongs of toonde z;:ch
Bernard zeer levendig van geest, hetgeen voor gevolg had dat
de vader hem vroeg naar school zond, met het doel hem naar
het preldikantleven te richten. De jonge student voelde zich
weldra tot de philosophic van Descartes getrokken, waarvoor
zijn vader afkeer gevoelde, en bestudeerde ook de geneeskunde
en de wiskunde.
In 1699 bracht hij een wiskundige verhandeling in het licht
getiteld Analysis Infinitorunt en kwam aldus in betrekking
geschil met Leibnitz die over het verschenen bock eenige aanmerkingen schreef. Dit gaf aanleitling tot de Eersle aanmerkingen van Nieuwentyt, tot een antwoord van Leibnitz en
eindelijk tot eene reeks Tweede aanmerkingen, Welke Leibnitz
onbeantwoord liet, en Hermann van Basel met overwegingen
besprak. Door deze wetenschappelijke besprekingen werd de
naam van Nieuwentyt in de geleerde wereld zeer g-unst:g
bekend gemaakt.
(1) Boekdeel XIII, 1868, biz. 244 ; daar wordt de schrijver Nieuwentydt met dt genoemd.
(2) Amsterdam, bij Joannes Pauli, 1720.
(3) I3oeksaal Amsterdam, juni 1718, Letternieuws, blz. 744.
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werd hij later door de zwakheid van hare veronderstellingen
getroffen en verkoos de proefondervindelijke natuurkunde, die
Boyle in Engeland op zulke schaterende wijze had doen voor•
uitga.an; hij stichtte een Collegie te Purmerend waar hij de
natuurkunde doceerde, en schreef een boek dat beroemd werd
en in 1716 het licht zag : Wereldbeschouwingen. Van dit werk
zegt vander Aa : « Zijn regt gebruik der Wereldbeschouwingen
is eene teleologie, of, zooals hij in het voorberigt zegt, eene scopologie, ter aantooning van de wijze oogmerken Gods in het
geschapene. Chateaubriand gaf er in zijn Genie du Christia=
nisme een uittreksel van. Waarschijnlijk bedoelde hij onder de
ongodisten en ongeloovigen, tegen Welke hij schreef, Spinoza
en diens aanhangers, die, hoe gunstig men ook over hem denke,
toch zekerlijk verstandelijke en zedelijke oogmerken aan God
en een doel aan de schepping ontzeidde. »
(( Het is jammer, schrijft Van Kampen (4) dat Nieuwentyt,
uit overdreven zucht om ook den geopenbaarden godsdienst te
erdedigen, verscheidene bijbelplaatsen, die hij kwalijk verstond, heeft willen ophelderen, en tot zijn oogmerk gebruiken.
Ook is natuurlijk door de reuzenschreden der natuurkunde veel
van dit werk verouderd en onbruikbaar geworden; nogthans
heeft het de verdiensten van bijna alles, wat men toen van de
natuur wist, daarin bijeengebragt te hebben, weshalve het ook
in 't Hoogduitsch en Fransch werd vertaald. »
Over dit boek, dat « na het oordeel van bijna alle, aldus in
de Boeksaal van juni 1718, waar door de allerwoestste Godversaker in syn innigste schuilhoeken aangetast, en deerlijk
overhoop gestort word » werd door J. Bernard, hoogleeraar te
Leiden, eenige bedenkingen gegaan, die in de Boeksaal van de
maanden juni en september 1716 werden besproken.
In de laatste jaren van zijn leven, werd Nieuwentyt verscheidene malen door lethargie- en voeteuvelaanvallen gekweld,
aihoewel hij nooit anders dan water tot drank gehruikte. Een
laatste aanval van lethargie tastte hem aan den Zaterdag
28 mei 1718, nadat hij nog denzelfden dag buiten zijn huis was
gegaan, en hij overleed den daarop volgenden maandag 30 mei,
om 11 ure 's avonds, bijgestaan door den eerw. Jacob Van
Ostade, predikant te Gouda. Volgens de Levenschets van de
Gronden van Zekerheid stierf aldus Nieuwentyt op 30 mei 1718;
vander Aa vermeldt den 28 mei 1718.
Bijna al de werken van Nieuwentyt heb ik kunnen lezen
en bestudeeren, alleen de volgende kon ik niet treffen :
(4) Van Kamnen. l3ekn. Ges. der Ned. Lett. en Wet. II, blz.
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Considerationes secundae circa calculi differentialis principia
(genoernd door vander Aa), — Brief aan Bothnia de Burmania over
het 27 e artikel zijner meteores, eene wederlegging van Spinoza, Amsterdam 1720 (genoemd door vander Aa), — Disputatio de obstructionibus, Ultrajecti 1676 in 4, (British Museum Catalogus).

De drie volgende boeken zijn zuiver mathematisch :
[1694 Nieuwentyt]. Bernhardi Nieuwentiit Considerationes circa
.Analyseos ad quantitates infinite parvas applicatae principia, et calculi
difterentialis useum. In resolvendis problematibus Geometrices. Amstelaedami. Apud Joannem Wolters, Anno 1694. (Bibl. Univ. Gent
Math. 719A, 17 x 11 cm., 48 blzz., 2 platen).
[1695 Nieuwentyt]. Bernhardi Nieuwentiit Analysis infinitorum,
seu curvilineorum Proprietates ex polygonorum natura deductae. Amstelaedami, apud Joannem Wolters, Anno 1695. (Bibl. Univ. Gent
Math. 719, 17 x 11 cm., praefatio + 304 blzz., 21 tafels met 87 figuren).
De 11 hoofdstukken, na de bepalingen en de lemnata,
bespreken : de curvatum tangentibus, de planorum curvilineorum dimensionibus, de corporum ex curvilineis ortorum
dimensionibus, de superficierum, lineis curvis insistenticum
dimensionibus, de curvarum dimensionibus, de mensura curvilineorum ex centris gravitatum, de maximis et minimis, de variis
calculi in analysi infinitorum generibus et methodo infinitesimali directa, de equationum in analysi infinitorum natura, et
proprietatibus quibusdam, de method() infinitesimali inversa,
miscellanea.
[1696 Nieuwentyt]. Bernhardi Nieuwentiit Consideration-es secundae Circa calculi differentialis principia. Et Responsio ad Virum Nobilissimum G. G. Leibnitium. Amstelaedami, Apud Joannem Wolters,
MDC.XCVI. (Bibl. Univ. Gent math. 719B, 17 x 11 cm., praefatio +
42 blzz.).

***
Van Het regt gebruik der Wereldbeschouwingen verschenen verscheidene uitgaven : Amsterdam 1716, 1720, 3 e druk
1741 lvander Aa) ; — Amsterdam 1715, (Bibl. Univ. Gent) ; —
Amsterdam 2e druk 1717, (Kon. Bibl. Brussel, Brit. Museum);—
Amsterdam 3' druk 1720, (Kon. Bibl. Brussel) ; — 4' druk? —
Amsterdam 5' druk 1730, (B;b1. A. J. J. V.) ; — 6' druk? —
Amsterdam 7' druk 1759, (Bibl. Univ. Gent) ; — Fransche
vertaling, L'existence de Dieu, Paris 1725 (Brit. Museum);
Amsterdam 1727 (Brit. Museum) ; 1760 Nouvelle ed. Amsterdam
en Leipzig, (Bibl. Univ. Gent); de Fransche vertaling van
1725 zou, volgens den Catalogus van het British Museum van
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religious philosopher : or the right use of contemplating the
works of the creator. I In the wonderful structure of animal
bodies. II In the formation of the element. III In the structure
of the heavens : Designed for the conviction of atheists and
infidels. Translated by J. Chamberlayne, 3 vol. London, J.
Senex, 1718, (Brit. Museum) ; 4 e edition, corr. 3 vol. London
1730 (Brit. Museum).
[1715 Nieuwentyt]. Het regt gebruik der wereltbeschouwingen,
let overtuiginge van ongodisten en ongelovigen aangetoont, door Bernard Nieuwentyt, M. D. Met kopere platen. Tot Amsterdam. Bij de
Wed. J. Wolters, en J. Pauli, op het Water, 1715. (Bibl. Univ. Gent
Phys. 85, titelplaat, portret, voorrede, 916 blzz., bladwijsers, 28 platen,
23.7 x 18.2 cm.)

Aan het begin van dit prachtig bock wordt de lezer door
een mooie fijne titelplaat verrast, geteekend J. Goeree, voorstellen'de de wetenschap die de waarheid aan het onwetend
menschdom ontsluierd. De plaat verbeeldt verscheidene natuurlijke verschijnselen, regenboog, bliksem, wolken, vuurberg, een
aantal wetenschappelijke voorwerpen. Op de schoone vrouw die
de wetenschap verbeeldt, dalen de lichtstralen van God °E°C;;
op 'den laagsten zoom van haar mantel leest men de woorden :
rerum magistra, terwijl op het voetstuk, waarop zij als een
standbeeld staat, de titel van het bock wordt teruggegeven .
B. Nieuwentyt's regt gebruyk der wereldbeschouwingen. Onder
de plaat leest men : Te Amsterdam by de Weduwe J. Wolters
en J. Pauli, 1715. Nevens de plaat, op de voorafgaande bladzijde,
treft men de verklaring in verzen, waaraan de naam van den
dichter ontbreekt.
VERKLARING
DER
TYTEL-PRENT
INATUITR-KITNDE onbeschroomt door 't onbetwist'lijk WA kR
Der ONDERVINDING, pronkt bier veiligh op 't Altaar.

s\ ligt den Philosooph, die door sigh selfs bedrogen
op syn VERBEELDING rust, den blind-doek van syn oogen.
't Veelvuldigh konst-tuigh, dat beneden haar omringt,
Leert, hoe 't regt ondersoek der dingen dieper dringt
In ware wond'ren van Natuurs verborgentheden;
Dan 't vleyende VERSTANT, 't bloot DENKBEFLT of de REDEN :
Die als ERVARENTHEIT ontbreekt, hoe trots, alleen
Ryk in gedag ten syn en arm in saak'lykheen.
Sy wyst met d'andre hand, waar ymand met vertrouwen
Fn eerbied 't heerlyk ligt der WAARHEIT kan beschouwen,
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Terwyl een STERKE GEEST, die 't ondersoek veragt,
Op desen glans vergrimt, in 't duist're van syn nagt.
Fen straal der GODHEIT vergeselschapt dese kennis
Der schepselen, in spyt der stoutste Heilig-schennis ;
En toont in 't groot HEEL - AL 't onloochenbare merk
Des SPREKERS in syn WORT, des MAKERS in syn WERK.

. ne koperprent
De titel zclf van het boek draagt een kle k
4,5 x 7,4 cm., geteekend J. Mulder, verbeeldende een kleinen
tempel waarin een brandende overgroote kaars haar licht verspreidt; aan den gevel van 'den tempel doze woorden : aliis inserviendo consumor; rond den tempel een bosch waarin vijf mannen aan het werk zijn.
Na den titel komt een schoon portret van den schrijver,
ongeteekend, en onder het portret, zijn naam Bernard Nieuwentyt, M. D. De wijze waarop het blad werd gesneden is de
oorzaak waarom de teekening geen namen draagt; op de uitgaven van 1730 en van 1759 leest men, onder de plaat Dk.
Valkenburg pinx., P. v. Gunst sculps.
[1717 Nieuwentyt]. Het regt gebruik der Wereltbeschouwingen,
overtuiginge, van ongodisten en ongelovigen aangetoont, door
Bernard Nieuwentyt, M. D. Met kopere Plaaten. Den tweeden druk.
Tot Amsterdam, By de Wed. J. Wolters, en J. Pauli, op het Water,
1717, met Privilegie. (Kon. Bibl. Brussel II 23941 Ex Libris VanHulthem, titelplaat, portret, copye van het privilegie, voorrede, 916 blzz.,
bladwysers, 28 platen, 25.8 x 20.8 cm.).
Geen verschil met de uitgave van 1715; op de titelplaat
wordt de dagteekening van 1715 behouden. Het privilegie in
naam van de Staaten van Hollandt ende Westvrieslandt is op
22 September 1716 door A. Heinsius en Simon van Beaumont
geteekend.
[1720 Nieuwentyt]. Het regt gebruik der Wereltbeschouwingen,
ter overtuiginge van ongodisten en ongelovigen aangetoont, door
Bernard Nieuwentyt, M. D. Met kopere Platen. Den derden druk.
Tot Amsterdam. By Joannes Pauli, Boekverkoper op den Nieuwendyk
bet negende huis van den Dam in Seneca, 1720. (Kon. Bibl. Brussel
VII 2050 Ex Bibl. VanHulthem, titelplaat, portret, copye van het
Privilegie, voorrede, 916 blzz., bladwysers, 28 platen, 24.6 x 19.5 cm.).
Geen verschil met de uitgave van 1717; de titelplaat draagt
nog altijd het jaartal 1715 : Te Amsterdam by de Weduwe J.
Wolters en J. Pauli 1715.
[1730 Nieuwentyt]. Het regt gebruik der Wereltbeschouwingen,
ter overtuiginge van ongodisten en ongelovigen aangetoont, door
Bernard Nieuwentyt, M. D. Met kopere platen. Den vyfden Druk. Tot
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negende huis van den Dam in Seneca, 1730 (Bibl. A. J. J. V., titelplaat,
portret, privilegie, voorrede, 916 blzz., bladwysers, 28 platen, 25.0 x
19.5 cm.).

De titelplaat draagt de aankonidiging : A Amsterdam chez
Jean Pauli, libraire 1727.
Het privilegie is geteekend A. Heinsius Vt , den Hage
22 september 1716, en ter Ordonnantie van de Staten van Hollandt ende West yrieslani at, Simon van Beaumont.
De voorrede (( Aan den leser » is langer als in de uitgave
van 1715, en gansch gelijkend aan deze der uitgaven 1717 en
1720, en daarin zegt de schrijver odder weer : u Ik hebbe in het
Nederduits geschreven om ook aan mijne Vaderlanders dienstig
te kunnen syn ». Schrijven in de taal van zijn yolk, dat is dus
zijn yolk 'dienen; na 200 jaren zijn er nog menschen die daaraan
twijfelen. Het doel van dit bock is niet alleen de wetenschap
te verspreiden, maar ook de «ongelukkige philosophen, onsekere
twyffelaars, ongelovigen, en beklagelijke Esprits forts » te overtuigen dat God bestaat.
Op het einde van het Voorberigt geeft Nleuwentyt als antwoord aan de ongeloovigen over het nieuw gebruik van verrekijkers en microscopen de volgende bewijsvoering « 1k weet
wel, dat een Ongodist tegen dit laatste in sommige gevallen kan
inbrengen : dat misschicn ten ti 4 d, als den Bvbel beschrevcn is,
de Verregez:gten, en Microsconia al in gebruik syn geweest, en
mogelyk tot soo grooten, indien niet grooter volmaaktlicit
gebragt waren, als sv in deze tvden bel :ornen hebben. Soo dat
sy het bewys hetwelk wv uit de later Utvindingen n clescive
or) eenige plaatsen genomen hebben, daar door sullen tragten
te ontwyken. Om p ier op met een woord tc antwoorcicn, gelieve
dese sigh voor to stellen. Eerst, dat school] men Astronomische
observatien van seer oude tvden, en ook daar nevens de beschryving-e van veel daar toe gehruikte werktuigen heeft, men egter
geen gevvagh van dese Verregesigten daar in vint; nogh ook dat
by de , Oude Natuur-OnIdersoekers de kleingezigten oit genoemt
syn. Ten anderen, dat van dese beide de Uitvinders, die in de
voorgaande eeuwe geleeft hebben, by alle wiskufidige bekent
syn. Sonder dat ymant uit alle gedenkschriften eenige, die
ander syn, heeft kunnen aantoonen. Enz... »
Het boek bevat, buiten het voorbericht, 30 hoofdstukken
Van de ydelheit van al het wereldsche, van al het sienlyke en
van ons selfs in 't gemeen, van eenige byzonderheden in de
mond, van de slokdarm, maagh en darmen, melkvaten en chylvoerder, hert, ademhalen, adergestel, zenuwen, watervaten,
klieren en vliesen, spieren, beenderen, van eenige saken in opsigt
van sekere schriftuurplaatsen, van het gesigt, gehoor, smaak,
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reek, gevoel, van de vereeniginge van ziel en lichaam, de verbeeldinge en geheugenisse, van de menschelyke passien of
driften en kortelyk van de voortteelinge, van de lugt, de luchtsverhevelingen, het water, de aarde, het Vyer, van dieren, voge
len, visschen, planten, hemel, van de onnoemelijke veelhelit en
onverbeeldelyke kleinheit der deeltjes, uit welke het geheel-al
bestaat, van ecnige natuurwetten, chymische natuurwetten, van
de mogelykheit der opstandige, van het onbekende.
Het is zooals men ziet een echte encyclopedic over natuurwetenschappen in verband met wijsbegeerte, met de grootste
zorgen opgesteld, en waarin hoofdstukken door een kart
overzicht worden vooratgegaan. Het opstel is echter gestadig
in betrekking met den Bijbel, waaruit talrijke aanhalingen worden getrokken om het bestaan van God te bewijzen.
Talrijke bladzijden betreffen de chemie; aldus leest men op
blz. 506 dat het antimoon door de verbranding van gewicht
verhoogt, zooals het door Boyle werd vastgesteld : « Maar dat
boven dit alles het vyer sigh in veele lichamen vast set, is uit
de experimenten, by de Heer Boyle gedaan, openbaar genoegh.
En seggen vele, dat Antimonie door een brandglas het vyer van
de sonne stralen eenigen tyd uitgestaan hebbende, swaarder
werd. »
In het hoofdstuk XXVIII, getiteld Beschouwinge van
eenige chymische Natuurwetten bespreekt eerst Schr. het zuur
en het alkali, van dierlijken als van plantaardigen oorsprong, en
weet deze te onderscheiden door de kleur van violenstroop. Na
de zouten, zeepen en loogen behandeld te hebben, stelt hij vast
dat de zwavel in groote hoeveetheid den grond onvruchtbaar
maakt en dat de boomen in zulken gronid sterven. Hij maakt
een duidelijk onderscheid tusschen de asch der planten en het
zout, dat stellig hier kaliumcarbonaat is, en dat nit de asch door
uitloogen met water wordt verkregen. Hij treedt dan in beschouwingen over het ingewikkeld maaksel van lucht, aarde, water
en vuur : « Is de lugt niet een mengsel, ja een chaos van hondert duisenden verscheiden millioenen deelen? j» zegt hij, en
gansch natuurlijk bespreekt hij het « Seer klein grondformeersel »
van alle gewassen en dieren, dat met den microscoop kan
bestudeerd worden. Want voor Nienwentyt is de micrographic
niet onbekend. Alhoewel het hoofdstuk den titel draagt van
« chvmische Natuurwetten » treft men er geen wetten in;
daarentegen worden verschadene proefnemingen grondig besproken, alsook de betrekkingen tusschen de chemische verschijnselen en de gezegden van den Bijbel.
Het hoofdstuk XXVI is gewijd aan « de onnoemelijke veelheit, en onverbeeldelyke kleinheit der deeltjes uit welke het
Geheel-al bestaat ». Daarin wordt aan de proeven en de bereke-
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druppel water niet minder als uit 20 millioenen deeltjes samengesteld is, — deze van Leeuwenhoek die tot de vaststeliing
leiden dat 2000 milliarden diertjes in een druppel water kunnen
begrepen worden. Daaruit komt Nieuwentyt op zeer logische
wijze tot dit besluit dat, vermits de diertjes met een m:croscoop
zichtbaar zijn, en de deeltjes van het water niet, « in eenen
droppel water veel meer als duisend maal duisend millioenen
deeltjes sigh waarlyk en sakelijk bevinden ». Het one:ndig klein
is, zooals men ziet, reeds rond 1700 een wetenschappelijk aangenomen feit. Zelfs berekent hij het aantal lichtdeeltjes die uit
een brandende kaars uitvliegen. (biz. 734).
Bij het lezen van het boek van Nieuwentyt, dat aihoewel
langdradig, in een sierlijke taal is geschreven, dat een belangrijke uiteenzetting der natuurwetenschappen uitmaakt, krijgt
men den indruk dat de schrijver toch meer een bewijs van
het bestaan -van God zoekt, als een wetenschappelijke uiteenzetting, en daarin is hij wel in voile overecnkomst met den titel
van zijn boek.
De zorgvuldig vervaardigde tafels geven den indruk van
zuivere wetenschap; zij handelen over anatomie, physiologic,
werktuigkun de, natuurkunde, meteorologic, werktuigkunde,
biologic, sterrekunde.

Een good uitgewerkte bladwijzer der zaken maakt de opzoekingen in het bock gemakkelijk, en geeft te gelijker tijd eene
lijst van vakwoorden over natuurlijke wetenschappen.
[1759 Nieuwentyt]. Het regt gebruik der wereltbeschouwingen,
ter overtuiginge van ongodisten en ongelovigen aangetoont, door
-Bernard Nieuwentyt, M. D. Met kopere platen. Len sevenden druk
Tegens de eerste origineele geconfronteert en van seer veele Drukfouten gesuivert. Te Amsterdam, By Adrianus Douci, Boekverkoper, op
de Nieuwezyds Voorburgwal, agter 't Stadhuys. 1759. (Bibl. Univ.
Gent H 1446, titelplaat, portret, privilegie, voorrede, 916 blzz., bladwijsers, 28 platen, 24.8 x 19.7 cm.).

Geen verschil met de uitgaven van 1715 en van 1730 waar
te nemen. Aileen draagt de titelplaat onderaan : te Amsterdam
bij A. Douci, boekverkooper 1759 ».
[1760 Nieuwentyt]. L'existence de Dieu, demontree par les merveilles de la nature en trois parties ;. ou l'on traite de la structure du
corps de 1'Homme, des Elemens, des Astres, et de leurs divers effets.
Par Mr. Nieuwentyt D. en M. Nouvelle edition. A Amsterdam et a
Leipzig, chez Arkstee et Merkus, MDCCLX. (Titelplaat, portret, preface, 584 pp., tables des matieres, 28 figurenplaten, 24.4 x 18.6 cm.,
itibl. Univ. Gent Th 133).
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De zelfde schoone titelplaat als in de Nederlandsche uitgave, met de aanteekening onderaan : a Amsterdam chez Jean
Pauli, libraire 1727, en met eene uitlegging in Fransche verzen,
bijna de letterlijke vertaling van het Nederlandsch gedicht. lie
kopij van het Privilegie is de zelfde als in de Nederlandsche uitgave. Na het portret van Nieuwentyt krijgt men de Preface en
de discours próliminaire die letterlijke vertalingen zijn van het
voorbericht, zonder den naam van den schrijver te doen kennen.
Het Nederlandsch werk bedraagt 30 hoofUstukken onder
den titel van beschouwingen; in het Fransch werk komen alleen
twee contemPlations en dan Brie deelen : 1° La structure du
corps de l'homme. 2° Des elemens et de leurs divers effets,
3° Des astres et de leurs divers effets. leder deel bedraagt een
aantal hoofdstukken.
De 28 platen zijn deze van de Nederlandsche u:tgave.

**
[1720 Nieuwentyt]. Gronden van zekerheid, of de regte betoogwyse der wiskundigen So in het Denkbeeldige, als in het Zakelyke
Ter Wederlegging van Spinosaas Denkbeeldig Samenstel ; En Ter aanleiding van eene Sekere Sakelyke Wysbegeerte, aangetoont, door Bernard Nieuwentyt. M I'. Tot Amsterdam, By Joannes Pauli, Boekverkoper op het Water, 1720. (Bibl. Univ. Gent Phil. 85 a , voorberigt, leven
des schryvers, bladwyser, 458 blzz., 27 x 20.7 cm.).

Het titeiblad draagt het zelfde koperprentje (4,5 x 7,4 cm.)
als « Het regt gebruik ». Het zeer uitgebreid voorbericht vermeldt dat het werk 'dat wordt uitgegeven het laatste is dat door
den « vermaarden schrijver ten dienst van het Gemeen had
gereet gemaakt ».
De gansche 17e eeuw is onder den invloOd van Descartes
(1596 t 1650) die, steunende op een strenge methode, het
verkrijgen van een vaste wijsgeerige overtuiging zoekt; Spinoza
(1632 t 1677) , die de vrijheid van zijne gjedachten, dank aan
zijne behendigheid om lenzen van microscopen en verrekijkers
te vervaardigen, kon behouden, kwam ook in strijd met de
Christelijk-Aristotelische wijsbegeerte. Nieuwentyt, door zijne
studieen op gebied van de micrographie en van de wiskunde,
stelide boven de zwakke veronderstellingen van Descartes en
van zijne aanhangers de proefondervindelijke methoden; maar
bijna regelmatig verliest hij den zuiver wetenschappelijken weg
met stelselmatig herhaalde methaphysische beredeneeringen.
Zelfs gaat hij zoo ver Descartes en Spinoza onder de ongeloovigen te brengen.
Het voorbericht is geteekend Jacob van Ostade, uit Gouda,

die zich des schrijvers vriend noemt, en die zooals hooger werd
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gezeid, predikant was. Daarop volgen 3 blzz. met de levenschets
van Nieuwentyt, getrokken uit de Boeksaal van juni 1718 :
« Het leven des Schrijvers. In de Maandelyke Uittreksels, of
Boeksaal to Amsterdam uitgegeven, op de Maand Junti 1718. Word
onder het Letternieuws, pag. 744 dit volgende kort Berigt gegeven
nopens des Autheurs Leven en Sterven. »

De Gron'den van zekerheid zijn verdeeld in 5 deelen waarin
de schrijver opvolgentlijk de volgende onderwerpen bestudeert .
1° Van de redeneeringswijze der wiskundigen, 2° Hoe de wiskundigen zoeken en bewijzen over zaken buiten hun verstand,
3° Het nut van de methoden der -w:skuridigen in de andere
wetenschappen, 4° Weclerlegging van 'de methoden van Spinosa,
5° Toepassing der methoden der wiskundigen tot de wijsbegeerte en tot de overnatuurkunUe.
In zijn geheel is het bock een verhandeling over logica,
met een sterk metaphysischen grond.
[1739 Nieuwentyt]. Gronden van zekerheid, of de regte betoogwyse des wiskundigen So in het Denkbeeldige, als in het Zakelyke
Ter Wederlegging van Spinosaas Denkbeeldig Samenstel ; En Ter aanleiding van eene Sekere Sakelyke Wysbegeerte, aangetoont, Door
Bernard Nieuwentyt M. D. Den Derden Druk. Tot Amsterdam, By
Joannes Pauli, MDCCXXXIX. (Kon. Bibi. Brussel V B 3906, voorberigt, leven des schrijvers, bladwyser, 456 blzz., 23.8 x 18.7 cm.).

Deze uitgave komt, op enkele kleine uitzonder'ingen na in
de uitvoering, met de eerste volkomen overeen.

Volkswetenschap en Volksletterkunde
door GUSTAAF SEGERS
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie

Wij beleven een tijd, waarin meer dan ooit tot het yolk
gesproken en voor het yolk geschreven wordt ; niet alleen, maar
waarin men ook met alle oprechtheid verlangt door het yolk
te warden verstaan : ingang, invloed, vrucht en zegen te hebben bij het yolk. En zou het in zulk een tijd niet tot de eigenaardige plichten van den letterkundige behooren, zich zelven
en anderen meer en meer duidelijk te maken naar welke rege.
len en naar welke beginselen het werk moet warden aangevangen opdat het doel bereikt worde ?
NICOL A AS BEETS.

L'envie de briller et de dire d'une maniere nouvelle ce
que les autres ont dit, est la source des expressions nouvelles
comme des pensees recherchees. Qui ne peut briller par une
pensee, vent se faire remarquer par un mot.
VOLTAIRE.

ScHilLER. Doch ein Begriff muss bei dem Worte sein.
MEPHISTOPHELES. Schon gut ! Nur muss man sich nicht allzudngstlich qualen,
Denn eben wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur recbten Zeit sich ein.
GOETHE .

De tijden zijn hard. Wij hebben eenen oorlog beleefd, gelijk
er waarschijnlijk nooit een heeft plaats gehad. Hoewel de geschiedenis sinds mijne prilste jeugd mijn lievelingsstudievak is
geweest, denk ik niet, dat de menschheid ooit van zulke ontzettende rampen getuige geweest is als van den wereldkrijg (19141918) . En niet alleen heeft nooit een oorlog in zulk kort tijdbestek zooveel menschenlevens gekost, werden zoovele familien in
roues gedompeld, zoovele steden, zoovele landerijen verwocst,
werd zoos eel huiselijk geluk, zooveel welvaart vernietigd.
De naweeen, die deze wereldramp heeft te weeg gebracht, en
die, eilaas, nog lang zullen voortduren, zijn misschien nog verschrikkelijker dan de onmiddellijke ongelukken, welke de volken te verduren hadden. De vrees, ja, het voorgevoel, dat wellicht een nog ijselijkere oorlog over de wereld mocht losbarsten.
de volken tot hunne innigste roerselen geschokt, de onzedelijkheid, de zucht naar geld, naar zingenot, naar overdreven pracht
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de verschillende voiken, ja, tusschen de verschillende standee;
het toenemen der misdaden, de schier algemeene, verregaande
ontevredenheid, de nijpende levensduurte, de afkeer van den
handenarbeid, van het huiselijk leven, ver van het gewoel der
steden; in een woord, het heropleven van de Heidensche wereld, ziedaar eenige der kwalen, welke de oorlog ons nagelaten
heeft.
En het is in zulke tijden, dat de Kempische verhaler in de
Kempische wereld vertoeft, in het malen van tafereelen uit die
wereld belhagen schept, dat hij het waagt die tafereelen
aan zijne Kempische vrienden aan te bieden. De woelige, de geschokte wereld, met hare ontketende hartstochten en opgezweepte driften ligt toch zoo dicht bij de streek, waar de onzen wonen,
en waarheen gij uwe vrienden uitnoodigt; zij is daar zoo gemakkelijk toegankelijk toe, en heeft voor de bewoners zooveel aantrekkelijks, dat zij uw iaanbod hen in hunne streek gezelschap te
komen houden van de hand zullen wjzen, of ten minste de gemoedsstemming missen om naar zijne verhalen te luisteren.
Wat den verhaler zelf betreft, mag hij getuigen, dat hij i
zijne lange loopbaan het zuiverste genot in de beoefening der
letterkunde, der volksletterkunde heeft gesmaakt, en hij dankt
den goeden God, niet alleen dat hij Hem tot op zijn vergevorderden ouderdom werkkracht en werklust heeft behouden, maar
hem zelfs de gemoedskalmte blijft schenken om in deze overprikkelde maatschappij in de reine sferen der wetenschap en der
letterkunde, niet alleen verademing, maar zeds ongestoord, ongeevenaard genot te smaken.
Te alien tijde was de studie, de belanglooze studie der wetenschap, der kunst en literatuur ; hare beoefening vooral, het
zuiverste geluk van die haar eerlijk dienden: doch nooit verschaft zij zooveel zegen, als in de tijden die wij thans beleven.
Mij schijnt het, dat vele uitverkoren geesten het geluk najagen,
waar het niet te vinden is, en schatten verwaarloozen, die in hunne onmiddellijke nabijheid voor elkeen voor het grijpen liggen;
heft is dan ook, denk ik, grootendeels daaraan toe te schrijven,
dat zoovele bittere teleurstellingen worden opgeloopen, dat zulke
nijpende verstands- en gevoelsarmoede wordt p-eleden. Het is
wellicht moeilijk te bes1 issen of de onvoldaanheid. de ontevredenheid, de zenuwachtigheid, met hun eindeloozen nasleep van
kwalen, voortspruiten uit de vlucht van zoovele menschen nit de
ideale wereld, uit het felt dat de beoefening der wetenschap, der
letterlcunde om haar 7elven al huger hoe minder aanhangers
telt; ofwel dat dit te loor gaan van den idealiteitszin, dit verwaarkozen der zuivere wetenscha p , der opbeurende kunst en
letterkunde de ontredderde maatschappij heeft teweeg gebracht-.
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Wellicht is bet een zoowel als het antler, tevens oorzaak en
gevoig.
Geen treffender voorbeeld van de beoefening der wetenschap, uit loutere liefde tot Naar, van het geluk, dat zij verschaft,
dan de groote Fransche geschiedschrijver Augustin Thierry (1) :
« Thierry's geheele leven is een toonbeeld van volharding, ijver,
zelfbeschaving en volkomene toewijding aan de wetenschap. Hij verloor er zijn gezicht, zijne gezondheid bij, maar nimmer zijne liefde
tot de waarheid. Toen hij zoozeer verzwakt was, dat hij van de eene
kamer naar de andere als een hulpeloos kind moest gedragen worden
in de armen eener oppasster, behield hij toch nog alien moed; en ofschoon blind en lijdend, besloot hij zijne letterkundige loopbaan met
deze krachtige taal : « Wanneer, gelijk ik meen, het belang der wetenschap iets weegt als volksbelang, zoo heb ik aan mijn vaderland ten
offer gebracht zooveel als de soldaat, die op het slagveld worth verniinkt. Welke ook de vruchten van mijnen arbeid zijn mogen, dit

voorbeeld zal, hoop ik, niet verloren gaan. Mocht het die zeddijke
zrelakheid helpen genezen, Welke ik voor de kwaal houde vatt het
hedendaagsche geslacht, mocht het op het rechte levenspad terugblengen enkele dier afgematte zieien, die zich over geniis aan geloof
beklagen, die niet weten wat te beginnen, en die naar een voorwerp
tan bezeiondering en aanbidding zoeken zonder het te vinden! Hoe zegt
rien toch met zooveel bitterheid, dat er in de wereld geene lucht is
voor aller longen en geen werk voor aller geest ? Is er dan geene
kalme, ernstige studie meer, en is dit niet de toevlucht, de hoop,
het veld van eer, die binnen aller bereik liggen ? Het gewicht van
kwade dagen drukt niet zoo zwaar, als de geest zich in de studie verdiept ; ieder kan daarmede zijn eigen lot bepalen, ieder zijn leven
vioardig besteden. Ik heb het gedaan, en zou het nogmaal g doen,
Ns, anneer ik mijne loopbaan weder moest beginnen ; ik zou den weg
kiezen, die mij geleid heeft tot de plaats, waar ik nu sta ; blind zijn
de en lijdende zonder hoop, ben ik dubbel gerechtigd die getuigenis
of te leggen : Er is in de wereld iets beters dan zinnelijk genot,
jets beters dan geld, ja zelfs dan gezondheid — het is de toewijding
aan de wetenschap » (2).

Dat is de taal van den man der wctenschap, van den beroepsgeleerde; doch het arbeidende yolk, het handwerksvolk,
(1) AUGUSTIN THIERRY, geb. 1795, gest. 1856. Zie zijn werk

Ans d'Etudes historiques.

Dix

Skmu Tq, Smivs spreekt in zijn beroemd boek Help lc zelf over
dezen buiten g ewonen man ; wii volgen de zeer schoone vertaling
der Nederlanclsclie uitgaaf van Help 71 zelf ! Proeven van vestkracht en
velharding uit het leven van beroemde manners door SAMUEL SMILES,
schrijver van « het leven van George Stephenson », uit het Engelsch,
blz. 306.
(2) Help U zelf door SAMUEL SMTL ,'S ; blz. 306. Dix Ans d'Etuties
historiques par AUGUSTIN THIERRY. Preface.
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heeft eene volkswetenschap, eene volksletterkunde noodig, vooral in deze beroerde tijden. Zeker is het hoogst wenschelijk, dat
ons yolk, ;hetwelk handenarbeid verricht, wetenschappelijke werken, vooral vakboeken leest; daardoor wordt het in zijn beroep
ervaren, leert het met oordeel en zakenkennis wetenschappelijke
werken doorgronden; zulke boeken bevorderen in hooge mate
zijne algemeene geestesontwikkeling, tot groot nut der verheffing van den Staat, der gansche samenleving. Ook kan het lezen
van dergelijke boeken eene bron zijn van geestielijk genot, van
ontspanning, van verpoozing na zwaren arbeid. Doch, wij moeten wel erkennen, dat onze letterkunde in het y ak der volkswetenschap weinig bevat, dat leesbaar is en aan de andere vereischten voldoet; wij kennen weinig vakboeken, die in het opzicht der stof, der indeeling, der voordracht, van taal en stijl,
wezenlijk volksboeken mogen genoemd worden.
Een Duitsche schrijver klaagt daarover wat zijn land betreft; niet al zijne beschouwingen zijn op onze toestanden toepasselijk, ons komt het echter voor dat onze Vlaamsche wetenschappelijke mannen er hun voordeel nit kunnen opdoen.
(( De kunst orn over wetenschappelijke aangelegenheden voor het
y olk te schrijven, werd door andere volken, namelijk door de Franschen en Engelschen, eerder beoefend dan door de Duitschers ; vandaar dat zij door langdurige oefening eenen voorsprong op ons hebben
bckornen, en menig afkeurend, spottend woord moesten wij hooren,
als Ue. bergriindlichkeit, Professorenhaftigkeit, Verbilcherung, (bookishness). De verklaring daarvan zal wel hierin te zoeken zijn, dat
de Duitsche geleerde, meer dan de Fransche, Engelsche en Italiaansche, zich op zijne studiekamer bij den omgang met eenige andere
geleerden en studenten beperkt, en zeer weinig met andere menschen
omgang heeft. Denkers en navorschers zijn natuurlijk tot afzondering
geneigd, en de wetenschap wint daardoor aan diepte, wijl hun veel
tijd, die anders aan besprekingen verloren gaat, gespaard blijft. In
den regel verliezen zij daardoor ook aan voeling met de algemeene
ontwikkeling van hunnen tijd, daar zij zich de in' eite niet geven
van de algemeene letterkunde van hunnen tijd te nemen. Het
moeilijkst van al valt het den hoogleeraar voor de minst ontwikklde
riassa te schrijven ; waarschijnlijk zijn de volksschrijvers van beroep
daartoe beter in staat. Wel is waar, kennen en beheersc vn zij
goed de stof, doch des te beter het opvatting,tvermogen der massa ; zij
z±:ndigen minder tegen de indeeling en keuze, putten de stof niet uit,
daar zij weten, dat de aandacht huhner lezers spoedig uitgeput is,
en laten zij weg wat in het aanvankelijk onderricht ruimte noch licht
vinden kan (1) D.
(1) W. B. R. GumPRrcHT. Der Reichskanzler, die Soziaidemokratie and die deutsche Presse. Die Gegenwart. Wochenschrift fir Literatiir und Offentliches Leben. Herausgeber : Paul Lindau in Berlin,
1F76 ; blz. 225.
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Het ideaal ware zeker, dat de auteur de grondige geleerdheid van den Universiteitsprofessor en het talent van voordracl't
van den volksschrijver van beroep hadde.
Doch het is vooral over de verhalende letterkunde, over
wat men gewoon is de volksletterkunde te noemen, over ie.
‘Tolksverhalen in dicht en proza, meest in proza — dat wij het
I'LL bben. Want dat is het wat ons yolk verlangt, vraagt, wat het
noodig heeft,, waarop het recht heeft. Dit laatste zal wel niemand
betwisten. Ons yolk, ons yolk dat handenarbeid verricht, heeft
meer dan welk ander yolk recht zijn aandeel in de producten
zijner nationale literatuur te hebben, aangezien het onzen nationalen volksgeest en onze nationale taal onverbasterd heeft bewaard, zonder Welke geene nationale letterkunde mogelijk is; ons
arbeidende yolk heeft recht op eene volksletterkunde, en wij hebben den plicht hem die te schenken, in dezelfde mate als wij den
plicht hebben hem onderwijs te verschaffen ; al ware het maar,
omdat zonder eene gepaste volksletterkunde, die de voortzetting
van het volksonderwijs hoeft te zijn, de vruchten daarvan, zoowel in verstandelijk als zedelijk opzicht, grootelijks verloren
gaan. Dat de volksletterkunde voor den volksman moet passen,
evenals het volksonderricht voor het volkskind, hoeft wel Been
betoog. Daarom zij het van nu of duidelijk gezegd : wanneer wij
de stelling huldigen, dat de volksletterkunde de voortzetting
van het volksonderwijs hoeft te zijn, willen we ihiermede geenszins gezegd hebben, dat de volksschrijver aanhoudend hoeft te
leeren, te dogmatiseeren. In geenen deele. Daarbij komt dit : de
geest van den ambachtsman moet niet alleen ontwikkeld, zijne
fantazij moet gestreeld worden, en vooral : hij moet een middel
ter ontspanning, ter verpoozing in zijn handenarbeid hebben. En
dat middel, hetwelk terzelfdertijd een middel van beschaving,
van ontwikkeling en verzedelijking is, bestaat : de volksletterkunde, die aan hare vereischten beantwoordt.
Ons yolk moet lezen, moet leeren. Coed. Daar zijn koningen
geweest, die zich met smederij, anderen die zich met horlogemaken of timmeren bezighielden. Indien deze vorsten daar meer liefhebberij in vonden dan in het regeeren, zouden zij erbarmelijke
regeerders zijn geweest. Landbouwers, timmerlie, die liever
leeren en lezen dan ploegen en schaven — en zulken zijn er —
zijn voddemans van landbouwers en timmerlie ; zij staan zich
zelven in den weg en gaan den dieperik in. Zij moeten werken,
om in hun onderhoud te voorzien ; zij moeten genoegen smaken
in hun bedriif, in hunnen stiel — daar zijn er te veel, die liever
werk verrichten dat zij niet moeten verrichten — het leeren, het
lezen is voor den werkenden mensch uitspanning, verpoozing,
zonder dat het daarom ophoude zijne verstandelijke, zedelijke,

— 724 —
esthetische kracht uit te oefenen
herhalen.

ik zal niet beu worden het te

Bitter wordt er over geklaagd, dat ons y olk zoo weinig
wetenschappelijke werken leest, dat deze werken al te veel op
de schabben onzer volksbibliotheken blijven, terwiji de lust naar
de eigenlijke literarische voortbrengselen, tot in onze kleinste
dorpen met den dag toeneemt. Dat ons yolk yak- en wetenschappelijke boeken leest, studeert; goed ; doch dat het de voorkeur
geeft aan de voortbrengselen der fantazij, is heel natuurlijk, is
een verheugend feit, en ik ga er niet voor om te verklaren, dat
ik het een geluk zou achten, zoo deze toestand lang mocht voortduren, wat hoogstwaarschijnlijk het Leval zal zijn, aangezien
hij overeenkomt, met de natuur, met het eigena grdig wezen van
oils yolk.
Het arbeidende yolk verkiest den roman, de novelle boven
de werkelijkheid. Het arbeidende yolk alleen?
« Ik voor mij, » schrijft Nicolaas Beets, « lees SWEDENBORN liever
clan BALTHAZAR BEKKER. Gij doorbladert de Mille et une Nuits met
genoegen ; een onzer eerste mannen leest ze sedert onheuglijke jaren
clagelijks. Gij gaat tooverballetten zien ; gib zijt de vrijwillige dupe
N. an eenen FAUST, eenen SAMaT, en een Chevai de Bronze. Het bovenzinnelijke, het onbegrijpelijke streelt u (1) ».

Was het Lafontaine niet, die zegde :
Si Peau d'tme m 'etait conte,
plaisir extreme.
J'y prendrais
En Jacob Grimm dan, « de schepper der Duitsche taalwetensehap, de stichter der Duitsche rechtsgeschiedenis, de grondlegger
der Duitsche mvthologie, » de man, in wien men, met zijn persoon
en werken bekend, niet weet wat meer te bewonderen, of de wouarfone scherpzinnigheid, of de duizelingwekkende geleerdheid, of den
ec:ht dichterlijken geest, of het voortreffelijk karakter, of den kinderlijken zin, den eenvoud bij zooveel groots, of de grootheid bij zooveel eenvoud (2) ».

(1) Camera Obscure van Hildebrand. Veertiendet, met zorg herziene druk. Volksuitgaaf Haarlem, de erven P. Bohm, 1883 ; Vooruitgang, biz. 273.
(2) DE VRIES. 'I oespraak ter Opening der Algemeene vergadering
N an de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 16 Juni,

1864. Zie ook : Over Kinderboeken. Gesprek met Ci'ito. Eene Voorlezing. Verscheidenheden, meest op Letterk'iindig Gebied, door NICO-
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Jacob Grimm, de roem der Duitsche wetensohap, was hit
niet de schriiver, of ten minste de verzamelaar van Kinder- und
Hausmiirchen, en strekt dit sprookjesboeksken hem niet evenzeer tot roem als zijn Deutsches WOrterbuch?
Als Lafontaine spreken velen, en meer nog denken als laid,
wat de aantrekkelijkheid der fantazij betreft, doch durven zoo
niet spreken.
De staatsman, de grootnijveraar, de geleerde leest tot zijn
genoegen de klassieke dichters der Oudheid ; hij leest Shakespeare, Vondel, Goethe en Schiller; hij leest Walter Scott en romanschrijvers van-minder allooi ; zelfs sprookjes : moet het dan
verwonderen, dat onzeVlaamsche ambachtsman, onze landbouwer
gretig Conseience en Streuvels, Sleeckx en Snieders ter hand
neemt ? Deze voorliefde tot het romantisme laat zich nog beter
verklaren, wanneer men bedenkt, dat onze arbe ; dende menschen
hun levenlang zwaar werk verrichten, de werkelijkheid aanhoudend gewaar worden, en met stoffelijke moeilijkheden to worstelen hebben, zoodat het heel natuurlijk is, dat zij zich met welbehagen in het liefelijk rijk der fantazij vermeiden. Moeten wij ons
daarom niet van harte verheugen ? Is dit geene borstweer tegen
ontevredenheid, moedeloosheid en pessimismus, die op onze dagen zooveel onheil stichten ? De arbeid in het algemeen, en de
landbouwarbeid in het bijzonder, is zeer heilzaam ter zede1ijke,
en ook ter verstandelijke opvoeding, aldus ter bevordering van
het ware volksgeluk. Ik heb dan ook vooral het oog op verhalen
uit het landbouwersleven. Wij stellen daprin onze menschen
naar waarheid, doch met den stralenkrans der poezie overtogen
voor, aan hunnen arbeid, in hun dagelijksch leven. Dat leven in
Gods open, wijde natuur leert hun de schoonbeid daarvan liefhebben, verheff hen in hunne eigen oogen. De stifle, Ih&selijke
tafereelen, het familieleven, het dory, het gehucht, het veld, het
bosch, de hei ; het verheerlijken van dit alles wapent de onzen
tegen het gejaagd, zenuwachtig leven, dat zoo dreigend rond ons
loert, en de misdaden zoozeer doet toenemen: de lectuur van verhalen uit het landleven stort moed, levensmoed, vrede, berusting, blijheid in de harten; wij moeten bet dus als een zee-en
adhten, dat ons Vlaamsche yolk zulke letterkunde bezit, daar
iiitspanning, verpoozing in 7oekt en vindt, haat- liefbeeft, al telt
zij clan ook weinig meesterstukken onder hare voortbrengselen.
De eerste vereischte van eenen verhaler, die het hart van zijn
yolk wl rakers, is, dat hij dit yolk door en door kenne, evenals
het land, waar dit yolk woont. Dit is niet genoeg, zooa l s later
zal blijken.
In het jaar 1868 werden de lezers van bet Duitsche tiidschrift Ueber Land und Meer, dat inderdaad, voor den oorlog,
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over de geheele wereld verspreid was, niet weinig verrast door
een verhaal Onverbreekbare Banden, hetwelk spoedig door andere opgevolgd werd. De verhalen speelden in Rusland, en waren
het werk van Karl Detlef, blijkbaar een pseudoniem. Zij genoten
een ongehoorden bijval, en het verwonderde menigeen, dat een
Duitsch scihrijver zoo juist Russische toestanden, Russische menschen, Russische landschappen kon beschrijven; ja, het Russische volkskarakter, de Russische volksziel zoo scherp kon ontleden. In het jaar 1874 lichtte de Bestuurder van het tijdschrift
den sluier der pseudonimiteit op : Karl Detlef was eene dame met
name Klar Bauer ; zij werd in 1830 te Swinnemunde geboren,
en stierf te Breslau in 1876.
« In de Poolsche kreitsstad Posen, waar mijn vader als landraad
was gevestigd, schreef zij « groeide ik onder de leiding eener voortreffeliike gouvernante op in al de vrijheid, welke een slechts half
landelijk leven kan verschaffen, en die onontbeerlijk is tot de ontwikkeling eener eigenaardige originaliteit. »

Hier kwam de landraad in betrekking met den landadel, en
daar de dochter iharen vader dikwijls op zijne bezoeken vergezelde, legde het opmerkzame en scherpziende jonge meisje den
grondslag van hare wondere kennis van het Slavische yolk, een
trek, die aan hare latere romans een buitengewoon belang bijzette. Na den dood van den landraad begaf Klara zich naar Rusland, waar zij aan de kinderen van een g:eneraal, die tot den
hoogen adelstand behoorde, pianolessen gaf. De familie verbleef
in den winter te Petersburg, en in den zomer op hare uitgestrekte
landgoederen, « dans ses terres » zegt de Franschman; aldus leerde de juffer menschen van allen stand en rang kennen; en in
Duitschland teruggelwerd, besloot zij hare rijke ervaringen in
den vorm van den roman te verwerken. Zoo hebben wij van
haar de verhalen Onverbreekbare Banden, Schuld en Boete,
Tot in de Steepen, Moest het zijn? Een Dokument —; wanneer
wij zien hoe juist de boer, de edelwan, de gardeofficier, de
dienstmeid, de postmeester (1) de dokter, de Duitsch geworden
Russische dame, opgemerkt zijn; wanneer wij die frissche verhalen lezen, komen wij tot hot besluit, dat de schrijfster niet

(1) De Postmeester bekleedt eene voorname plaats in de Russische letterkunde. Men mag hem niet met omen Percepteur verwarren.
De Russische Postmeester, gelijk hij in de verhalen van Detlef en o. a.
in de vertaling van de verrukkelijke novellen van Alexander Poeschkine
heet, is de ambtenaar, die op de groote wegen, de rijtuigen van versche paarden voorziet. Men begrijpt dat onder zijn oog talrijke verrassende, schilderachtige tooneeltjes plaats hebben.
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alleen over een benijdenswaardig talent beschikte, doch ook
hare stof volkomen beheerschte.
Twee Antwerpsche letterkundigen, die tot onze besten 'iy:_hooren, Jan Van Beers en Sleeckx, die Ihunne stof gewoonlijk
aan het Antwerpsche volksleven ontleenen, hebben ons ook Iandelijke tafereelen geleverd.
Aldus schetst Van Beers de verpachting van Antwerpsche
weeskinderen in eene boerenherberg
inderdaad, nu steeg
de Armmeester te midden der kamer
Deftig en langzaam op
zijnen stoel ; en stilte gebiedend
Deed hij den pachteren kond,
dat hij aan wou vangen met veilen.
Plotseling viel dan ook
het gerucht. Zij schaarden wat dichter
Om d'uitroeper zich heen,
die eenen der ouden op tafel
Klauteren deed, waar elk
hem met voile getnak kon bescliouwen.

Ia n,

De veiling begon :
Doch de Armmeester had reeds
met slepende stemme de veiling
Aangevangen : « 'k heb dus
voor twintig gulden nen pachter ! »
Riep hij ; « twintig gulden ! —
wie neemt er den jongen voor minder ?
Achttien ; — zestien ; — veertien ; —
Twaalf ; — Toe, pachter Van Hoof !
't Is de som van den vorigen jare !
Zet ge geen tientje ? de knaap
is grooter en sterker geworden ! —
Twaalf is dan het gebod ! »
Zoo nam de uitroeper het woord weer :
« Biedt er nog iemand zich aan,
om den knaap voor minder te pachten ?
Niemand minder ? Niemand ?
en 't geluk er mee ging hem ontvallen. (1)

Neen, antlers zoo beminnelijke dichter, gij zijt er niet; iiw
tafereel is de karikatuur van een tafereel uit het landleven.
Doch eerst moet ik Sleeckx nog laten optreden, om het he(1) JAN VAN BEERS. Gedichten. Levensbeelden. De Bestedeling.

246
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wijs te leveren, dat hoogstaande schrijvers, edeldenkende menschen, bij gebrek aan voldoende belheersching, gepaard met vooringenomenheid, het deerlijk kunnen verkerven.
Sleeckx dan, evenals Van Beers, was de type van den Sinjoor, van den Sinjoor, die met den dag zeldzamer wordt. Niemand sprak het Antwerpsch dialekt met zulken vollen mond, zoo
smakelijk, zoo kleurig.
In al zijn doen en laten, in zijne manieren een gestampte
Antwerpenaar. Buiten Antwerpen bestond niets dat deugde.
schilder van Antwerpsche tafereelen, van Antwerpsche menschen, ongeevenaard. Belleken Sas, Jan Savoir, Rozeken Pas-

mans, Mieken Turn/niers, Threes Nollekens, Fader Keusters
,en zijn zoon Pup, Piet Van Deun, de schoolmeestersplaag, en
zoovele anderen, welke verrukkelijke figuren ! En daarnevens,
hoevele schoone, Antwerpsche schilderijen ! Doch, mijn oudleeraar wilde ook uit het landleven verhalen. 't Is mocilijk te begrijpen. Ik heb den hoogstverdienstelijken man, wien
ik nooit dankbaar genoeg kan zijn voor het vele goede dat ik
hem verschuldigd ben, als weinigen gekend, en heb nooit kunnen
vatten hoe hij de stof zijner werken aan het landleven kon ontleenen. Indien iemand daar een hekel aan had, was hij het. Ik
geloof niet, dat hij ooit een enkelen dag op den buiten ^heeft doorgebracht. Zoomin als een ander mijner vrienden, de archivaris,
de befaamde geschiedschrijver der Antwerpsche Schilderschool,
Lenard. Deze was insgelijks een echte Sinjoor. Eene wandeling
op den buiten verveelde hem reeds (1) . Dat Quinten Massys of
Rubens elders dan te Antweren kon geboren worden, was in zijne
oogen Sinjoorsschennis.
Sleeckx dan schreef Gene boerenhistorie De Plannen van,
Peerjan. Niemand waardeert den schrijver van In 't SchippersVzvartier oprechter 'dan ik. Men heeft ook De Plannen van
Peerjan opgehemeld; maar in den Polder, waar het verhaal
voorvalt, zal men dit zoowel laten al s in de Kempen. De plannen,
die Peerjan aan zijnen zoon Tist blootlegt, ten einde Loken tot
lief te krijgen, zijn zoo Glom, zoo onnoozel, dat zij in geen enkelen Boer kunnen opkomen, die ietwat sluw is, vooral als hij sluw
is, waarvoor deze schrijver Peerjan wil doen doorgaan.
Sleeckx kent den buitenmensch niet; hij heeft daarbij een
vinnigen afkeer van hem.
« Klaas Vanden Torre (de toeziende voogd van den uitbesteden
weesjongen) woonde te Schooten. Hij was met zijn bekrompen verstand

(1) BIT DFFDIJK insgelijks. Hij verbleef langen tijd op het landgoed
van zijn vriend Valckenaer, doch zette den voet nooit buiten de dem.
Vondel was een oprecht beminnaar en hewonderaar der natuur.
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en zijne koppigheid een buitenmensch gelijk een vide;, dat is tamelijk goed, gedienstig, waar het item niets kostte, werkzaam, sober,
spaarzaarn tot het vrekkige en bovenal zeer christelijk (1) ».

Zoo is een boer.

Van den Torre is zeer christelijk : wat bier w;1 zeggen cen
schijnheilige, een kwaadspreker, die niets liever doet dan kwaad
stoken.
In De Plannen van Peerjan wordt ook een Antwerpsche
weesjongen bij den boer uitbesteed, en daar op onmenschelijke
wijze behandeld.
« Van spelen of schoolgaan was natuurlijk geene spraak meer.
Van 's ochtends tot 's avonds in de weide, op het veld of in de
schuur mocht Bruno zich bijna nooit in huis vertoonen, en liep met
lompen bedekt, ja, dikwijls half naakt, zelfs bij wintertijd. Voor nachtleger werd hem in den stal een hok, niet veel beter dan dat der
honden aangewezen; zijnen honger moest hij met het overschot van
de tafel des meesters en der dienstboden, en als van die tafel niets
overschoot — wat weleens het geval was — met ruwe penen of raper
erzadigen. Bij het minste verzuim werd hij met vloeken en verwenschingen, slagen en schoppen begroet » (2).
N.

Ik zal niet zeggen, dat monsters als Peerjan ook bij de
boeren niet kunnen aangetroffen worden; doch ik, die er velen
ken, van dichtbij ken, mag met de hand op het hart verklaren,
dat ik de weerga van dezen schurk in mijne streek nooit het)
ontmoet. In alien geval is zulke letterkunUe voor ons Kempisch
of Poldervolk in het geheel niet geschikt, en dat zij er geen
bijval kan vinden, geen goed stichten, ligt voor de hand.
De schrijver van « De Plan nen van Peerjan » doet met
gelijk de dichter van «De Bestedeling»; hij hangt geen dramatisch
tafereel op van de verpachting der weeskinderen op den buiten:
Hij veroordeelt dit uitbesteden onvoorwaardelijk, en tracht 'n
het lang en breed te bewijzen, dat a volkrijke, gewichtige gemeenten, die niet op het geld moeten zien, en jaarlijks aan
schouwburgen, praalgestichten en andere nutteloosheden (3)
ten behoeve der hoogere star den ontzaglijke sommen te koste
leggen, zelf ruime weeshuizen voor hunne weezen zouden moeten bouwen ».
lk laat dit oprichten van schouwburgen en praalgestichten
(1) De Plannen van Peerjan, biz. 142.
(2) De Plannen van Peerjan, blz. 44.
(3) Dit verwondert nogal vanwege den schrijver, die zooveel voor
(len schouwbiirg heeft gcwerkt, en zijil levenlang het grootste belang
ill het tooneel stelde.
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onverlet, doch kom er rond voor uit, op bet gevaar of voor een
verachterde door te gaan, dat ik aan het plaatsen der weeskinderen uit de stad op den buiten, mits het met het noodige toezicht gebeurt, de voorkeur geef boven de weeshuizen, waar zip
niet honderden in een gesticht, het moge nog zoo ruim en prachtig zijn, te zamen wonen.
Er zijn voorzeker voortreffelijke weeshuizen — ik ken geene
andere — doch in dergelijke gestichten, zoowel voor jongens als
meiskens, kunnen ook ergerlijke misbruiken gebeuren. Op den
buiten leven de kinderen in eene gezonder lucht dan in de
groote stad. Dan, dit samenzijn van honderden ouderloozen
onder een bestuurder of bestuurster, is weinig geschikt om
hun ongelukkigen toestand te doen vergeten, hoe liefderijk zij
ook behandeld worden. Zij leven, in alle geval, onder een
streng reglement. Bij de kleine boerkens, waar zij in den regel
opgenomen worden, maken zij deel uit van de familie, waar
bijna altijd de boer en 'de boerin hen als hunne eigen kinderen,
de zonen en dochters, hen als hunne broers en zusters aanzien.
Is dit niet het beste middel, ik zeg niet om het smartelijk verlies
der ouders te vergoeden, maar toch om de wonde zooveel
mogelijk te zalven? En zoo gebeurt het gewoonlijk, want het is
eene misdaad, zelfs te veronderstellen, dat onze buitenmenschen,
door den band met een huffs vol kinderen, hartelooze kerels,
ontoegankelijk voor kinderliefde zijn.
De weezen nemen deel aan het werk, leeren het werk,
krijgen daar lust in, ook in het buitenleven; dikwijls blijven zij
in het dorp, wat in een zedelijk opzicht hoogst wenschelijk mag
geacht worden.
In alien geval is de overgang van het boerenhuis tot het
zelfstandig leven veel gemakkelijker, geleidelijker dan van het
weezenhuis, en ik ken persoonlijk meer dan een weesjongen,
meer dan een weesmeisken, die in de dorpen gevestigd zijn, en
daar zijn getrouwd, soms met de zonen of dochters nit den
huize, waar zij als kinderen werden verpleegd.
« Praten zijn geen oorden ,» is eene spreuk die gij dikwijls
gebruiktet, mijn waarde professor.
Vele van Sleeckx' verhalen uit het Antwerpsche volksleven,
vooral zijne geschiedenissen van den waterkant, mogen verrukkelijk genoemd worden. Daar komen nochtans misselijke personaadjes in voor, doch men wordt gewaar, dat ide schrijver zijn
y olk niet alleen kent, maar ook liefheeft. Zoo ook Van Beers.
De Antwerpsche volksmeisjes zijn toch alien geene Bloernen
ni l, het Folk, noch Helena's nit Bij het Kerkportaal, 'loch
dichterlijke Blinden en hunne dochters. Doch Van Beers en
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Sleeckx waren Sinjoren en de Antwerpsche wereld was hun
ideaal. Dat legt alles uit.
Hooger was er spraak van Klara Bauer's Russische verhalen. Hoe verdienstelijk zij mogen zijn, verbleeken zij tegen
Doode Zielen van Nicolaas Gogol, de kleine novellen van
Alexander Poeschkine, Een Held van onzen TO van Fedor
Lermontow, Memorien van een Jager van Iwan Sergewitsch
Toergenew, hoewel wij deze werken slechts in vertaling kunnen
lezen. I)eze schrijvers waren Russen, kinderen van den Russischen grand; zij leefden in Rusland, hadden het Russisch
volkskarakter door attavism leeren kennen; zij kenden, gevoelden de Russische volksziel beter dan vreemden die kunnen kennen, laat staan gevoelen.
Niet alleen hun oorsprong, hunne afkomst, hun leven midden van hun yolk was nuttig, haast onontbeerlijk om in de
volksletterkunde te slagen. Chateaubriand zegt, dat het schoonste wat een auteur in zijne boeken kan schrijven, herinneringen
nit zijne eerste jeugd zijn.
Dat is waar; loch het is de eenige reden niet waarom het
heilzaam is, dat de letterkundige zijne kinderjaren in de streek
heeft doorgebracht, die hij later zal beschrijven, als kind met
het yolk heeft omgegaan, dat hij wil opvaeren. Het is alsof het
kinderoog noodig is om het yolk en de streek door het vereischte
prisma te zien, dat slechts het kindergeestje en het kinderhartje
de vereischte indrukken en sporen kan ontvangen, dat de kindertijd noodig is om de kleuren en lijnen vast te leggen; dat, om die
indrukken en sporen te laten gedijen en rijpen, om den geest en
het gemoed tot het uitbeelden voor te bereiden, de lucht, de zon,
gansch het leven van de streek op de kinderziel, op het kinderhart gewerkt hebben, am in den schrijver de naieve liefde voor
de streek, voor de menschen te storten, zonder welke hij later
niet als Naar vertolker kan optreden; het is alsof de dioliterlijke
adem van land en menschen gedurende den dichterlijken kindertijd alleen in staat is den letterkundigen kunstenaar, ja, den
kunstenaar om het even in welk yak, te vormen.
Sleeckx en Jan Van Beers brachten hunne kinderjaren in de
Scheldestad door; Gogol, Poeschkine, Lermontow, Toergenew in
Rusland, Stiin Streuvels in de Westvlaamsche gouwen, de twee
Snieders in de Noordbrabantsche Kempen; dit verklaart hunne
liefde tot hunne streek, tot hun yolk, het aangrijpende hunner
verhalen, en de vereering, de liefde, welke hun yolk voor hen
gevoelt, den bijval welken zij genieten.
Den 17 December 1895 scbreef mijn oud-leeraar mid uit
Luik : (( Ik kan niet onthouclen u te raden Bens in de kleine
staAl (bier) om te zien. Het onthreekt aldaar niet aan kostelijke
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figuren, en met in het voile menschenleven te grijpen worden
zelfs de onbeduidendste zaken belangrijk (1).
Ik heb mijne harden van het Liersche volksleven afgehouden; ik heb dit aan Antoon Bergmann overgelaten, die te bier
geboren en grootgebracht wei4d; hij alleen was in staat Ernest
Staas te schrijven.
Nu wil ik geenszins gezegd hebben, dat het volstaat zijn
yolk en zijn land lief te hebben om letterkundig meesterwerk
voort te brengen, evenmin dat het voor elken letterkundigen
kunstenaar onontbeerlijk is, dat hij omgang met het yolk
hebbe. Verre vandaar — de letterkundige, moet volgens de
kunst leven, die hij beoefent, en zonder aanleg en onverdroten
arbeid slaagt men in Been yak. De geleerde, de boekengeleerde, de beoefenaar der bespiegelende letterkunde leeft in
zijn studiekabinet. Maar de volksschrijver leeft te miden van zijn
yolk, in gedurige aanraking met zijn yolk. Hooger haalde ik de
woorden van Gumprecht over de Duitsche schrijvers van werken
over volkswetenschap aan; zij hebben minder omgang met het
yolk dan hunne Fransche en Engelsche collega's. Om te slagen,
om tot het yolk door te dringen, om bij het yolk bijval te yinden, zouden zij, als de volksverhalers, onophoudelijk met het
yolk in voeling moeten komen, om den volkswil, het volksgemoed en de volkstaal door en door te leeren kennen.
Het is hoogst nuttig, haast ononbeerlijk, dat de schrijver
tot het yolk behoore dat hij opvoert. Dit volstaat niet; hij moet
het temperament, den gemoedsaard, de karakteristieke eigenschappen van dit yolk hebben (2) . Hij moet van het geslacht
van zijn yolk zijn, zedelijk, verstandelijk daarmede verwant.
Een Kempische schrijver, schreef ik vroeger, moet de Kempische deugden en zelfs de Kempische gebreken hebben. Hij
(1) Sleeckx zinspeelt hier op het dikwijls aangehaalde woord van
Goethe
Greift nur hinein in 's voile Menschenleben,
Ein jeder lebt's, niche vielen ist's bekannt,
L'ild wo ihr 's packt, da ist's interessant.
(Faust. Erster Theil. Vorspiel auf dem Theater)
(2) Bij het schrijven dezer verhandeling heb ik vooral het oog
op Kempische toestanden, op Kempische menschen, en de groote naam
van Hendrik Conscience komt ondanks in mij op. Hij had onze Kernpen hartelijk lief en verbleef er gaarne ; ofschoon hij een Antwerpenaar was, strekken zijne Kempische verhalen hem misschien meest tot
roem. Wij, Kempenaars, getuigen van Hendrik Conscience, wat de
Duitschers van hunnen dichter Adalbert von Chamisso, een geboren
Franschman, getuigden : « hij behoorde niet tot de onzen, toch is
geen meer de onze geweest ».
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moet als een Kempenaar denken en gevoelen. Slechts het gelijke
trekt zich aan. Gelijke zielsontwikkelingen streven om zich met
elkander te vereenigen en gelijkende streven naar die vereeniging in de mate hunner gelijkheid », leerden wij in onze les
van zielkunde.
Ons y olk moet degelijke volksboeken hebben, degelijk door
den inhoud, degelijk door de taal. Men spreekt van boeken
met of zonder strekking. Elk kunstwerk heeft eene strekking.
Het temperament, het karakter van den schrijver zit in zijne
werken; het moet er in zitten.
De taal van een volksboek moet heel dicht bij de taal van
den lezer staan. De lezer moet in den waan verkeeren, dat de
taal van zijn boek de weerga van zijn eigen spraakvorm is, hoewel deze, natuurlijk juister, keuriger, beschaafder hoeft te zijn.
Het yolk door de schoonheid der taal alleen boeien, gaat niet.
Beets geeft alien gouden raad.
« Verloochen tot de minste opwelling van lust om den lezer door
uw kennis, uw vernuft, uw stijl, uw taal eenigermate te verbazen,
min of meer te bedwelnien » (1).

De schrijver van Camera Obscura, lien ik als dichter, evenals prozaist, meer en meer liefheb, naarmate ik ouder word,
schreef in zijne verhandeling Het Populaire
« Dat geheim (van den populairen toon) was niet het geheim
eener al te slordig in 't oog loopende kunstgreep, ook is het geenszins het geheim der middelmatigheid, en evenmin dat der hoogste
kunst. Maar het is het geheim eener natuur, die aan de natuur eens
anderen beantwoordt Het is het geheim eener onvervalschte, onver
minkte menschennatuur, sprekende tot de natuur der menschen. Het
z21 er op aankomen deze natuur in hare waarheid, in hare tigena,arcligheid, in hare wezen,lijke, schoon soms aan haar zelve onbekende
Lehoeften en neigingen te kennen ; te erkennen, recht te doen, te
eeren ; te dienen ; ja, te dienen en dat niet met oogendienst als menschen hehagende, want de roepihg is haar te leiden, te huigen, te
(1) Verpoozingen op letterkundig Gebied, blz. 7.
« C'est aux paroles A servir et a suyvre, et que le gascon y arrive
si le francais n'y peut aller. Je veux que les choses surmontent et
qu'elles remplissent de fawn l'imagination de celui qui escoute qu'il
r.'ave aucune souvenance des mots. Le parler que j'ayme, c'est un
parler simple et nail, tel sur le papier qu'a la bouche, un parler succulent et nerveux, court et serre, non tant delicat et peigne que vehement et brusque. Montaigne (1533-4592).
Een volwassen (lees een ontwikkeld man) kan zich net eon
schoonen vorm vermaken, maar een kind wil een doel zien. (BEETS .

Over Kinderboeketi.)
Ook ale volksman.
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veredelen, te verrijken, en, op het hoogst en heiligst gebied, haar de
vernieuwing te gemoet te voeren; doch dit alles moet van hare rechte
kennis en erkentenis uitgaan door aanknooping aan het gekende werkelijke, en niet door eene bewerking in den blinde. Het zal er op
aankomen deze onvervalschte, onverminkte menschennatuur, iia hare
frischheid en hare levensvolheid, in hare gevoelfgheid, oak zeif te
bezitten, te behouden, aan te kweeken, te raadplegen, haar bij haar
recht te handhaven, en op hare ingevingen te vertrouwen » (1).

Deze woorden zijn uit mijne ziel gelezen. Ja, de schrijver,
die de volksziel wil raken, moet een mensch zijn, een mensch,
in den edelsten zin van het woord; een vrietfd, een oprechte
vriend, die tot een vertrouwden vriend spreekt, en dankbaar
mag hij zijn, en veel goeds zal hij stichten, wanner men van
hem mag getuigen, wat La Harpe van La Fontaine getuigt.
(( Hij heeft zoozeer den stempel van zijn karakter op zijne werken
gedrukt, en zijn karakter is zoo beminnelijk, dat al zijne lezers
zijne vrienden zijn geworden » (21.

(1) Verpoozingen op letterk andig Gebied. Het Populaire,
(2) Lycee ou Cours de Littêrature : VIII ; blz. 3.

blz. 25

VAN DE VEN -HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit honds is << de Nederlandsche Taal en
Wetenschap te bevorderen, door hel uitgeven, -in het Neder
landsch, van nieuwe werken over Natuur- o/ Geneeskundige
Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het l'ak van
den Inginieur. »Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonaeu verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Co,nmissie voor Nieuwere 'faal 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 Vlaanische
Liederen onder liet volk te verspreiden. Te dien einde schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voc:
Vlaamsche dichters en toondichters.

Pater J. SALSMANS FONDS.
-

Krachtens liet Koninklijk
houtlende goedkeuring van het
Vlaamsche Academie voor het
zal de jaarlijksche intrest van
worden naar eigen inzicht en
heden :

Besluit van 25 Januari 1909
Reglement door de Koninklijk(
J. Salsmans-Fonds vastgesteld
dit Fonds door haar gebruikt
naar den eisch der omstandig-

a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgo
ven van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op hef
gebied der Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, litur.
gie, zedeleer, catechese, homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke
liederen en gedichten, ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen d
van studiereizen welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder
iittera a en b genoemde, noodzakelijk worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de
A endemie ondernomen uitgaven r, den aard van ae onder litters a en H

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

de twee

jaar

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

ACHTSTE TIJDVAK s

1926-1927.
mogen bij den Bestendigen
Secretarie ingezonden worden.

Mededingende werken

I)e \vecistriid is beperkt tot de werken, die in den loop
van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven werden. -

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

Belan. 'Izehbenden worden verzocht, twee exemplaren van
hun werk of werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Iirningstraat, 18, te Gent (met vermelding op het adres
Voor den Aug. Beernaert prijs), in te zenden
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2° De Psychologie van de Leenspreuk, lezing door Prof, Dr.

A. CARNOY, briefwisselend lid der Academie .

743

3° Nationale en Zedelijke Opvoeding van ons Volk, door GUSTAAF
SEGERS, werkend _ lid der Koninklijke _Vlaamsche
Academie . . . . .. • • 751'

Vergadering van 29 September 1926
Waren aanwezig : de H. Prof. Dr. L. SCIIARP, bestuurder, Prof. Dr. A. VJRMEYLEN, onderbestuurder, en Dr.
GOEMANS, bestendig svcretaris,
de HH. PLOD, Dr. L. Sim°Ns, G. SEGERS, Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, Kan. AM. JOGS, IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. J. \TERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE, J. JACOBS, Prof. Dr. M. SABBE en Prof. Dr. A. VAN
HOONACKER, werkende leden;
de heer Prof. Dr. A. CARNc.)v, briefwisselend lid.
Lieten zich verontschuldigen : Prof. Dr. A. MANSION, Prof.
Dr. J. PERSYN en J. SALSMANS S. I., werkendc leden.
**
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Augustusvergadering, dat zonder aanmerkingen goedgekeurd wordt.

AANGEBODEN BOEKEN
Door de Regeering:
Academie royale de Belgique. Commission royale d'Histoire. Cor-

re-spondancr de Barthelemy-Joseph Doto-enge, agent diplomatique du
Prance-Eveque de Liege aupres de la Cour de Bruxelles (1781-1794), pui

bliee par EUGENE HUBERT, membre de l'Academie royale de Belgique et
de la Commission royale d'Histoire.
Statistique de la Belgique. Population, Recensement general du.
31 ddcembre 1920, publiee par le Ministere de l'Interieur et de l'Hygiene. Tome III.
Bulletin des Commissions rovales d'Art et d'A rcheologie. 1925 (juil-

let-decembre).
Bulletin de la Commission royale d'Histoile. T. XC, II* bull.
Door de R. K. Universiteit Nijmegen:

Gids voor ltet studiejaar 1926-1927.
Economie en Ethielz. Rede door den Rector Magnificus Mr. Dr.
CH. RAIUMAKERS S. J.
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Door de Gemeente Rotterdam :
Bibliotheck en Leeszaleu. Veislag over het iaar 1925.
Catatogns van de Bibtiotheek. No 4-7, 1926.

Door de Bremer Stadtbibliothek:
Bericht fiber die Verwaltung

Reclinungsjahr 1925.

Door het « Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados
Unidos de Venezuela » :
1-5.
Boletin. Alio II, 1926,
Door de « Societe de Litterature wallonne s, te Luik :
Bulletin du dictionnaire wallon. 15 e annee, 1926, iv' 1-2.
Door Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, vanwege den schrijver:
VAES (A.ImucF.), Corneille de 1Vael (1.59,2-1667).
Door den E. H. A. GEEREBAERT, S. I. :
Grieksclie en Latijn .iche sehooluitgaven. Horatius. Met inleiding
en aanteekeningen, door A. GEE RIOIAERT S. I. l e deel: Tekst.

Voor den AUGUST BEERNkERT-\\ T EDsTRTJD 1926-1927 werd ingezonden:
Gedichten alterhavde door C. .ALNCEPNIkNr.

LETTERKUNDIGE MEDEDEELING
door Prof. Dr. L. VAN PUYVELPE, werkend lid, over
Corneille de Wael (1592-1667), door Mgr. MAUR. VAES.
(Overdruk uit het
Bulletin de l'Institut historique beige de Rome, 1925.)

In naam van Mgr. Vaes, secretaris van het Belgisch Historisch Instituut te Rome, heb ik de eer aan de Academie een
eNemplaar aan te bieden van een uitvoerige studio over Cornelis
de Wael, een van de vele Vlaamsche kunstenaars, die zich
bestendig in Italie vestigden in de XVII' eeuw.
Cornelis de Wael was een van de voornaamste onder hen.
Hij is geboren en als schilder opgeleid te Antwerpen en verbleef
van 1610 of tot aan zijn dood in 1667, eerst te Genua en daarna
te Rome. Van hem zijn in Italie verspreid tal van handig geschilderde gevechten en tooneelen uit ha soldatenbedrijf en het
volksleven. Nog steeds is zijn werk grondig te bestudeeren en
moet zijn plaats vastgesteld warden in den ontwikkelingsgang
van de kunst. Een zoo gevulde biographie als deze, alleen nitgaande van betrouwbare gegwens en opgemaakt met critischen
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zin, zal de vaste grondslag zijn van cen toekomstig stijlcritisch
onderzoek.
Deze levensbcschrijving van een schilder is echter veel meer
geworden dan een loutere biographic. En als wij er hier de
aandacht op vestigen, dan is het omdat nit deze studie zooveel
te leeren valt omtrent de Vlaamsche schilderkunst en haar
betrekkingen met Italie. Met een kwistigheid, die alleen nit
overvloed te verklaren is, deelt de sclirijvcr tusschendoor — en
soms zeer uitvoerig onbekende bizonderileden mee omtrent
tal van Vlaamsche schilders, en omtrent het bedrijf van den
kunsthandel, dien Vlamingen in Italie dreven. Als men verneemt
dat meer dan vier honderd landgenooten de begrafenis van
Cornelis de Wael bijwoonden te Rome, kan men zich eenigszins
een hegrip vormen van de veelvuldige betrekkingen, die onderhouden werden tnsschen ons land en Italie. Deze studie wijst
nit, dat Cornelis de Wael veel bijdroeg tot het onderhouden van
deze betrekkingen : hij was niet enkel een vruchtbaar schilder,
hij was ook een kunsthandelaar, die werken nit Vlaandercn in
Italie afzette en werken van Italianen en van Viamingen nit
Italie naar oils land stuurde. Mgr. Vaes maakt ons, bij deze
gelegenheid, bekend met de voornaamste Vlaamsche kunsthandelaars in Italie : naast Cornelis de Wael, handelt hij over
Abraham 13ruegel, Gaspard de Roomer en Luc van Uffel. Zij
waren gevestigd in verschillende steden van Italie. Hun bedrijf
kan verklaren hoe het komt ,dat de Italiaansche kunst van het
midden der XVII' eeuw 7,66 bliikbaar den invloed aanwijst van
de Vlaamsche kunst.
Deze studie is de eerste van een reeks monographieL'n, die
Mgr. Vacs in het vooruitzicht stelt, en waarin hij zal handelen
over Vlaamsche kunstenaars, die zich in Italie tijdelijk of bestendig vestigden op het einde der XVI' eeuw en in den loop der
XVII" eeuw. Van harte wenschen wij Mgr. Vaes toe dat hij zijn
taak met opgewektheid en bekwamen spoed mag volvoeren. Het
is cen reuzentaak, waarvan de uitslagen voor de geschiedenis
van onze kunst buitengewoon voordeeling zullen uitkomen. Een
reuzentaak; het werk van de meeste onder deze kunstenaars is
zoo niet grootendeels onbekend, dan toch onbestudeerd en komt
dikwijls onder misleidende benamingen voor; bovendien liggen
de archivalia nog onontgonnen. Aileen iemand als Mgr. Vacs,
de secretaris van het Belgisch Historisch Instituut te Rome,
iemand van bij ons, die ter plaatse verblijft en vertrouwd is
met Italie en de Italiaansche toestanden, alleen iemand met cen
ontzettende werkkracht, kan zulke taak naar behooren volbrengen. Zijn vroegere studie over het verblijf van A. van Dyck in
Italie en deze uitvoerige biographic van Cornelis de Wael laten
ons toe de wetenschappelijke hoedanigheden van zijn arbeid op

-738-hoogen prijs te stellen. En wat hij in den aanvang van onderhavige studie meedeelt omtrent de vele Nederlanders, waarover
hij bescheiden bezit, veroorlooft ons de grootste vertvachtingen
omtrent het vele dat hij ons nog mee te deelen heeft.
*
**

MEDEDEELINGEN

door den Bestendigen Secretaris.
1°) Reglement van de Bestuurscommissie. — Het Staatsblad
van 26 Augustus deelt onderstaand Reglement van de Bestvursconzi'nissie van de Koninklijke Vlaamsche Academie m.Qde.
MINISTERIE VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN

Reglement van de Bestuurscommissie van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal en letterkunde.

Artikel 1. De Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal en
letterkunde wordt ten overstaan van derden door een Bestuurscommissie vertegenwoordigd.
Art. 2. De Bestuurscommissie bestaat uit den bestuurder,
den onderbestuurder en den bestendigen secretaris der Academie, alsook nit twee leden door de Academie in haar schoot, om
de twee jaar, odder de werkende leden aangeduid. Die twee leden
zijn herkiesbaar. De bestuurder is van rechtsweg'e voorzitter van
de Bestuurscommissie.
Art. 3. In geval van aftvezigheid wordt de bestuurder in het
voorzitterschap vervangen door den onderbestuurder. Bij ontstentenis van beiden zit het oudste lid der bestuurscommissie
voor.
Art. 4. De Bestuurscommissie wordt door den voorzitter ten
minste eenmaal per halfjaar bijeengeroepen. Zij kan buitendien
ook op aanvraag van drie leden der commissie vergaderen.
Art. 5. De beraadslagingen der Bestuurscommissie zijn,
alleen geldig bij aanwezigheid van ten minste drie leden. Alle
beslissingen worden bij vQlstrekte meerderheid genomen. Ingeval van staking van stemmen geeft die van den voorzitter den
doorslag.
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Art. 6. Het schriftelijk verslag van elke vergadering wordt
door den bestendigen secretaris opgemaakt. Het wordt door de
bestuurscommissie goedgekeurd en aan de Academie voorgelegd.
Art. 7. Bij afwezigheid van den bestendigen secretaris duidt
dP bestuurscommissie een harer leden aan om hem op de vergadering to vervangen.
Art. 8. De bestuurscommissie kan, onder voorbehoud van
Naar recht van toezicht, den bestendigen secretaris belasten met
elke opdracht die zij nuttig oordeelt.
Art. 9. De bestuurscommissie beheert en bestuurt de roerende en onroerende goederen, de stichtingen en schenkingen
der Academie.
Zij verricht al de beheers- en beschikking-shandelingen welke
voormelde bezittingen aanbelangen en zorgt voor het naleven
der voorwaarden opgelegd door de schenkers en erflaters voor
de aan de Academie gedane giften en legatee.
Art. 10. De bestuurscommissie benoemt zoo noodig het vereischte personeel voor het beheer of voor het bewaken van sommige deelen van de eigen bezittingen, bepaalt de voorwaarden
van de betrekking- en stelt de bezoldiging ten laste van de eigen
bezittingen vast.
Art. 11. De bestuurscommissie belast den bestendigen secretaris met alles wat de rekenplichtigheid van het beheer aangaat,
i. het toezicht der jaarlijksche ontvangsten en uitgaven, het
opmaken der jaarlijksche rekening-en, enz.
Art. 12. Telken jare maakt de bestendige secretaris de
begrooting en de rekeningen op betreffende de eigen bezittingen
der Academie en onderwerpt ze vocr visa aan den voorzitter der
bestuurscommissie. Na goedkeuring door de Academic en bekrachtiging door den Koning worden zij gedrukt en aan de leden
der Academie medegedeeld.
Art. 13. De briefwisseling met den bevoegden Minister en
de andere bestuurlijke overheden betreffende de onroerende en
roerende goederen, de stichtingen en schenkingen welke aan de
Academie toebehooren, wordt door den bestendigen secretaris
gevoerd. Deze briefwisseling- ligt altijd ter inzagc van elk lid
der bestuurscommissie.
Art. 14. Alle betaling- voor rekening der Academie moet
geschieden door middel van een mandaat geteekend door den
bestendigen secretaris.
Art. 15. Een staat van onroerende goederen en een inventaris van de roerende goederen en waarden, waarvan de eigendom aan de Academie bij de wet van 2 Oogst 1924 werd toegekend, zullen tegensprekelijk worden opgemaakt door de hestuurs-
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en Wetenschappen.
Art. 16. Alle vroegerc schikking-en betreffende het beheer
der eigen bezittingen en fondsen van de Academie, Welke strijdig zijn met voorgaancle bepelingen, zijn nictig verklaard.
Bestwurscommissie der Koninkliike T'laamsclie 4] cademie.

Aangestelde leden.
Voor het jaar 1926
De heer Louis Scharpe, bestuurder cier Academie, Schapenstraat, 153, Leuven;
Voor de jaren 1926-1927 :
De heeren August Vermeylen, ondcrbestuurder der Academie,
Sint-Bernardusstraat, 74, Brussel;
Leonard Willems, werkend lid der Academie, Reigerstraat, 13, Gent;
Jules Persijn, werliend lid der Academie, Broechem
(provincie Antwerpen) ;
Leo Goemans, bestendige secretaris der Academie,

69, Fochlaan, Schaerbeek.
2° Brussel Tiende verjaardag van het afsterven van Emile
Verhaeren. — Brief van 1 September 1926, waarbij het Bestuur
van de « Club des Ecrivains » te Brussel de Academie uitnoodigt een harer leden te willen afvaardigen om deel uit te maken
van het comiteit dat de herdenking inrichten zal van den
10n verjaardag van den flood van Emile Verhaeren. -- De heer
Dr L. GOEMANS, bestendig Secretaris, neemt aan de Academic
in genoemd comiteit te- verteg..,enwoordigen.
**
MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSMN
1° Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio= en Biblio=
graphie. De cheer Prof. Dr. L. van Puyveldc, ondervoorzitter,
legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Cornmissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Mr. L. WILLEms, voorzitter,
Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, ondervoorzitter. K. DE FLOU,
Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, IS. TEIRLINCK,
Dr. L. GOEMANS, Prof. Dr. M. SABRE, leden.
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Aan de dagorde staat :
1°) Proeve eerier volledige Bibliograpliie van Jan-Erans
Willems geschrif ten, door Dr. ROBERT ROEMANS ter opneming
in de Versl. en Meded. aan de Academie aangeboden.
De commissie neemt kennis van dit work en stelt als verslaggevers aan de heeren Mr. L. WILLEMS en Prof. L. VAN
PuvvELDE.
2°) Critische nota's over middeleeuwsche en 16' eeuwsche
schrijvers : I. De dichter Liseniusch. II. De rederijker Jan van
den Dale. III. Een brief van 1542 aangaande de Catizarinisten
van Aalst. — Lezing door Mr. L. WILLEms.
De heer L. Willems leest Brie stukken vOOr :
I. Het gedichtje toegeschreven aan zekeren Lisemusch
wordt in een ander handschrift aan Seneca toegeschreven. Wie
Lisemusch is, weet men nog niet.
II. Jan van den Dale is ieen 15 e eeuwsche rederijker, die
bekroond werd op het groot Rhetorica-feest te Mechelen op
1" Mei 1493.
III. De brief van Joris Hompe, uitgegcven door Nap. De
Pauw, slaat op het « guide » van Sint Catharina te Aalst; hetgeen Nap. De Pauw niet opgemerkt heeft.
De commissie stelt voor de lezing op te nemen in de l'erslagcn en Mededeelingen. — Door de Academic, in pleno vergaderd, goedgekeurd.
Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het
Nederlandsch. — De heer Gustaaf Segers, secretaris, legt het
volgende versiag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden :
Waren aanwezig de iheeren Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE, voorzitter, E. H. JACOBS, ondervoorzitter, Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JCOS, Dr. L. GOEMANS, OMER
WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. J. VERCOULLIE,
leden, Prof. CARNOY, hospiteerend lid, en GUSTAAF SEGERS,

lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1 0 Over de gevoelskracht der affectieve woorden.
Lezing
door AMAAT JOGS.
De heer Joos zet zijne studie over de gevoelstaal voort. Hij
heeft het over de gevoelskracht der affectieve woorden. In de
November-vergadering zal hij handelen over Gevoelstaal en
Volkstaal.
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2° Zedelijke en nationale Okvoeding. — Freenide Invloeden. — Lezing door GUSTAAF SEGERS.
De heer Segers spreekt over de zedelijke en nationale opvoeding. Een nationaal onderwijs en eene nationale opvoeding
zijn de beste waarborgen van ons nationaal volksbestaan.
De Commissie beslist, dat aan de Academie zal voorgesteld
worden de verhandelingen der heeren Joos en Segers in de
Ferslagen en Mededeelingen op te nemen.

**
DAGORDE.
1°) Verloving van Z. K. H. Prins Leopold van Belgie met
H. K. H. Prinses Astrid van Zweden. — Op voorstel van het.
Bestuur beslist de vergadering dat een telegram van gelukwenschen aan de doorluchtige verloofden zal gezonden worden.
2° Woordenbeek der Nederlandsche Taal. — De heer J. Ver_
doet de volgende mededeeling : De Commissie van het
Woordenboek kwam den 17 1VIaart 1926 bijeen. Aanwezig waren
de Brie leden der Commissie, de heeren J. Jacobs, I. Teirlinck
.en J. Vercoullie. In aanmerking nemende dat het Woordenboek
thans een aaneengesloten eenheid vormt van A tot PIN, met
.slechts een gaping nl. van KERK tot KR overtuigd dat gapingen
in een bij afleveringen verschijnend woordenboek zeer hinderlijk zijn voor de gebruikers, drukt de Commissie den wensch uit,
-dat de Academie aan de Redactie zou vragen om maatregelen te
nemen ten einde deze gaping ten spoedigste te vullen.
In haar zitting van 19 Mei heeft de Academie besloten aan
dien wensch gevolg te geven en den 2 Juni werd een schrijven
in dien zin tot de Redactie van het Woordenboek gericht.
In haar antwoord van 4 September verklaart de Redactie
dat zij zich, wegens eenige door haar genoemde bezwaren, buiten de mogelijkheid ziet, thans in haar werkplan ten opzichte
der K nog wijziging te brengen. Tevens drukt zij haar waar,deering en haar dank nit voor de belangstelling van de Academie
in haren arbeid.
3° Lezing door Prof. Dr. A. Carnoy, briefwisselend lid. —
De Psy chologie der LeenOreuk.
Op voorstel van den Bestuurder beslist de vergadering dat
de lezing in de Verslagen ear Mededeelingen zal opgenomen
worden.

De Psychologie van de Leenspreuk
Lezing door Prof. Dr. A. Carnoy, briefwisselend lid
der Academie.
In eene voordracht Welke hij onlangs alhier kwam houden
legde Dr Schrijnen uit dat men bij de sprekenden twee pogingen
ontwaart, eene integreerende, waardoor zij de taal van de
gemeensohap zoo trouw mogelijk trachten na te volgen, en eene
differencieerende waardoor zij in diezelfde taal en spijts de beperkingen die aan hunne vrijheid opgelegd worden, hun eigene
personaliteit laten doorschemeren. De leenspreuk behoort bij
uitstek tot dit tweede soort van taalkundige feiten, zij is, zooals l'Vundt het zou zegg-en, een verschijnsel van u singuldrer
Bedeutungswandel ». Terwij1 de andere woorden naar gelang
van het gebruik « verbeteren » omdat zij altijd met meer zekerheid het begrip in den geest oproepen, zijn de metaphoren
integendeel hoe nieuwer hoe beter. Zij dienen voortdurend herscihapen te worden. Daarenboven, terwijl alwie gewone woorden
bezigt, zijne denkwijze zoo rechtstreeks mogelijk tracht nit te
drukken, gebruikt de smeller van leenspreuken integendeel
« substitution », w. z. hij laat zijn gedachte kennen door
bemiddeling van een ander begrip.
Aldus, om de terminologie te gebruiken die ik in mijne
werken toepas, is de metaphoor een verschijnsel van diasemie.
In tegenstelling met de gewone ontwikkeling- van de beteekenis die getuigt van cell poging om aan de taal hare voile macht
te verleenen als uitdrukking van begrippen, dewelke slechts
oribewust en ongewild tot een verandering van beteekenis leiden
kan, spruit de diasemie voort nit een streven naar meer kracht,
meer aanschouwelijkhcid in de taal. Zij tracht dm de dynamische
waarde van het woord te vermeerderen.
Nu, de metaphoor is zoodanig de type van de («liasemische » strekking, zij geeft zoo'n aanschouwelijk karakter aan de
taal dat men dikwijis het woord « metaphoor » of « leenspreuk »
gebruikt heeft om alle mogelijke verschijnsels van diasemie te
beteekenen.
Daarom juist zal het doel van deze korte uiteenzetting zijn :
meer klaarheid te brengen in de classifacatie van die feiten.
Sedert jaren, trouwens, is het mijn streven geweest voor de
semantische verschijnsels een meer adequate en meer stelselmatige terminologie in te voeren.
noodzakelijk oncler de veranderingen van
Nu is het, m.
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beteekenis die een aanschouwelijk karakter hebben, een onderscheid te maken. Men vindt er namelijk drie soorten feiten :
1° het aanduiden van een wezen door middel van een zijner
uitzichten : episemie.
Om voorbeelden uit de taal van onze soldaten te nemen,
ihebben onze « jassen » episemie gepleegd toen zij voor « haring »
zeiden : een zonder schouders of een met zeere oogen, en voor
(( granaat » : een met langen adem, of voor « bajonet 0) een
slakkensteke7. Men bemerkt dat de uitzichten die door de
episemie naar voren gebracht warden, niet de essentieele zijn,
degene die normaal het begrip in ons verstand kenmerken,
het zijn veeleer ondergeschikte omstandigheclen, maar die een
duidelijk beeld geven, die onze verbeelding treffen, dikwijls
zelfs degenen die ons gevoel prikkelen. De poetische epitheta
zijn van dien aard en veroorzaken in ons be-wondering of edele
emoties. Daarnevcns heeft men de ironische uitdrukkingen die
bij ons gelach of minachting verwekken. Eng. sky-scraper,
throatteaser (( druppeltje » Fr. vire bouse, ecrase-mottes of terreux ti oar (( boer », morveux of gluant voor een « kindje » enz.
2° In de tweede plaats heeft men het aanduiden van een
begrip, niet door middel van zijn eigen naam, maar door het
gebruik van een woord dat tot een begrip van dezelfde categoric
behoort, zooals toot voor « voet of hand », vod voor « kleed »,,
kot voor (( kamer », enz. (parasemie). Dikwijls wordt de keus
van die uitdrukkingen, zooals in de gegeven voorbeelden door
minachting beheerscht, maar men kan ook tot dergelijke substituten zijn toevlucht nemen ,om cene zaak weer aanschouwelijk
te maken. Dit doet bij voorbeeld de tyPosemie die den naam van
een begrip vervangt door dien van een lid van dezelfde categoric
waarin de kenteekens van het soort bij uitstek treffend zijn : een
don Quichotte, een don Juan, een Tartuffe, of voor daden :.
van den os of den ezel springen; iemand laten looPen, mênager

le chevre et le chou, envoyer paitre, tenir le haut du

pave..

Beeldrijk zijn de spreekwijzen zeker wel, maar zij verwijderen
ons toch niet van de hoofdgedachte die ons bezig houdt. Zij
geven maar toppunten van het soort («des combles du genre») .
Men vergelijke met : it a plusieurs cordes a son arc (= hij

iy voor een gat niet te vangen), couPet l'herbe sous le pied
(iemand het gras voor de voeten maaien), jeter de l'huile sur
le feu (olie in het vuur werPen). Deze bewijzen dezelfde diensten als gene, maar zij plaatsen ons op een ander g-03:ed. Dc
betrekking tusschen wat gemeend wordt en wat men zegt, is
van bijkomstigen aard. Alwie b. v. een twist opstookt doet jets
dat fangs zekeren kant gelijkt op N.vat in een heelemaal ander
midden iemand antlers doet die olie in een vuur gooft, maar de
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echte, diepe natuur van die twee daden is gansch verschillend,
terwijl alwie in een gesprek « van den os op den ezel springt »
alleen een treffend, onvergetelijk voorbeeld geeft van het plotseling oergaan van een onderwffp tot een ander, en dit juist iii
denzelfden acrd, maar veel aanschouwelijker dan iemand die in
een gesprek ineens van de philologie tot de politiek zou overgaan.

Met recht aldus, (lenk ik, moeten wig (lie twee soorten van
tropen van de metaphoor onderscheiden, alhoewel zij uitgaan
van dezelfde verzucliting : lone gedachten te doen zien en
Toelen.
Daarom stel ik voor het woord leenspreuk, uitsluitend in
de gevallen te gebruiken waarin « overdracht » in de volledige
beteekenis van het woord te vinden is, namelijk als een begrip
verbeeld wordt door een woord dat normaal tot een heel en al
andere sfeer behoort. Neem b .v. bergketeu. Een keten is toch
geen voorwerp dat logisch gesproken door een berg in ons verstand zou « mogen » opgeroepen worden, noch omgekeerd; berg
en ketting behooren, inderdaad tot soorten van ondervindingen
die ver van elkaar liggen. Nochtans, voor het grootsch schouwspel geplaatst van bergen die zich aan den gezichteinder sevens
elkaar in eene lange reeks ontplooien, worden mensthen door
een enkel uitzicht van het indrukwekkend landschap getroffen :
het opeenvolgen van die hooge toppen. Zij hebben iii hun geheugen naar een beeld gezocht waar hetzelfde verschijnsel van het
mast elkaar volgen treffend was, en zoo zijn zij langs den weg
van de verbeelding en van de verbeelding alleen, op de ketting
gekomen waarin inderdaad het beeld van een rij of serie in 't oog
springt. E'en bijkomstig kenteeken heeft a1s « brag » gediend
en ten spijte van alle ordentelijk denken heeft men een kleine
ketting voor de verbeelding geplaatst van hen die moeten verstaan dat die reusachtige bergen elkaar opvolgen.
Dit zal volstaan om de metaphoor van de « episemie » en de
parasemie » te onderscheiden. Wat de metaphoor zelve betreft,
zal het niet noodig zijn meer over haar wezen nit te weiden. Het
verschijnsel is namelijk goed genoeg gekend. De beeldspraak
en de gevoelstaal wemelen van leenspreuken. Zij ontstaan in
overvloed in de spreektaal van alwie eene rijke verbeelding
heeft, zooals waterparels spruiten nit eene zuivere fontein. In
dezelfde mate als zij bet redeneeren van een soberen geest belemmeren,, bevorderen zij de werkzaamheid van het brein bij gevoelsrnenschen. I3ii hen is, het beeld de ihefboom van de gedachte.
Maar juist omdat (lie beeldspraak het denken voorafgaat en in
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groote mate beheerscht is zij grillig, onregelmatig, verkeerende
in voortdurende schepping en berschepping. In dien bonten
kaleidoscoop zijn er nochtans richtingen te ontdekken, maar de
classificatie van de metaphoren is tot inog toe veel te uiterlijk
gebleven. Men onderscheidt tusischen beelden die aan de natuur
ontleend zijn, en deze die van de dierenwereld of van den mensch
komen, enz. Irene psycihologische verdeeling bestaat er niet.
M. i. is in zoo'n geval de bron van het beeld van veel minder
belang dan de manier waarop het in ons verstand geraakt is.
Men spreekt meestal alsof (le leenspreuk uitsluitend eene
attractie was onder beelden. Nu, die bepaling van de metaphoor
is alleen op de z.g. j5erce]tueele leenspreuken toepasselijk, op.
deze Welke wij zouden kunnen noemen het « klassieke » soort,
zooals : ridderspoor (delphinium), monnikskap (aconitum),
tasjeskruid (capsella), zonnekruid (helianthus), vogelpootje
(ornithopus) en andere plantnamen, of zooals : inaan
(kaalhoofd ) , kachelpijP (hooge hoed), evelsoor (het geploohl
hoekje der bladzijden iii een bock) , zwaluwstaart (pandjesjas) ,
enz. die nit de omgangstaal komen.
Het gaat altijd over het uiterlijke van de zaken, meestal
over getijkenissen tusschen de vormen.
Zij zijn beslist de incest vermakelijke scheppingen, zij zijn
een spel voor de oogen. Zic b. v. de scheppingen van onze soldaten aan het front, zooals : koffiezakken (balloen), &raplu (vuurpij1) , brievenbus (periscoop) , varkenssnuiten (masker) , enz. Nn,
er zijn andere leenspreuken die alhoewel zij ook een zinnelijk
karakter hebben veel minder voor ontleding vatbaar zijn. Ook
noemt Wundt ze coinplicativer Bedetitungswandel. Zij bestaan
namelijk nit eene assimilatie van de waarnemingen van een zintuig met die van een ander, b.v. gezicht en gehoor : vox obscura,
murmur caecuin, donkere stem. De Duitsche psycholoog loochent dat wij bier met metaphoor te doen (hebben. Het is volgens
hem zelfs geene diasemie. Het verschijnsel zou van denzelfden
aard zijn als alle gewonc, onbewuste nitbreiding van beteekenis
zooals bet gebruik van het woord : een beetje voor alle mogelijke kleine hoeveelheden, zelfs dan als zij in 't geheel niet « gebeten » xvorden. Wij deelen zijne meening niet. Wij classificeeren
die verschijnsels van z. g. synestketischen aard onder de leenspreuken, omdat zij al de kenteckens hebben van de metaphoor.
Er is namelijk overdracht van een gebied tot een ander (b. v.
van het gezictht naar het gehoor, van het rieken naar het smaken,
enz.) ; die overdracht ziet van al het specifieke van de waarnemingen af, en zooals wij het zullen zien, vindt zij hare basis nitsluitend in het gevoel dat met elke waarneming verbonden is,
aldus met iets dat bijkomstig is, met een gevolg- van de waarneming. Wel is waar is die overdracht somtijds ietwat minder
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bewust dan het gebruik b. v. van aardbei voor u ioode neus »
maar tal van echte metaphoren zijn ook veel minder bewust dan
deze laatste en als het gaat over semantische verschijnsels die
altijd op den drempel van !het bewustzijn blijven, is het nogal
kiesch I12t min of meer gewaarworden van eene overdracht als
basis-van classificatie te nemen. Immers zal al wie voor 't eerst :
snijdende toon of heet geluid gebruikt heeft, toch wel gewaar
geworden zijn dat hij overdrachtelijk sprak.
Over de natuur van de synesthesie heeft men zich ook meermaals vergist. Men heeft ze somtijds « sensorieele » leenspreuk
genoemd. Alhoewel ik ,00k vroeger dit woord gebruikt heb, denk
ik het te moeten verwerpen. Het element welke de waarnemingen van de verschillende zintuigen in 't gemeen hebben, heeft
met het sensorium Diets te maken. Ook is het verkeerd te spreken met de Fransche school over vision colorje, wat laat denken
dat de waarnemingen van ,een toonladder hun overeenkomstige
equivalenten of tegenwaarden in een reeks van kleurnuances
vinden. Zoo gaat het niet. De personen die geschreven hebben
wat voor kleuren de klanken in hun verbeelding opriepen, zijn
nooit met elkaar t' akkoord gekomen. Rimbaud h .v. ziet A
zwart, E wit, I rood, U groen, 0 blauw. Andere zien ze anders.
Wat mij persoonlijk betreft, zie ik A als rood, E als geel, I als
wit, U als bruin, 0 als, zwart, enz. Zooals ik het zooeven gezegd
heb, na,ar mijne meening is het gemeen element niet te zoeken
in de waarneming zelve maar veeleer in de gevoelens die er mee
gepaard gaan. Bitter b. v. is de waarneming van een smaak. Wie
kinine inneemt beleeft dit soort gewaarwording ten voile, maar
de zenuwachtige bewegingen welke ^het opslorpen van dat gencesmiddel begeleiden, toonen dat ons algemeen zenuwstelsel in de
gewaarwording betrokken wordt. Het beleeft een spasma van
een ,onaangenamen scherpen aard, te gelijk prikkelend en deprinieerend. Nu zoo'n spasma gelijkt veel op de zenuwachtige
gevolgen van het hooren van een z.g. bitteren toon, van het
voelen van een z.g. bittere koude, enz.
Het gaat ook zoo met de associaties tusschen kleuren en.
klanken. Voor zoover men niet te doen heeft met toevallige verhindingen van heel subjectieven, persoonlijken of zelfs conventioneelen aard, vinden zip hun oorsprong in de algemeene emoties
of gevoelens door de kleuren en de klanken verwekt, en niet
in gelijkenissen van waarneming-en.
Kortom, naar onze opvatting is de « synesthesie » der waarnemingen eigenlijk eene gevoelsmetaPhoor in verband met de
waarnemingen.
Wij behandelen ze daarom als eene.varieteit in de talrijke
groepen van gevoelsleenspreuken die dikwijls cen affectus, een
gevoelen hij middel van cen zinsindruk beteekenen en welke
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door K P. Van Ginneken in de Leuvensche 13ijclragen (1913)
zoo uitvoerig en zoo meesterlijk zijn beschreven. Inderdaad,
spreekt men niet alleen van scherPe inessen, en daaruit : scherPe
peper, scheme wind, scherp geluid, maar ook van scherp verwijt, scherPe spot, enz.
Hetzelfde geldt voor glad : gladde weg; maar ook : gladde
woorden. (Vgl. ook zware koorts, lichte teak, warm onthaal, flauwe zetten, zuur kijken, enz.). De chromatosemie of
uitdrukking van gevoelens bij middel van kleuren is heelemaal
van denzelfden aard, witjes lachen, het ziet er Wet rooskleurig
uit, blauw kijken (« verlegen zijn »), zwarte ziel. Hier
weerom, voor zoover geene conventioneele of toevallige verbindingen in 't spel zijn, is het verband louter affectief. lEen zuur
gezicht maakt indruk op ons omtrent op dezelfde manier als
het proeven van wrange vruchten. Trouwens er bestaan daarnevens ook gevoelsmetaplwren waarmee ,de waarnemingen niets
te doen hebben; overdrachten van gevoel tot gevoel. Men vergelijke b.v. de beteekenis van prettig in 't Nederlandsch met
pretty in het Engelsch; van smart in het Nederlandsch en in
het Engelsch ; van feed in 't Nederlandsch en van laid in het
Fransch; van Nl. zeer en Eng. sore; van Nl. slecht en Eng.
slight; van Nl. klein en Eng. clean, enz. In al die gevallen heeft
een « verschuiving » plaats gehad tusschen twee gevoelens die
de ziel op min of meer gelijke manier aandoen.
Als slotsom in onze classificatie ^hebben wij geconstateerd
dat, nevens de perceptueele metaphoren die met het gevoel
niets te waken hebben en uitsluitend op gelijkenissen van waarnemingen berusten, er ook eene groove groep van affectieve
leenspreuken bestaat waar de schakel tusschen de eigenlijke en
de overdrachtelijke beteekenis in het gevoel te vinclen is. Wat
hun vorm betreft, zijn deze dus ofwel svmpathisch, ofwel
svnesthetico-sympathisch.

Maar zijn er geene andere leenspreuken dan deze die op
waarnemingen of gevoelens berusten ? Men zou wel denken van
neen, te oordeelen naar de boeken die tot nog toe over dat onderwerp geschreven werden.
Dit is nochthans onze meening niet. wij denken zclfs dat
de meerderheid van de metaphoren niet fonder die titels mogen
gerangschikt Ivorclen. Laat ons b. v. twee beroemde metaphoren
vergelijken : Eng. black diamond voor « anthraciet » en Fr.
houille blanche voor « waterkracht ». In bet eerste voorbeeld
heeft men een klassiek geval van perceptieve metaphoor. Er is,
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Is 'het zoo in het ander geval ? Beslist niet. De kolen kunnen
onze zintuigen geenszins op dezelfde manier treffen als water,
maar waterkracht geeft ons hetzelfde voordeel als kolen als zij
gebruikt wordt b. v. om electriciteit te scheppen. De gelijkenis
bestaat hier dus tusschen de praktische waarde van twee zaken',
waarvan de eene een klaarder en nicer treffend beeld aan den
geest voorlegt.
Hetzelfde is \vaar van de gekende Duitsche allitereerende
uitdrukking : der Zahn der Zeit. Dc tijd verslijt en verslindt alles.
Zijne werking komt op hetzelfde neer als die van een knagend
Bier op planten of stroo, maar we kunnen ons den tijd in den vorm
van een tand toch niet verbeelden. Tusschen het Lat. musculus
« spier » (uitsluitend perceptueel) en het Lat. vascul.um (( bloedvat » bestaat hetzelfde verschil als tusschen black diamond en
;houille blanche. De bloedvaten gelijken in niets op een vaas of
een vat maar zij bevatten bloed, zooals een vat of een vaas bier
bevatten kan.
De '-Tr2 7r7. =: P 6';‘172 van Homeros zijn ,00k niet daar om een
klein verlokkend tafereeltje te geven zooals de Witte armen van
de godinnen of de rooskleurige vingers van den Dageraad. Zij
laten alleen aanschouwelijk verstaan dat de woorden van een
persoon iemand kunnen treffen, net alsof zij vleugels hadden.
Aldus, gaat het altijd over de praktische waarde van de
begrippen die door een beeld aangeduid worden. Daarom stel
ik voor deze leenspreuken : pragmatische metaphoren te noemen. Zij spelen een groote rol in de taal juist omdat ons spreken
hovenal een praktisch karakter heeft. Wat interesseert ons? Het
zijn altijd personen of zaken die voor ons een praktisch belang
ihebben, die ons voor- of nacleelen, genot of feed, winst of verlies
veroorzaken.
Daar het toch niet opgaat het beeld van een stoffelijk voorwerp te vergelijken met iets dat peen beeld heeft, zijn bijna al de
leenspreuken pragmatisch, die een moreel of afgetrokken begrip
door een zichtbaftr iets trachten te beteekenen; men noemt ze
dikwijls (( analogische metaphoren », en wij noemen ze anasemie
omdat men hier te doen heeft met het « rijzen » van de heteekenis van een woord tot gebieden die boven het gtoffelijke staan :
(e.g. stokken in de wielen steken, zijne oinoecting is maar ecn

vernis, het is een onbekookt geval, dit is een toPPuni van
onrechtvaardigheid, wij blijven oP hetzelfde Peit, enz.)
Ik denk dat het erkennen van de echte natuur van die ontelhare leenspreuken er veel kan toe bijdragen om klaatiheid te
brengen in de classificatie van die feiten die zoo'n groote plaats
innemen in de ontwikkeling van de taal.
De pragmatische metaphoor doet zich voor als het seman-
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twee voornaamste strekkingen van de menschelijke taal.
Eerst haar praktisch doel. De mensch heeft wellicht eerst
gesproken zooals de vogels, enkel om gevoelens nit te drukken,
— Hamann beweerde het althans, — maar de taal heeft zich
ontwikkeld alleen als eene uiting van het belang dat de menschen hechten aan hunne omgeving, als eene uitdrukking van
nooden en ondervinding. Dit is haar subjectief karakter. De primitieve mensch i q echter ook heel ,objectief. Hij geeft een bestaan
aan al wat hij hoort of ziet. Met moeite zal hij onderscheiden
tusschen een werkelijk wezen en wat alleen een beeld is. Het
beeld bij hem is sterker dan het begrip en hij zal er plezier in
vinden te denken dat al wat op iets gelijkt met die zaak gelijk
gesteld wordt, alhoewel een beetje nadenken hem het groot verschil tusschen de twee zou doen verstaan, en dit is natuurlijk
bovenal waar voor al wat zijn wezen op de eene of de andere
manier aanbelangt. Vat hem op dezelfde wijze dient of schaadt
zal wel hetzelfde zijn, en dit is wel het wezen van de pragmatische metavhoor. Nu, het is gebleken dat joist die overdreven
macht van de verbeelding den weg gebaand heeft voor het nitbreiden van het abstrakt denken. Zij heeft namelijk de symbolen
verschaft die het mogelijk hebben gemaakt het onzichtbare in
functie van het waarneembare te denken en nit te drukken,
zoodat niet alleen onze taal maar ook onze gedachten zijn,
zooals Paul het zegt : « eine Welt 1, 7erblassener Metapthoren ))_
September 1926.

Nationale en Zedelijke Opvoeding van
ons Volk
door GUSTAAF SEGERS.
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

De liefde -van den kleinen tiring,
waarin wij dagelijks leven, is dekiem der liefde tot land en yolk.
EDMOND BURKE.

Algemeen wordt erkend dat aan de algemeene volksopvoeding te weinig belang wordt gehecht. Dit is even waar, of men
het woord in zijne ruime beteekenis neemt, die het doorgaans inde pedagogische werken heeft, of wel in den engeren zin, lien
het y olk er aan geeft. De opvoeding is eigenlijk de alzijdige,
harmonische onwikkeling van den mensch. Het onderwijs is
daartoe een middel. In de volksspraak is een man van opvoeding
een beschaafd man, een man die « goede manieren heeft ».
Aan wat men « la politique honnete et ridicule » heet, mag die
school hared tijd niet verknoeien; doch de ware wellevendheidmag er voorzeker niet uit het oog worden verloren.
« Onder goede manieren hebben wij voornamelijk te verstaan:beleefdheid en vriendelijkheid. Beleefdheid en voorkomendheid moeten
de vrucht zijn van de gesteldheid des harten; of zij zullen geen blijvenden indruk makers. Zelfs de grootst mogelijke beleefdheid kan het
Bemis van waarheid en oprechtheid niet vergoeden. Men vertoone zich
zooals men is. maar ontdaan van het hoekige en ruwe, dat het karakter eigen is. De heilige Franciscus de Sales heeft gezegd, dat de
beleefdheid, in hare edelste gedaante, gelijken moet op het water, « dat
het best is, wanneer het helder, zuiver en zonder bijsmaak is ».
Zij, die zwaren arbeid verrichten, kunnen evenzeer als menschen
van een hoogeren stand zich zelven en elkander achten, en men
kan het aan hun gedrag jegens elkander — aan hunne manieren
dus — zien of deze achting werkelijk aanwezig is. Er is nauwelijks
Nil oogenblik in hun leven, in de werkplaats, op de straat of in
finis, Nv el k s genot en zegen niet verhoogd kan worden door deze
snort van vriendelijkheid (1) ».
(1) Karakter door Skirt - II, SMILES. Hootdstuk IX. illanieren,
Kunstvaardigheid.
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Het spreekt van zelf, dat in onze volksscholen geene spraak
kan zijn van een geregelden cursus van wellevendheid. Ook hebben onze jongens en meiskens, heeft ons yolk niets te maken
met de ceremonieen, welke in de zoogenaamde groote wereld
gespeeld worden. lk zeg met opzet : « gespeeld worden », en
houd dan ook al dit gedoe voor comediespel. Alles wel ingezien,
komt de ware beleefdheid in den grond neer op goedheid en
gedienstigheid, op eerbied voor zich zelven en voor anderen. En
daarop moet in de school stellig bij gelegenheid de aandacht
gevestigd, en moet geheel het schoolleven deze deugd voorhouden.
Vooral eerbied voor het gezag. Die eerbied is op onze dagen
fel geslonken. Ik acht dit eene ramp, vooral voor de minderen.
Zander dezen eerbied is geene samenleving mogelijk. De eerbied
is niet alleen noodzakelijk voor de ondergeschikten; in den grond
zijn alien ondergeschikten, want alien hebben hunne meerderen.
Het kwaad, waarover algemeen geklaagd wordt, komt van
boven, gelijk veel ander kwaad. Want er bestaat niet alleen eene
strekking bij de minderen om hunnen eerbied aan de meerderen
te weigeren. Ook in de hoogere standen wordt het gezag ondermijnd, en hier werkt het voorbeeld verderfelijk. Daarover worden
vele valsche leerstelsels verspreid: de eerbied voor het gezag zou
gemis aan eigenwaarde en zelfstandigheid verraden ; voor mij,
daarentegen, is de eerbied voor het gezag het kenmerk van hem,
die zich zelf eerbiedigt, voor het gezag, gelijk GUIZOT zich
drukt, « l'autoritê devant laquelle l'esprit s'incline sans que le
cceur s'abaisse ». Ook in het onderwijs is de eerbied voor het
gezag gedaald, tot groot nadeel van het onderwijs en de opvoeding zelf. « L'education, » zegt MGR. DUPANLOUP, « est wile
oeuvre d'autorite. »
1k weet het wel : ik roei hier weer tegen den tijdstroom in ;
in de samenleving wordt het gezag fel ondermijnd ; winnen ruwheid en losbandigheid veld, en dat heeft noodzakelijk zijnen
weerslag op de school, op het onderwijs, op de opvoeding ; loch
mijn rotsvast optimismus twijfel ik geen oogenblik, of cok hier
7a1 de dwaling voor de waarheid wijken tot wezeniijk geluk van
ons yolk.
En naarmate wij hierin veld winnen, zullen de ware beleefdheid en welgemanierdheid in het hart zetelen, en dan alleen hebben zij wezenlijke waarde.
Het slinken van den eerbied voor personen is nog het ergste
niet ; wat onzen tijd kenmerkt, is het gemis aan eerbied voor verstandelijke en zedelijke meerderheid.
g De man van karakter is eerbiedig, 1Thor deze hoedanigheid
kenmerken zich de edelste vertegenwoordigers der mensehheid, door
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eerbied voor dingen, die door het liuldebetoon van tal van geslacliten geheiligd zijn; voor verheven instellingen, edele bedoelingen, en
schoone, zuivere denkbeelden ; voor de groote mannen uit vroegere
eeuwen, en de edelen en grooten onder onze tijdgenooten. Eerbied
is even onontbeerlijk voor het geluk van de individuen, als voor
dat der huisgezinnen en volken. Zonder eerbied kan er geen geloof
en geen vertrouwen zijn, zoomin in de menschen als in God. Louder
eerbied kan er geen vrede of vooruitgang zijn in de maatschappij(1) A.

Treffend zijn deze woorden van den Engelschen moralist.
Daar zijn menschen, zelfs intellectueelen, die het zich tot taak
stellen de helden onzer geschiedenis, de geleerden en kunstenaars, waarop wij trotsch zijn, of te breken, de roemrijkste feiten
onzer geschiedenis te verdraaien, als alledaagsche gebeurtenissen
te doen doorgaan. Ik heb gelezen dat BREYDEL niets meer was
dan een ongelikte beenhouwersgast; ik heb een leerling eener
Academie van Beeldende Kunsten hooren beweren dat
ET:BENS niet kon schilderen ; men heeft durven schrijven, dat
BILDERDIJK geen groot dichter was. Is het niet waar, dat ons
y olk te weinig eerbied heeft voor de roemrijke gebeurtenissen,
voor de groote mannen uit vroeger dagen, en van onzen tijd ?
Verdienen onze studenten, onze jonge letterkundigen het verwijt
niet, dat zij zich niet genoeg op .de studio der groote mannen
nit het verleden toeleggen ? Kritiek uitoefenen, vitten, schimpen
en schampen ; dat is al te veel schering en inslag. Ons yolk, en
daardoor versta ik de gansche bevolking, van laag tot hoog, kan
niet genoeg bewonderen; dat is een groot ongeluk. Hier ook
heeft de school krachtdadig op te treden, weeral niet met een
geregelden leergang, maar bij gelegenheid, door het voorbeeld.
De geschiedenis, de vaderlandsche geschiedenis, bevat tal van
levensbeschrijvingen van groote mannen, die in al de vakken der
menschelijke bedrijvigheid hebben uitgeblonken. Wij moeten die
niet alleen leeren kennen; wij moeten hen leeren bewonderen,
eerbied jegens hen doen onvatten. Het leesboek kan in dezen zin
groote diensten bewiizen.
De opvoedkundige strekking, die het onderwijs hoeft te kenmerken, brengt geene verzwaring der programma's mede ; zij
hoeft het gansche onderwijs te beheerschen.
Eene deugd, die met de wellevendheid, met den eerbied voor
personen en zaken innig verband houdt, is de dankbaarheid.
Deze laat ook al te veel te wenschen over. Erkentelijkheid voor
bewezen_weldaden is toch zoo zeldzaam ! Deze drukken al te dikwijls toch zoo zwaar ! De zoogenaamde « independance du crew- »
kenmerkt toch zoo velen ! Fi n is de ondankbaarheid geene verfoeilijke ondeugd, duidt zij geen hatelijk karakter aan ; maakt de
(1) Kaakte; .. Floolcistuk I. Dc Invined van Karakteradel.
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zij den mensch niet in zijn eigen waardigheidsgevoel, is zij de
zuster niet van tal van andere burgerlijke en zedelijke deugden?
« Waarachtige voorkomendheid gaat hand aan hand met welwillendheid en liefde. Hij, die dit sieraad van het karakter bezit, streeft
er naar om het geluk van anderen zooveel mogelijk te bevorderen,
en al wat hun verdriet kan veroorzaken, van hen af te weren. Hij is
cok erkentelijk en heeft een open oog en hart voor de welwillendheid, waarvan hij zelf het voorwerp is. Kapitein SPEKE, de verniaarde reiziger, heeft opgemerkt, dat deze karaktertrek zelfs in
eere gehouden wordt bij de inboorlingen van Uganda, aan de oevers
van het Nyanza-meer, in het hart van Afrika. « Ondankbaarheid »,
zegt hij, « of verzuim van erkentelijkheidsbetuiging voor een ontvanven weldaad wordt bij deze negers voor strafbaar gehouden » (1).

De deugd der dankbaarheid ken.merkt slechts groote en
edele zielen, volgens de schoone uitdrukking van twee Fransche
schrijvers :
plaisir des bons curs, c'est la reconnaissance » (2).
« Elle (de dankbaarheid) ressemble a cette liqueur d'Orient, qui
ne se conserve que dans des vases d'or ; elle parfume les grander
Ames et s'aigrit dans les petites » (3).
«

Het ontwikkelen der liefde van de kinderen tot hunne ouders
behoort zeer zeker tot de taak der school. Voorbeelden uit de
geschiedenis van groote mannen, die hun levenlang een waren
cultus voor hunnen vader en hunne moeder hadden, heeft men
voor het grijpen, en zij zullen ongetwijfeld een krachtigen indruk
op de ontvankelijke gemoederen der jongens en meiskens uitoefenen. 1k vraag mij af waarom onze scholieren zulke verhalen
niet te lezen krijgen, in plaats van de onbeduidende dingen, die
al te veel onze leesboeken vullen.
Ik deej hier een paar uittreksels uit het leven van twee bij
uitstek groote mannen mede ; ik ben zeker, dat onze scholieren
met open mond zullen luisteren, wanneer hun onderwijzer hierover aan 't vertellen gaat.
« Den gewezen president ADAMS (4) werd eens te Boston, waar
hij een examen bijwoonde, op eene meisjesschoof door de leerlingen

(1) Karakter. Hoofdstuk IX.
(2)

LA HARPS.

(3) JULES SANDEAU.
(4) AD VMS, JOHN, geboren in 1735, gestorven in 1826, de opvolger
van Washington als Piesident der Vereenigde Staten, een der stichters
der Groote Republiek, behoort tot de beroemdste mannen der nienwere
tijden.
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Litkomen, slat hij voor de vorming van zijn eigen leven en karakter
de duurste verplichting had aan eene vrouw ». « Ms kind », zeide hij,
« genoot ik misschien het grootste voorrecht, hetwelk aan een mensch
te beurt kan vallen, dat van eene moeder te bezitten, die de ontwikkeling van het karakter barer kinderen ijverig ter harte nam,
en voor deze zaak volkomen berekend was. Van haar ontving ik eene opvoeding, die haar invloed op geheel rnimn volgend leven heeft doen
gevoelen. lk beweer niet, dat ik volkomen beantwoord heb aan hetgeen men recht had om van mij te eischen, nadat ik zulk eene voorgangster had gehad, maar ik zeg het alleen om recht te doen aan
de nagedachtenis van haar, die ik hoog acht. En indien er, in den
loop van mijn leven, dingen zijn voorgevallen, die strijdig zijn met
hetgeen zij mij geleerd heeft, dan ligt de schuld aan mij, en niet
aali haar » (1).
LOUIS PASTEUR (2) is zeker een der grootste mannen van
onzen tijd; hij is veel meer : door zijne wondere uitvindingen op
het gebied der schei- en geneeskunde, behoort hij tot de edeiste
weldoeners der menschheid. Het Fransche tijdschrift journal
des Instituteurs et des institutrices bevat in zijn hummer van
12 Januari 1924, onder hoofding Voorbereiding tot de klasse,
een uittreksel van de toespraak, Welke de wereldberoemde man
hield, toen een gedenksteen in den Bevel van het huffs werd
geplaatst, waar hij het eerste levenslicht had aanschomvd.
Zulk prachtig stuk moet in de oorspronkelijke taal onder de
oogen der lezers gebracht worden.
« U mon p: re et ma mere ! 0 mes chers disparus, qui avez si
modestement vecu dans cette maison, c'est a vous que je dois tout !
Tes enthousiasmes, ma vaillante mere, tu les a fait passer en moi.
j'ai toujours associe les graiideurs de la science A la grandeur
(I t la patrie, c'est que j'etais impregne des sentiments que tu m'avais
inspires.
Et toi, mon cher pere, dont la vie fut aussi rude que ton rude
metier, tu m'as montre ce que peut faire la patience dans les longs
efforts. C'est a toi que je dois la tenacite dans le travail qnotidien.
Non seulement tu avais les qualites perseverantes qui font les vies
utiles, 'mats tu coals iaiissi l'admiration -des grands hoinmes et des
grandes cltoses. Regarder en haut, apprendre an deli,, clie r cher A
s'elever toujours, voila ce clue tu m'as enseigne.

(1)

karakter. iloofdstuk II. Het Huisge-_-in
geboren te Mc den 27 December 1822, stierf
te Pariis in 189.1. Dole in het departement Jura, aan de Mitbc en het
Rlione-Rijiikanaal, is een nijverig stadje van 11,679 inwoners (in 1876).
(2)

Louis PASTIAT R,

Het telt tal van leerlooierijen, benevens fabrieken van alas, chemikalien enz. De varier van Louis Pasteur had als soldaat onder keizer
Napoleon gediend, en was leerlooier te Dole.
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Soyez benis l'un et l'autre, mes chers parents, pour ce que vou&
avez ete, et laissez moi vows rapporter l'hommage fait aujourd'hui
a cette maison ».

Deze weinige woorden volstaan om het bewijs te leveren, dat
Louis PASTEUR een der grootste dichters van Frankrijk was,
hoewel hij waarschijnlijk geen enkel vers heeft geschreven. (1
Ook dat hij een edel karakter bezat, bij al zijne grootheid een
dankbaar kind was gebleven, en in zake opvoedkunde een
meester mag genoemd worden. Over zulke mannen moet de
onderwijzer bij gelegenheid spreken; niets belet hem insgelijks
het voorbeeld van kinderen uit de onmiddellijke omgeving aan
te halen, die hunne ouders hooggeacht, en daarom Gods zegen
over zich getrokken hebben. Hier ligt voor de school een ruim
veld ter bebouwing open.
De liefde tot den arbeid, tot de inspanning en niet minder
tot het stipt uitvoeren der dagelijksche taak, behoort tot de
schoonste der burgerlijke deugden.
Arbeid », zegt Samuel Smiles, « is een der beste leermeesters
in de levenswijsheid. Hij voedt op tot gehoorzaamheid, zelfbeheersching, aandacht, ijver, volharding ; maakt dat de mensch in zijn
kizonder beroep behoorlijk thuis geraakt en zich geschikt en vaardig
leert bewegen te midden van de verschillende toestanden des levees.
Arbeid is de wet van ons bestaan, het beginsel van den vooruitgang voor menschen en volken. Het grootste gedeelte der menschen
moet, volgens de wetten, welke de samenleving beheerschen, handenarbeid verrichten, om in hun levensonderhoud te voorzien,, maar op
de eene of andere wijze werkzaam zijn moet ieder als hij het leven
behoorlijk wil genieten » (2).

Hooger werd gezegd, dat de cultus der groote mannen en de
geestdriftige bewondering der groote daden zeer stellig in onze
scholen moet aangepredikt worden. Wanneer de onderwijzer over
onze beroemde kunstenaars en geleerden, over de uitvinders,
over de Vorsten, die een zegen voor hun yolk geweest zijn, en
zelfs over de veroveraars spreekt, welke eene ramp daarvoor
waren, zal hij schier altijd tot het besluit komen, dat bijna alien
hunne grootheid uitsluitend aan hunne rustelooze werkzaamheid
hadden te danken.
Daarop zal hij nadruk lezzen. want ons yolk verkeert al te
creel in den waan, dat het leven der geestesarbeiders een lui en
vadsig leven is. De voorbeelden van zwoegers op het veld der
(1) Zie Verpoozingen op letterkundig gebied door N.

mijne verhandeling Schilderen„S'chrilven, Onderwilzen.
(2) Karakter; blz. 87.
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letterkunde, der kunst, der wetenschap, zijn zoo talrijk, dat men
waarlijk moeilijk eene keuze kan doen. De wondere uitvindingen
der stoomkracht, de toepassingen der electriciteit, de groote
ontdekkingsreizen, de vorderingen in de geneeskunde, b. v. hebben menschenlev ens van noesten arbeid gekost ; ons yolk kent
het belang daarvan, het ondervindt, dat de mannen aan wie wij
dit alles verschuldigd zijn, tot zijne grootste weldoeners behooren. Men bereft, dat het voorbeeld van hen — ook van de kunste-naars, letterkundigen en geleerden, welke wij insgelijks als weldoeners van het yolk moeten leeren betrachten — eene niet te
overschatten opvoedende kracht bezit op de ontwikkeling van
de liefde tot den gewonen dagelijkschen arbeid, dien de grootste
meerderheid van de leerlingen der volksschool later zullen te
verrichten hebben, en waarin zij ook zonder noeste, onverpoosde krachtinspanning niet kunnen slagen.
Lief de tot den arbeid, tot den den handenarbeid inboezemen
is een der verhevenste plichten der school, der gansche maatschappij.
De onderwijzer moet eerbied, bewondering voor de heldender wetenschap, der letterkunde, der kunst inboezemen ; maar
hij moet evenzeer de handwerkslieden leeren achten en eeren,
die zich door hunnen arbeidslust, door hunne gewetensvolle
plichtsbetrachting onderscheiden. Hij moet zich wel van de
groote waarheid der spreuk van JOHN STUART MILT, doordringen : « De kracht, de waarde van een Staat is ten slotte geheel
afhankelijk van die zijner burgers ».
Wetten en verordeningen kunnen betrekkelijk weinig tot
verbetering der samenleving bijdragen : deze is slechts mogelijk
door de verbetering der menschen. « Wij vertrouwen te veel op
stelsels en te weinig op menschen », zegt DISRAELI. Inderdaad,
een land, waar de burgers, vooral de handwerkslieden, bekwaam,
deugdzaam, wakker zijn, liefde tot het werk hebben, zal groot
en gelukkig zijn. Er moet op gewezen worden, dat al die lieden,
daar in de ruimste mate toe bijdragen; ook dat zij een even eervol
\ \ erk verrichten als de kunstenaars en geleerden.
« De man of vrouw, die in de huishouding of eenige andere
zilak nuttig werkzaam is, vervult eene even eervolle taak, als de
kunstenaar, die een schilderstuk vervaardigt, of de schrijver, die
een bock samenstelt, of de krijgsman, die een veldslag wint » (1).

Hier vooral is het voorbeeld der omgeving van overgroot
gewicht. Wij alien kunnen opmerken, dat dorpen, die zeer dicht
(1) Karakter, door SMILES: biz. MC
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bij elkander liggen, veel met elkaar verschillen, wat de arbeidsliefde, de wakkerheid der bevolking betreft; dat in deze gemeenten de meeste welstand, het meest volksgeluk heerschen, ligt
voor de hand. Ook valt het in het oog, dat die dorpen de beste
school bezitten of bezeten hebben. Is de toestand der gemeente
te danken aan de goede school, of oefent de uitmuntende omgeving den gunstigsten invloed op de school uit ? Waarschijnlijk is
het een en ander waar. In alle geval pleit het in hooge mate ten
voordeele der school, zoo haar invloed, zoowel wat haar onderwijs als hare opvoeding betreft, als deze hunnen invloed op de
bevolking doet gevoelen; zij is zelfs het wezenlijk criterium
daarvan, evenals de zegenrijke invloed eener werk- en deugdzame bevolking niet alleen op de opvoeding, maar zelfs op het
onderwijs der school bezwaarlijk kan overschat worden.
Hierbij moet worden gevoegd, dat slechts die onderwijzer,
welke zich door zijne liefde tot zijn ambt, wakkerheid en onverdroten plichtsbetrachting onderscheidt gelijk overigens in alle
andere opzichten — op wezenlijke uitslagen mag rekenen.
lEene deugd, die bij niet weinigen ontbreekt, ook bij de
kinderen, is waarheidsliefde, oprechtheid. In de school treft men
niet zelden kleine leugenaarkens en leugenaarsters aan. Zij liegen
om feiten verborgen te houden, ook uit vrees dat hunne oneerlijkheid aan den dag zou komen. Meestal echter uit grootheidswaan, om te bluffen, om meer te schijnen dan ze zijn. Onder het
y olk, dat wil hier zeggen, onder al de klassen der samenleving,
heerschen deze gebreken ; bij de voornamen zijn ze misschien
nog minder zeldzaam dan bij de geringen.
De school heeft hier ook hare opvoedende taak te vervullen.
Waarheidsliefde en oprechtheid kan niet te vroeg en te diep bij
de kinderen ingeprent worden. Voorbeelden van mannen, die
door deze deugden uitblonken, kunnen niet nalaten een heilza-men invloed op het ontvankelijk gemoed der schooljeng-d uit te
oefenen.
« Waarheidsliefde moet zich evenzeer in daden als in woorden
openbaren, » zegt SMILES, .wiens werken Help U zelf en Karakter ik
gaarne in mijne pedagogische verhandelingen aanhaal. « Een man
moet werkelijk zijn wat hij schijnt, en waarvoor hij wil doorgaan.
14:en Amerikaan schreef aan GRANVILLE SHARP (den slavernij-afschaffer) dat hij nit achting,, voor zijne groote deugden eenen zijner zonen
naar hem gezonden had. SHARP antwoordde hem : « 1k moet u verzueken hem een lievelingsspreuk mee te deelen, die in de familie,
Rier naam gij hem gegeven hebt, menigmaal werd aahgehaald :
« Tracht steeds te zijn wat gij zoudt willen schijnen » . .Deze spreuk
erd naar het zeggen mijns vaders steeds trouw opg evolgd doe,
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zithen varier, wiens eenvoudige en waardige rondborstigheid in z,'n
geheel ambtelijk en huiselijk leven uitkwam » (1).

Een verheven trek van oprechtheid, meer van trouw aan het
gegeven woord, wordt ons uit het leven van WILLIAM -NAPIER
-verhaald (2)
« hens ontmoette hij een meisje van ongeveer vijf jaren, dat
liep te schreien over eene kom, die zij gebroken had. Zij zou ec
zeker slaag voor krijgen als zij te huis kwam. Maar eensklaps verhelderde een straal van hoop haar gelaat. Zij zag met haar onschuldig
gezichtje tot den vreemdeling op, en zeide : « Gij kunt de kom wel
waken, niet waar ? Napier antwoordde dat hij de kom niet maken
kcli, maar dat hij haar zes stuivers zou geven voor eene andere.
Then hij zijne bears uithaalde, bemerkte hij dat deze niet rijk T)or
zien was; hij beloofde daarom aan zijne kleine vriendin, dat hij den
volgenden dag op denzelfden tijd en hetzelfde plekje tegenwootdig
zon zijn om haar het geld te geven. Zij moest dan maar vast aan
hare moeder vertellen, wat een heer haar beloofd had. Het kind,
dat een onbepaald vertrouwen in hem stelde, ging getroost naar huis.
Toen Napier te huis kwam, vond hij eerie uitnoodiging voor een
diner te Bath op den volgenden dag, waaraan iemand deel zou nemen,
d len hij wenschte te spreken. Hij rekende hierop uit of het mogeli.'i k zou wezen zijne kleine vriendin op den bepaalden tijd te ontmoeten, en nog voor het diner te Bath te zijn. Hij zag echter in dat dit
onmogelijk was. Hij schreef dus terug dat hij verhinderd was. Want,
« zeide hij », ik kan het kind niet teleurstellen; zij vertrouwde mij
zoo volkomen » (3).
WELLINGTON, (4) de IJzeren Hertog, de overwinnaar van
Waterloo, huldigde zijn levenlang de waarheidsliefde en de oprechtheid ? In de redevoering, die hij bij den dood van SIR
ROBERT PEEL (5) in het Hoogerhuis uitsprak, was de grootste
lof, dien de krijgsheld aan den beroemden staatsman toezwaaide,
dat deze steeds oprecht en waar was.
« Nimmer heb ik eenen man gekend, in wiens waarheidsliefde
Tien rechtvaardigheid ik grooter vertrouwen stelde, of bij wien ik een
rneer standvastig streven opmerkte om het vaderland van dienst te
zijn », zegde WELLINGTON. « In al dien tijd van mijnen omgang zag
i1, hem steeds onwankelbaar in zijne sterke liefde voor de waarheid,
niminer vond ik ook maar de geringste reden urn te vermoeden
(1) Help u zelf. blz. 347.
(2) WILLIAM NAPIER, de schrijver van « De Spaansche Oorlog
-was de broeder van den admiraal Sir . Charles Napier, een der populairste helden nit de geschiedenis van Engeland.
(3) SMILES: Karat ter; blz. 143.
(4) 1769-1852.
(5) 1788-1850
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hLt waar was (3).

In een Duitsch tijdschrift wind ik een aandoenlijken trek nit
het leven van FREDERIK DEN GROOTE (1) .
Frederik, then vier en zeventig jaar oud, wandelde met
zijnen zestienjarigen achterneef, in het park van Sans-Souci.
« De Koning haalde een boek uit zijnen zak ; het bevatte de
fabels van La Fontaine; hij deed den prins eene daarvan vertalen.
Deze deed dit tot groote tevredenheid des Konings, die hem daarom
l'artelijk prees en de wangen streelde. De prins verklaarde echter„
dat het daarom zoo vlot gegaan had, daar hij deze fabel met zijn
informator vertaald had. Bij deze bekentenis ging een ernstige trek,
een trek van hooge voldoening over het gelaat van den grooten
Koning, en, diep bewogen, sprak hij tot zijn toekomstigen opvolger
due woorden :
« Zoo is het goed, lieve Frits, wees altijd eerlijk en oprecht.
Wil nooit schijnen wat gij niet zijt ; wees altijd meer dan gij schijnt.
Brits, word jets dergelijks, par excellence. Groote dingen wachten u.
1k ben aan het einde mijner loopbaan en mijn dagwerk is volbracht..
1k vrees, dat het na mijnen dood peie-mete zal gaan. Overal liggen
gistingstoffen, en ongelukkiglijk voeden de regeerende heeren die,
voornamelijk in Frankrijk, in plaats van ze te calmiren en uit te
rceien. De massa's vangen reeds aan zich van onder naar boven te
vt..erken, en als dat tot uitbarsting komt, is de duivel los. 1k vrees,
dat gij een zwaren, een boozers staat van zaken zult beleven. Maak
u gereed, bereid u voor, sta vast, denk aan mij, waak over ooze eer
en onzen roem. Bega geene onrechtvaardigheid, doch duld die ook
niet.
Onder zulke uitingen, vertelde de Koning aan den Bisschop, was
Frederik de Groote in Sanscrici tot aan den uitgang gekomen, waar
de obelisk staat. « Zie hem aan », zegde hij tot mij, slank, in de hoogte
stijgend, hoog en toch vast in storm en onweer. De pyramide zegt u :
a Ma force est ma droiture ». Het hoogste punt, overschouwt en kroont
het gansche ; het draagt niet, maar wordt gedragen door alles wat
daar onder ligt, vooral door het onzichtbare i diep in den grond gemetselde fondament. Het dragende element is het yolk in zijne eendracht; houd het altijd met het y olk, opdat het u liefhebbe en vertrouwen in u stelle ; slechts dan alleen kunt gij sterk en gelukkig
zijn.
Hij mat mij met vasten blik van den voetzool tot den schedel,
reikte mij de hand, kuste mij en liet mij gaan met de woorden
Vergeet dit uur niet » (1).

Eene voortreffeliike les, voorwaar.
(3) Help it zelf ; blz. 346.
‘ 1) 1712-1786.
(1) H. P. DIE GARTENLAUBE. Jaargang 1871: biz. 433.
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Doch, niet alleen zullen bij gelegenheid in (le school vorsten
en beroemde mannen uit de geschiedenis aangehaald worden, die
door hunne waarheidsliefde en oprechtheid hebben uitgeblonken. De onderwijzer zal er met den noodigen tact op drukken,
dat ook tal van nederigen uit hunne onmiddellijke omgeving,
zich door deze deugden hebben onderscheiden, en daardoor door
hunne medeburgers geacht en geeerd warden. Zij hadden daar
grootelijks hunne welvaart aan te danken, en, wat meer zegt : zij
hadden een gerust geweten en mochten brave burgers, deugdzame menschen genoemd warden.
Zoo tref ik op een doodsbeeldeken -van een burger nit eene
Kempische gemeente deze treffende woorden uit Prov. XXI aan.
'( De wet der waarheid was in zijnen mond en de ongerechtigheid
was niet op zijne lippen. » Geene schoonere lofspraak ken ik,
te meer daar ik, die vele jaren met den waardigen man heb omgegaan, mag verzekeren, dat zij waar en ten voile verdiend
was. Ook oefende hij den zegenrijksten invloed, niet alleen op
zijne medeburgers, maar zelfs in de omliggende gemeenten uit,
en duurt die invloed voort, hoewel meer dan twintig jaren over
zijn graf zijn heengegaan.
Zoo krachtig werkt het voorbeeld van het goede, zelfs op
de latere geslachten.
Een hoofdzaak der school is voorzeker het bevorderen der
liefde tot de geboortestreek, tot het groote Vaderland, tot ons
Koninklijk Stamhuis. wij, Beigen, hebben, meer dan een ander
Volk, reden om ons Stamhuis lief te hebben. Met de stichting
daar an heeft onze nationale onafhankelijkheid een aanvang
genomen, en wij hebben vorsten gehad en hebben die nog, wier
eenig streven is geweest, en nog is, de welvaart en de grootheid
can het Vaderland te behartigen : Leopold I, de Wijze, die, te
midden van allerlei gevaren, de grondvesten onzer onafhankelijkheid heeft gelegd; Leobold II, de Groote, die Belgie inderdaad zoo binnen- als huitenlands groot heeft gemaakt ; Albert I,
cl,e Ridderliike, die in benarde tijden, gerugsteund door zijn yolk,
ons Vaderland voor vreemde overheersching heeft gered, en al
zijne krachten aan ons heil wijdt ; onze Koningin Elizabeth,
die niet alleen in oorlogstijd eene liefderijke moeder voor onze
soldaten was, maar dit voor alle noodiijdenden is geblev en.
Dankbaarheid en eerbied zijn bier onze heiligste plichten : zij
worden ons overigens door ons gevoel voorgeschreven.
De kennis van en de liefde tot het groote Vaderland worden
op de doelmatigste wijze door de kennis van en de liefde tot de
enge heimat bevorderd. Onze pogingen om ons Vlaamsch yolkskarakter, onze taal, die er de uitdrukking van is, ongeschonden
te be-waren en te veredelen, moeten er toe strekken om de een-
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held en de zelfstandigheid van den Belgischen Staat te V ersterken.
Hier hebben wij tegen machtige, vreemde invloeden te
worstelen; ook komen wij meer op het terrein der volksletterkunde dan op dat van het volksonderwijs.
In eene mijner vorige Verhandelingen Het Mengelwerk in
onze dag- en weekbladen ( 1 ) schreef ik, dat onze schrijvers
hunne verhalen in dag- en weekbladen moeten laten afdrukken ;
tevens gaf ik toe, dat de dagbladen wel verplicht zijn tot vreemde
voortbrengselen de toevlucht te nemen; ook zette ik uiteen hoe
deze bijdragen, met oordeel gekozen, in meer dan een opzicht,
nuttig konden zijn. Met oordeel gekozen, daar zit het hem in :
ook is het noodzakelijk, dan men bij deze keuze niet eenzijdig
te werk ga, dat men de,j)ijdragen aan verschillende nationaliteiten
ontleene.
Ik deel hier de titels van mengelwerken in dagbladen mode,
de zeven cerste komen in de nummers van 27 September 1.1.
voor (2).
Le vieux Tambour, par X; I)anae, Par Guy de Teramond;

Magalie, par Paul d'Aigremont; Le Pain de Chez-nous, par
Marguerite d'Escolier ; C'ceur de ScePtique , par Henri Ardel ;
Belle Mirette, par Jacques Brienne; La belle Cynthia, par Guy
de Teramond; Les nevi Fines du Colonel, par Madame Gouraud
d'A blancourt.
Voor het oogenblik vestig ik er slechts de aandacht op, dat
al deze verhalen het werk zijn van Fransche schrijvers, Fransch
levee ?;childeren, en dat de Beigische bladen, waarin zij worden
opgenomen, op een zeer groot petal exemplaren worden getrokken. Daarbij moet men voegen de wezenlijke Fransche dagbladen, die in Frankrijk geschreven en gedrukt worden, en waarvan
dagelijks wagenvrachten over onze grenzen gezonden worden.
Heden nog, 2 October 1924, ontving ik met het gestempelde
Propagande, het nummer van 27 der vorige maand Candide,
Grand Hebdomadaire Parisien et Litteraire. Het heeft 8 bladzijden, elk van 6 kolommen, groot formaat, zonder aankondigingen.
Eene verrassing viel mij reeds bij de inzage te beurt : Pierre
Benoit, in kapitale letters, is de titel van een uitgebreid artikel.
Ik kon niet anders denken, of wij hadden hier eene studie over
(1) Zie Ve; slagen en Mededeeling-en der Koninklijke Vlaamsche
_Academie, jaargailg 1921; blz. 903-914.
(2) Mijne lijst is onvolledig. Een onzer meest verspreide bladen
bevatte, in zijn nummer van 4 September 1924, Le premier Amour de
Napoleon, par A. DOT'RLIAC. Om zelfs den schijn te vermijden, dat,
wat men politiek noemt, invloed op mijne keuze zou hebben, blijven
zelfs de namen der bladen onvermeld.

-763-onzen grooten Vlaamschen Meester; maar neen, Pierre Benoit
van CANDIDE is een Fransch romanschrijver, volgens Lucien
Dubrech een echt genie.
En revanche, de quelle haine lucide it pour suit ceux qui out
desservi les causes qu'il cherit ! Voici le Benoit secret, le Benoit que
le public ne connait pas. On sait, par ses livres comme par sa legende qu'il est bon vivant, qu'il aime bien manger, bien boire, qu'il a
tin esprit terrible, qu'il n'est pas de railleur plus redoutable, qu'il est
ga ; comme un ecolier en vacances, et qu'il adore la mystification.
Ses charges sont celebres, et it a taut use du droit de se moquer
des gens que cela a fini par lui jouer un assez vilain tour. On sait
les farces qu'il a jouees aux critiques, en pouffant de rire dans le coin
de son mouchoir. Il a un esprit du liable, et nous savons de lui
aes mots feroces. Il a la gaite, la verve qu'ont les gens de son pays,
le soir, quand ils racontent des histoires apres boire, et dans sa conversation comme dans ses livres, cette gaite est relevee par un jugement ferme, un gout fin, des connaissances etendues et Mires. Il a une
admirable rnemoire, la mieux organisee que nous connaissions avec
celle de M. Maurras. Il est capable de reciter dix mille vers d'Hugo
appris en son enfance, et it en gemit : « Au prix du meme effort,
j'aurais pu savoir tout Racine ». Il sait aussi Racine.

Pierre Benoit kent de middeltjes om zijne werken te lanceeren :
Ouand son livre eut vu le jour, it eut une idee : it en envoya
ur exemplaire avec dedidace a chacune des actrices de qui l'on voit

les portraits sur les reclames du savon Cadum. Aucune n'accusa reception. Six ans plus tard, romancier celebre, Benoit envoya son second
volume de vers, les Supptiantes, aux memes illustrations : toutes
repondirent, et Benoit fut bien content de sa bonne farce a retardement.

Candide bevat : Contes et Nouvelles, door Charles Geniaux;
Charles-Henri H irsch, Serge Weber, Pacha Guitry, Gerard
StePhane Lauzanne.
Ik heb den tijid niet gehad om al deze verhalen te lezen ;
maar het valt niet te betwijfelen, dat met de Fransche romanliteratuur op onze dagen veel goedje van verdacht allooi over
onze grenzen komt. Welnu, men mag mij voor een anachronisme
houden ; maar wij, die een gezond, zedelijk en zelfstandig yolk
tvillen, wij die in het onderwijs onze zwakke krachten daartoe
hebben bijgedragen, verheffen de stem, als de letterkunde de
pogingen verijdelt van de besten onzer voorgangers, die met den
Broom ter ruste zijn gegaan eene rationale, gezonde letterkunde,
ter kerheffing en veredeling van hun y olk te hebben gesticht.
\Vat in het oog moet vallen, is dat de mengelwerken onzer
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Belgische Franschtalige en der Fransche dagbladen door een
overgroot getal Belgen gelezen ; men mag zeggen verslonden
worden. Waren deze verhalen aan verschillende literaturen ontleend, dan zouden zij, behalve dat wij er de zeden en het yolksleven van vreemde volken in zouden leeren kennen, minder
gevaarlijk zijn, met het oog op ons vaderlandsch karakter, op
onze nationale, zelfstandige persoonlijkheid, dan indien wij
gedurigaan in een zelfden vreemden dampkring worden gevoerd.
De overrompeling van ons land door de Fransche verhalende
volksli'teratuur, moet den indruk te weeg brengen, of ten allerminste versterken, dat de Fransche taal de eemge taal is, die voor
de letterkunde past, terwijl de onze daartoe ongeschikt is. Men
geloove niet, dat ik overdrijf : wij hebben zelfs intellectueelen,
die daarvan overtuigd zijn. Het kan moeilijk anders, vanwege
lieden, voor wie de voortbrengselen onzer nationale, Vlaamsche
letterkunde gesloten boeken blijven.
Wat den inhoud dezer verhalen betreft, is hun invloed op ons
nationaal karakter nog bedenkelijker.
Ik stel mij op een Belgisch standpunt. Zoowel de Franschtalige als de Vlaamschtalige werken van Belgische schrijvers,
als zij Belgische toestanden schilderen, Belgische personen
opvoeren, leveren nationaal werk. Vertalingen van Vlaamsche
verhalen zoekt men in onze Franschtalige Belgische bladen te
vergeefs, en oorspronkelijk werk van onze Fransch-Belgische
schrijvers treft men er zelden in aan. Reeds vroeger heb ik de
meening uitgedrukt, dat onze Fransch-Belgische schrijvers, in
plaats van gedurig over de grens te kijken, hun eigen yolk
dienden op te voeren, hun eigen land dienden te schilderen ;
dan zouden zij, evenals onze schrijvers, wezenlijk nationaal zijn.
Wij streven de Belgische eenheid en zelfstandigheid met
ev enveel overtuiging na als het behoud en de versterking onzer
Vlaamsche oorspronkelijkheid, den bloei van en den eerbied voor
onze Vlaamsche taal. De Vlamingen en Walen moeten elk eene
nationale volksletterkunde bezitten, in hunne moedertaal; hier,
Vtaamsch, in het Zuiden, Fransch, en hier en ginder, Belgisch
door den geest.
1k blijf bij mijne meening, dat de scherpste aanvallen, de
bijtendste politieke schriften van de vijanden onzer taal, van
onzen landaard, veel min gevaarlijk zijn dan het aanhoudend
leven in eene vreemde geesteswereld. Deze aanvallen hebben
daarop nagenoeg hetzelfde uitwerksel als het water op de vlengels eener eend. Maar dit aanhoudend leven in een vreemden
luchtkring -- ik verval in herhalingen, loch ik kan het niet
beter zeggen — heeft voor onvermijdelijk gevolg, dat wij ons
daarin na zekeren tijd, en daarin alleen, te huffs bevinden. De

— 765 —
spieuken : U 'Leg- mij met vie gij omgaat, en ik zal u zeggen wie
gij zijt », (( Zeg mij waarmede gij u bezig houdt, en ik zal u zeggen wat van u worden zal », zijn vooral hier van toepassing.
Zulke verhalen maken meer propaganda ter karakterontaarding
dan de andere bijdragen van het blad, waarin zij voorkomen.
Wij mogen niet verhelen, dat zulke propaganda door het
vreemd volkstooneel insgelijks op de krachtdadigste wijze kan
doorgedreven worden.
Zoo ergens van 1'Annexion des EsPrits spraak kan zijn, dan
is het hier. Waarschijnlijk weten niet alien, dat, zoo niet de uitkirukking, dan toch de zaak van Duitschen oorsprong is. De
Duitschers zeggen: Moralische Eroberunoen, wat toch wel hetzelfde is als Annexion des .EsPrits. Ik deel daarover zondur
commentaar mede, wat ik in het boek van Georg Biichmann
Geflugelte Worte, Der Citatenschatz des Deutschen Volkes, aantref (1).
« De Prins-Regent van Pruisen, onze huidige keizer Willem, hield
den 8 sten November, 1858, tot het ministerie, dat hij den 5 den derzelfde
maand gevormd had, eene toespraak, waarin het zoo dikwijls aangehaalde Moralische Eroberungen in den volgenden samenhang voorkomt.
(Zie Nationalzeitung van 25 November, 1858. A. avonduitgaaf).
In Duitschland moet Pruisen Moralische Eroberungen maken door
eene wijze wetgeving voor zich zelf, door de verheffing van alle
zedelijke elementen, door het treffen van eenheidselementen, zooals
bet Zollverband een is, dat intusschen aan eene hervorming moet
onderworpen worden. « De wereld moet weten, dat Pntisen, bereid is
overal het recht te beschermen ». Hm
« Als honing kwam hij den 30 Augustus, 1866 bij de ontvangst
eener afvaardiging uit Hannover op deze woorden terug. Volgens de
Hannoversche Tagespost zou hij zich volgender wijze uitgedrukt hebben : « Reeds bij het intreden in mijn huidig regeeringsambt (de tekst
zegt Stellung) heb ik gezegd, dat mijne tot heil van Pruisen en.
Duitschland gekoesterde inzichten daarheen gericht zijn, slechts moralische Eroberungen ten uitvoer te brengen. Om dit woord werd
menigmaal gelachen, het werd bespot en .gehoond, en toch geef ik a
heden hog de stellige verzekering, dat mijne planners nooit verder
strekten, en dat, indien ik, als zeventigjarige man, tot andere veroveringen overga, dit slechts doe, gedwongen door de macht der toeStanden, door de onophoudelijke vijandelijkheilen mijner zoogezegde
bundgenooten en door mijnen plicht tegenover Pruisen, dat aan mijne
leiding is toevertrouwd » (2).
(1) ZwOlfte ;., crbesserte HMI vermehrte iliflage. Berlin, 1880;
biz. 435.
(2) De tekst !lever toespraak komt ook voor in het werk Das
Birch vonz Kaiser 'Wilhelm von Friedrich <4 dam i, Zweiter Band,
111z. 217 en ‘1$.;.

- 766
« Men zegt er niets van », is een Kempisch oord, dat hier
goed van pas komt.
Wij zijn Vlamingen, en tevens Belgen; er kan in dezen tijd
vooral, niet genoeg op gedrukt worden.
Zoo hebben de grondleggers der Vlaamsche Beweging het
ook begrepen.
Aldus zegde Kan. David in de inleiding zijner toespraak :

Over de Taalstudie en de hoedanigheden van den Nederduitschen Still. Redevoering, uitgesProken of de Algenteene Letterkundige Veigadering van het Vlaamsch Taalverbond, gehouden
ten stadhuize van Brussel, den i r Februari 1844
« In deze talrijke vergadering is het mij aangenaam te mogen
spreken van taaistudie en nationale letteren. Mijne achtbare toehoorders zijn alien mijne landgenooten, alien liefhebbers van de spraak
onzer vaderen, alien bezield met denzelfden ijver om de vaderlandsohe letteren te doen herbloeien, alien bereid om het hunne bij te
drager* tot den roem van BELGIL van BRLGa, zeg ik, dat gezegend
land onder al de landen van Europa, dat wij in zekeren zin gesticht
hebben, dat wij vrij, onafhankeliik, ja, en verheerlijkt aan onze nakoinelingen wilten overlaten. »

En in het slot :
« Ik zal niet uitweiden over den geest, die in onze Nederlandsche
schriften heerschen moet : dit belangrijk vraagstuk is reeds voldoende
opgelost door een man, wien onze nationale letteren veel te danken
liebben, maar ik eindig met u alien aan te moedigen om nimmer te
ofleren dan op den autaar der waarheid, der deugd en der vaderlandsliefde, overtuigd dat dan alleen onze pogingen zullen strekken
tot eer van Belgie ».

Over den Geest, waardoor de Vlaainsche Letterkunde zich
ntoet doen onderscheiden had in dezelfde vergadering reeds gesproken JAN FRANS WILLEMS, een man aan wien wij, evenals
aan DAVID, de duurste verplichtingen hebben, wat niet door
alien op onze dagen wordt erkend, een bewijs, dat de dankbaarheid en de eerbied jegens onze groote voorgangers erg heeft
afgenomen.
Willems zegde
K Wij zoeken niets antlers dan eendracht, en om die te bekomen
vechten wij, zoo er moet gevochten worden, met geen snijdend staal,

(1) Redevoeringen van Jan-Baptist David, 'net inleiding en aanteekeningen hernitgegeven door Kanunnik Dr. J. Muyldermans. Julius
De Meester, 1908.
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loud of steen, maar met de pen. Wij eerbiedigen de koninklijke niacht,
en verliezen de ondergeschiktheid simmer uit het oog, die wij aan
het rechtmatig gezag van het Staatsbestuur versehuldigd zijn (1) ».

Het Belgische Volk moet eene Belgische opvoeding ontvangen door het onderwijs en de letterkunde. In Vlaanderen moot
de Vlaamsche, in Wallonie de Fransche taal de voertaal van het
onderwijs zijn. Ons onderwijs en onze letterkunde moeten ons
y olk aansporen tot het vervullen zijner zedelijke en nationale
plichten. Een nationaal volksonderwijs, in boudgenootschap met
eene nationale voiksletterkunde, versterkt het nationale yolksbewustzijn en de nationale volkskracht, en tevens de menschelijke, zedelijke en burgerlijke waardigheid. nationaal onderwijs en eene nationale letterkunde zijn de hechtste waarborgen
van een nationaal volksbestaau.
In mijne verhandeling rlaamsche Kunsi in eeii Fransch
Weed meen ik to hebben bewezen, dat de Vlaamsche taal de
eenige doelmatige voertaal der Vlaamsche kunst is. Ik heb daa.t,
en ook later, de stelling verdedigd, dat een letterkundige, in
Vlaamsch-Belgic geboren, daar in eene Vlaamsche °mg-e yingheeft geleefd, zijne kinderjaren heeft doorgebracht, bezwaarlijk
de Fransche taal, waarin hij het Vlaamsche land en de Vlaamsche
menschen zal beschrijven, tot Bien graad van volmaaktheid zal
beheerschen, Welke voor den kunstNrorm onontbeerlijk. is.
Louis Hyma.ns, eon der beste Fransche schrijvers, die Belgii
gehad heeft, schreef daarover Gene schoone bladzijdo.
« II faut Dien le dire, ce qui fait l'attrait principal d'une litteraLure, c'est le reflet sincere des niwurs et des coutumes, l'interpretation vraie du genie populaire, aidee par le puissant appui de cet
mitre element primordial qu'on appelle le genie de la langue. Je me
demande parfois, avec un certain decouragement, si nous acquerrons
jamais par l'etude et la science, cette forme gauloise, cet esprit francais apres lesquels nous courons un pen a l'etourdie et qui a Paris
ccurent les rues, les salons et les cabarets Quelque soft hi culture
intellectuelle d'un persiste a tenser dans l'idiome qui

berca son enfance. Aussi de quel immense avantage it jouit quand 31
lui est donne plus tard de rendre ses impressions les plus wives
dins cette forme originate qui servit de premier moule a ses pensees.
Pour les oeuvres Cie l'imagination, c'est un privilege sans eg-al, et

(1) Deze redevoering is, evenals die van David, hoogst merkwaardig ; zij komt voor in de Nederduitsche Bloemlezing. Dicht- en prozaslukken, verzameld en voorzien met aanteekeningen, eene schets

van de geschiedenis onzer Lctterkunde, enz. door Dr. Jan Bois en
Dr J. Muyideimans. T7t'ecde 1)e. el, Zesde Uitgave. Mechelen, 1914;
biz. 380.
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.A
un parfum de terroir

n'exale

Zoo is het.
Ook heb ik vooruitgezet, dat een volksschrijver, wil hid zijn
Yolk leeren kennen gelijk het behoort, te midden van dit yolk
inoec leven, met dit yolk een loopen zout moet gegeten hebben,
zou men in de Kempen zeggen. 1k lees daarover in Seconde

I lttre a m. Falkener, Ancien Ainbassadeur
'Tree dune secende edition du Zaire .

a

Constantinople,

( La bonne comedic fut ignor6e jusqu'a Moliere, comme l'art
d'exprimer sur le theatre des sentiments vrais et delicats fut ignoree
jusqu'a Racine, parce que la societe ne fat pour ainsi dire dans la
perfection que de leer temps. t - n poete du fond de son cabinet ne
n'a point vues. »
peat peindre des nneurs
Dat men de zeden van cell \iolk niet kati leeren kennen, dat
men die zeden niet behoorlijk kan beschrijven, dat men het werktuig daartee, de taal, niet op voldoende wijze kan beheerschen,
zonder door die taal aan het zieleleveri van dit yolk deel te
nemen, ligt voor de hand.
De dichter van Zaire schrijft daarover aan Lord Bolingbroke :
(( Je Yobs avoue, Mylord, qu'A mon retour d'Angleterre, oit j'avais
passe deux annees dans vile etude cont:nuelle de votre langue, je me
trouvai embarrass& lorsque je voulus composer une tragedie francaise.
Ic m'etais pi-ewe accoutu me a pen ser en anglais ; je sentais que les
te.rmes de ma langne ne veiiaient plus se presenter a mon imagination avcc la meme abondanc2 qu'auparavant; c'etait cone ne an ruisseau dont la sou; cc avail- etc; dc'tournec ; ii me failut du temps et de
1,1 peine pour le faire couler dans son premier lit. Je compris bien
alors que pour reussir dans un art, il le faut cultiver toute sa vie. »
Niet Nv einigcii hebben de diepe waarheid dezer woorden
ondervon(len.

,1) Het Hoofdgcbre1 van ons IVIiddelbaar Onderwijs door Jan
Von Beers ; blz. f8.
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i. \ < derlandsche Waai en
Het doel van , dit honds is
Wetenschap te bevorderen,, door het uitgeven,' in liet 'Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige
Wetenschappen,- over Rechtsgeleerdheid en over liet 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. .
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KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het volk te verspreiden. Te dien einde schrijft

de Koninklijke Vlaamsche Academie - prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
.

-

*

Pater J. SALSMANS FONDS.
-

Krachtens het Koninklijk
houdende goedkeuring van het
Vlaamsche Academie voor het
zal de jaarlijksche intrest van
worden -naar eigen inzicht en
heden :

Besluit van 25 Januari 1909,
Reglement door de Koni-nklijkt
J. Salsmans•Fonds vastgesteld
ditFonsrhagebukt
naar den eisch der omsta dig•

a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitge
ren 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.
t) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of
iittera a en b genoemde, noodzakelijk worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de
.endemie ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera a en b

renoemde.

vanstudierzwlkovberidnautglseodr

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

ACHTSTE TIJDVAK :

1926-1927.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

De wecistriid is beperkt tot de werken, die in den loop
uitgegeven of geschreven werden.
an elk tweejarig tiidvz

Voor de verdere voorwaarden, zie men liet Reglement van
hel Aug. Beernaert=Fonds, in de Verslagen en Mededeelingen
•Ier Academie, jg. 1912, blzz.. 884-885

Belan•3dhebbenden worden verzocht, twee exemplaren van
hun werk of werken, bij c.en Bestendigen Secretaris, ter Academie, 1' ningstraat, 18, te Gent (met vermelding op liet adres •
Voor den Aug. Beernaert prijs), in te zenden
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2° August Beernaert- Prijskamp, verslag van de Jury
3° Was Beethoven een Vlaming door Mej. M. E. BELPAIRE,
.
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?

werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie

4° Tropisch -Algologische Aanteekeningen, door

.
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PAUL VAN OYE,

Dr. Sc.n. et Med. Docent aan de Universiteit te Gent
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5° W. Van Lis, Geneeskundige en Brouwer, Schrijver van de
Brouwkunde van 1745 en den Volmaakten Bierbrouwer van 1793, door Prof. Dr. ALB. J. J. VANDEVELDE,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
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Vergadering van 20 October 1926
Waren aan\\ ezig • Prof. Dr. L. SCHARP1, bes[uurder, Prof.
Dr. A. VERMEYLEN, onderbestPurder, en Dr. L. GOEMANS,
bestendig secretaris;
de HH. KAREL DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, Kan. A. JOGS, IS. TEIRLINCK, F. LATEUR,
Prof. Dr. J. MANSION, O. WATT14z, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE7
Prof. J. VERCOTJLLIE, Mr. LEONARD WILLEI\is, Prof. Dr. A.
VANDEVELDE, Jos. JkcoBs, K. VAN DE WOESTYNE, Prof.
Dr. PERSYN, Mej. M. E. BELPATRE, HERMAN TEIRLINCK,
Prof. Dr. A. VAN HOONACKER en J. SALSMANS, werkende leden.

J. J.

Lieten zich verontschuldigen : de HH. GUSTAAF SEGERS,
werkend lid, en Mr. Jozu Mui,s, briefwisselend lid.
**
De Bestendige Secretaris geeft lezing van het verslag over
de September-vergadering; het worth goedgekeurd.
*
**

AANGEBODEN ROEKEN.
Door de Regeering :
Academie Royale de Belgique. Bulletin de la -Classe des Leal-es.
N os 7-9, 1926.
Bulletin de la Classc des Beaux-_Irts. N os 7-9, 1926.
Archives generales du Royaume. Tiavaux du Cours pi-claque d'zIrchiveconoinic, donne pendant les anus es 1920-1925, Dar JOSEPH CI'VELIER,
Archiviste General du Rovaume.
Royaume de Belgique. Ministere de l'Industrie, du Travail et de la
Prevoyance sociale. Rapports annuels de l'Inspection du Travail, 26 e annee (1925) :
Door de Commissie van Advies voor 's Risks Geschiedkundige Publication, to 's Gravenhage:
N r 58: Groen, van Prinsterer. Scltrifteliike ^ crlatenschap, uitgegeven
door Dr. C. GFRRETSON en Dr. A. GOSLING k Tweede deel : Brietwis:cling, e deel, 18(1 8-1833, bewerkt door Dr. C. GERRETSON.
N r 61: Bronnert tot de Geschiedenis van IIiddelburg in den landsheerliiken
uitgegeven door Dr. W. S. I s- NT
Tweede deel.

l

-770-N r 62: Resolution der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, bewerkt
door Dr. N. JAPIKSE. Negende deel : 1596-n97.
Door de R. K Universiteit te Nijmegen:
Taarboek door de R. K. Universiteit. 1925-1926.
Jaarboek der St. Radboud-stichting. 1926.

Door de « Sdchsische Akademie der Wissenschaften » te Leipzig:
Abhandiungen der philologisch-historischen Kiasse. 38. Band, N o 2.
Berichte. 78. Band, 1. Heft.
Door Dr. J. Tr WINKEL, buitenlandsch eerelid:
De taal van den Gelderschman. (Overdruk uit Gelderland)
Door Kan. Dr. J. MUYI,DERMANS, vanwege den Heer Floris Prims:
De reis van den St.-Carolus. 1724, door F. PRIms. Met teekeningen
'V

an M. PAUWAERT.

Door den Heer

WATTEz, werkend lid:

Ifoederken en anderc verhalen. Penteekeningen van LEO PRIMAVESI.
5de uitgave.

Door E. P. SALSM,‘NS, S. I., werkend lid:
post van den Fonda. .-Idain in ballingschap. Tremspel in viji bedrijven. Met aanteekeningen door J. SmismA.Ns, S. I. Zesde uitgaaf.
Plichtenbockje voor rjekenvorpleging, door J. SALSMANS, S. I. prof.
In de Zedenleer.
Le devoir du illedeein, par le Docteur EUGENE HUBERT, edition annotee par J. SU,SMANS, S. 1.
Door den R. H. L. AERTS, pastoor te Heppen (Limburg):
Het Koninklijke « Lam Gods » der Gel». H. en J. van Eyck in
het licht der iconograpitie, der Liturgic en der Concilies, door pastoor
LAMBR. AERTS. Tweede lierziene druk.

AANGEKOCHTE BOEKEN.
Dc Klanklecr en hare practische toepassing, door P. Room) k. Vijfde

het ziene druk.
De Klanken van het Nederiandsch, door A. M FROE, Amsterdam.
Tweede druk, her/jen en uitgebreid met medewerking van ELISABETH
JONGEJAN.
De Mondstanden der Nederlandcehe Klanken. 40 afbeeldingen met
tocliehting door H. Kooi, hoofd der school en plaatsvervangend directeur aan het Inst. x'oor doofst. te Groningen.
Spreekoefeningen bij het onderwijs in spreken en :ingot, net eon
beknopt thcoretisch gcdeelte ten behoeve van bet lager en het voorbPRidend onderwijs, door BRANco VAN DANTztc, leerares in Solozang en
Spteken, leerares aan Gemeentelijke Kweekscholen te Rotterdam en
Gravenhage: vroeger leerares aan de Tooneelschool te Amsterdam.
Vierde druk.
Phonetische woordenlijst der Nederlandsche tea, , door dezelfde.
Hot onderwijs in Cie 111oedertaal, door Dr. G. K ALVF, leeraar aan het
Gymnasium te Amsterdam.
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LETTERKUNDIGE MEDEDEELING.

Door Kan. 1)r. J. MI:VIDE:RAI \ NS ov.er De Reis •L'an den
St. Carolus. 1724, door F. PRI S. Met penteekeningen door
M. PAUWAERT. Antwerpen. N. V. Lec2slust.
De Reis van den (( St-Carolus », hap. Cayphas. 172 4 . Cit
(ten tijd der Oostendsche Compagniu, op de oorspronkelijku stukken bewerkt door Floris Prirns, stadsarchivaris te Antwerpem
Met illustratiL; n door M. Pauwaert. Voor het eerst niLgegeven
hij het jubelfeest der B. P. Antwcrpsche Zee-scouts, hun aangeboden als een voorbeeld van ondernemingszin nit harde tijden.
Uitgave van Leeslust, Nationalestraat, te Antwerpen, 1926;
190 blzz. in breed 8°.
Uit name van den waarden Heer Prims hub ik de cur een
exemplaar van zijn nieuw verschenen bock aan te bieden. Het
erplaatst oils in de ,eerste helft der XVIII' CCUW, in de eerste
Jaren der oostenrijksche overheersching. Het was toen erg gesteld
met het arme Vaderland: het bloedde uit talloozc wonden, en al
de pogingen om die wonden te heelen werden verijdeld door sinwe, hertelooze bunrlui, die onderling gezworen hadden stuk voor
stuk van dat Vaderland los te schenren en in te palmen. En
toch kon de wanhoop onze vaderen met geen moedeloosheid
slaan. Zij hadden nog durf gcnoeg om met eigen krachten een
uitweg te zoeken voor hunnen handel met het Oosten : een
voorbeeld daarvan is het stichtcn der oostcndsclie zeevaartcomragnie. Maar Frankrijk en Engeland E n inxonderheid Holland
lagen op de loer om met alle mogelijke middelen die stoute
Compagnic in den grond tc boven. Iten der uitF.,, LTeede schepen
was de St.-Carolus, Rap. Cayphas Michiel van Oostende. Met
oorspronkelijkc stukken maakt de Meer Frims de geschiedenis
op van dit koopvaardijschip : zijne uitrceding, ziine afvaart,
de schipbreuk . Die geschiedenis is los en zwierig, boeiend verteld ; maar een geheime wrok welt niec zelden naar boven, Lis
men ziet met welke lage kuiperijen men vanwege den geldzuchtigen Prie of te rekenen had, eer men reisveerdig was, en door
welke grimmige en hatelijke vijanden men vervolgd was, zoodra
Wien de vaderlandsche haven had verlaten. In dat opzicht is dit
bock een stuk geschiedenis, gelijk wij er nog maar zeer weinig
hebben. De geschiedenis onzer zeelui valt nog op te timmeren.
1 : it dit boek valt veel te leeren voor onze vaderlandsche jeugd:
zij zal er nit zien, hoe de monteering van cen schip voor twee
ecuwen herwaarts gebeurde ; loch ,00k zal zij er de wilskracht
en de eerlijkhcid onzer Vlamingen van toen in waardeeren en
1-ewonderen. Daarom heet ik dit bock cen good bock, en zij den
schrijver dank gezegd.
117ec11elen, den 9 Sept. 1926.
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MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSIEN.
I. Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taalen Letterkunde. — De heer Prof. Dr. L. SCHARP,', secretaris,
legt verslag. ter tafel over de morgenverg,-adering door de Commissie gchouden.
Waren aanwezig de heeren : Prof. J. VERcouLLIE, voorzitter, Prof. Dr. J. MANSION, ondervoorzitter, KAREL DE FI,017,
Kan. Am. Joos, Is. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Dr. L.
SIMONS, Mr. I,. WILLEms, J. JAcolls, leden, en Prof. Dr. L.
SCHARP& lid--secretaris.
Ilan de dagorde staat
1°) ;en nieuw fragment van « J. van iIaerla;its Historic
Lezing door Mr. L. WILLEms.
van Troyen ».
Het medegedeeld Hs. (v. 38941-39252, v. 40499-40810)
samen 620 verzen, een dubbel-f°, nit het Staatsarchief te Brugge,
behoort, volgens het schrift, tot het einde van de 14e eeu\v; . het
bevat een tekst die voor sommige bijzonderheden beter is dan
die van het Hs. van Wisse en van de uitgave. De Commissie
besluit tot de wenschelijkheicl om het fragment in de Versl. en
Med. op te nemen.
2°) « Het Pomerium SPirituale » van Hendrik uten Bogaerde (Pornerius) en zijne Nederlandsche vertaling. — Lezing
door Mr. L. WILLEMS.
Mr. Willems stelt voor in de Versl. en Meded. den tekst te
laten opnemen van de Nederl. vertaling die hij in een Hs. der
Kon. Bibliotheek to Brussel heeft ontdekt, van het Pomerium
SPirituale; een hs, met xylographische prenten versierd, waarvan de uitgave bezorgd wordt door de Soc. des Bibliophiles de
Belgique. De taal is een heel zonderling Brabantsch. Pen aantal
woorden komen niet voor bij Verdam.
De Commissie sluit zich aan bij den \vensch van Mr. I,.
Willems.
3°) Mededeeling door Mr. WILLEMS over het « Limburgsch
Gebedenboek », waarvan Dr. Fl. Prims de uitgave bezorgd heeft
voor het Salsmans-Fonds.
De tekst vertoont een meng-elmoes van Geldersch en Hattuarisch (Opper-Geldersch). In Tondalus Visiocnen komt een tekst
voor die in dezelfde mengeltaal geschreven is; deze schrijftaal
staat onder Windesheimschen invloed. Dr. Prims heeft niet
genoegzaam gelet op het verschil van taal tusschen de gedeelten
waaruit het gebedenboek is samengesteld ; de Suite en Sanct-teksten, b, v., alsook de .vie, hoe en woe-teksten. Jammer ook
dat de uitgever zoo karig is geweest met taal- en andere toe-

773 -lchtingen. Ook vermoedt Mr. Willenis dat cle tekst op sommige
plaatsen verkeerd gelezen is; hij stclt ook op vele plaatsen cen
verbeterde lezing voor.
De Commissie is van oordeel dat deze mededeelingen in de
l'ersl. en Illeded. dienen opgenomen te worden.
II. — liestendige Commissie voor nieuwere Taah en Letter=
kunde. — De heer 0. WATTEZ, secretaris, legt verslag- ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de IIH. Dr. L. SIMONS, voorzitter, G.
SEGERS, ondervoorzitter, Is. TEIRLINcK, Kan. Dr. J. MuYLDERMANS, FRANK LATEUR, Prof. Dr. L. SCHAR13 , Prof. Dr. A.
VV,RMEYLEN, Dr. J. PERSYN, leden, en OMER WATTEZ, lidsecretaris.
Aan de dagorde staat
1") Tropiscli-olgologisclze aunleekeningen en Ilandleiding

tqj de Pralaische studie der niet-Parasilaire inicloorganismen,
(:nor Paul Van Oye, Dr. Sc. n. et Med., ter nitg-ave aangeboden.
a) Verslag van Prof. Dr. A. J. J. Vandevelde.
Doctor Paul Van Oye, met een wetenschappelijke zending
van den BOgischen Staat naar Congo vertrokken, zendt ons uit
Stanleyville de aanteekeningen in de eerste studie vermeld.
Cedurendc vrocgerc reizen in dc Tropen heeft hij belangrijke
opzoekingen over de biologic der wieren gedaan ; deze aanteekeningen maken een nieuwe belangrijke bijdrage uit over het
onderwerp. Ik stel voor de mededeeling van Doctor Paul Van
Ove in de rerslagen en Mededeelinge,1 onzer Academie op te
ilemen.
De tweede studie, met 26 figuren, is cen goed overzicht, dat
cp nuttige wijze door de beginnelingen, en ook door de liefhebbers op het gebied van microbiologie gcraadpleegd worden zal.
Ik stel voor dit werk in cen der uitgaven van de Academie op
to nemen.
h) Verslag van Is. Teirlinck.
Ik shift me aan hij het voorstel van Prof. Vandevelcle en
hoop dat de Kon. Vl. Academic — zelfs in den moe,ilijken toestand waarin zij zich thans bvvindt — beidc goede verhandelingen van Dr. Paul van Ove zal kvnven uitge-v en.
2°1 « Het proces van de &vie gebroeders », door Jan Montmaeris (Brussel 17" eemv). — Lezing door Prof. Dr. M. SABBE.
De heer Sabbe afwezig zijnde, wordt zijne lezing verdaagd
tot de volgende vergadering.

--- 774 3°) W. van Lis, geschiedkundige en brouwer, schrijver van
de Brouwkunde van 1745 en van den volmaelzien Bierbrouwer
Farr 1793. — Lezing door Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE.
Van hem verschenen :

Den volmaekten bierbrouwer, 2e druk, opgesteld door
\V. V. L., brouwer en medicus.
Gedrukt te Brussel en Gent, bij Gimblet 1793.
De uitgave van 1793 is een herdruk van Brouzokunde door
WOUTER VAN LIS, med.-doctor en brouwer te Rotterdam. Rotterdam, bij Losel, 1745.
De heer Vandevelde bespreekt deze twee werken.
**
DAGORDI3.
1°) Afsterven van Dichter Karel van den Oever. — De heer
Bestuurder, Prof. Dr. L. SCHARq, brengt hulde aan Dichter
Karel van den Oever, voor enkele dagen te Antwerpen overleden.
2°) Aug. Beernaert=Wedstrijd. — De Bestuurder kondigt
aan de vergadering aan dat de Jury van den Beernaert.Wedstrijd:
7de
itijdvak (1924 - 1925) zijn taak voleindigd en den heer MARNIX
GJJSEN met zijn dichtbundel Het Huis heeft bekroond. — De
Academie sluit zich aan bij de uitspraak van de Jury en beslist
dat het verslag over den wedstrijd in de Verslagen en liededeelingen zal opgenomen worden. (Zie blz. 775).
3°) Lezing door Mej. M. E. Belpaire, werkend lid : Was

Beethoven een naming?
Daar de HH. Bestuurder en Onderbestuurder genoodzaakt
waren de vergadering bij het begin der lezing van Mej. BELPAIRE te verlaten, neemt Mr. Willems het voorzitterschap waar;
n a de lezing bedankt hij de spreekster in hartelijke bewoordingen en stelt voor de voordracht in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
Aangenomen.

August Beernaert-Prijskamp
VRRSLAG VAN DE JURY.
Bij ministerieel besluit van 20/1/1926 werden volgende leden
van de Kon. Vlaamsche Academie benoemd Gm deel nit te
maken van den keurraad : Prof. AUGUST VERMEYLEN, Prof.
MAURITS SABBE, Prof. PERSIJN, Prof. KAREL VAN DE
WOESTYNE. Als afgevaardigde van de Regeering nerd benoemd
ADoLv HERCKENRATH (8 Februari 1926) .
Tot voorzitter werd aangesteld, Prof. VERAIRYLEN ; tot
Secretaris-Verslagg-ever ADOLF HERCKENRATH.
Vier vergaderingen werden gehouden.
Van de 36 ter beoorde:ling ingezonden \verken, kon de
lieknoPte Gesch. der Nederl. Letterkunde van Van Neylen en
Van den Dries, niet in aanmerking komen daar zij geschreven
Is voor het onderwijs, terwijl bij een eerste schifting, de vol.gende boeken aanbleven :
VAN PASSEN, Het brandende braamboscli;
GRAULS, Het roode raarn;
DE WINTER, Pan II;
OPDEBEEK, Peter's Kind ;
VAN DER HALLEN, Stale urea bij piimitieve Meesters;
GYSEN, Het Huis;
VAN DE VOORDE. frit diePere krachten;
EECKHOUT, Karel van de Woestyne;
REYPENS, Ruusbroec.
Bij nailer onderzoek bleken de drie volg-ende . werken voor
de bekroning in aanmerking te kunnen komen :
GYSEN, Het Huis ;
VAN DE VOORDE,
diePere krachten ;
EECKHOUT, Van de Woestyne.
De Jury achtte het als plicht aan enkele werken een bizondere aandacht te schenken, zoodat buiten de drie laatst genoemde
schrijvers, ook enkele in eerste instantie vermeld, met een woord
zullen besproken worden.
VAN PASSEN. Het brandende braarnbosch. Een lange
novelle, de geschiedenis van een ex-poeetje, doctor in de rechten
en een mislakte liefde, op dithyrambische wijze uitgewerkt, met
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cen lcherp ontledingsvermogen. De toestanden lijken echter
meer in een sprookjeswereld om te gaan dan op de werkelijkheid
gebou-wd. Het ex-poeetje, met zijn gedachten buiten de Avereld in
een roes van idyllische zelfdissectie levend, plcegt zelfmoord.
De stijl te zeer weelderig, ontaardt, door de opeenstapeling
van overdreven lvrische ontleding, in gongorisme.
En toch. Wai'neer Van Passen het evenwicht in zijne kunste-naarsziel zal gevonden hebben, zullen wij hem als een schrijver
van een echt talent mogen begroeten.
DE WINTIR. Pan II. — Een vervolg op Pan I. De schrijver
geeft ons in dit lange poeem, een lofzang aan het Leven, waarin
zijne uitbundigheicl hoogtij viert, en hij Saters en Nymphen,
Faunen, Kabouters, Boschgoden en -Godinnen, Zeemeerminnen,
erIZ. in eenzelfde tempo van zinnelijk lyrisme dooreen laat hollen,
maar waaraan de noodige bezinking ontbreekt, \vat zijn uitdrukkingsvermogen deklamatorisch maakt.
OPDRBEEK, Peter's Kind. — Dit boek, dat waarschijnlijk
als een reeks herinneringen uit des schrijvers jeugd bedoeld is,
bevat enkele kinderscenes die hoe onwezenlijk ze ook voorkomen, cell gewis talent verraden.
Dr. REY-FENS, S. J. Ruusbroec.
De schrijver zegt in zijn
inleiding •

(c Tot zijn beste persoonlijkheid (die van Ruusbroec
• namelijk) dringt men niet door, zoolang men die niet
gedragen ziet. doorlicht en doorgloeid door de levende
aanraking met het ontzaglijk mysterie der drieeene God» heid, en zoolang men dit mysterie en die aanraking niet
• opvat gelijk de Kerk `vier liefdevol Kind Ruusbroec ge» weest is.
Tn een prachtige taal schetst Reypens ons achtereenvolgens Ruusbroec en zijn Eeuw, de geestelijke physionomie van
den Wonderbare, levend in de groote ceuw der Gemeenten,
ooggetuige van pest, brand en hongersnood, tijdgenoot van den
gtooten Jacob Van Artevelde, en geeft ten slotte eene volledige
iconographische beschrijving van den Geltikzalige.
Dit pieteitvolle boek, gesteund op de volledige literatuur
N, an het onderwerp, moeten we onvoldaan ter zijne leggen en
niettegenstaande de groote stylistische eigtnschappen van dit
betoog, krijgen we geen volkomen beeld van den Brabantschen

mvsticus.
VAN DR VOORDR, Ilit diepere krochicn. — Dit is werk dat
boven de mode staat, althans \vat den streng-klassieken worm
van het vers betreft, waarin de schrijver zijn knellenden ziels-
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ncod,somber van hill uitzingt. Zijn geheele bundel staat -i n den
toon van innerlijkeii angst, donkere fataliteit, \vaaraan liij het
lijden der wereld verbindt.
Zeer tcrecht merkt Dirk Coster in de inleiding Op zijne
bloemiezing : Nieuwe Geluidcn, bladz. 43 :
« Deze kosmisehe bekommering dwaalt wijd w,eg, ver
» van du eigen vertwijfeling : zij staat stil bij het magere
» paard dat « tot nieuw lijden kracht vreet », de onbe» geerde leelijke vrouwen die woeien in de zomernachten,
» het dronken wrak dat langs de straat tuimelt, zij staart
» flit over beschaving-en, die niets dan « karavanen woest
• can
lijden zijn, ziet op naar de meedoogenlooze stern ren, en het einde Bier kosmisehe dwaaltochten is steeds
een zucht of de roep om het eenc goddelijke Teeken, dat
» den sornkTen, doelloozen levensdroom tot een heilig,:2
noodwendigheid zou kunnen verkloren. »
jox Is EL■ CKILOUT, Karel Van de Troestyne. — De kritiek
van Eeckhout, wars van alle vooropgezette princiepen, tracht
den kunstenaar in het werk te vinden en de poezie van Van de
Woestyne in zoo ruim mogelijken kring te doen genieten. Met
groote liefde henaderde schrijver Van de Woestyne's werk
uit de eerste periode loopende tot 1910, die niets anders is dan
het relaas van des dichters emotief leven en toonde het autol3iographisch karakter van deze gedichten aan.
Zeer terecht wijst Eeckhout het oordeel of van Verwey,
clat de zanger van « De Gulden Schaduw » volgens hem « geest

alleen keni als intellekt en gevoel alleen verlangt als gewaar-zvording ».
Bij de vooropzetting of ditmaal niet een kritisch werk be1: oond kon worden, kwam dit essay in aanmerking.
Enkele leden vonden dat, hoe verdienstelijk deze studie ook
zijn moge, het een onvolledig beeld geeft van V. de Woestyne's
werk waarbij zelfs zijn proza nit de eerste periode uitgesloten
Weef.
MARNIX GYSFN, Het — Er klinkt uit cleze gedichten
een « nicuw gcluid » van diepe menschelijkheid dat de schrijver
binnen een losbandig rhythmenspel bindt.
De jongste generatie waarvan Gysen een der zuiverste vertegenwoordigers is, onderging met Naar geheel organismus, haar
geheel zenuwstelsel, den demonischen stormloop van een geweldig verlangen naar den nieuwen mensch.
De ontbinding van den worm als resultante van den strijd des
geestes, schlep eene chaotische geestelijke atmosfeer waarin
bee1d, rhvthme en gedachte volkomen overlioop lagers.
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Aan de v. ermagerde gedaante van deze allerlaatste poEzie,
heeft Gysen een nieuw kleed \veten aan te passen en nu staat
zijn vers reeds voor ons met een schoon gebaar van echte aandoening.
Zijn « Met mijn Oom in de bankk!uis », « Met mijn Nicht
in den Tuin », getuigen van zoo een intens scherpe vizie, dat
deze dood-gewone gevallen die hij ons in hunne acute naaktheid
met groote directheid voor de oogen toovert, ons doorsidderen.
Om deze belofte vin een zeer typisch talent, waren drie
leden van de jury van oordeel, aan Het This den prijs toe te
kennen.
Namens de Jury
De Schrijver,
AD. HERCKENRATH.

De Voorzitter,
A. VERMEYLEN.

De Leden :
J. PERSYN, KAREL VAN DE WOESTYNE, M. SABRE.

Was Beethoven een Vlaming ?
door Mej. M. E. BELPAIRE, werkend lid der Kon. Vlaamsche
Academie.
Dc 26° Maart 1927 zal de eeuwverjaring aanbrengen van
Beethoven's afsterven. Over heel de wergild zal, bij deze gelegenheid, de nagedachtenis gevierd warden van den grootsten aller
toonkunstenaars. Ik zou in den schoot onzer Vlaamsche Academie eens willen onderzoeken of wij, Vlamingen, niet eene
bijzondere reden hebben om ons te verheugen in 's meesters
groeienden roem.
De vraag die ik stel is de volgende : Hoort Beethoven ons
niet toe en door zijn bloed en door den aard zelf van zijn genie.
Zij is dus tweeledig, en wacht ors ,een dubbel antwoord. Het
eerste echter zal ik schuldig blijven. Het is nog-niet uitgewezen
nit Welke streek van ons land de van Beethovens — 's meesters
voorouders — afkomstig waren. De eenen beweren : Antwerpen, de anderen de kanten van Leuven. Om tot zekerheid te
komen ware eene grondige studie noodig, het doorsnuffelen
vah archieven en documenten, wat geheel buiten mijne bevoegdheid valt. Hoe wenschelijk ware het echter dat dit vraagstuk
eens voor goed onderzocht en opgelost wordt. Is Been Vlaming
in staat deze schitterende parel aan onze kunstkroon vast te
echten ?
Heerscht er twijfel over Beethoven's voorouders, dit toch
staat vast : zijn grootvader, naar wien hij, in het doopsel, Louis
Nverd genoemd. was een uitgeweken Vlaming, opvolgenlipz
zanger aan het hof van de Keurvorsten Clemens-August en
Maximiliaan-Frederik, te Bonn. En een alom geeerd en gevierd
man was deze Vlaming-. Trouwens de betrekkingen tusschen
de Nederlanden en het Rijnland, en het verdere Dostenrijk,
aren toen ter tijd zeer druk. wij weten dus stellig dat Vlaamsch
blued in de aderen van onzen Beethoven vloeide. Doch wat ik
mij tot taak heb gekozen, is van geheel anderen aard. Uit de
studie van zijn gewrochten, van zijn Leven, van zijne gemoedsstemming moet ik herleiden of wezenlijk zijne ziel — en bij gevoig
zijn kunst — den Vlaamschen stempel draagt.
Voor mij staat dat rotsvast maar die overtuiging moet ik u
zoeken mede te declen. Zoete en aangename taak voorwaar, voor
iemand die en den onsterfelijken Beethoven en haar yolk zoo
vurig bemint.
Eerst en vooral dien ik, hoe vluchtig ook, de algenieene

— 780 —

tiekken van onzen volksaard in 't licht Xe stellen. 1k zal wel
geene logenstraffing hoeven te vreezen, zoo ik ze herleid tot
drie hoofdeigenschappen : vroomheid, vrijheidszin, kuischheid
van zeden.
Ons yolk is vroom van card, ernstig in handel en wandel
-- hoe uitbundig ook zijn vroolijkheid soms uitspatte taai
van wilskracht en nest in den arbeid.
Ons yolk is wars van dwang daar geeft zijn heele geschiedenis getuigenis van. Vroeg of laat weet het alle vernederende
kwelling of te schudden, 't zij van inlieemsche dwingelandij,
't zij van vreemde verdrukking; niet pralerig is doze trots, maar
onverschrokken en hardnekkig.
Ons yolk, in het algemeen gesproken, is kuisch van zeden,
hcudt van familieleven, familiedeugden. Geen trouwer spiegel
van een volksaard dan zijne literatuur; en indien men wil onderzoeken wie onze volksschrijver bij uitstek is, hij die « zijn yolk
leerde lezen », dan komt de naam van Conscience van zelf op
de lippen. Conscience, de idealist — en daarom zoo gretig verslonden — de romantieker, die geen andere liefde kent of schetst,
dan de meest onbezoedelde. Mocht het nog lang waar blijven
dat ons yolk zich weerspiegelt in die werken van serene levensbeschouwing
Vroomheid, vriiheidszin, kuische liefde zouden dan de drie
hoofdlijnen ziin van 't Vlaamsch gemoed. Vallen zij op Beethoven's genie?
« Een godsdienstig genie ». Zoo bestempelde onlangs een
riijner jonge vrienden, artist van hooge gehalte, den onsterfe
lijken meester. i n inderdaad dat is de diepe grand van zijn gemoed. Beethoven is als doorkneed van de Godsidee, onidat hij
mensch is in den diepsten zin van het woord. Ho ! ik zal niet
ontkennen dat deze Godsbehoefte, dat deze godsdienstzin, in
zijn jeugd, verwaterde tot vaag deisme, weinig uitstaans had
met dogma's ; maar wij moeten hem volgen in de ontwikkeling
van zijn leven en levensuiting ; langs dezen trap, dien men gewoon is te heeten zijn « drie manieren » en die niets anders is
dan het geleidelijk opgaan nit vurige jeugd tot rijperen en rijkeren leeftijd, om eindeliik uit te komen in de sereniteit der volkomene zelfoverove. Zoo, in de stormen der jeugd zelfs de
geloofsbekommernis niet afwezig was, later, toen het leven zijn
wreedste wonden had toegebracht, wanneer liefde en smart
de ziel gelouterd hadden tot iets dat enkel in onsterfelijke kunstsnikken — de wondere Adagio's — uiting kon vinden ; dan,
bloeide de vroomheid op, voor goed, en, kwam stilaan tot wat
geen anderen naam kon dragen dan : heiligheid. Tot wat anders
kan men herleiden de bovenaardsche zangen der derde periode,
heel en al mystische beschouwing?
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Maar, kan men opwerpen, heeft die godsdienstigheid lets
specifiek Vlaamsch? Hebben andere toonkunstenaars, in Italie,
in Duitschland zelf, niet uitgemunt door kerkzangen? Een
Bach, bij de protestanten ; bij de katholieken een Haydn, die in
zijn kinderlijk geloof, een tientje van zijn rozekrans bad, wanneer hij dor van ingeving was.
Haydn's muziek draagt voorzeker een godsdienstig karakter
— niet zoo zeer echter zijn muziek voor de kerk. Wat Bach
betreft, deze heeft ook de reinste uiting gegeven aan het mystisch
gevoel. 'Poch is hij innig verwant aan de Duitsche godsdienstigheid, terwijI bij Beethoven deze eenvoudighcid, deze grootschheid van lijnen treft, eigen aan 't Vlaamsch genie. Wanneer de
bovenaardsche zangen zijner laatste periode klinken, dan rijst
onwillekeurig voor den geest het beeld van onzen Ruusbroec.
Het is dezelfde innigheid, reinheid ; het stille daarbij van 't gemoed, de echtheid der aandoening. Geen vrees voor liefde :
een volledige overgaaf aan de gave door God geschonken. De
ziel gaat van zelf over in de opperste liefde.
Dat is de hoogste mystiek, zooals een Ruusbroec ze ons
leert, en dat vindt men bij Beethoven terug.
Bach, bij al zijn mystisch gevoel, mist dit bij uitstek warmmenschelijke N , an Beethovens kunst. Zelden roert hij ,ons tot
weenens toe. Met Beethoven integendeel zijn de tranen altijd
gereed, omdat zij uit zijn eigen hart wellen
tranen van heete
Tranen ook van bloedige smart, want het een gaat niet
zonder 't ander op .onze aarde, en met reden heeft men kunnen
zeggen dat de hoogste lifting der menschelijke liefde de smart is.
1k kan niet geroeg drukken op den inenschelijken kant der
Beethovenkunst ; en dat juist bestempelt als Vlaamsch ; want
realisten blijven (le Vlaamsche mystiekers : cen Ruusbroec, een
Thomas a Kempis. Hun spiritualiteit gaat niet in nevelachtig
idealisme verloren; zij heeft vasten voet op de aarde.
Zoo ook Gezelle, zoo innig vertromvd met het minste vezeltje
van Gods Schepping, en toch 700 hoog stijgend in 't afgetrokken
en goddelijke van cen Ego flos of een In S-peculo.
Met deze spiritualiteit is die van Beethoven verwant.
Onlangs nog kwam cen nieuw bewijs mijne overtuiging van
Beethoven's vlaamschheid versterken.
Op het laatste feest, jaarlijks door het Peter Benoits-Fonds
te Anwerpen g-egeven, werden de Hoogmis en het Te Deum van
den Vlaamschen meester uitgevoerd. Het had mij nicer dan
eens getroffen hoe onze Peter Benoit alleen bij machte was mij,
en anderen, lien plotsen schok, die siddering van schoonheid
te geven, die men ondervindt bij alle echte Beethovenwerken.
Maar zijne Quadrilogie had ik niet meer gehoord, sedert den
v crren tijd van mijne kindsheid. 't Was in 1864 dat mijne tante
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Constance, de bekende en toen befaamde artiste, deze godsdienstige werken van den nog jongen nieester, te Antwerpen, liet
uitvoeren en meezong.
De Hoogmis en het Te Deum zijn twee der voornaamste
bestanddeelen dezer Quadrilogie, Welke, vreemd genoeg ! door
Benoit werd getoonzet in de tusschenpoozen van Offenbachs
operetten, die hij, te Parijs, in de Bois ffes parisiens, dirigeerde.
Des te merkwaardiger door liet frivole der omgeving, kan !het
streng en statig karakter van Hoogmis en Te Deum, het grootsche der lijnen, het massale der effecten schijnen. Om het met
een woord te zeggen, het bracht mij \T or den geest Beethovens
hoogst godsdienstig gewrocht, zijn Missa Solemnis, dit onsterfelijk meesterstuk dat hij komponeerde ter eere van zijn Keizerlijken leerling, aartshertog Rudolf, toen deze tot aartsbisschop
van Olmiitz werd benoemd.
Om dit werk te schrijven tro p Beethoven zich in de afzondering terug. Heilig vatte hij zijne taak op; in diepe overtuiging
vertolkte hij de woorden der gewijde liturgie en gaf hun .00kcene citing die eenig is in de geschiedenis der kunst. « Vom
Herzen; mOge es zum Herzen gehen », had hij geschreven van
boven, op de partitnur. Fin als slot, smeektc deze vrome en
deemoedige : « Schone den Sunder ».
Hoog en laag zijn ook vereenigd in dit toppunt der Beethoven-kunst — de andere Alpentop is de Negende Symphonic —
het hoogst-goddelijke verbroedert er met het diepst-menschelijke — zooals in 't Christelijk geloof zelf. Coen spraak dat het
Peter Benoitsgewrocht die hoogte zou bereiken; maar is het nict
treffend dat eenige familictrekkcii eene vergelijking zouden
opdringen?
Overigens was ik niet de eenige om ander dien indruk te
komen. Een Walinnetje en een Franschc priester hadden dezelfde woorden in den mond.
Benoit's kunst is de echtc Vlaamsche kunst : vlakke effecten ; wijdsche, cenvoudige lijnen, grootschheid van opvatting.
In dien zin is zijne mmiek aan die van Beethoven verwant;
maar weerkeerig kan men daarin ieen bewijs vinden van
Beethovens Vlaamsche gemoedsstemming.
voor het godsdienstige alleen is er gemeenschap
tusschen de twee meesters. Is de Quadrilogie een merkwaardig
werk, toch is Peter Benoit's macht elders te zoeken, en wel in
zijne drie Oratorio's : Lucifer, de Schelde, de Oorlog.
Wie zou nict xveggevoerd worden door lict tweede dccl van
De Schelde, waarin onze Vlaamsche meester al den roem van
het Vlaamsche land oproept, in stijgende hegeestering, om
eindelijk te sluiten op het triomfantelijk Wilhelmuslied. ?'Ten
moet dat gehoord hebben, als ik, te Antwerpen, hij de ccrstc
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meester, als een overheerscher, zijn leidstok neerlegde en koren
en orkest, alleen, ten zege liet torten. Onvergetelijk schouwspel !
Doch niet Benoit's roem moet ik hier oproepen; wel diem
van Beethoven.
't Is dat beiden putten aan dezelfde bron : de Vlaamsche
fierlieid, de Vlaamsche on wrikbaarheid, den Vlaamschen
onbuigbaar-taaien trots.
Van Benoit hoef ik niet te bewijzen hoe hij Vlaming was
van top tot teen en zijn gansch leven wijdde aan de verheerhiking van 't Vlaamsch ideaal.
Van Beethoven stond het bekend, hoe hij met Vlaamsche
stugheid, alle flikflooien, alle onmannelijkheid van de hand
wees. Zijn eerste biograaf en een zijner intiemen, Schindler,
.schrijft zijne republikeinsche gevoelens toe , aan zijn Nederlondschen oorsprong. Dit ter gelegenhei .1 van de derde symphonie, de Eroica, die, zooals men weet, het genie van Napoleon
inoest verheerlijken. Doch als de meester hoorde dat zijn held
de keizerskroon had aanvaard, scheurde hij zijne partituur in
eene opwelling van gramschap.
't Is dat dit genie, bij uitstek, een heldhaftig genie was. Hoe
fier, hoe mannelijk zijne tonen klinken, dat bewijst niet enkel
de Eroica, de ouverture Coriolan, de partituur Egmont, op
Goethe's text, en waarin een onzer nationals helden verheerlijkt
wordt. In de meeste van Beetho yens composities klinken tonen
,Tan onversaagden heldenmoed, ongemeene fierheid. Men denke
slechts aan den heldentocht die beet: het eerste deel der Kreutv.er-Sonate. Verder, altijd verder en fierder, trekt de ridder, de
kampioen, op verovering naar yrijheid en levensideaal.
}en heldenziel was die van Beethoven. Omdat zijn hart een
der wijdste was dat ooit heeft bestaan.
Doch claarover later.
Gij zult mij vragen : Is deze verschijning eenig in de ge•
schiedenis der Duitsche muziek? Heeft geen ander toondichter
van Duitschen oorsprong die tonen gekend?
En ik lantwoord beslist : Neen, geen een. En de reden ligt
voor de hand. De Duitschers kennen geen fierheid. Het
Duitsche yolk is een knechtsch yolk, of te trotsch, of te laf.
En des te laffer dat het trotscher is. De laatste oorlog heeft het
duidelijk uitgewczen. Maar de geschiedenis was reeds daar om
het ons te leeren. En zeket zou het niet te Weenen zijn, aan
't hof waar een Keizer zijn dochter schonk- aan zijn veroyeraar,
e,it Beethoven lessen zou putten van Vlaamsche onwrikhaarheicl. Hij voncl ze in zijn bloed.
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1k moet nog wat langer bij dit fierheidsgevoel van den
grooten meester verwijlen. Gelijk al zijn eigenschappen, groeide het langs de trappen van zijn drie manieren, tot het, op
laatst, iets werd dat engelentaal zou vergen.
Oh ! mocht ik ze laten galmen die tonen van de laatste kwartetten. leder van die bovenaardsche werken heeft zoo'n triomflied, maar zoo subliem, zoo verheven, zoo geheel ontdaan van
alle — ik zal niet zeggen laagheid, want Beethoven heeft die
nooit gekend maar zelfs stoffelijkheid, dat het u vervoert in
bovenmenschelijke sferen. Sereen kliiikt die overheersching,
die zegeviering, nu eens in olympisch... majestcit, dan veeleer
an extatische bezieling — verheerlijking van vroeger lijden, in
hcht en luister opgaan van voorbije beproeving. Wij zijn hier
weer in het Ruusbroec-rijk.
Ik heb nog het derde punt van mijn vertoog te ontwikkelen : 1k moet u spreken van Beethovens eerbaarheid, van zijn
t:aagdelijk gevoel. Er is geen ander woord voor zulke schoonheid.
Dat zijne zeden zuiver waren, daar is nooit twijfel over
gerezen. Eenzaam door 't level gaande, « nooit zonder eene
liefde », zeggen ,ons de tijdgenooten, met cen hart dot cen oven
was van goedheid, van gevoeligheid, heeft hij die schatten
enkel in zijn kunst nmgen uitstorten. Maar daar blijven zip ook,
reukwerk van liefde, snikken van loutere smart, brandende
zoenen gevallen — als die van een Magdalena — op de voeten
des Zaligmakers. Ik denk op die. zangen der laatste perioden :
eene Arietta, eene Cavatina, eene Canzona di ringraziamento.
Hier weer komt Ruusbroec voor de oogen, die ons van de
liefde \vist te spreken op weergalooze wijze : in dezen storm
van liefde strijden twee geesten : de geest Gods en onze geest...
Lit die twee ontspringt de liefdestrijd in het diepst inwendig
ontmoeten ; en in het innigst en lcvendigst biezocken worth
elke geest door liefde ten sterkste gewond... Dit doet cenparig
beide geesten met liefde den cenen in den anderen neigen...
Dit doet de lievenden vervlieten. »
Zou men niet zeggen dat de woorden van den Aliddeneeuwschen Vlaamschen mvstickcr geschreven werken voor die wondere Adagio's van sonate, kwartet of symphonic, waarin Beethoven al het smachten en trachten van zijn hart legde, al de
tranen eener nooit vergolden liefde, al zijn treuren en rouwen,
omdat het leven vergankeiijk is, de tijd kort, het menschelijke
heperkt, het eeuwige en goddehjke onbereikbaar hier op aarde.
Ca voort, ,onsterfelijke dweper en droomer ; woes nooit getroost;
geef aan alle zielen, hongerend naar 't ideaal, de vertolking ewer
smeekende klanken.
Moet ik verder gaan, Mijne Heeren ? Heb
niet alles gezegd
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van Beethovens genie, door zijn liefdegevoel te roemen? Ja,
zou nog kunnen wijzen op het echt Vlaamsche van die liefdemacht, in hare oprechtheid, eenvoudigheid, grondige intimiteit.
Ook in hare kristalreine zuiverheid. Want bij al den glued
der Beethovenzangen, al den hartstocht van zijn lieven en lijden
eene ontredderde zee soms gelijk — is niet een noot te vernemen die niet edel en verheven klinkt. Kuisch was zijn hart,
kuisch zijn leven ; zijn zangen stijgen als een hvmne van znivere
schoonheid.
1k mag dus besluiten (lat dit genie, waarvoor Naar mijn
overtuiging, alle andere verbleeken, wezenlijk de grondeigenschappen bezit van onzen stam, van dezen landaard ; ik mag
begroeten in den reus : Beethoven, niet alleen den roem en de
pracht van 't geheel menschdom, maar oak een telg van ons yolk,
eels Viaming over Wien iedere Vlaming zich mag verheugen ii
on vergankelijke fierheid.

Tropisch- Algologische Aanteekeningen
door PAUL VAN OVE.
Dr. Sc.n. et Med.
Docent aan de Universiteit te Gent.
De studie der tropische wieren heeft eerst in den laatsten tijd
eenige werkelijk belangrijke vorderingen gemaakt.
Dank zij de onderzoekingen van NORDSTEDT, W. en G. S.
WEST, MOBIUS, LAGERHEIM, DE WILDEAIAN, BERNARD, J.
WOLOSZYNSKA, GUTM INSKI, FRITSCH, FREMY en anderen, is
olize kennis nopens de wieren in de tropen vrij gevorderd.
Terst in de allerlaatste jaren echter werd de kennis omtrent
de biologic en de cekologie ecnigszins ernstig uitgebrcid.
In 1907 heeft FRITscH een samenvatting gegeven van al
wat tot dan toe bekend was over de tropische lucht- en zoetwaterwieren, waarbij hij zich in de eerste plaats op de gegevens der
litteratuur beriep. Ter zelfder tijd verschenen zijn eigen waarnemingen gedaan op het eiland Ceylon. Nog later verschenen de
onclerzoekingen van APSTEIN, BERNARD, WOLOSZYNSKA, GUTA ,.-INSKI en eindelijk, vanaf 1915, mijn eigen reeks studien, die
voor het allergrootste deel cekologische en biologische vraagstukken, het zoetwater of de wieren betreffende, behandelen.
Uit de studies van FRITSCH bleek ten duidelijkste, dat de
wieren van de tropen in hoofdzaak niet verschillen van die, welke
we in de gematigde streken hadden leeren kennen. Verbazend
is het te zien, dat dit feit nog niet tot iederen onderzoeker doorgedrongen is. Nog steeds komen nieuwe geleerden beweren, dat
er een geograpische verspreiding der zoetwaterwieren bestaat.
Waar ik nu echter sands meer dan tien jaar de wieren in de
tropen naga, kan ik niet adders dan weer opnieuw als mijn
meening te kennen geven, dat er van een geograpische verspreiding der wieren geen sprake kan zijn Wat somrnige onderzoekers
in de war hrengt, is het feit, dat er een zeer duidelijke oekologische verspreiding voorkomt en dat er heel enkele gevallen zijn,
zooals dat van PithoPhora, die nog niet te verklaren zijn, maar
dan toch ,niet voldoende in aantal, om op grond daarvan van een
geographische verspreiding te spreken. Het ontbreken van
Fatrachos,Pernizpil op Java client bier eveneens aangestipt te
w orden.
Hoe verder de studie der lagere wieren over de geheele
\vereld vordert, hoe meer men ziet, dat wieren volgens zeer
strenge eekologische wetten verspreid zijn. Voedsel, temperatnur, licht en voor de luchtwieren de vochtigheidsgraad, zijn de
factoren, waarvan zelfs maar heel geringe vernnderingen groote
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kunnen teweeg brengen.
We hoeven maar te denken aan de luchtwieren. Wat eei
groot verschil tusschen midden-Kon go en Java ! En hiervoor
kunnen we geen andere reden vinden dan de vochtigheidsgraad
van de lucht. De temperatuur en de intensiteit van het licht verschillen, praktisch gesproken, niet, want het verschil in wierassociaties doet zich voor zoowel in de lag-ere streken als in de
hooger g-eregen g-ewesten.
I. LUCHTWIEREN.
Ik wil hier in hoofdtrekken de luchtwierflora van Java en
Kongo laten volgen, men zal het verschil dadelijk opmerken.
De Alyxophyceeen komen op Java zeer veel voor en zijn in
den regentij d vooral quantitatief overheerschend. Men treft ze
op steenen, op boomen, op mu en, tusschen mos, dus zoowat
overal, aan.
Van de Chlorophyceäen komt alleen in groote hoeveelheden
Trentepohlia voor. Men treft weinig andere soorten aan, bier
en daar ontmoet men enkele kolonien van Prolococcus.
In Kongo vinden we heel weinig Myxophyceeen en dan
steeds tusschen mos, nooit vormen ze een eigen dikke slijmerige
laag op boomen en steenen zooals op Java.
Wat de Chlorophyceeen betreft, we vinden soms Trente=
pohlia, maar nooit nemen de kolonien van dit vier hier zoo'n
uitbreiding als ',op Java Protococcus, integendeel, komt veel
voor en in groote massas, in alle opzichten gelijkend op wat we
van Europa kennen.
Zooals men ziet is het verschil zeer groot. Maar tevens zien
we, dat de zin van FRITSCH :
« The dominance of the Cyanophyceae in the subaerial algal
vegetation of the tropics is thus manifested » niet juist is. Wel
voegt de schrijver er dadelijk aan toe : « and I cannot doubt that
iv other damp tropical parts they will be equally and perhaps
even more strikely developed than they are in Ceylon », maar
dit laat niet weg, dat het eerste gedeelte spreekt van ((the tropics»
en schrijver in het tw-eede maar van « tropical parts » spreekt,
zoodat we moeten aannemen, dat hij alle tropische gewesten toch
nog als een biologisch gelijkwaardig gebied beschouwt. Wat
trouwens uit al zijn publicaties verder blijkt. Het hier opgegeven
verschil in de luchtwierflora toont eens te meer aan, dat deze
opvatting totaal onjuist is.
FRITSCH zeg ook, dat de TrentePohlia het eenige groenwier
is, die in Indie, Ceylon medegerekend, zoo'n uitbreiding genomen heeft en dit felt vermoedelijk toe te schrijven is aan den
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GEITLER in twijfel getrokken. Maar wie dit wier in de natuur
heeft grade geslagen (vAN OYE, Tropische Natuur, Hedwigia,
Revue gener. de Botan.) kan Been oogenblik twijfelen aan de
verhouding tusschen licht, vochtigheid en hematochroom. 1k
wil hier niet in herhalingen vervallen en verwijs den lezer dus
naar de desbetreffende publicaties.
lien heel ander punt is echter het leit, dat in Kongo evenals
op Java en Ceylon de echte groenwieren als luchtbewoners maar
zelden voorkomen. De uitleg hiervoor is betrekkelijk eenvoudig.
De vochtigheidsgraad is in Kongo te Bering om een ontwikkeling van Trentepohlia toe te laten, zooals we die in Indiê waarnemen. (zie : VAN OvE, Ecologie des epihytes des troncs d'arbres
au Congo-Belge, Rev. gener. de Botanique, Paris, 1924) , maar
tev ens blijft de lichtintensiteit te sterk om een grootere ontwikkeling der overige groenwieren toe te laten.
Hierbij client nog een merkwaardig feit vermeld te worden,
dat alles, wat we betreffende het voorkomen der groenwieren en
in het bijzonder van Trentepohlia in Kongo hebben waargenomen, komt bevestigen. Hier en daar treft men in Kongo een
epiphytische plant aan, die een groenachtig peel bosje vormt van
0,5 tot 1 cM. hoogte en meestal met een diameter van 1 a 2 cM-T.
Het heeft het uitzicht van Trentepohlia, wat bij nadere beschouwing ook juist blijkt te zijn. Wanneer men nu nog nauwkeuriger deze bosjes bekijkt, blijkt \veldra dat we met een k-orstmos te doen hebben.
We zien dus dat de TrentePoltlia zich hier wel kan ontwikkelen, wanneer ze maar tegen den geringen vochtigheidsgraad
beschut is. Want al hebben we met een korstmos te maken, in
dit geval is de zwam van zeer bijkomstige beteekenis. Uitzicht,
groei, stand en microscopisch onderzoek, alles wijst op een
Trentepohlia. wanneer men heel nauwkeurig toeziet,
ziet men de Trentepohlia omgeven met een zeer licht, wijdmazigmycelium. Het is een biologisch zeer merkwaardig geval, dat
alle gegevens omtrent het verschil in voorkomen der groenwieren
it, de tropische gewesten komt verduidelijken en bewijzen.
Dat er in Kongo uiterst weinig epiphvle algen voorkomen
is ook aan den geringen vochtigheidsgraad te danken. Waar we
epiph ylen ontmoeten zijn het overwegend korstmossen.
In sommige nitzonderingsgevallen, zooals bij de watervallen
van de Tshopo bij Stanleyville, waar de lucht steeds met waterdamp gevuld is, zijn de epiphylen veel talrijker en kan men den
toestand eenigszins met dien van Java vergelijken.
Belangrijk is het felt dat er in Zuid-Afrika een zeer rijke
luchtwierflora voorkomt.
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In zijn studie over de luchtwieren van Zuid-Afrika vermeldt
PRINTZ 19 Chlorophyceeen en 5 Myxophyceeen. Men ziet

nit Welk een belangrijke rol de groenwieren hier spelen en tevens
valt het op dat ze verdwijnen nit de luchtwierflora van Kongo.
Bij de vergelijking met de tropische gewesten, vooral met
de gegevens van FRITSCH, worth PRINTZ getroffen door de groote
armoede aan Myxophyceeen en spreekt het vermoeden nit dat
het materiaal, dat hij te zijner beschikking had, niet rnethodisch
genoeg verzameld werd.
We mogen nu echter aannemen, dat, al zou een meer methodisch verzamelen nog meer luchtwiersoorten doen vinden, de
myxophyceeen in verhouding nooit in een belangrijk grooter
aantal zouden voorkomen.
PRINTZ wijst ook zeer terecht op het feit, dat de luchtwierfloras der verschillende landen veel meer verschillen aantoonen
dan de zoetwaterwierfloras.
We weten nu ook met zekerheid waaraan dit te wijten is en
alles komt mijn biogeographische indeeling in Brie groote rijken:
bet halitische, het hygrotische en het anhygrotische rijk steunen.
Uit het, voorafgaande blijkt, dat het geringe getal epiphyten
in Kongo niet te wijten is aan het ontbreken ervan op het Afrikaansche vasteland, maar wel aan de cekologische omstandig-heden, die in Kongo heerschen.
Ook FREMY, die een vijftiental algenmonsters van Fransch
Afrika onderzocht, n.l. van de Oubangui-Chari (circonscription
Haute Kotto), kwara tot de zelfde resultaten.
Hij vond 33 Myxophyceeensoorten, waarvan ongeveer
26 luchtsoorten.
Dc meeste auteurs maken geen voldoende onderscheid tussche echte luchtvormen (epiphylen, epiphyten en epilithen) en
grondvormen, die op den bodem voorkomen, na een slagregen
en zich ontwikkelen zoolane- er een laa g water blijft staan, om
met het opdrogen te verdwijnen of te kwijnen, totdat een nieuwe
regen hun weer gelegenheid geeft zich verder te ontwikkelen.
We vinden bij FRNY onder andere standplaatsen, die op
de volgende wiize beschreven zijn : « Rochers greseux, dans des
suintements ». Het spreekt vanzelf, dat de wieren, die wel op
steenen, maar dan toch « dans des suintements » gevonden werden, niet tot de luchtwierflora mogen gerekend worden.
We moeten steeds hewerkingen van vreemde gegevens, die
niet met een cekologisch Joel opgesteld werden, voorzichtig
bekijken,
Alhoewel uit alles op te maken is, dat FRF',MY maar over een
zeer onvolledi g materiaal heschikte. kan men een overeenkomst
met wat we tot nog toe konden vaststellen niet ontkennen.
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Ziju gegevens komen alles wat blijkt uit mijn persoonlijke
vergelijking- van Java en Kongo bevestigen.
Van de twee algemeene gevolgtrekkingen van FR6IY is de
eerste van belang voor de kennis der tropische algologie.
« De luchtwierflora van Haute Kotto is zeer verschillend
van de zoet\vaterwierflora. De eerste vertoont vormen met een
zeer gering verspreidingsgebied. » De Myxophyceeen, welke
FR) MY vermeldt, komen alle van den bodem, van steep en of van
moerassen.
Samenvattend zien we dus voor de luchtwieren een groot
verschil in de associaties van Java en Kongo. Dit is gemakkelijk
te verkiaren door het verschil in vocht ; gheidsgraad Iran de lucht
van beide landen.
II. ZOETWATERWIEREN.
A. Alyxophyceeen.
De studie der zoetwaterwieren van Ceylon bracht FRITSCH
ertoe als zeer waarschijnlijk aan te nemen, dat in de tropen,
voornamelijk in grootere wateren, de Myxophyceeen steeds
OV erheerschen.
Dit feit is zoo in het oog vallend, .dat men er zich over verwondert dat het pas in 1907 als een nieuwe opmerking beschreyen wend, en nog veel meer verbaasd is men, als men ziet dat
het werk van FRITSCH evenals dat van APSTEIN tot omstreeks
1920 bijna geheel onopgemerkt is gebleven.
Alle aanteekeningen van FRITSCH betreffende Ceylon heb.
ik voor Java kunnen bevestigen, terwijl de toestanden in Kongogeheel anders bleken te zijn.
1k wil hier in het kort de feiten samenvatten.
De blauwwieren overheerschen zeer dikwijls alle andere
wieren, vooral in groote waterbekkens. Daar, waar ze niet overheerschen vormen ze toch een zeer belangrijk bestanddeel van
de flora. De feiten, door FRITSCH voor Ceylon aangehaald, worden voor Java door mijne onderzoekingen ten eenenmale bevestigd.
Inderdaad vond ik op Java niet minder dan 142 voor Java
nieuwe soorten van Myxophyceeen, zoodat van dit land thans
197 soorten bekend zijn.
Niet alleen ten opzichte van de quantitative verspreiding,
maar ook voor wat de milieus, waarin de blauwwieren vooral
, overheerschen, betreft, zien we op een punt na volledige overeenstemming tusschen Ceylon en Java.
FRITSCH heeft zich bij zijn studie op de gegevens der literatuur moeten beroepen. Ik ben in de gelukkige omstancligheid
me op eigen onderzoekingen te kunnen steunen.
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Wanneer ik nu mijn waarnemingen in dit opzicht naga, zie
ik, dat de Myxophyceeen, Welke ik vond, als volgt in te deelen
zijn :
Kleinere stilstaande wateren
Grootere stilstaande wateren
Stroomend water
Aarde
Epiphyten

77 soorten.
23 soorten.
14 soorten.
14 soorten.
14 soorten.

Dus bijna overal komen er gunstige omstandigheden voor
hunne ontwikkeling voor.
Ik kan het met FRITSCH echter niet eens zijn, wanneer hij
zegt : « as a general rule the smaller the dimensions of a tank
the less pronounced is the blue-green element found to be. »
Wat ik steeds heb opgemerkt in de tropen is, dat hoe kleiner
een waterbekken is, des te meer doet het feit zich voor dat slechts
een enkele wiersoort alles overheerscht. Dat dit op Java meestal
een Myxophycee is, kan men als het ware vanzelfsprekend
noemen. Maar het komt ook voor, dat we met een Groenwier
Botriococcus braunii of een flagellaat of zelfs een Pediastrumsoort te doen hebben.
In grootere vijvers zijn de levensomstandigheden menigvuldiger en het aantal wiersoorten dus ook grooter. Dit feit moet
dus op volgende ij z e omschreven worden.
In zeer kleine waterbekkens ziet men vaak het overheerschen van een enkele wiersoort, waarbij we op Java dikwijls met
een Myxophycee te doen hebben. Van de kleine watermassas,
die sours maar enkele vierkante Meters beslaan tot de grootere
stilstaande wateren, vinden we alle overgangen en naarmate de
watermassa grooter is, zijn de wiersoorten talrijker. Toch maken
de Myxophvceeen steeds een niet onbelangrijk deel ervan uit.
Quantitatief overheerschen de overige families steeds in
grootere wateren, maar zelden zijn de Myxophyceeen totaal
afwezig.
Typeerend is dus het feit, dat Myxophyceeen op Java overal
voorkomen en meestal in groot aantal.
Een ander becld van de belangrijkheid der blauwwieren in
de algenflora van Java gceft ons het overzicht van het aantal
wiersoorten van ellz-e familie, welke ik tot omstreeks eind 1920
vond.
Mvxophvceae
Flagellatae
Diatomeae
Desmidiaceae
Chlorophyceae

92.
42.
55.
45.
62.
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Deze cijfers toonen ons ce ps te meer het overheerschen der
blauwwieren aan.
Over de biologische rol der blauwwieren op Java heb ik destijds reeds een korte mededeeling gedaan, als inleiding van mijn
tweede bijdrage tot de kennis der Myxophyceae op Java. Ik wil
deze hier niet herhalen.
In Kongo daarentegen vond ik tot nog toe van de verschillende families volgende aantallen soorten :
Myxophyceae
Diatomeac
Desmidiaceae
Flagellatae
Chlorophyceae

35.
57.
30.
62.
45.

Alhoewel deze cijfers nog niets definitiefs hebben, daar mijn
onderzoekingen nog steeds doorgaan, leeren ze ons toch dat
het algemeen Kongo veel armer aan Myxophyceeen is en dat
ook de Chlorophyceeen er in veel geringer aantal voorkomen.
Bepalen we ons voorloopig tot de eerste groep, dan bestaat
er geen twijfel of we hebben hier met een geringere beteekenis
der blauwwieren te doen.
Laat ons nu even nagaan, waar we de tot nog toe gevonden
Myxophyceeen in Kongo aantroffen.
In stilstaand water vonden we 9 soorten.
In stroomend water vonden we 9 soorten.
Op aarde, steenen, meestal tusschen mos, 21 soorten.
Epiphytisch voorkomend geen.
Ilierbij dient on gemerkt te worden :
1 0 dat ik tot on heden no g geen inereii van Kon go heb 1-,:tmnen onderzoeken
2' dat ik als epiphyten alleen beschouw en noteer, deze, die
onafhankelijk van de epiphytische mossen op boomen leven. De
soorten, die tusschen mos op boomen aangetroffen werden, vindt
men in hetzelfde midden ook op steenen, op den grond enz.
We zien dus, dat niet alleen als luchtwieren, maar ook als
zoetwaterwieren de Myxophyceeen in Kongo een veel geringere
rol spelen dan in Indie.
Voor luchtwieren, hebben we destijds reeds de uitlegging
gegeven oor `vat het quantitatieve voorkomen betreft. De vochtigheidsgraad is hier de verantwc)ordelijke factor.
Wat het water aangaat, hier blijf ik het antwoord schuldig.
Misschien zullen mijn verdere onderzoekingen in deze opheldering brengen.
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Ziehier de indeeling der door FRhn , g-evonden soorten, uit
Haute-Kotto afkomstig :
xophyceae
Flagellatae
Volvocales
Protococcales
Ulotrichales
Desmidiaceae
( )e dogoni ales
Zygnemales
Heterokontae
Diatomeae
Florideae

33.
3.
1.
14.
6.
ls.
4.
1.
1.
7.
1.

Vat nu de vindplaatsen betreft zien we
Myxophyceae
Myxophyceae
Zygnemales
Moerassen Myxophyceae
Volvocales
Protococcales
Ulothrichales
Oedogoniales
Desmidiaceae
Diatomeae
Zygnemales
Heterokontae
Piassen
Flagaliatae
Protococcales
TTlotrichales
Oedogoniales
Desmidiaceae
Zygnemales
Heterokontae
Diatomeae
Bodem
Steenen

15.
15.
1.
7.

1.
14.
5.
3.
3.
6.
1.
1.
3.
1.
3.
2.
16.
2.
1.
1.

Ziehier in Welke milieus de Mvxophyceeen gevonden

Avaren

I. Rochers graniteux. ...
2 soorten.
H. Terre stir graviers de laterite . ..
3 soorten.
III. Graviers de laterite relativement secs .
. 1 soort.
Graviers humides de laterite . .
. 3 soorten.
V. Rochers greseux dans des suintements .
. 10 soorten.
VI. — Sol tres humide, saison des pluies . .
. 12 soorten..
VII. Sur terre nue tres humide, saison des pluies. . 1 soort.
VIII. Marais sur terre tres humide .
. 4 coorten
Ix. Marais, eaux stagnantes ..
. 2 soorten..
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Dus 10 soorten en 12 soorten op twee heel speciale vindplaatsen, welke in alles overeenkomen met de vindplaatsen,
Welke de meeste soorten in de andere tropische landen opleverden.
Wat de andere vindplaatsen betreft, naarmate de middens
droger worden wordt het aantal soorten geringer. De vochtigheid van de lucht is dus niet voldoende, zooals op de meeste
plaatsen op Java.
Betreffende de blauwwieren van het zoet water Lien we dus
ook volledige overeenstemming tusschen Java en Ceylon, terwijl
Midden-Kongo ook bier weer een tusschenplaats inneemt.
Wat het aantal soorten in verhouding tot de overige wieren
en de natuur van hunne vindplaatsen betreft ook een zekere overkomst tusschen Midden Belgisch Kongo er Oubangui-Chari.
Doch voor de laatst genoemde Afrikaansche streek zijn de gegey ens nog te onvolledig om tot a igemeene conclusies te kunnen
overgaan.
13. Groenwieren.
FRITSCH geeft vpor het voorkomen der groenwieren op
Ceylon 7 kenmerken op, die ik over bet algerneen insgelijks voor
Java heb kunnen vaststellen.
Deze kenmerker, zijn :

1° het betrekkelijk geringe voorkomen van Cladophora en
Rhizoclonium en de daaruit voortx loeiende schaarschte
van een aantal kenmerkende waterepiphyten, welke in
Turopeesche wateren daarop een hunner ineest geschikte substrata vinden, zooals Cocconeis placentula,
Synedra sPlendens enz.
2° de vervanging van genoemde geslachten door Pitho-

phora.
Vaucheria, zoowel water- als
landsoorten, en Botrydium.
4° het betrekkelijk geringe voorkomen van Ulotrichales en

30 de groote schaarschte aan

Confervales
5° de belangrijke rol, welke het geslacht SPirogyra speelt
met de betrekkelijke schaarschte der andere Zy,ginemaceae, de kenmerkende systematische samenstelling van
de voorkomende SPirogyrasoorten.
6° het betrekkelijk overvloedig voorkomen van draadvor-

mige Desmidiaceae.
7° het betrekkelijk geringe voorkomen van breede Oedogoniumsoorten.
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1. Cladophoraceae.
Gaau we al deze punten een voor een na, clan zien we
voor Java is het eerste punt volkomen juist, alleen moet men
doen opmerken, dat in hooger gelegen streken, vooral in de snel
voortvloeiende stroomeu de Cladophorasoorten geen zeldzaamheid zijn,
Dc uitleg van FRITscli is dus volkomen juist. Cladophora
er Rhizoclonium kunnen alleen in goed door luchte waterers gedijen.
Iii Kongo is het aantal Cladophorasoorten (misschien ook
Rhizoclonium) grooter. Mogelijk heeft de temperatuur hier invloed op.
Zeer opmerkelijk is weer het feit, dat SCHMIDLE ill het
Nvassa-nicer en daar rondom maar betrckkelijk weinig Cladox
Phorasoorten vond. Ik vond deze alge maar tweemaal vermeld.
In Kongo vond ik Cladophora glomerata tweemaal tot nu toe
in stilstaand water, namelijk in cen zees kleine vischvijver, en
tens in een stroom.
Stigeoclonium litbr,icum Kt3F, Przim; vond ik een enkelen keer
in een kleine vischvijver. Later vond ik Stigeoclortium fcniie
rog eens op den Modem te Ponthierville (10-111-1926) .
Wat het tweede punt heteft, ik heb Pithophora op Java
alleen aan de kust en te Buitenzorg aangetroffen, en zooals blijkt
uit mijn aanteekeningen betreffende deze wiersoort kan men
geenszins den zin van FIu'rscH als juist aannemen. De rol van
Pithophora is in geen enkel opzicht te vergelijken met die van
C7adophora en Rhizoclonium in de gematigde streken.
In Kongo heb ik nooit een PithoPhora gevonden en voor
zoover het uit de mij beschikbare literatuur blijkt, is deze alge
ook tot nog toe in tropisch Afrika niet gevonden geworden.
2. Siphonales.
Wat de groote schaarschte aan Vaucheria en Botr'vdiiim betreft zien we weer, dat Ceylon en Java ire dit opzicht geheel overeenkomen.
Daarentegen heb ik in Belgisch Kongo reeds Botrydiu'm
aangetroffen, en wel in de gewone levensvoorwaarden. We zien
hier dus een soort tusschenstadium, waarbij Kongo als het ware
een minder typisch tropische algenflora vertoont clan alle andere
warme landen.
Een enkelen keer heb ik tot nog toe Vattcheria in onze kolonie waargenomen en dit was op vochtige aarde, volkomen blootgesteld aan de zon. Maar het Wier was in een paar dagen opgekomen en verdwenen en de periode van opkomst viel samen met
een grauwe lucht en een vochtige atmospheer.
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Louden we hier te cloen hebben met een geval, Nvaar een
wier zicht zoo snel ontwikkelt, dat een zestal dagen betrokken
lucht en vochtige warmte voldoende zijn om een ontwikkeling
toe te laten als in andere tropische gewesten? Het lijkt zeer
waarschijnlijk, maar verdere waarnemingen moeten dit felt nog
komen bevestigen.
3. Mi scrosporales en Ulotrichales.
Op Java werd MicrosPora Jiocosa (VAUCH.) THURET in een
kleine vischvijver, Microspora, pachyderma (WILLS) LAGERItElm in een langzaam stroomende rivier en nog eens in een
kleine vijver gevonden. Al deze gegevens komen zeer goed overeen met \vat FRITSCH ons mededeelt over Ceylon.
Mothrix werd in volkomen stilstaand water gevonden, maar
tevens in een zeer bijzonder midden, namelijk in de bladtrechters
van Bromeliaceeen, zoodat deze vondsten de beweringen van
FRITscH volstrekt niet tegenspreken, integendeel, want in deze
bladtrechters moet de hoeveelheid opgeloste zuurstof betrekkelijk groot zijn.
Volgens FRITSCH was Draharnaldia in 1907 enkel van Ecuador en van de Sandwicheilanden hekend. 1k heb verschillende
soorten van dit geslacht in snelvloeiende, goed doorluchte bergheekjes op Java gevonden.
In Kongo vond ik tot nog toe gees enkel exemplaar.
4. Zygnem al es.
Wat de opmerkingen van FRITSCH . betreffende de Zygnema-

les in de warme landen aangaat, hier zien we een volkomen
overeenkomst tusschen alle door mij onderzochte tropische gewesten en Ceylon. Bijna uitsluitend in stilstaand water worden
ze gevonden en het zijn meestal breede vormen met meerdere
chromatophoren.
Wat FRITSCH zegt : « In Ceylon SPirogyra was found most
abundantly in smaller, absolutely stagnant pieces of water (small
ditches, rice fields etc.) and generally occured in localities where
was more or less shaded either by a dense growth of aquatic
Phanerogams or by the surrounding terrestrial vegetation » is ten
voile toepasselijk en voor Java, en voor Kongo. Steeds N., ond ik
SPirogyrasoorten zeer ondiep stilstaand of zeer langzaam
vloeiend en meestal beschaduwd water.
Buiten de vindplaatsen, reeds gepubliceerd in het Botanisch
Jaarboek XIX, 1925, vond ik SpiroR-yrasoorten zeer dikwijls in
een moeras te Stanleyville waardoor het water van een kleine
bron sijpelde, verder in een kleine vischvijver en bijna overal in
heel kleine heekjes rond Stanleyville, maar steeds daar, waar
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bosch opengehakt was, zoodat de plaats steeds beschaduwd,
maar toch voor enkele zonnestralen toegankelijk was.
Wanneer men de beckjes Haar de bron toe of in tegenovergestelde richting het bosch in volgt, verdwijnen de spirogyravlokken geheel.
Tot nog toe vond ik geen enkele Zygneinctsoort in Kongo,
maar de Mougeotias integendeel zijn er uiterst algemeen, (lit
blijkt niet altijd uit mijn lijsten, maar het komt heel zelden voor,
dat men de reproductie waarneemt, zoodat men de soort bijna
nooit kan bepalen. Daarom is deze geslachtsnaam zoo weinig
mijn lijsten vermeld, maar desniettemin komen de Mougeotias
rond Stanleyville bijna overal in stilstaand water geregeld voor.
Dat ik in Midden-Kongo Debarya reeds meerdere malen
ge-vonden heb, werd reeds aangestipt. (Botanisch Yam-hock,
XIX) .
6. Desmidiaceae.
Ten opzichte der Desmidiaceae kan ik voor Java weer alms
bevestigen wat FRITSCH- van Ceylon mededeelt.
Ilyalotheca dissiliens DE BRthIISSON is een steeds terugkeerende vorm, ook treft men er vaak ketens van soorten aan, zooals Micrasterias, die meestal als alleen voorkomcndc soorten
geboekt staan.
In Kongo integendeel bemerken we weer een geheel ander
voorkomen. Desmidiaceae zijn bier volstrekt niet zeldzaam,
maar draadvormige soorten vindt men er maar bij groote nitzondering. Groote vormen als Pleuliotaemium, Docidium, Penium, Closteriurn, daarentegen komen bier vooral voor. Een
rijkdom van kleinere vormen, zooals ik die op Java zag, heb ik
in Kongo nooit aangetroffen.
De op Java zoo veel aangetroffen Xanthidium antiloPaeum
(DE BRABISSON) KuETziNa met de varieteit Javanicum, NORDSTEDT heb ik tot nog toe nooit in Kongo ontmoet. Het geslacht
Micrasterias is bier door cen zeer bijzonderen vorm, Micrasterias
aPiculata var. liitjeroekensis vertegenwoordigd. Terwijl alle
overige Micrasteriassoorten hier totaal ontbreken, zien we de
genoemde regelmatig in groot aantal in den omtrek van Stanleyville Se vermeldt verscbillen& soorten voor
het Victoria Nyanzameer en zijn omstreken. Van Madagascar
zijn ook weer verschillende soorten bekend. De gegevens van
SCHMIDLE komen zeer goed overeen met wat we weten van Java.
7. Plorideae.
Wat de Florideae betreft, het eigenaardigc voorkomen van
natrachospermnm in Kongo en het ontbreken van dit geslacht

- 798 op Java werd reeds vroeger aangestipt (Botanisch Jaarboek
XIX) Zeer opvallend is het voorkomen van PatrachosPermunt
in beneden-Kongo, Mayombe, vanwaar ik cen exemplaar ant\ ing.
In Kongo is BatrachosPerinum volstrekt niet zeldzaam, maar
over de verspreiding en zijn oorzakeu is nog niets bekend.
SCHMIDLE vermeldt geen enkel exemplaar voor het Nyassameer
en zijn omgeving, terwij1 hij toch over good materiaal, dat
gedurende een geheel jaar door een vakman bijeen gebracht
was, beschikte.
ALGEMEENE G-EVOLGTREKKINGEN.
De conclusies van FRITSCH. in 1907 voor de lucht- en zoetwaterwieren van Ceylon gemaakt, zijn in hoofdzaak voor Java
bevestigd. Deze twee tropische gewesten kunnen in ally opzichten met elkaar vergeleken worden en behooren tot een algologisch biogeographisch gebied.
De samenstelling van de wierflora van Midden-Kongo, zoowel voor wat de iuchtwieren al's de zoetwaterwieren betreft, is
geheel verschillend van die van Ceylon en Java.
Belgisch-Kongo neemt in dat opzicht een tusschenplaats
er komen typisch Europcesche associaties in voor, maar ook
weer typisch tropisch-Indische.
\Vat de luchtwieren betreft kunnen we de afwijkingen verklaren door het verschil in lichtintensiteit met Europa en het
verschil in vochtigheidsgraad met Indie
Voor het zoetwater is er tot nog toe geen verklaring to
gc\ en.
Van cen algologisch-biogeographisch standpunt heeft OostAirika meer gelijkenis met Indio clan met Midden-Kongo.
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W. Van Lis, Geneeskundige en Brouwer,
Schrijver van de Brouwkunde van 1745
en van den Volmaakten Bierbrouwer van 1793.
door
Prof. W ALB. J. J. VANDEVaDE
Werkend Lid der Kan. Vlaamsche Academie.

In 1793 verscheen te Brussel en te Gent het volgende boekje:
Den volmaekten bierbrouwer, onderwyzende : I De Instructie van
de waere kennisse der Ingredienten en Ustencilen noodig tot het BierBrouwen, II De Bereydinge en Bewerkinge van het Bier-Brouwen, III De
wyze om veelderleye soorten van Bieren te 13rouwen, benevens de Konstbehandelingen der zelve, IV Hoe de Brouw-Kunde moet bewerkt worden,
V De uytgelezene Waernemingen over de Bieren, de zelve goed te houden, te verbeteren en te bewaeren, VI Van de toe-gernaekte Bieren,
VII De geexperimenteerde Geheymen der Bieren, benevens de uytmun
tende Konst-Stukken der zelve, VIII De noodige Beschryvinge van de
Brouw-Hop en Gerste, en hoe men tot de waere kennisse sal konnen
geraeken Als mede de beste en voordeeligste wyze orn te bereyden en
te maeken alderleye soorten van Azvnen, en de voortreffelykste Geheymen der selve.
Seer dienstig en nuttig voor Brouwers, Bier-stekers, Azynleggers,,
en alle Leerlingen der Brouw-Kunde.
Alles nauwkeurig uyi veel-jaerige ondervinclinge opgesteld Door
W. V. L. Br. en Med. D. Tweeden druk. Prys, sevent-hien-stuyvers en
half, ingenaeyd. Tot Brussel, men vind-se to koopen tot Gend, by Ph- en
P. Gimblet, Boekdrukkers en Boekverkoopers op de Koornmerkt, 1793.
(20x 11.5 cm., 30+137+7 bizz., Bibl. A. J. J. V.).

De titel bedraagt de onderverdeeling van den inhoud in

8 deelen, hetgeen met den inhoud zelf niet overeenstemt :
Titel.

Inhoud.

Grondstoffen en gereedscp I Verhandelinge, bereydinge en hewerhinge tot het brouwen der verscheyde
Bieren, de Mouterye en den Jest.
(blz. 1-15)
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Bereiding en bewerking- II Manieren om goede Bieren te maeken,
te verhelpen en te verbeteren, en te
bewaeren, en haere gexperimenteecde Gehevmen, benevens de Konst-behandelinge der selve. (blzz. 16-28)
Biersoorten III Onderwysinge van de toegemaekte
Bieren, die de Medecvnsche Bieren, of
Medecynsche wvnen genaemd worden.
(1,izz. 29-39)
Hoe de Brouw-kunde moet IV Waernentingen over de Bieren. (blzz.
40-43)
hewerkt worden
Waarnemingen over bieren V Land-bouw-kundige I3ewerkingen van
de Hop, en hoe men tot de volkomen
kemiisse der goede en waere BrouwHop zal konnen geraeken, tot groot
nut en profyt van alle Bier-Brouwers.
(lIzz. 44-64)
Toegemaakte bieren VI Brouw-kunde, door W. V. L. Brouwer
enz. Onderwysende de Verhandelinge
van het voornaemste dat tot eerie
Brouwerve en Monterve, en het Brouwen en Mouten behoort, etc. (blzz.
65-85)
Geheimen der Bieren VII Beschryvinge van het Bier, de,;selfs
Herd en krachten, en Welk bier het
gesondste is. (blzz. 86-118)
Nop, gerst, azijn VIII De wyse oin Bier-Azvn te brouwen, en
verschevde Gehevmen van den Azvn.
(blzz. 119-137)

In de oorrede geeft de schrijver de beweegredenen te kennen waarom hij een boek over het brouwen in het licht geeft
zijne persoonlijke ervaring spoort hem aan leerlingen in het vak
behulpzaam te zijn daarenboven wenscht hij de Vlaamsche
vakliteratur te verrijken : u Indien over eenige stoffe in het
Vlaamsch weynig of niets is geschreven, son is bet aver de
)).
Volgens de gewoonte van den tijd, komt na de voorrede een
gelegenbeidsgedicht dat bier nitvoerig wordt afgeschreven.

-804-DICHTJEN OP DE BIMITW-KUNDE,
beschreven door W. V. L. Br. Med. D.
De blonde Ceres, opgehult
Met eenen krans van koorenairen,
Treed door een zee van goude baren,
Terwyl-se mild de schueren vult:
Haer sorg versorgt ons brood (1), sy schenkt ons frissche dranken,
In noopt wat adem haelt haer (2) guile guest te danken.
Fn Gy (3), dit toond (4) uw wetenschap
Ons, in haer (5) diepste binnekoren:
Hier sien wy Mout, uyt (6) Gerst geboren,
Verwisselen van trap tot trap.
Soo weet uw brave konst Natuer voor 't oog te ontleden,
Sy toond der Schepslen nut, in haer (7) verborgentheden.
Hier leerd sy ons, aen (8) stroom en bron,
Den aerd en kracht (9) des Waters kennen,
Of, hooger swevende op haer (10) pennen,
Wat werking lncht, saisoen' en son (11)
Verricht, in suyver vocht, of wel gekokte (12) sappen:
Fn toetst, aen 't nut gebruyk, een iders evgenschappen (13)
o Welbedachte drank, 6' Bier!
Wie inoet tiw deugden niet beminnen?
T4aet done en dronke Wynpopinnen (14)
vlteken met een heesch getier!
Geen opgeswollen breyn (15) door Bacchus nat bestoven,
Belet uw nut gebruyk, kan Ceres ]o yster (16) dooven.
Hoe blyft U 't menschdom niet verpligt!
Gy heelt en zalft de lichaems-qualen (17)

( 1) In Van Lis 1745: broot.
( 2)
id.
haalt haar.
id.
( 3)
Van Lis in plaats van En Gy.
( 4)
id.
toont.
( 5)
id.
heur..
id.
( 6)
Hier zien wy Mout, uit.
id.
( 7)
Zv toont der Schepslen nut, in heur.
( 81
id.
Hier leert zy ons, aan.
( 9)
id.
Den aart en kragt.
(10)
id.
zwevende op heur.
id.
(11)
saizoen en Lon.
id.
121
in znivre vocht, of wel gekookte.
(13)
id.
gebruik, eens vders eigenschappen
id.
(14)
Wynpapinnen.
id.
(15)
opgezwollen brein.
id.
(16)
gebruik, kan Ceres luister,
id.
(17)
lichaemskwalen.
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Daer goude middel-maet de schaelen (18)
Masi vnllen, en de sore (19) verlicht:
De Schey-kunst die haer hull) leent om uw' aert (20) t'ontbinden,
\Veet in uw detigd' en kracht eene Artzeny te vinden.
Wien 't lust soeke (21) ongtineene stof
Uyt (22) verre luchten, landen, baren:
Hier siet men 't nut aen 't socte (23) parer;
Geleerthevd (24) geeft den schryver lof,
sehenkt hem, om zyn vlvt en iver (25) mee te cieren,
Tien' krans van Ceres gracn (26) en Pliebits lauwerieren.
.1;uicitiae ergo.

Na het gedicht, zeer prozaische inlichtingen betreffende de
mater voor graan en de kleine maten voor Nrloeistoffen « natte
rnaeten » in verscheidene streken en steden van Vlaanderen, van
Brabant, van de landen van Namen en Dinant, van Henegouwen,
en de overeenstemmende waarden van de natte maten van die
verschillende streken en steden met deze van Gent. 1k befit een
tweede exemplaar van het boek, waarin dit gedeelte, trouwens
ongepagineerd, zich niet bevindt dit practisch gedeelte, oar
den handel nuttig, schijnt een eenvoudig bijvoegsel van den
boekhandelaar om den verkoop van het bock te bevorderen.
Zonderling is het dat de Boekerij der Gentsche Universiteit
geen exemplaar van het bock befit. De Bibliographie gantoise (27) van Ford. Vanderhaegen vermeldt het onder n r 4987
volgens aanteekeningen in den catalogus van 1794 der gebroeders Gimblet ; de Bibliographie gantoise vermeldt dat e Den
Volmaekten Bierbrouwer » in de Gentsche Bibliotheek ook in
(lien tijd niet voorhanden was.
Men zal beinerkt hebben dat het bock op den titel de melding « tweeden druk » draagt. Te ergeefs zocht ik naar den
eersten, druk. Het kan gebeuren dat als de gebroeders Gimblet,
— die de .oudste Philippe Jan te Gent in 1734 geboren werd, de
drukkerskunst opvolgentlijk te Gent, te Rijssel en te Parijs aanleerde en in 1801 te Ledeberg overleed, de jongste Pieter-Lau(18) In Van Lis 1745. Daar goude middelmaat de schalen.
id.
zorg.
(19)
id.
(20)
De Scheikunst, die haar hulp leent om uw'
aart.
id.
(21)
zoeke.
(22)
id.
nit.
ld.
ziet men 't nut aan 't zoete.
(23)
id.
(24)
Geleertheit.
(25 )
id.
ever.
id.
(26)
,graan.
(27) Tome TV, 1)1z. 35.
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rent te Gent in 1737 geboren werd en in 1801 stierf, — een
tweede uikgave hebben gemaakt van het werk van den onbekende
W. V. L. Brouwer en med.-doctor, dat te Rotterdam in 1745
onder den titel van Brouwkunde, van de hand van Wouter Van
Lis, med.-doctor en brouwer verscheen. De eerste letters W. V.
14 . van den schijversnaam, de beroepsaanduidingen, het gedicht,
en eindelijk de tekst die van het zesde hoofdstuk (blz. 65) geheel
en al met het boek van 1745 overeenstemt, dit alles laat natuttrlijk geen twijfel over de beteekenis der Brie hoofdletters W. V.
L.: Wouter Van Lis.
Het bock v an 1745 draagt den volgenden titel :
Brouwkunde of Verhandeling van het Voornaamste dat tot een
Brouwery of Moutery en het Brouwen en Mouten behoort ; alsmede een
Norte Beschryving van het Bier, deszelfs hoofdstoffen, enz. Te zamen
gestelt door W. Van Lis, Med. Doctor en Brouwer te Rotterdam. Te Rotterdam, by Philippus en Jacobus Mosel. Boekverkoopers op de Hoogstraat, en op de Blaak op de hoek van de Nieuwestraat 1745. (19,5 x 13 cm.,
12+111 4-8 blzz., Bibl. A. J. J. V.).

Het werd opgedragen aan Joh. Oosterdyk Schacht, hoogleeraar in de Geneeskunde te Utrecht, Johan Drost, Cornelis Van
Putten, Johannes Van der Zee en Cornelius Leonardus Van Amsterdam, alle vier geneeskundigen te Rotterdam, Joris Petry,
apotheker te Rotterdam en Izaac Dc Witt, heelkundige te Rotterdam.
De voorrede begint op dezelfde wijze als in het boek vat'
1793, maar van den derden volzin of verschilt het volledig ; deze
voorrede die trouwens zeer kort is is van den tekst van de opdracht voorafgegaan. Het gedicht werd, slechts met enkele taalkundige wijzigingen die hooger aangeduid zijn, letterlijk in de
uitgave van 1793 afgeschreven.
Wat den vakkundigen tekst betreft, is de inhoud verdeeld
in 9 hoofdstukken : het gereedschap van de brouwerij en de
modterij (blzz. 1-13), het brouwen (blzz. 14-20), de biersoorten
(blzz. 20-26), de stoffen die smaak en geur van het bier versterken (blzz. 26-34), het brouwen in betrekking met de jaargetijden
(blzz. 34-35), de bewaring van het bier (blzz. 36-38), de bereiding en de zuivering (blzz. 38-43) , de verbetering van zieke bieren (blz. 43-46), de krachten van het bier (blzz. 47-111). Vooral
in dit laatste gedeelte voelt men dat de schrijver die een ervaren
brouwer is, ook een geneeskundige is, daar de toevoeging van
verscheidene kruiden wordt besproken en de meeningen van
eenige oudere geleerden zooals Boyle, Glauber, Barnerus, Boerhaave, Dodoens worden teruggegven. Over het algemeen spreekt
zich Van Lis gunstig nit over de weldoende werking van lichte
biersoorten op den mensch.
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Het bock van 1745 wordt bijna letterlijk opgenomen in de
6" en in de 7' hoofdstukken van het boek van 1793 ; onder de
geringe afwijkingen noem ik het woord kapitein in het eerste
hoofdstuk van 1745 en het overeenstemmende woord ineestergast in het zesde hoofdstuk, e artikel van 1793. De overeenstemming tusschcn de twee boeken is als volgt :

l

t745
l e hoofdstuk
2'
id.
3'
id.
4 eid.
5eid.
6eid.
7'
id.
8'
id.
9'
i(1.

1793
l e artikel
6' hoofdstuk,
(bizz. 65- 71)
2e
id.
6eid.
(blzz. 71- 74)
id.
8e id.
6'
(blzz. 83- 85)
6eid.
3e id.
(blzz. 74- 77)
4e id.
6eid.
(blzz. 77- 78)
6eid.
5e
id.
(blzz. 78- 79)
6eid.
(blzz. 79- 81)
6'
id.
6eid.
id.
7'
(blzz. 81- 83)
7 eid.
le en 2' artikel (blzz. 86- 92)
4', 5e , 6e , 7' en fr artikel (blzz. 95-118).

De twee boeken die hier besproken werden, bevatten een
groot getal vakwoorden van het brouwersbedrijf in de 18 e eeuw.

VAN DE VEN -HEF;EMANE-FONDS.
Liet- doel van dit Fonds is u de Nederlandsche Taal ea
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige
We tenscl.appen,- over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van
den Ingenieus. »
llcrhalve worden bij de Koninklijke Vl aa msche Academie
werken op het 'gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie bèoordaelaars, leden van de Bestèndige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennismaking an
deuitgbrachvsln,eitdAcamovrhelf
niet laten drukken van :de aangeboden werken.

*
**

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

*
P a ter J.

SALSMANS-FONDS.

Krachtens het Koninklijk
houdende goedkeuring van het
Vlaamsche Academie voor het
zal de jaarlijksche intrest van
horden naar eigen inzicht en
heden :

Besluit van 25 Januari 1909,
Reglement door de Koninklijk(
J. Salsmans-Fonds vastgesteld
dit Fonds door haar gebruikt
naar den eisch der omstandig-

a) hetzij tot liet uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitge
ven van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op hef
gebied der Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer, catechese, homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke
liederen en gedichten, ordensregelen.
t) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of
tittera a en b genoemde, noodzakelijk worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de
.(•Ndpmie -ondernomen uitgaven in des aard van de onder littera a en ti
r hemde.

vanstudièrezwlkohvberidnautglseodr

Aug. Beernaert -pr ij s.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde
om de twee jaar
toe te keuren aan den Belgischen schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.

ACHTSTE TIJDVAK :

1926-1927.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

Ne

I)e wenstri,id is beperkt tot de werken, die in den loop
a n elk tweejarig tijdval: 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

Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van
hun werk of werken, bij wen Bestendigen Secretaris, ter A codemie, licningstraat, 18, te Gent (met vermelding op het adres
Voor den Aug. Beernaert prils), in te zenden
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1° Verslag over de vergadering
2° James Weale herdacht

3° Op

den drempel onzer dertiende eeuw, lezing
MIERLO

4°
5°

door Dr. J.

VAN

jun. S. J., briefwisselend lid der Academie
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der affectiéve woorden, doDr Kan.
835
AM. Joos, werkend lid
863
Volkstaal en Gevoelstaal, door AM. Joos, werkend lid

Over de gevoelskracht

Vergadering van 17 November 1926

Waren aanwezig : de HH. Prof. Dr. L. SCHARI1%, bestuurder, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, onderbestum 4der, Dr. L. GoEMANS, bestendig secretaris;
de HH. Dr. L. SIMONS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan.
AMAA'r JOGS, IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, Prof. Dr. J.
MANSION, 0. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PuvvELDE, Prof. J.
VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. J. J.
VANDEVELDE, J. JACOBS, Prof. Dr. J PERSYN, Prof. Dr. A. VAN
FooNAcKER en J SALsm\Ns, werktnde leden ;
Dr. J. VAN MIERLO, jun. S. J., briefwisselend Rd.
Lieten zich verontschuldigen : de HH. K. DE ftou, G.
SEGERS en Mej. M. E. BELPAIRE, werkende leden.
*
**
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Octobervergadering; het wordt goedgekeurd.
*
**

Nationale Orden. 1°) Benoeming van Prof. Dr. J. Vercoultie tot Kommandeur in de Orde vaa Oranje . Nassau. _ De
Bestendige Secretaris deelt aan de vergadering mede dat Prof.

J. VERcouLLIE, werkend lid 'der Academie, door H. M. de
Koningin der Nederlanden, tot Kommandeur in de Orde N,an
Oranje-Nassau werd benoemd.
2°) Benoeming van Buitenlandsche Eereleden in een der
Belgische Nationale Orden. — Prof. Dr. J. SCHRIJNEN, hoogleeraar to Nijmegen, werd benoemd tot Officier in de Kroonorde;
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Prof. Dr. C. G. N. DE Voovs, hoogleeraar te Utrecht, tot Officier in de Orde van Leopold II.
De bestuurder wenscht die heeren geluk met de bekomen
onderscheidingen.

***
AANGEBODEN BOEKEN.
Door de Regeering :
Dr. E. VERwus en Dr. J. VERDAM : Middelnederiandsch Woordenbock. Voortzetting door Dr. P. A. STOETT, hoogleeraar te Amsterdam.
Afl. 3 (Deel IX, afl. 20) : Wert-Thiel. Afl. 4 (Deel IX ,afl. 21) : Wiel-

Wale.

Door de gemeente Rotterdam :
Catalogus van de Bibliotheek der gemeente Rotterdam. Lijst No 8,
Augustus 1926 : Latijnsche Prozaschrijvers.
Door de « Societe de Litterature wallonne n, te Luik:
Bulletin. Tome 60.
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid:
Schoonheden uit de Nederlandsche dichters der XVIl de, XV
E NT idie..
en XIXde eeuw. Voor mijne jeugdige landgenooten door G.
Ri,RTS GERRITS. I-II.

Nederlandsche Chrestomathie. Bloemlezing uit de werken van
eenige voorname hedendaagsche Nederlandsche prozaschriivers en
dichters, ten gebruike der jeugd, door L. TH. ZEEGERS. 9de vermeerderde en verbeterde druk.

Voorlezingen van Hollandsche Dichtstukjes. (zonder titelblad.)
Bloemen van Nederlandsche Dichtkunst voor de jeugd, verzameld door D. OuwERsLooT en A. J. LASTDRAGER. (4 de druk).
Taschenbuch der Kriegsflotten. XVI. Jahrgang 19th. Herausgegeben von B. WEVER. 1915.
KompagniefiThrer-Anleitung. 4. Entwurf
Door de Scbrijvers :
Leuvensche Studien en Tekstuitgaven. Beatrys van Nazareth
Seven manieren van minne. Critisch uitgegeven door Dr. L. REYPENS,
S. J. en Dr. J. VAN MIERLO, S. J., Leven van bet Ruusbroecgenootschap.
VERVOORT, C. pr. — Kardinaal Mercier. Zijn Leven. Zijn Werk.
Door de Redactie :
De Mee. Nov. 1926.
Potogne litteraire. Revue mensuelle. Premiere annee, N o 1, 1926.
Kirjath Sepher. A quarterly bibliographical Review. Third year,
N' 1
Voor den August BeernaertsWedstrijd 19264927 werd ingezottden:
JANS, JAN:

Plastische Verzen, 192g.

— 811 —
LETTERKUNDIGE MEDEDEELING.
door Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris.
Namens den heer Dr. GROOTAERS, docent aan de floogc-:school te Leuven, heb ik de eer aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie eene reeks van dialectkun'dige bijdragen aan te bieden, nl.

I. Mededeelingen van de Zuidnederlandsche Dialectcentrale,
n" 1 tot 6 (1922-1925);

2. De namen van de roode aalbes « ribes rubrum » in ZuidNederland (1924) ;
3. Quelques emprunts entre patois flamands et wallons (1924);
4. Handleiding bij het Noord- en Zuidnederlandsch Dialectonderzoek (met kaart), met medewerking van Dr. KL0EKE, bij Martinus Nijhoff, 's Gravenhage.
De naam van Dr. GROOTAERS staat sedert jaren bij de
'dialectologen allergunstigst bekend. De in 1926 verschenen
Handleiding verdient eene plaats op de werktafel van al de
mannen van 't vak.
Zij maakt het 1' deal uit van de Noord- en Zuidnederlandsche Dialectbibliotheek onder leiding van Dr. GROOTAERS
en Dr. KLOEKE.
De kapittels door Dr. GROOTAERS geschreven, zijn voor ons
bijzonder belangrijk. Zij behelzen de Geschiedenis van het Zuidnederlandsch dialectonderzoek en een Systematisch en alpha-

betisch register van plaatsnamen voor Zuidnederland.
Wij mogen 'den geleerden professor gelukwenschen met zijn
flinke inleiding tot een reeks dialectstudien, die ander zijn toezicht en dat van Dr. KLoEKE onUernomen, de Nederlandsche
wetenschap voorzeker tot eer zullen strekk-en.
*
**

MEDEDEELINGEN

door den Bestendigen Secretaris.
1°) Groote vijfjaarlijksche prijs voor kri'tiek en essay's in de
Vlaamsche Taal. — Bij koninklijk besluit van 24 Augustus 1926
werd de prijs voor het eerste tijdvak verleend aan Prof. Dr.
AUGUST VERMEYLEN, 1.;,00r zijn work Geschiedenis der Euro-

Peesche Plastiek en Schrilderkunst (III-III).
2°) Premie voor de beste monographie in 1926. — In zitting
van 3 November heeft de Bestendige Deputatie‘ der Provincie

-812-Antwerpen aan Dr. J. PERSYN, een premie van 2000 frank
toegekend voor zijn werk in tdrie deelen : August Swieders en

zijn tijd.

*
**

MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSIEN.
1°) Bestendige Commissie voor Gest,hiedenis, Bio= en BibHo.
graphic. — De H. Prof. J. MANSION, secretaris, legt verslag ter
tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de HH. Mr. LEONARD WILLEMS, voorzitter, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, ondervoorzitter, Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, IS. TEIRI,INCK, Dr. L. Gou
MANS, Prof. M. SABBn, leden, en Prof. Dr. J. MANSION, lidst'cretaris.
Aan de dagorde staat :

Proeve eener volledige Bibtiographie van Jan-Frans
geschriften, door Dr. ROBERT ROEMANS ter opneming
in de Versl. en Meded. aan de Academie aangeboden. Versla1°)

gen door de HH. WILLEMS en VAN PT:WvELDE.
De twee verslaggevers zijn het eens dat het werk van Dr.
Roernans in den vorm waarin het ingeleverd werd, niet kan
opgenomen worden. Talrijke fouten van critischen en bibllographischen aard moeten eerst verwijderd worden. Mits deze verbeteringen zou het in aanmerking kunnen komen voor uitgave
in de Verslagen en Mededeelingen. (Aangenomen.)
2°) Een bibliographisch register van de Verslagen en Mededeelingen en de jaarboeken der Kon. Vlaamsche Academie
1887-1926.
Voorstel door den Bestendigen Secretaris.
Het voorstel wordt door de Commissie goedgekeurd.
2°) Bestendige Commissie voor het onderwijs in en door het
Nederlandsch. — De H. 0. WATTEZ, wn. secretaris, ter vervanging van den H. 0. SEGERS die zich liet verontschuldigen, legt
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouPden.
Waren aanwezig de HH. Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE,
voorzitter, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. Am. Joos, Dr. L.
GOEMANS, OMER WATTEZ, Prof. Dr. J. PERSYN, Prof. Dr. L.
VAN PUYVELDE, Prof. J. VERCOTTI,LIE, leden.
Aan de Clagorde staat :
1°)

.Joos.

Gevoelstaal en Volkstaal.

Lezing door Kan. AM.
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In zijn verhandeling « Volkstaal en Gevoelstaal » somt
spreker de voordeelen op van de kennis der volkstaal voor het
bestudeeren der gevoelstaal en antwoordt op de bezwaren die
men daartegen zou kunnen inbrengen.
Verder weidt hij uit over spreektaal, dialect, schrijftaal, taal
der verbeelding, maar toont aan dat de gevoelstaal vooral in de
volkstaal moet bestudeerd, en ,dat de studie der volkstaal door
de leeraars en schrijvers niet mag verwaarloosd worden.

***
DAGORDE.
1°) Nieuwe uitgaven van Leden der Academie.
a) De heer OMER WATTEZ, werkend lid, biedt de Academie
voor de bibliotheek een exemplaar aan van een nieuwen herzienen druk van De Vlaamsche Ardennen. (Uitgave Van der Poorten en C°, Gent.)
b) Dr. J. VAN IVITuRLo Jun., S. J , briefwisselend lid, biedt
een ex. aan van Hadewijch. (Uitgave N. V. Standaard-Boekhandel, Brussel; P. N. van Kampen & Zoon, Amsterdam.)
2°) James Weale=Hulde te Brugge. — Prof. Dr. M. SABBE,
afgevaardigde der Academie op de James Weale-herdenking,
door de « Federation archeologique et historique de Belgique »
te Brugge ingericht op Zondag 14 November 1926, geeft
lezing van de redevoering door hem op de feestvergadering
uitgesproken. (Zie blz. 814.)

3°) Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor het
jaar 1927. — Tot stemopnemers werden aangewezen, de heeren
VERcouLLTE en PERSYN. - Werden verkozen : tot Bestuurder,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN, thans onderbestuurder; tot onderbestuurder J. JACOBS, werkend lid, bestuurder van het bisschoppelijk college, te Boom.
4°) Lezing door Dr. J. van Mierlo jun. S. J., briefwisselend
lid : op den dremi)el onzer dertiende eeuw. — Op voorstel van
den heer Bestuurder beslist de vergadering dat de lezing in de
Verslagen en Mededeelin gen zal opgenomen worden.
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James Weale herdacht
Redevoering uitgesproken op de feestvergadering te Brugge,
op 14 November 1926.
De Koninklijke Vlaamsche Academie vereerde mij met de
opdracht om op deze plechtige vergadering hulde te brengen
aan het werk en aan de nagedachtenis van haar buitenlandsch
eerelid James Weale.
In haar schoot telt de Academie andere leden — 66k Bruggelingen —, den alom geachten Prof. Kan. Van Hoonacker, en
mijn zoo bescheiden als geleerden vriend K. De Flou —, die beiden meer aangewezen waren dan ik om hier de persoonlijkheid
en de verdiensten van Weale in het licht te stellen. Zij genoten
veeleer het voorrecht met hem persoonlijk om te gaan, tot zijn
bijna kloosterlijke afzondering toegang te hebben. Zij mochten
in menig gesprek al de uitzichten van zijn eerlijk, vrijmoedig
karakter leeren kennen. En zoo hadden zij over hem kunnen
spreken met meer bevoegdheid en met den treffenden, doordringenden toon van eigen ervaring en inniger levensaanvoeling.
Bij mij zal die toon, helaas, ontbreken — ik ken Weale alleen
door zijn geschriften — maar misschien slaag ik er in dit te vergoeden door de oprechte bewondering en de vereerende liefde,
in mij opgewekt door dien stillen man, gekomen uit het land van
over zee, en hier in onze heerlijke stad geworden tot een van de

grondigste kenners van haar verleden, een van de ernstigste
bewakers van haar ieigenaardig kunstwezen, en een van de trouwste en hartstochtelijkste minnaars van haar schoonheid.
Er zijn er velen, nit het buitenland, kunstenaars en geleerden, die door de bekoring van onze schilderachtige stad en door
de epische grootschheid van haar geschiedenis als in een tooverban werden opgenomen, en haar met de voortbrengselen van
hun kunst en studie als met ex voto's hebben getooid, maar
er zijn er geen, die zoo dicht zijn genaderd tot haar werkelijke
wezen als J. Weale het deed. Bij hem_geen romantische lyriek,
geen spel van verbeelding, geen voorbrengen van subjectieve
aandoeningen en persoonlijke begrippen in een Brugsch of
A laamsch kleed, — het is Brugge, het is Vlaanderen zelf, die
ons in zijn werk ontsluierd worden. Het is onze eigen middeleeuwsche kunst, in al haar uitingen, bouwkunst, schilderkunst,
boekdrukkunst, bindkunst enz., die ons met verbazende veelzijdigheid en diepte wordt geopenbaard.
In 1849, na zijn studien aan het King's College

te Louden
coltooid te hebben, kwam hij, nauwelijks 18 jaren oud, Brugge
voor de eerste maal bezoeken. Al dadelijk voelde hij zich hier
thuis, en schepte een grenzenloos genot in de bewondering van

— 815 —
alles wat hier zoo rijkelijk sprak tot zijn geest, die van toen
hoofdzakelijk gericht was op archaeologie en kunst. Hij bezocht
net alleen Brugge, maar heel Vlaandercn, heel Belgie. Hij zelf
vertelde later met genoegen, dat er in ons land geen plaats was,
waar hij niet gekomen was, geen kerk, geen museum, geen
bibliotheek, geen archief, waar hij geen opzoekingen had gedaan.
Als eerste vrucht van die studie liet hij in 1858 verschijnen
Bruges, Aix la Chapelle and Cologne, een lijvige reisgids, ongemeen rijk aan allerlei persoonlijke vondsten, waarvan de waarde
heden nog onverminderd bleef.
Het jaar nadien, in 1859, kwam Weale zich met zijn jong
gezin, te Brugge vestigen, in de St-Clarastraat, in het oude huis
« ter Balie ».
Het duurde niet lang of hij nam een werkdadig deel aan het
Brugsche kunstleven. Hij kwam hier op het oogenblik, dat de
gevels van het Vrije langs den Steenhouwersdijk gerestaureerd
werden, en met zijn grondige kennis van de geschiedenis der
architectuur, zag hij zeer duidelijk de tekortkomingen van dat
werk en viel de Commissie van Monumenten aan, die de verantwoordelijkheid droeg van wat daar gebeurde. Er ontstond rondom die zaak een vinnige polemiek, waarin zich de persoonlijkheid van J. Weale van meet of op het voorplan zette. Er lag jets
hartstochtelijks in de wijze, waarop hij hetgeen hij voor de waarheid hield verdedigde. Van daar de strengheid in zijn oordeelvellingen, die bitterheid van zijn aanvallen, en zelfs de onverdraagzaamheid tegenover .andere zienswijzen die hem heel wat
vijanden op den hals haalden. Maar al spoedig leerde men luisteren naar lien man uit een stuk, die er veel meer van wist dan
veel van de toenmalige zoogezegde « bevoegden » in ons land.
In 1861 werd hij benoemd tot briefwisselend lid van dezelfde
Commissie van Monumenten, waartegen hij zoo heftig was te
keer gegaan, en nog in dat zelfde jaar droeg hij , als een soort
oorlogsverklaring, op een van haar vergaderingen een 3tudie
voor over het vandalenwerk van sommige bouwmeesters-herstellers, gepleegd onder de verantwoordelijkheid van de Commis,
sie. Hij onderzocht de middelen om zulks in de toekomst te voorkomen. Hij legde vooral nadruk op de voorzichtigheid en den
goeden smaak, waarmede dergelijk werk moest aangevat worden
en verzette zich hardnekkig tegen elke neiging om bij een herstelling iets aan de oorspronkelijke lijnen van het gebouw te
wijzigen. De restauratie is een leugenachtige, schaamtelooze
sirene, schreef hij, zij schenkt, waar ze zonder oordeel optreedt,
vergift en flood in plaats van levee. Te Brugge, Leuven, Kortrijk, Damme, Brussel, Mechelen en elders wees hij talrijke voorheelden aan van gebouwenverminking door onverstandige en
roekelooze architecten, die zich in hun waan inbeerdden het
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werk van de oude ontwerpers en opbouwers van kerken, stadhuizen en andere gedenkteekenen onzer Middeleeuwsche architectuur te mogen wijzigen.
Het werd een schermutseling van belang, die heel wat kwaad
bloed zette, maar Weale hield vol als een ridder zonder vaar of
vrees. Hij vocht met open vizier voor een hoog ideaal van schoonheid en waarheid, en hij zou het winnen. De verouderde begrippen werden opgegeven en er werd voortaan gewerkt met meer
wetenschappelijken zin en meer artistieken eerbeid voor de opvattingen van vroeger eeuwen. Weale was hier een ware hervormer,
een levenwekkende voorganger.
De Bruggelingen, die zich mogen vorheugen in een heerlijke
wedergeboorte van hun stedelijken bouwtrant, mogen zeker niet
vergeten wat in dezen het aandeel was van J. Weale. Was hij de
vijand van de officieele architecten, die vooral buiten hun geboorteplaats werkten, en aldus in de meeste gevallen de traditie
miskenden, hij was integendeel de vriend van bouwmeesters
als B' J. de Bethune en Karel Verschelde, die den eigen nationalen bouwtrant eerbiedigden, en met raad en daad heeft hij
hen in hun werk geholpen en gesteund.
Omstreeks 1861 levert J. Weale de eerste bewijzen van zijn
groote bedrijvigheid op een ander gebied van onze nationale
kunstgeschiedenis. Hij brengt ons de eerste vruchten van de
studie, die hij wijdde aan de geschiedenis van de Brugsche schilderkunst. Hij had ingezien, dat er in de werken, voor hem over
dat vak verschenen, ontelbare onnauwkeurigheden en legenden
voortwoekerden, en zijn streng wetenschappelijke zin vond noch
rust noch duur zoolang hij die vergissingen niet had hersteld.
Zijn beredeneerde cataloog van het schilderijenmuseum der
Academie te Brugge, uitgegeven in 1861, toont ons hoe flink
Weale de geschiedenis der Nederlanclsche schildersscholen der
15' en 16' eeuwen had doorgrond en met welk gezag hij over dat
on derwerp toen reeds wist te handelen. Ook in zijn Gids,
Bruges et ses environs, in het zelfde jaar verschenen, wijst hij
veel oude vergissingen terecht, die geleidelijk in allerlei handboeken waren binnengeslopen. En dit was maar een begin. Door
jarenlange opsporingen in allerlei archieven te onzent, in Holland en in Fransch-Vlaanderen, heeft hij ons het leven en de
werken van talrijke oude schilders beter leeren kennen. In zijn
studie over Memlinc, waar hij de legende van den zieken schilder
in het St-Jans Hospitaal voor goed uit den weg ruimt; in zijn
schitterende verhandeling over Geeraard David van Oudewater,
die een heel nieuw licht kwam werpen op dezen evenknie van
Memlinc; in de bladzijden, die hij wijdde aan weinig of niet
gekende, door hem grootendeels ontdekte mindere meesters als
Adriaan Isenbrandt, Jan Prevost, Jacob van den Coornhuse,
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e. a. ; en niet het rninst in zijn voortreffelijke monographie over
de Van Eycks, geeft hij voorbeelden van stevig gedocumenteerde, in alle opzichten betrouwbare historische studien, onmisbare grondvesten voor al wie later ernstige aesthetische beschouwingen over het werk van deze schilders wilde in het midden
brengen. Dan spreken wij nog niet eens van de talrijke bijdragen
door hem in allerlei tijdschriften uitgegeven, in de Messager
des Sciences et des Arts, het Journal des Beaux-Arts, Le Beffroi,
r e Gazette des Beaux-Arts, het geschiedkundig tijdschrift La
F;andre, dat hij zelf met Edw. Gaillard en Gilliodts Van Severeu
oprichtte, uit een snort van noodweer, omdat hij met de overige
arehaeologen, die over tijdschriften en uitgaven beschikten, in
oneenighei'd was geraakt; in L'Art Chretien, in het Magazine
of Art, enz., waar hij met kwistige hand allerlei wetenswaardig-*
heden rondstrooide over Peter Cristus, de Pourbussen, Hubert
Goltzius, Lancelot Blondeel, en nog veel anderen meer.
Wij gewagen ook niet over den rijken voorraad inlichtingen
over onze schilders, die hij liet verschijnen in de laatste uitgave
van Bryan's Dictionary of Painters and Engravers, noch over
de talrijke handschriftelijke nota's, die hij in den rand van zijn
bibliotheekboeken opteekende, en waarvan sommige vrienden,
die ze mochten zien, getuigen hoe belangwekken'd ze zijn.
Urn min of meer volledig te zijn zou ik nog moeten uitweiden
over Weale's merkwaardige bibliographisch-liturgische studien,
waartoe hij zich steeds aangetrokken voelde, maar waaraan hij
zich vooral ging wijden nadat hij in 1878 Brugge verlaten had
om zilch te Clopharn te vestigen, dicht bij de parochiekerk, waarvan hij kerkmeester word. Eenigen tijd na zijn terugkeer in zijn
vaderland werd hij aangesteld tot conservator van de National
Art Library in het South Kensington Museum te Londen. Op
die onderscheMing hadden zijn Bibliographia Liturgica in 1886
en nadien zijn Analecta Liturgica hem ten voile recht gegeven.
Hij is het ook, die de voortreffelijke cataloog samenstelde van
boekbanden en wrijfels van banden in de National Library,
een boek, waarin hij o. pen overzicht geeft op de geschiedenis der boekbinderskunst in Europa en ook over de Nederlaridsche boekbinders baanbrekende gedachten ontwikkelt.
Door dat alles heeft J. Neale in de ontwikkeling onzer
kunstgeschiedenis een plaats ingenomen, die hem recht geeft
op een zeer bijzondere waardeering van ons alien.
Waar hij in den zwierigen lijnenbloei onzer oude architectuur doordrong als weinig anderen; waar hij met vronien eerbied
opging in het werk van onze primitieve schilders, die vertolkers
van de zuiverste gevoelens onzer voorouders; waar hij de schoonheid ging onthulien van onze oude boeken, de geestelijke kinderen van de besten onder ons yolk; -- daar naderde hij tot de
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ziel zelf van Vlaanderen, waarmede zich zijn eigen vrome, hooge
ziel als in een soort van communie vereenigde. Dat maakte van
dien Engelschman als het ware een Vlaming.
En als zinnebeeld van dit Vlamingschap naar den geest
zien wij Weale's groote vriendschap voor een van de zuiverste
dragers van Vlaanderens schoonheid in de 19e eeuw, den nooit
volprezen dichter Guido Gezelle. Beiden stonden broederlijk
naast elkaar in hun liefde voor al' wat kunst en volkswezen te
onzent aan eigenaardigheid en schoonheid, vertoonen. Weale had
zelfs onze taal geleerd en werkte mede aan Gezelle's tijdschrift
Rond den Heerd, waar hij o. m. zijn populaire Vlaamsche studie
over Memlinc liet verschijnen, aldus een voorbeeld stellend voor
die Vlamingen naar den bloede, die hun eigen taal voor uitingen
van hooger geestelijk leven ongeschikt of onwaardig achten.
In zijn liefde voor ons verleden ging hij op met al den eenvoud &a tevens met al de kracht, die in zijn wezen lagen en
die een van de grootste Nederlandsche prozaschrijvers, Lodewijk
van Deyssel, zoon van Alberdingck Thym, zoo treffend kenschetst in het mooie portret, dat hij van Weale teekende : « Bij
(hem) , schreef Van Deyssel, bij den smallen, tengeren, meer
dan mageren man, in zijn hoogst eenvoudige, karakterlooze kleeding... (was) alles concentratie, ingetogenheid, — een zeer ge,
wone, — en daardoor juist buitengewone — uiterlijke eenvoud,
waaronder zich een geestdriftige ziel vol innige vroomheid en
onverzettelijke arbeidskracht verborg. Bij hem was het dwepen...
een altoos smeulend, altijd broeiend, altijd zacht en stil gloeiend
inwendig vuur, dat een voortdurend veerkrachtig weerstandsvermogen in zijn niet sterk lichaam onderhield, waardoor hij in
staat word gesteld rusteloos te arbeiden en in stilte zijn goed
werk te doen ».
Het is opbeurend en vruchtbaar levens als dat van J. Weale
te herdenken en te overwegen.
Moge de hulde heden door de stad Brugge aan zijn nagedachtenis gebracht voor velen een aansporing zijn om hun gedachten
te leen gaan over de hooge gaven, de deugden en het werk van
dien noesten arbeider en voorbeeldigen geleerde.
Prof.

Dr. M. SABBE .
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Lezing door Dr. J. VAN MIERLo jun. S. J., briefwisselend lid der
Academie.
Dit opschrift eischt eenige toelichting.
Bedoeld werd, in de eerste plaats, een synthese te ontwerpen
van de ontwikkeling van het godsdienstig leven in de elf de en
t\ aalfde eeuwen, om op die wijze de wording van de Nederlandsae mystiek in haren samenhang met dit leven der gemeenschap
begrijpelijker te maken. Het heeft zijn nut de geschiedenis in
hare groote en overheerschende lijnen te overschouwen, waardoor
allerlei antlers duistere en los-staande feiten en stroomingen in
een helder en natuurlijk verband verschijnen, waardoor ook tusschen soms ver van elkander of liggende gebeurtenissen en opvattingen onvermoede wegen van werking en terugwerking -warden
olitwaard.
De godsdienst nu, in die tijden voornamelijk, doordrong
bet geheele leven. Zoo zal de invloed ervan op kultureel en maats,:happelijk gebied ook niet uitblijven. Van hoe groote beteekenis
die is geweest zou uit volgende bladzijden mede kunnen blijken.
Onder allerlei soms zelfs sterk verwereldlijkte vormen wordt zijn
stuwingskracht onderscheiden. Niet het minst in de kunst, wier
opbloei in die tijden valt, en wier openbaringen in meer dan een
or zicht zijn gegroeid uit het nieuwe leven, dat door de ontwikkeling van het religieuze gevoel werd opgewekt.
Al die verschillende, zijden zullen wij mede moeten aanraken,
waarom wij ons opstel wel mochten overschrijven zooals wij
hebben gedaan. Wij blijven echter voornamelijk bij het godsdienstig leven in zijn algemeene ontwikkeling, en wijzen daarbij op
zijn werking naar buiten, zooals wij die uit de geschiedkundige
feiten mogen erkennen, zonder daarom onze opvatting verder toe
te lichten of te bewijzen, wat het bestek dezer lezing niet toelaat.
Teich meenen wij de hier geboden opvattingen genoegzaam te
kunnen verantwoorden, ja hopen wij dat uit den samenhang zelf
het goede recht ervan zich zal doen gelden. Het beste bewijs voor
historische stellingen is nog dikwijls de historische samenhang.

De krachten van vernieuwing en verhelfing, die sedert bijna
twee eeuwen de christenheid hadden aangedreven, groeiden om
het keerpunt van de XlI e eeuw allengs tot hare heerlijke ontplooling.
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De onderlinge oorlogen van de zwakke nakomelingen van
Karel den Groote hadden het rijk verscheurd en verbrokkeld ; de
inv alien der Noormannen het land te vuur en te zwaard gezet, de
abdijen geplunderd, de monniken verdreven, hunne goederen
een proof van de machtigen gemaakt die zich daarmee hunne
mannen wierven, of leeken tot abten aanstelden in kloosters als
burchten, waar zij huisden met vrouwen, soldaten en honden,
waar de tucht was te loor gegaan. De geestdrift van de bevolking
zelf yoor het christelijk asmisch levensideaal had, te midden
der verwordene en ontredderde maatschappij, de hervorming van
het monnikwezen ingeleid. De Heilige Geeraard van Brogne, bij
N amen, vverd door de opgewekte menigte als nit zijn abdij gedreven, om elders den Benediktijner kloosterregel in al zijn gestrengheid, zooals men dien bij hem was komen bewonderen, in
te voeren. Toen reeds werden de beginselen verkondigd, die
weldra in den Investituurstrijd tot hun voile recht zullen geraken : onafhankelijkheid van de Kerk tegenover de tijdelijke
macht der vorsten ; voile vrijheid voor de monniken zelfs tegenover de bisschoppen om hun levensideaal onverhinderd na te
streven. Krachtig steunde het y olk de pogingen der hervormers :
ill het leven der monniken zag het de verwezenlijking van de
Evangelische volmaaktheid. De abdijen werden brandpunten van
vereering, van bewondering, van lief de. Men stroomde er heen
in beevaart, om zich aan het schouwspel der heiligheid te stichten
en den zegen ervan mee te dragen. Overvloedig stroomden aalmoezen en schenkingen toe. Van uren uit den omtrek voerde het
y olk de steenen aan voor een nieuwen bouw. De adellijken
volgden het voorbeeld of gingen zelfs in hun ijver hun onderdanen vooraf. Toen gebeurde het dat de meeste abdijen op Frankisch gebied werden gesticht (1) ; toen is ons land het land der
kloosters en monniken geworden, nog vO6r de kruistochten, nog
voor de Cluniacensers.
De hervorming van Cluny echter was dit ascetisch ideaal
nog komen versterken. Vaster, beslister werd de , drang, die in
botsing kwam met de keizerlijke Kerk ; maar de beweging, gestuwd door de geestdrift der bevolking, zal zoo onweerstaanbaar
blijken te zijn, dat ook de keizersgezinde machtigen en bisschoppen er het hoofd moeten bij neerleggen, en beginselen belijden,
die met hun hooding tegenover den Keizer in strijd zullen staan.
Naarmate de hervorming in kracht zal winners, zullen ook de
grooten minder weifelen in hun keuze tusschen keizer en pans :
de aanhankelijkheid onzer gewesten aan den stoel van Rome
wordt in die jaren bevestigd. Van toen of dagteekent die ernst,
(1) Zie PmrNNE, Histoire de Belgique, Bruxelles, Henri Lamartin 1909; T, 3e edit., kola. 85-86.
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die diepte van godsdienstig leven, die ons yolk door de Middel.
eeuwen heen tot op onze dagen kenmerkt.
De Investituurstrijd, zelf reeds een gevolg van het zich
machtiger bevestigende godsdienstig leven, draagt er op zijne
beurt toe bij, om dit leven tot mystieke hoogten op te drijven.
Het yolk, aangevoerd door de met heiligen ijver bezielde monniken, stond op tegen alle aan simonie schuldige of gehuwde
priestess. De aanhangers van den keizer tegen den pans werden
ais indringelingen beschouwd, als verschacheraars van het heilige
verafschuwd. Men moest pausgezind worden. De grooten namen
de beweging te baat, wel uit godsvrucht ook, maar mede uit
politiek, omdat daardoor hun houding tegenover de keizerlijke
bisschoppen en hertogen bet' rachtigd werd. De geheele keizerlijke kerk kraakte geweldig onder de slagen van de monniken
ea van de in geloofsijver opgetogen menigte.
Het religieuze leven zelf was zich langzaam begonnen te
verinnigen, te verdiepen. Tot nog toe had de Middeleeuwer, de
pas- bekeerde fiere Frank, voornamelijk in Christus gezien den
Koning, den God, die zelfs op Zijn Kruis heerlijk oppermachtig
heerscht: Regnat a ligno Deus. Maar nu het yolk geheel voor
het Christendom gewonnen was, nu het de volheid van zijn geloof
mocht gaan uitleven, drong ook steeds dieper door het hewustzijn van Christus' Menschheid. En de majestatisch op Zijn Kruis
in de heerlijkheid van Zijn Godheid recht-staande Christus gaat
zich voorover buigen onder de slagen van het Lijden en van de
Smart. Maria, de statige Sedes Sapientiae, neemt haar Kind op
hare armen en wordt de Moeder der Mcnschen. Vrees en ontzag
voor God ruimen plaats in voor genegenheid en Liefde. Fen
geheele nieuwe gevoelswereld wordt daardoor opgewekt. Waar
df Godmensch steeds voller in het middelpunt van het leven
komt te staan, met Zijn gansche menschelijkheid, in Zijn zwakheid, in Zijn ontbering, in Zijn schande en Zijn Lijden, daar komt
verteedering, daar komt eerbied, daar komt wijding over al wat
zwak en lijdend is, daar komt de Liefde : met haar durf en haar
strijd in onwankelbare Trouw, met haar steeds geweldiger drang
om met Christus te zijn in Zijn ontbering en Zijn Kruisdood.
De ascese groeit tot Mystiek.
En daarmee is ook de ridder geboren. De stugge en norsche
krijger, die slechts het recht van den sterkere huldigde, met zijn
woeste, onstuimige drifen en de kracht van zijn vuist, legt zijn
bruisend geweld aan banden in aanraking met de menschelijkheld van die Lijdende Liefde en wordt een grootmoedig en
hoofsch strijder, dapper, koen en trouw, zonder schroom en
zonder blaam. De levensidealen gaan zich wijzigen : boven mannenkracht staat zieleadel. De verhoudingen die de ziel met den,
Godmensch verhinden dragen hunne mystiek over op de betrek-
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kingen met de menschen. De Trouw en de Toewijding aan de
menschen wordt gewijd in de Trouw en de Toewijding aan GodLiefde, die onvoorwaardelijk gebieden mag; Toewijding die, omdat de Liefde zich heeft uitgeput, heeft geslachtofferd, geen
slagen telt die ze ontvangt in den dienst van haar edelen grave ;
Trouw die dienen wil, ten be-vele staan, ten wille zijn, als
Christus ten wille stond van den Vader en van de menschen ;
dienen ov.eral waar de lijdende Christus haar tegemoet treedt.
De vrouw zelf, de lang versmade, wordt de afspiegelmg van de
Moeder-Maagd, die in onzeggelijke smarten onze Moeder is
geworden en die geen belle ooit, van Welk verworpen zondaar
ook, onverhoord heeft gelaten.
De Liefde stijgt hooger op aan de kim des levens : de ware
Liefde, die alleen gericht is op het Goede, die alle gevaren trotseeren doet, al wat laag is verafschuwt ; die den ridder opvoeren
moet langs de pijnlijke wegen van het Lijden en van de blij-gedragen smart naar de vreugde in 't bezit van de Liefde. Reeds
had de godsdienst zijn hoogste wijding verleend aan het riddersehap ; nu heeft hij hem mede zijn zuiverste idealen uit den dienst
van den Godmensch aangeboden. De leer van den ridderlijken
licfdedienst is in wat hij hoogst en heerlijkst heeft overgenonien
'Ai', de christelijke leer van den Liefde-dienst, die den Godmensch
verschuldigd is.
Zulk een yolk was op voorhand gewonnen voor zulk een
zaak als de Kruistochten. Hoe de gloed van geloof bij ons volk
door die oorlogen voor de bevrijding van het heilige Land, waar
de Godmensch geleden had, tot blakende hitte steeg, is genoegzaam bekend. Geen yolk dat met meer overtuiging, met ernstiger
geloofsijver, met dieperen godsdienstzin, aan die heilige tochten
heeft deelgenomen dan het onze. Oorlogend op Gods bevel, Gods
eigen krijg, vergeestelijkte zich nog nicer het vuur van bun mood
in den strijd voor het Kruis. Nog louterden zich de driften die
woekerden in de harten ; nog dieper greep de Lijdende Christus
hen aan. De bijna mystieke toe-wijding aan de zaak van Christus,
met den verren tooverglans van het mysterieuze Oosten, de warmer aanraking met elkander en met een andere wereld, namen
vormen aan van verfijning, van hoofsche, christelijke beschaving, die de wetenschap en de kunst, die de heele samenleving
ten bate kwamen. De krachten vereenigden zich in een laaienden
brand van Liefde, die niet ridders alleen, maar het yolk in gansche dorpen en drommen naar Jerusalem dreef, die scharen ja
legers van kinderen, met het kruis op de borst langs wijd-verloren
wegen in de armen van den flood voor den Zaligmaker drukte.
Nu strekten de blikken zich nit over de enge grenzen van eigen
heuvelen en dalen ; de volkeren traden in gemeenschappelijk verkeer met elkander ; aan alle zijden openden de kimmen.
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Steeds vernieuwden zich de oudere kloosterorden of breid-,
den frissche vertakkingen uit. De arme, lijdende Christus gaat
dieper de harten beheerschen. Een streven naar nog volmaakter
armoede en gestrengheid, tot bevordering van handarbeid en
landontginning bracht de orde van Citeaux, de Cisterciensers, tot
stand : die door abt Robertus (1100) begonnen, door abt Stepha nus met zijn Charta charitatis ingericht, door den H. Bernardus,
die in 1112 met dertig gezellen te Citeaux intrad, machtig ontwikkeld werd. Overal rijzen nieuwe abdijen van de orde. Bernardus wordt abt van Clairvaux (1115) waar hij in onvergetelijke,
spoedig ten alien kante verspreide preeken, de verinnerlijking
van Christus' Menschheid in het geestelijk leven tot voile bewustzijn en prachtige uitdrukking brengt.
Ook de reguliere kanunniken maakten de vernieuwing mee.
Van al de onder de kapittels door overname van den regel van
den H. Augustinus ontstane congregaties, hadden de reguliere
kanunniken van Premonstreit den grootsten invloed. De H.
Norbertus was er de stichter van, toen hij in 1120 te Premontre
bij L:aon om zijn boeteprediking te steunen, een klooster voor
reguliere kanunniken bouwde, waarvan de inrichting met zijn
komst naar onze gewesten al vroeg was overgebracht.
De drang naar hooger leven, naar armoede vooral, naar
liefde voor den lijdenden Christus werd steeds geweldiger ook
in 't hart van het yolk. Met de uitbreiding van het conversener oblatenleven, dat het ascetisch-mystisch ideaal in verschillende schakeeringen ook binnen het bereik van velen, zelfs va`n
ongeletterden, stelde, zocht die drang in de vormen van het
kloosterleven zijn voldoening, in een streven naar boetpleging,
naar armoede, naar kuischheid, naar inniger verkeer met
Christus, dat sours wel in allerlei dweperijen ontaardde ; maar ook
in een heerlijken bloei van heiligheid ontvouwd werd.
Zoo treft men ook, van de X', XI° eeuwen af, over de meeste
landen van xvestelijk Europa, in Duitschland, Italie, Frankrijk,
Rijnland, waarschijnlijk ook in Engeland, niet het minst ten
onzent, hier in de schaduw van rijzende abdijen, elders in de eenzaamheden van wouden of eilanden, ginds bij kerken of godsdienstige instellingen, verder op de voetstappen van hervormde monniken, of boetepredikers, dikwijls bij instellingen van barmhartigheid, ook onder de bevolking verspreid, grootere of kleinere
scharen van vrouwen of mannen aan, die, zonder door kloostermuren beschermd te zijn, of aan e'enigen bestaanden kloosterregel
onderworpen, door de beoefening van de evangelische raden,
naar hooger volmaaktheid opstreefden. Weduwen, weezen,
maagden, mannen eveneens, stroomden aldus te zamen : uit geprikkelde godsdienstvrees, door de groote rampen, de oorlogen,
de pest, de kruistochten, geteisterd, om bescherming wel ook ;

— 821 —
mear niet min en ook stellig, met de stijging van het Lijdende
Christus-ideaal, uit Liefde voor Christus, Zijn armoede en Zijn
Lijden, of legden zich te midden van de wereld op een leven toe
dat niet van deze wereld was. Kloosters en abdijen openden
hunne poorten. De landsheeren begunstigden den bloei dier huizen, waar zij zelfs, na al 't rumoer en 't gewoel van de wereld,
een veilige rust in gebed en boetedoening gingen zoeken. De
machtige Dominicus en de zoete Franciscus zullen eindelijk bij
begin der xill e eeuw in een nieuwen vorm van het kloosterleven dell Armen Christus verheerlijken ; de bedelorden komen
tot stand : de Dominikanen en Franciskanen, naast de Karmelieten en de Augustijner Eremieten.
II
Met het nieuwe leven dat overal was ontw'aakt bloeide ook
de kunst steeds weliger op. De groote poging van den wijd-zienden en ruim-voelenden Karel den Groote om ander den invloed
van de Oudheid een nationale kunst op te wekken had onder
Lodewijk den Vrome eenigszins schipbreuk geleden. Om Cell
mogelijk opleven van het heidendom te keer te gaan, had deze in
zijn reeds christelijke landen de nationale taal door het Liatijn
laten verdringen ; terwijl hij in de nauwelijks of nog niet bekeerde gewesten, langs den Rijn, wel dulden moest dat het geloof
hun in de volkstaal werd gebrach:t. Zoo wellicht bloeide daar
een christelijk-nationale literatuur op, die elders eerst later,
in de Xe en XI' eeuwen zal ontstaan.
In de toegankelijker geworden burchten, bij de uitbreiding
van het verkeer, langsheen de wijde beevaartwegen waar zoo vele
vrome pelgrims voorbijtrokken, bij de kerken en abdijen, op de
kerk-missen, vonden toen de dichters een gretig gehoor voor
hunne liederen over Gods heiligen en Christus' machtige strijders : Karel en Roland en Olivier, en zoo vele anderen waarvan
de relikwieen godvruchtig werdên bewaard en vereerd.
Naarmate de verdieping van het religieuze gevoel doordrong,
naarmate de ridder-idealen stegen; naarmate met het verre
Oosten het mysterie van het onbekende en nooit vermoede de
gemoederen aangreep, wijzigden zich ook de onderwerpen dier
kunst. Daarbij kwam, dat in de XV, XII° eeuw) de studie der
klassieke letteren weer was opgebloeid : een echte Renaissance,
niet minder geestdriftig en opgetogen als die van de XV' eeuw.
De Universiteiten waren op komst. Aan Virgilius, Lucanus,
Ovidius, Horatius, Tuvenalis, Cicero, Seneca, Plinius, en zoo
vele anderen ontleenden geschoolde dichters met de procedes
van hun kunst, niet zelden hun motieven en hun geleerdheid.
Daarin wcrkten ze dan de nieuwe ridderidealen nit, al schiepen
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ze dan ook de heiden der Oudheid of de clanhoofden van het
geheimzinntge Britannic, niet uit onheholpenheid of onmacht,
maar uit bewuste kunst, tot christelijke ridders om.
Hoofsche kunst, die van Liefde tong die lijden doet en
sterven, maar die goed maakt en opvoert tot de hoogste vreugde
en tot het leven. Wel christelijke kunst, in oorsprong, apzet en
bezieling ; die haar eigenaardige, zuiv erste motieven aan den
christelijken Liefde-dienst ontleend heeft, waarbij ze eerst ten
voile thuis hooren, waaruit ze eerst recht begrepen warden : de
Liefde, die een dienst is, geen slavernij in onverbreekbare boeien
van hartstocht ; een hulde aan een waardig voorwerp, liefst door
individueele vormen heen aan de Dame, aan de Schoonheid ; een
dienst, die de overvloedige bron wordt van alle deugd en alle
grootheid ; waarbij de minnaar geen gave vreest maar zich zelven
geheel wegschenkt ; die trouw blijft en stand houdt, die slechts
dienen wil, hoe weinig de Liefde zich oak meedeelt ; die zich alle
beproeving, alle vernedering, alle onverschillige en grillige bejegelling van haar Nvelgevallen laat, bezorgd alleen om hooge laden
van trouw en onderworpenheid, al komt de Liefde dikwijls
laat, al toont ze slechts bij tusschenpoozen haar gelaat ; omdat
die afwachting van haar gunst, die faltering in de smarten der
Liefde de ware vreugde der Liefde en het ware leven is ; omdat
die smart de zuiverste, opwekkende, goed-makende kracht is en
he y lijden onafseheidelijk met de Liefde verbonden wordt, als
noodzakelijke voorbereiding op haar waardig bezit (1) . Kunst
die dan ook tot het zuiverste christelijk symbolisme kan opstijgen, die uit zoo vele mystieke hymnen, uit zoo vele mystieke verhandelingen over de goddelijke Charitas en over het goed der
Liefde, gevoed werd, hoe zeer zij ook in aanraking met Ovidius
ontaarden moat.
Als dan eenmaal de bekoring van het Latijn en daarna van
het in de wijding van het Latijn gehulde Fransch, waarin die
nieuwe kunst zich uitsprak, zal verbroken -warden, zal ook bij
ons heerlijk opklinken het Dietsche woord in de nieuwe wereld.
Terwijl de zielen in de Liefde opstegen naar wijder ruimten,
voelden zij zich nog te beklemd onder de zware gewelven van
hun romaansche kerken. Die drukkende, statige bouw hield haar
nog benauwd in de vrees voor God, hoe peer de verticale lijn
reeds haar drang naar boven uitdrukte ; de Liefde schlep de
gothiek, Liefde die brandde in de harten van de nederigste werkers, die 5teenen droegen voor den bauw van onze nooit genoeg
bewonderde kathedralen.
(1) Deze opvatting van de verwantschap der hoofsche Liefdekunst met de Liefde-mystiek begint ook allengs door te dringen.
Vc,lop wordt ze gehuldigcl in J. BIDIER en PATTI, HAZARD : Instoire
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kennis en denken. De verspreide stukken der godsdienstleer,
die tot dus ver onsamenhangend uit Openbaring en Overleverin
waren behandeld, werden langzaam tot een machtig geheel vergaderd en samengevoegd : waartoe de Rede ook het hare bijdroeg,
am ze met haar eigen Licht te bestralen, en immer nieuwe, altoos
plachtige harmonieen tusschen weten en gelooven aan te toonen.
De Rede bezield door de Liefde durfde de hoogste problemen
aan. De schriften van Pseudo-Dionysius Areopagita, die op het
einde der VC Eeuw, onder Platonischen, of bepaaldelijker Plotinischen invloed, schijnen ontstaan te zijn, hadden, sedert zij
de IX' eeuw door Scotus iriugena in 't Latijn waren vertaald,
het Augustinisme, die groote bron voor het theologische denken
in het Westen, nog versterkt en de mystieke elementen, die zoo
krachtig reeds bij den grooten Kerkvader aanwezig waren, tot
voller bloei gebracht. In die geestdriftige Liefde voor Christus
en voor God kon de studie van het einddoel van alle hooger godsdienstig leven, de eindelijke gemeenschap en vereeniging met plc
Liefde, niet uitblijven. Met den opbloei der Scholastiek kwam
de opbloei der Mystiek, niet slechts in het leven, maar ook
in de wetenschap, niet tegen de Scholastiek, maar als de
hoogtekruin waarheen alle denken en leven opstreven moest,
in de machtige synthese van alle kennen, die in de rijzende
Universiteiten lag uitgedrukt. Alle wetenschap liep voor den
Middeleeuwer uit op Liefde. En jaarlijks zullen nit onze gewesten ook honderden jongelingen, ook vrouwen, aan die te
Parijs wijd geopende wateren van wetenschap hun dorst naar
kennis gaan lesschen.
III
Waar zulk een opgewekt godsdienstig leven heerschte, waar
de strevingen naar boven werden aangeprikkeld in den strijd
met de lagere krachten van het voortwoekerende kwaad, bestond
het gevaar, dat de ergste dweperijen niet zouden uitblijven. Naast
die machtige stroomingen die de scharen opvoerden naar den
armen en lijdenden Christus, zien wij tev ens de geweldige bewegingen overal van de ketterii. Van de X' eeuw of had het nit
bet Oosten afkomstige Neo-Manicheisme Bulgaria en Macedonia
overrompeld, van waar nit de Bulgars, Bougres, zich over Italie,
Cermanie, Frankrijk hadden verspreid. De ketters uoemden. zich
cle Zuiveren of Katharen. In de XII° eeuw nam het Katharisme
zulk een uitbreiding, dat kronieken en predikers er njet dan met
ontzetting over gewagen. Op vele plaatsen leefden nog overblijfselen van oude volksdwalingen ; in het Noorden vond de ketterij
den weg voorhereid door de dwepende Apostoloci, die de Kerk
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wilden terugvoeren tot den grondslag der Apostelen ; in het
Zuiden door de prediking van Petrus de Bruys en Hendrik van
Cluny. De pantheistische droomerijen van David van Dinant of
van Ortlieb van Straatsburg drongen in de mystieke kringen
door : alles is God en God is alles; Schepper en Schepsel zijn een.
Uit een overdreven opvatting der armoede ontaardden de Waldenzen (armen van Lyon, armen van Lombardijen, humiliaten)
eerst door hun hardnekkigheid en hun eenzijdig steunen op de
H. Schrift tot afgescheurden, dan tot ketters, die de leer der
aflaten en der kerkelijke straffen, dan ook van de H. Sacramenten
bedierven, en in de Kathaarsche dwalingen verliepen.
Van het begin van de XII' eeuw dalen de ketters naar onze
streken af. Tanchelm droeg zijn pantheistische en Katharsche
siellingen voor ander den dekmantel van heiligen ijver voor de
zuiverheid van de priesterschap, waarvan alleen de werkdadigheid der sacramenten afhing, en werd zegevierend bestreden door
den H. Norbertus. In de tweede helft der XII' eeuw is er herhaaldelijk spraak van Katharsche woelingen in het Keulsche
en het Luiksche en zoo wat overal in onze gewesten. ender den
invloed van hun Manicheistische strekkingen, beschouwden zij
alle stof als onzuiver ; en zoo was de Zoon van God nooit mensch
geworden ; kon Hij niet tegenwoordig zijn in het Allerheiligste
Sacrament. De ceremonien, gebruiken, liturgische handelingen,
het kerkbezoek, de vereering van het Kruis en van de beelden,
de Sacramenten, doopsel, biecht, Eucharistie, waren nuttelooze,
heiligschendende fratsen. Het (dude Testament was het werk
van het Booze Beginsel ; daarom verspreidden zij voornamelijk
de verminkte schriften van het Nieuwe. Het lichaam, de stof,
was een gevangenis voor de ziel ; het leven een kwaad, waaruit: men zich redden moest door zelfmoord. Het leven te vermenigvuldigen was een misdaad ; het huwelijk de bekrachtiging der ontucht, een misdadige instelling. Door groote gestrengheden moest het stoffelijke leven in den mensch onderdrukt en de geest bevrijd worden. Zuk een leering was niet
alleen aniti-christelijk : zij onclermijnde de grondvesten zelf
van het sociale leven.
Juist door hun prediking van boetvaardigheid, door hun
vereering van de knischheid, door hun aanvallen tegen de misbruiken en wanordelijkheden, de simonie en de wereldschgezindheid bij een deel van de geestelijkheid Bier tijden, vonden ze al
te dikwijls hijval bij een yolk, dat reeds gansch opging in het
christelijk-ascetisch ideaal, en de voortwoekerende gebreken
en wantoestanden bij bedienaars van de Kerk pijnlijk en verontwaardigd ondervond. In die tijden d omtrent het midden
der XII' eeuw hadden de ketters in Provence vooral erg toegenomen : ze heetten er naar de std Albi : A tbizenses.
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Al vroeg werd tegen hen opgetreden. Ondanks de in 1176
gevolgde eerste plechtige veroordeeling (1), hadden zij zich
rasch verspreid met hun Kathaarsche leerstellingen en met hun
kunst. Waar het y olk voor het eerst den naam dier onbekende
ketters hoorde, heeft het ervan gemaakt `vat het begrijpen kon :
bigen, beguini. (2) Misschien gebeurde dit eerst in een Germaansch gewest, bigensen, als het Keulscho, vanwaar het in een
Romaansch, b. v. het Luiksche, beguin, kan zijn overgenomen.
In alle geval, waar de Albigensen in kronieken uit onze gewesten
voor het eerst vermeld worden, heeten ze kr Beghini, niet als met
een algemeenen naam voor ketters, maar als met den hun eigen
en bepaalden naam, Beghini. (3)
Doch naast en terzelfder tijd met die kcttersche woelingen
zien we de beweging onder 4e bevolking naar een leven van volmaaktheid in de vormen van het kloosterleven telkens toenemen.
Eerst met de opkomst der Premonstratensers. Om den ijver dier
mannen en vrouwen te, gemoet te komen bouwden dezen of dubbelkloosters, naar het voorbeeld der Benedictijnen, of afzonderlijke kloosters voor beide geslachten, zoodat na een vijf en twintigjarig bestaan de nieuwe orde niet minder dan tien duizend
zulke mannen en vrouwen telde; niet alleen armen, maar meestal
adellijken en rijken, jonge weduwen, zoowel als maagden.
Nadat de Premonstratensers, door de ervaring geleerd, hun
work ander al die vrouwen hadden moeten staken, ging de drang
naar de opkomende Cisterciensers. Want aan het einde der
XII' eeuw groeide de strooming nog aan. In 't bijzonder wordt
ons uitvoerig bericht over zulk een machtige mystieke beweging
(1) Zoo dan al de latijnsche naam Albigensis niet schijnt voor
to komen in kronieken voor het jaar 1181, zie ons opstel: De bijnaam

van Lambertus ii Beges en de vroegste beteekenis van het woord
begijn in Verliandelingen en Med. der Kon. Vt. Academie 1925, blz 27
an overdruk, n. 1) ; zoo bestonden ze toch reeds als zoodanige ketters
wel vroeger.
(2) Men begrijpe mij du g niet verkeerd: beguinus heeft zich niet
uit Albigensis ontwikkeld; maar Albigensis werd in een streek waar
Albi en Albigenses onbekend was, verkeerd opgevat en verminkt.
(3) Men zou kunnen meenen dat misschien beghinus, beghina een
ten onzent tegen het einde der XIIe eeuw verspreide naam was voor
ketters, en dat de Albigenses dan met lien naam werden bedoeld.
Tvfaar in de vermelde kronieken wordt Beghini gebruikt niet als een
min of meer algemeene naam voor ketters, maar als de speciale,
gansch bijzondere naam der ketters van Provence. Dat blijkt inzondeiheid uit een tekst van 1210 waarin gezegd wordt dat een ketterij
van Toulouse uit zich over Spanje verhreidde : heresis quaedam cups
cultores Beggini denominabantur. Beggini is dus de eigenlijke naam
der ketters van Provence, der Albigenses. Het zij mij geoorloofd hier
nogmaals bijzonder de aandacht op te vestigen. Het voorgaande werd
breedvoerig uiteengezet in hierboven vermeld opstel en nogmaals toegelicht in ons opstel Lambert ii Beges in, verband met den Oorsprong
(1,,r Begijnenbeweging; ibid. 1926.
N
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in het Luiksche, vooral in Brabant. In de inleiding tot de levensbeschrijving van Maria van Oignies (gest. 1213) verhaalt Jacob
van Vitry daarover aan bisschop Fulco van Toulouse, die in
1212 door de ketters uit zijn Bisdom verdreven te Oignies bij
Maria en Jacob was aangekomen. Daar had hij zich verbaasd
over het groote getal heilige en visionnaire jonkvrou'wen, die in
stille afzonclering hare maagdelijke krachten in de beschouwing en de Liefde van den Heer hadden ten offer gebracht. En
Jacob bericht dan van een aanzienlijke menigte maagden en
weduwen, die in eenzame ingetogenheid, door armoede en nederigheid, in bidden en vasten, hun hemelschen Bruidegom waren
toegewijd, en door handwerk in haar bestaan voorzagen, alhoewel de meesten tot rijke, ja tot adellijke familien behoorden.
Maar ook vele gehuwde vrouwen bewaarden een ongeschonden
huwelijksbed, versterkten hare zielen door dagelijksche overwegingen en werken van barmhartigheid, aan armen, hongerlijdenden, zieken. Te sterker hare ziel, te zwakker haar lichaam
werd. Met de stem van het hart, want met den mond hadden zij
zich er over beschaamd, riepen zij : Fuicite me floribus, stipate
me malis, quia amore langueo. Sommigen verkeerden in voortdurende extaze. Door geestelijke dronkenschap vervoerd, in het
heilig stilzwijgen, waarin zij den ganschen dag uitrustten
dum esset rex in accubitu suo, was haar alle stem en alle gevoel
ontnomen. Zoo had Gods diepe vrede al hare zinnen begraven,
dat geen kreet van buiten ze wekken kon, geen lichameiijke
wonde, hoe zeer die haar ook prikken mocht. Jaren lang werden
enkele in haar woning of kluis gehouden, zonder dat eenige
kracht ze er uit hadde kunnen voortsleepen. De genaden die zij
van God ontvingen waren groot en talrijk. Zij lazen in de harten
verborgen geheimen;,de gave der tranen was zeer verspreid, zoodat de gedachte alleen aan God haar hart roerde, dat hare oogen
overvloeiden en twee diepe voren langs de wangen lagen gegraven. Bij sommigen werd het lichaam door het kwijnen van de
Liefde en door de ascese als idoorschijnend gemaakt. Het Lijden
van Christus was haar gewone beschouwing. Tot den God der
Eucharistie ging hare groote Liefde. Bij het ontvangen van het
Heilig Brood dat uit den hemel is neergedaald kwam niet slechts
verkwikking in het hart, « maar een alle honig overtreffende
zoetheid in den mond, daar het vleesch van het Lam nit de
keel van het hart naar de keel van het lichaam steeg ». Sommigen smachtten naar de Communie, om er zoo dikwijls mogelijk mee gevoed te worden. Wat wonder zoo de Heer, bij
zulk een diep-ernstig godsdienstig leven, ook de gaven van Zijn
genade vermenigvuldigde en verhoogde?
Zulke vrouwen leefden ,onder de bevolking verspreid, sommigen wel te midden van hun verwanten, in onthouding en be-
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sehouwing, of in kleine groepjes samen hier, elders afzonderlijk,
ook in kluizen en eenzaamheden, of bij kloosters en abdijen, of
bij inrichtingen van barmhartigheid. Voor de minder ijverigen
was het voorbeeld van hun heiligheid een steep des aanstoots; bij
de plichtvergeten geestelijkheid een voortdurend verwijt. Zij
huldigden een ideaal van strenge ascese; verheeirlijkten de
kuischheid en de onthouding. Waren zij geen Katharen ? Preekten zij niet den opstand tegen het geestelijk gezag ? Hadden zij
niet uitwendige oefeningen van de Katharen overgenomen? Ja
gingen ze niet met de Katharen mee ? Want in dezen zagen ze
wel vooral hunne levensgestrengheid en hun afschuw voor het
werk van het vleesch. Dat ze zich van de Katharen niet steeds
voldoende hebben onderscheiden, dat ze zich door Katharsche
leerstelselen en oefeningen hebben laten beinvloeden, dat ze in
de uitwendige vormen van het Katharisme althans, zonder zich
de ketterij in den opzet en de beginselen ervan bewust te zijn,
wel eens zijn opgegaan, wie zal dit verwonderen, waar dikwijls
tegenover die boetepredikers stond een plichtvergeten geestelijkIteid of een minder levensgestreng, wereldsch of met simonie beliept gezag? En om haar te bestrijden, om den invloed en het verwijt van haar levensvoorbeeld te keer te gaan, wat was er gemakkelijker dan de verwarring nog in de hand te werken en ze voor
ketterinnen nit te maken ? Een vurig priester, Lambertus,
1177) die met misschien wat al te voortvarenden ijver te Luik
tegen simonie en ontucht had gepreekt, en die door zijn geestdriftig woord bij het yolk vroomheid en levensgestrengheid had
opgewekt, was door de wereldschgezinden als een ketter, een
Beguin, gescholden geworden : wat zijn aanhangers en volgelingen, omstreeks zeventig jaren later, toen de oorspronkelijke
beteekenis van het woord geheel was te loor gegaan, als li Beges
hebben verklaard. Zooals de phariseen Christus een ketter en
samaritaan hadden gescholden, zoo belasterden hare tegenstrevers de rechtgeloovigheid dier vrome vrouwen en maakten haar
voor begijnen uit. Juist als in andere landen — want die vroomheidsbeweging was ook elders, in Italie, Frankrijk, Duitschland,
Bohemen verspreid — hare aanhangers met de ketters werden
vereenzelvigd en met kettersche namen bespot : patarini
(Cathari) papelarcli, humiliaten, enz.
Op het einde der XII' eeuw duikt die naam beghina op en is
in het begin der XIII' nog een nomen novum. Tot ongeveer 1230
komt het woord uitsluitend in een kettersche beteekenis voor
en wordt het alleen gebruikt met een lasterende bedoeling. Door
de goeden werden die vrouwen genoemd : Mulieres religiosae,
mulieres sanctae, virgines continentes, of met een anderen algeuieenen naam, terwijl de mannen heetten : boni
boni pueri,
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borti christiani, welke namen ook op verwantschap of verwarring
met de Katharen wijzen.
Dat echter die rechtgeloovigheid diet- mannen en vrouwen in
de woelingen der ketterijen waal-lijk gevaar liep, dat hare deugd
zonder leiding te midden van de wereld schipbrenk lijden kon,
begrepen vele heilige priesters.
Veel reeds hadden de Cisterciensers gedaan : in de eerste
jaren der XIII' eeuw wordt ons land en voornamelijk Brabant
met Cistercienserinnenabdijen als bezaaid, waar vele dier vrouwen een veilige toevlucht vonden; en nog bleven er zeer velen
in de wereld, die of niet in het klooster treden konden hetzij
omdat er geen plaats genoeg was, hetzij omdat zij zelf niet de
roodige gezondheid of geschiktheid tot het kloosterleven hadden
--- of liever daarbuiten, om welke redenen dan ook, haar vroomheidsideaal verlangden na te streven. Bij het begin der eeuw,
misschien later wel, was bet geen vijandschap tegenover de abdijen, die haar in de xvereld hield. Want die beweging telde toen
vele rijken en adellijken, en zij die buiten de abdijen bleven stelden zich onder de leiding der Cisterciensers (1). Nu zien wij
ijverige priesters de beweging leiden en inrichten; en zoo treffen
wij te Nijvel een Guido aan, schoonbroeder van Maria van
Oignies, om wien zich duizenden, van uit Vlaanderen en uit
Champagne toe kwamen scharen. Naast hem ontmoeten wij
Jacob van Vitry en Joannes van Lien Elders duiken nog toeval.lig zoo enkele namen van priesters op, die zich voaral met de
inrichting.dier vrouwen onledig hick -len : een Joannes te Dinant,
een Hendrik te Thienen, in 't bijzonder nog Joannes van Nijvel,
die de vrouwen te Luik opleidde en vormde. Een groote vreugde
bereidde aan die vrouwen in de abdijen en daarbuiten de blijde
tijding, die Jacob van Vitry in 1216 van Perugia uit, waar de
toenmalige pas verkozen paus Honorius III verbleef, aan de leiclErs der vrouwenbeweging zond : Ik heb verkregen dat de
vrome vrouwen niet alleen in 't bisdom Luik, maar ook in prankrijk en Duitschland te zamen mogen wonen en elkander door
vrome opwekkingen tot het goede aanzetten. Zoo had Rome zelf
hare goedkeuring gehecht aan 11 .0 werk van die ijverige priesters, am die verspreide vrouwen in vergaderingen samen te brengen. Nu kon ook tegen zulke vergaderingen en tegen de levens-wijze dier vrouwen niet meer zoo licht gelasterd worden. Het
woord begijn, waarvan het verband met Albigenses en de oorspronkelijke beteekenis steeds minder gevoeld weird, kon nu ook
door de goeden op die vrome vrouwen, die nog geen eigenlijke
( 1) Ten onrechte dan ook, dunkt ons, wordt aan de begijnenbeweging bij haar oorsprong een anti-abdijgezinde strekking toegeschreyen. Zij is in den beginne geen beweging der gemeenten.
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benaming droegen, zonder eenige bedoeling van spot of laster,
toegepast warden; eerst, omstreeks 1230, met eenige weifeling
en omschrijvende beperking, als mulieres vulgariter dictae
beguinae; en al spoedig daarop, 1240-45, eenvoudig beguinae.
Overal kwamen zulke vergaderingen tot stand, in kleinere curtes
of begijnhoven eerst, waarvan er dikwijls vele in een stall werden
opgericht; later, misschien reeds omstreeks 1240, in grootere
scharen, die gansche parochien, begijnenparochien, van cams
meer dan duizend inwoners, gingen vormen. Onder de bescherming van de landsheeren of van aanzienlijke personen namen
zulke begijnhoven en begijnenparochien ten onzent ,een rassche
uitbreiding. Daar leefden die vrouwen nu samen als beguinae
clausae of inclusae. De vrouwen die nog vereenzaamd in de
wereld zulk een beschouwend leven leidden stierven uit. Tegen
het einde der dertiende eeuw zelfs worden ze door de geestelijke
overheid er toe gedwongen in die begijnhoven haar intrek te
nemen. Andere begijnen die niet in zulke curtes of begijnenparochien leefden werden niet meer geduld of erkend.
Het begijnenwezen, de begijnhoven en begijnenparochien
zijn een lifting van een algemeene west-Europeesche strooming
in de volksvroomheid nit de XII' en XIII' eeuwen. Zij zijn de
opiossing vp.n die machtige strooming naar een leven van volmaaktheid in de vormen van het kloosterleven. Bij ons werd
die in een goede bedding geleid. Door de hoogheid van haar
leven hebben die vrouwen aan een oorspronkelijk lasterenden
naam een heerlijken inhoud gegev en. Elders verliep de beweging
zonder tucht; de begijnen bleven er ketterinnen, bepaald Katharen, Albigenzen. Tegen dezulken golden de veroordeelingen
door de Kerk op het concilie van Vienne uitgesproken. Terwijl
bij ons de begijnen een ruimen toegang boden voor allen die,
belet om gelijk welke reden in de abdijen en kloosters in te treden, een leven van vroomheid en besehouwing verlangden te leiden, in de beoefening van de christelijke volmaaktheid, door
handarbeid en werken van barmhartigheid. Steeds talrijker zullen de jonkvrouwen uit het yolk er naar toe stroomen. Zoodat
met de opkomst der gemeenten en den bloei van de bedelorden
de leiding steeds meer aan de Cisterciensers, die de eerste begijnhoven vooral als een uitbreiding van hun orde hadden beschermd, zal worden ontnomen, en een meer burgerlijke, antiabdijgezinde geest zal komen overheerschen.
Bij den aanvang dan van de XIII' eeuw zal dit opgewekte
religieuse leven opbloeien in rijpe bloesems van heiligheid zonder
weerga. Ons land wordt met abdijen en begijnhoven bezaaid, binnen wier muren niet alleen, maar ook waarbuiten nog in de
wereld, zoo velen hebben geleefd; een pracht van lelien en rozen,
die met hun zoete namen nog, waar ze aan de vergeteldheid wer-
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den ontrukt, tot op onze dagen toe, ons in de schoonheid van hun
leven de verheffing van hun voorbeeld brengen, als een voorwerp
van blijvende fierheid en bewondering. Toen is ook dit leven
onder het yolk mondig geworden in schoonheid en kunst. Het
eerst wellicht bij ons : waar, naar het getuigenis van tijdgenooten, in de eerste helft der XIII' eeuw, de Mystiek hare vroegste,
toch reeds zoo machtige orgeltonen, in proza zoowel als in poezie
aanheft; voorspel dier symphonieen, waarin de beste onzer Middeleeuwsehq kunst zich zal uitzingen, en die weldra over Westelijk Europa wijder en voller steeds zullen weergalmen.
Doch verder dringt dit godsdienstig leven met de daaruit
geschapen gevoels- en aanschouwingswereld door : als een krachtige deesem heft het de overige kunst, ja geheel het weten en
denken, geheel de samenleving op. Is de dertiende eeuw in onze
kunst, met Naar bewuste streven naar schoonheid, het bloeitijdperk der Middelnederlandsche letteren, zij is, met het einde der
twaalfde, wellicht de grootste eeuw der geschiedenis.
AANHANGSEL.
Als slot bij dit opstel en als opheldering bij mijn studien
over den oorsprong van het woord begijn, mogen enkele woorden volgen om misverstand te voorkomen.
1k schreef geschiedenis, geen apologetica. Zoo moest ik
niet voortdurend uitpakken met mijn bewondering voor de
begijnenbeweging om 1200, al heb ik dat meer dan Bens gedaan, noch aantoonen, hoe mijn afleiding van begin in niets
de eer dier vrome vrouwen te kort kwam, al heb ik dit ook
niet verwaarloosd. Toch hebben sommigen gemeend, dat mijn
stelling clêsolante, ecceurante moet heeten. Waarschijnlijk omdat daardoor hun eigen stelling, die ze hadden willen opdringen, reddeloos verslagen bleek te zijn. Anderen hebben, ook
in recensies, geschreven, dat mijne opstellen een streng rekwisitorium tegen de begijnen zijn, dat nog wel, hoopt men,
plaats openlaat voor verdediging. Hierbij beken ik eenvoudig,
dat ik niet begrijp hoe men mij zoo verkeerd kan uitleggen.
Dat ik, die in de begijnenbeweging het hoogtepunt zie van
de streving naar heiligheid in de Middeleeuwen onder ons
yolk, die tot die beweging reken de meeste heiligen uit onze
dertiende eeuw, die de geboorte onzer mystiek, met Hadewych
en Ruusbroec uit die vroomheidsstrooming afleid, een streng
rekwisitorium tegen de begijnen zou hebben geschreven? Zulk
een opvatting kan alleen maar het gevolg zijn van misverstand. Een begrijpelijk misverstand misschien : « begijn zou
beteekenen ketterin ! » dat onthoudt men van het opstel, en
men roept dan uit :« de begijnen zouden oorspronkelijk ketterinnen zijn geweest ! zij zouden althans alom zijn verdacht
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geweest van ketterij ! ». En hoe wij nu ook verklaarden dat zij
heilige vrouwen waren, uit een machtige mystieke beweging,
die door de wereldschgezinden werden vervolgid en belasterd
em, om haar invloed te breken en haar heiligheid te bespotten, met de ketters verward en voor ketterinnen uitgescholden;
't mag niet baten! men onthoudt dat volgens ons de begijnen
ketterinnen waren !
Ik zal maar niet veel woorden en t)jd verspillen cm in te
gaan tegen die opvatting, die trouwens van 't begin of op een
dwaalspoor geraakt. Men zegt : « de begijnen hadden in den
beginne bij velen geen al te goeden naam. » En men meent
dat ik het nog erger maak ! Wie zich zoo uitdrukt, verstaat
onder begijnen ongeveer wat wij er nu onder verstaan en meent
dat de begijnen uit de XIII' eeuw bij sommigen een slechte
reputatie bezaten. Maar niet van begijnen in den huidigen
zin van het woord is spraak ; wel van het woord begijn, dat
ill dien tijd een slechten klank had, niet alleen bij velen, maar
bij alien. Dat is zoo waar, dat dit woord begijn geheel de ME.
door een slechte beteekenis heeft behouden, behalve in onze
gewesten. En waar er in de XIV' eeuw spraak is van Errores
Beguinarum et Beggardorunt, die veroordeeld werden, moet
men zich die beguinae niet denken als vrouwen levende in
begijnhoven of zoo wat, maar als vrouwen behoorende tot een
kettersche richting; ten onzent alleen heeft het woord een goeden zin verkregen ; op Welke wijze hebben we voldoende aangetoond. En de vrome vrouwen die zich in den loop der XIII'
eeuw in de begijnhoven en begijnenparochien zijn gaan vestigen, zijn bepaaldelijk begijnen geheeten geworden.
Dat nu mijn oplossing veel eervoller is voor onze begijnen
dan de gewone begrijpt eenieder dadelijk. Want niet een eervolle naam, volgens de gewone zienswijze en die mijner tegenstrevers, is gaan gebruikt warden, wel naar aanleiding van de
draagsters ervan, om kettersche richtingen te beteekenen ;
maar een oorspronkelijk kettersche naam, die overal elders zijn
kettersche beteekenis, tot laat in onze ME. heeft behouden,
is in onze gewesten door de heiligheid van leven der vrouwen
die men ,er mee bespotten wilde, een heerlijken inhoud gaan
krijgen. Men herleze wat ik schreef aan 't slot van mijn opstel
over Lambert li Beges in verband met de Begijnenbeweging.
Niet een rekwisitorium heb ik geschreven, maar, zoo men
wil een lofrede. En in geestdriftige bewondering voor het begijnenwezen, voornamelijk in de XII" en XIII" eeuwen, wil ik
bij niemand ten achter staan.
Laat de begijnen getroost zijn: ze staan, wat den oorsprong
van hun naam betreft, op gelijken voet met de Jezuieten ! Was
Jezuiet ook aanvankelijk niet een spotnaam ? en is het dat niet
voor velen gebleven?

Over de gevoelskracht der affectieve
woorden
door Kan.

AM.

Joos, werkend lid.

In Eenige Wenken, mijn tweede verhandeling over de
gevoelstaal, vatte ik volgenderwijs de voornaamste klachten der
leeraars samen : « Onze leerlingen behooren net alleen klare
begrippen nit te drukken en voor ieder begrip den eigen begripsnaam te bezigen; zij moeten bovendien passende aandoeningerr
verwekken en Uaarom bij de meeste woorden zich afvragen of
die aard en die kracht in het verband wel passend zijn. »
Op dit alles hebben wij naar best vermogen geantwoord,
behalve op de klacht die de gevoelskracht der affectieve woorden betreft.
n daarover heb ik het in deze verhandeling.

Eerst en vooral dien ik te zeggen dat ik door gevoelskracht
`de sterkte bedoel van de aandoening of de ontroering door een
woord of een uitdrukking gaande gemaakt.
In die sterkte is meer dan een graad, ja, een heele ladder
waar te nemen; en niemand, hoop ik, zal verwachten Vlat ik die
met een krachtmeter ga vaststellen. Dit zou ik overigens niet
kunnen, omdat er, reeds voor een en hetzelfde woord, te veel
verandering kan komen in de factoren die de gevoelskracht er
van 'doen ontstaan of toch min of meer beinvloeden.

Wat ik kan, wat oak het meest nut zal opleveren voor het
onderwijs, is de woorden te doen kennen die uiteraard een
groote gevoelskracht kunnen hebben.
Daaronder komen 1) :
1° de woorden 'die de rechtstreeksche en gewone ujting zijn
van een gevoel, zooals de tusschenwerpsels, de uitroepen en de
bijnamen, vooral de spot- en scheldnamen;
2° de woorden die, hun gewone beteekenis afleggend, louter
als gevoelswoorden gebruikt zijn;
(1) Zie voorbeelden in Eenige Wenken, blz. 9. Zie oak Vera
en Mecied. 1923.
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3° de woorden in overdrijvingen door 't gevoel ingegeven;
4° de woorden die de benaming zijn van hevige gevoelens
die wij zelf ondergingen of dikwijls bij anderen hebben waargenomen;
50 de namen van dingen die ons zinnelijk en zedelijk gevoel
in hooge mate streelen of kwetsen en die, alleen door hun klank,
ten gevolge van de menigvuldige associaties door ons of in ons
bijwezen gemaakt, soms met, soms vO6r, soms zonder het beeld,
het er aanklevende gevoel oproepen.
Als algemeene regel zou dus het volgende kunnen dienen :
Al de woorden wa.arin het gevoel uiteraard of toevallig een overwegende of toch een gewichtige rol speelt, kunnen een groote
gevoelskracht hebben, indien zij, bij de enkele waarneming van
hun klank, l e zonder de minste inspanning begrepen warden en
2 e zonder nadenken onmiddellijk het gevoel verwekken.
Uit de boven gegeven opsomming mag echter niet besloten
dat die woorden in alle geval op alle menschen denzelfden indruk
zouden makers.
Dat de gevoelskracht er van verschillen kan, blijkt reeds uit
de voorwaarden die wij boven gesteld hebben. Maar hier dient
nog, onder meer andere punten, in aanmerking genomen :
l e de wijs waarop tot de kennis van een woord gekomen is,
b. v. door bepaling of door aanschouwing; door welke laatste
VA, ijs oorspronkelijk een grooter ontroering ontstond, die dan ook
dikwijls bij haar herleving feller is ;
2° het gebruik dat men maakt van een woord : behoort een
woord tevens tot schrijf- en spreektaal, dan beweegt het meer
clan ,een dat enkel tot de schrijftaal behoort, en de woorden van de
spreektaal overtreffen daarin doorgaans die der schrijftaal. Wij
zeggen doorgaans, omdat sommige woorden, door hun herhaald
gebruik, veel van hun gevoelskracht kunnen verliezen.
3° de wijs waarop men een bekend woord verneemt : bij
i t lezen van een schrift is het gevoel gewoonlijk merkelijk flauwer
dan bij 't hooren 'van een spreker : d'eze heeft tot hulpmiddel
de natuurlijke taal, waardoor het hem mogelijk is niet alleen de
qualiteit zijner gevoelens to openbaren, maar ook hun quantiteit,
wat uiteraard aanstekelijk werkt op den toehoorder, die er dan
ook een heviger aandoening zal door ondergaan;
4° de beweegbaarheid van gemoed : de emotieven of gevoelsmenschen hebben dikwijls al tranen in de oogen, als anderen,
uiterlijk toch, nog kalm zijn.
Zelfs komt in een en denzelfden persoon de gevoelskracht
van een zelfde woord niet altijd in denzelfden graad voor :
lichaamsgesteltenis, levensomstandigheden kunnen hier hun
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voorbijgaanden invloed doen gelden. Zoo wordt een mensch door
het woord sterven meer getroffen, wanneer zijn moeder stervend
of kortelings begraven is, dan wanneer hij en zijn familie frisch
en gezond zijn.
Wij hebben nu de voornaamste factoren aangegeven die min
of meer de gevoelskracht der woorden beinvloeden ; en wie in
't spreken en 't schrijven met die factoren rekening houdt, kan
met voldoende zekerheid de gevoelskracht vaststellen van de
verschillende woorden en uitdrukkingen die tot de verwoording
van een zelf de begrip kunnen dienen, en dan ook de meest passende uitkiezen.

En Welke zijn de meest passende?
In Eenige Wenken schreven wij het volgende : « De kunst
van spreker en schrijver bestaat hierin dat zij de gevoelens die de
dingen in hun gemoed verwekken, door passende woorden duidelijk uiten en meedeelen. En natuurlijk mogen die woorden maar
passend heeten, zoo de aandoening, er door ontstaan, van denzelfden aard is als 't gevoel dat door de dingen zelf gewekt wordt:
aangename gevoelens dienen dus vertolkt door woorden met
gunstige, onaangename door Nvoor den met ongunstige beteekenis. Zoo wordt hun taal de getrouwe weerspiegeling van bun
bcwogen hart. »
Maar die weerspiegeling zou in veel gevallen zeer ongetrouw
moeten heeten, indien men alleen den aard van 't gevoel op 't oog
had. Ook de krachtgraad, die soms het gevoel van naam en N' a n
wezen veranderen doet, moet hier in rekening komen. Daarom
is 't hier de plaats om het aangehaalde voorschrift te volledigen,
en te zeggen : Natuurlijk mogen woorden en uitdrukkingen maar
passend heeten, zoo de aandoening er door ontstaan niet alleen
van denzelfden aard, maar ook van dezelfde kracht is als 't gevoel door de dingen zelf verwekt.
Die passende woorden te vinden is geen zwaar werk voor
hem die genoegzaam rijk aan woorden is, indien de nit te drukken gevoelens werkelijk in zijn gemoed leven en zijn hart zich
vrij en onbewimpeld mag uitspreken. Dan vindt men die zonder
ze te zoeken, dan heeft wat nit den mond vloeit, dezelfde
zoetheid of dezelfde wrangheid als wat het hart beroert.
Maar daar zijn veel uitzonderingen aan. 't Gebeurt meer dan
eens dat een schrijver het woord van Potifar aan Joseph slaken
mag
Maar wat een grooten strijd gevoelt zijn hart van binncn

'k Moet !mien (lien ik niet kan laten le beminnen!
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Dit is onder andere altijd het geval in verhalen en tooneelstukken die ons de botsing voorstellen van twee tegenstrijdige
karakters. Hier moet de schrijver, voor 't belang van zijn stuk,
personen doen spreken en handelen die haten wat hij bemint, die
beminnen wat hij haat. En hoe zal hij die onverzoenlijke gevoelens vinden in zijn eenig hart ? Of moet hij in zijn eenige borst
twee verschillende harten dragen?...
Die vraag, hoe bevreemdend ook, leidt ons recht naar de
oplossing van het raadsel. Ja, de kuustenaar moet dikwijls haat
en misprijzen verwekken voor wat hij zelf bemint en hoogacht.
Doch dat kan hij maar, wanneer hij de stem van zijn roepend
hart achter slot en grendel sluit en tijdelijk, door autosuggestie
een ander mensch geworden, als kunstenaar er toe komt te beminnen wat hij haat als mensch, of- omgekeerd als kunstenaar
te haten wat hij als mensch bemint.
Die verhuizing, zou ik zeggen, uit eigen hart naar het hart
van een ander staat niet in de macht van den eersten den besten.
En zoo is het uit te leggen dat bij leerlingen, vooral in opstellen
die tot hun ervaringskring niet behooren, menige zin veel minder
gevoelskracht bezit dan men begeeren zou en eischen moet.
Hoe is die onvolmaaktheid te verhelpen ? 1)
Onderzoeken wij
A) den vorm van den zin, niet de eigenlijke gedachte die
er in vervat is, want dit behoort tot ons onderwerp niet.
Moet de zin misschien nit in tweeen of drieen gesplitst?
Want lange perioden deugen hier niet ; zij zijn immers de vrucht
van strenge redeneering en ernstig overleg. (z. G. (1) biz. 16).
Is de zin louter bevestigend, dan kunt ge hem in een vraag
of een uitroep omscheppen. Uitroep en vraag zijn geliefdkoosde
vormen der gevoelstaal, terwiji de mededeelende de gewone vorm
der verstandstaal is. (z. G. blz. 57 en 66) .
Is de zin volledig en volgen al de woorden de rechte woordorde, dan vertoont hij in zijn gang geen beweging van 't gevoel.
Ziet dan uit naar omzettingen (z. G. blz. 47) , herhalingen (z. G.
blz. 50) , ellipsen (z. G. blz. 53) , schorsingen (z. G. blz. 56) ,
verbeteringen (z. G. biz. 68) en overdrijvingen (z. G. blz. 64
en W. blz. 41) .
(1) Onder de middelen die ik ga aangeven, eerst om de gevoelskracht van een zin te verhoogen, later om die te verminderen, moet
er een keus gedaan, niet los, maar met smaak en overleg ; want de
hitgedrukte gedachten mogen in duidelijkheid er niets bij verliezen
eta, zonder ware noodwendigheid, mogen de zinnen er niet door overlast worden.
(1) Door G. duid ik Het Gevoel in de Spraakkunst, door W.
Fenige TVenken aan.
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B) de spraakkunstige vormen. — Vele er van leggen een
eigen gevoelstint op woorden en uitdrukkingen, welke tint misschien in den te zwakken zin ontbreekt en er de gevoelskracht
zou van vermeerderen, want er zijn gevoelens die hier en daar
eigen vormen gebruiken en niet gemist kunnen worden, om de
gevoelens in hun quantiteit weer te geven. Is er hier geen plaats
voor een, zelfs voor meer?...
C) de woorden en uitdrukkingen in den zin gebruikt.
Daar de zin te weinig gevoelskracht heeft, dienen de er in
oorkomende gevoelswoorden en gevoelsuitdrukkingen, waar het
redelijk kan, versterkt of vermenigvuldigd. Want hoe meer gevoelswoorden en gevoelsuitdrukkingen men bezigt, hoe meer
riemen men den lezer of den toehoorder in de handers geeft om
het meer zijner gevoelens in beweging te brengen, de baren er
van op te jagen en luider te cloen klotsen. leder gedachte van
cen daad, zeggen de zielkundigen, streeft er naar om daad
te worden; dus kan zelfs de naam all een van .een gevoel het begin
van een ontroering zijn. Kent gij geen menschen die, bij het lezen
van het droog relaas van een vergadering, een heele beweging
in zich voelen, als ze het woord toejivichink, bravo of handge=
klaP zien ! .....
Om de leerlingen in 't opstellen een handje toe te steken
en het verbeteren van hun werken voor de leeraars te vergemakkelijken, meenen wij nuttig werk te verrichten met den algemeenen regel dien wij hierboven geven, door eenige bijzondere toepassingen te verklaren (1) .
1° Vervangt neutrale door affectieve woorden en onderstelt
dat ge in ongunstigen zin moet spreken.
Voorb. : Aankijken, aangaPen; bekend, berucht; hals, nek;
hand, klauw; herberg, kroeg, kabberdoes; langzaam, traag;
loom, lui; navolgen, naliPen; een gedicht opzeggen, opdreunen,
aframmelen; partij, bende, kliek; speelhuis, sPeelhol; uitvoerig,
langdradig; vlag, vod; werkman, knoeier; ik trek mij uw zaken
(vodden, nesters, prullen) niet aan; zeer, bijtend koud; kind,
jong, enz.
In Noach van

VONDEI„

noemt Chain de ark beestenstal,

(1) Twee opmerkingen om de keus van mijn voorbeelden te recht-:
vaardigen.
1 0 Ik schrijf voor leerlingen, in wie ik dus niet al te veel woordenkennis mocht onderstellen.
2° Ik schrijf eerst en meest voor Zuidnederlanders, wier spreektaal, wat de woorden betreft, nu en dan verschilt van die der Noordnederlanders.
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kattenest, hondennest, graf van hout, doodkist.
GEZELLE, in Sint Jan, heet Herodias danswijf en Naar
'dochter wijfsgebroed.
Uit Op de Pijnbank van REN. SN1EDERS.
- Gij met uwen hinkenden schimmel? grinnikte de geblutste vilt.
- Wat weet gij van mijnen schimmel? gij, die uwe oude
kreng van honger laat sterven !...
In Philips Van Artevelde, door VERSCHAEVE, noemt Frans
Ackerman Yoens een dollen hond.
Wat hebt gij dit
Niet eenmaal zelfs lien dollen hond den muil in
Geworpen? 't Was genoeg : een woordje, een half
Van u deed al dat stom geblaf verstommen...
2° Vervangt de minder door de ,meer affectieve.
Voorb. : Aanbevelen, aanPrijzen, aanPreeken; aanwakkeren,
aanvuren; een bekentenis afdwingen, of person; afkeer, afscltuw;
afkeerig zijn, walgen; afslaan, afrossen; babbelaar, snaterbek;
beven, sidderen; blinken, glanzen, schitteren; booze kerel, duivet; breede, gaPende wonde; deugniet, booswicht; diepe, onuitwischbare indruk; drinken, zui_Pen; erge, snijdende, snerpende
pijn; fel, uitstekend muzikant; gierig, vrekkig; groote, eindelooze smart; grootelijks, leelijk misdoen; hartelijk, vurig gebed;
inprenten, inscherpen; losbandig, liederlijk; stormachtige
toejuichingen; luide, bitter schroien; misdaad, schelmstuk;
onbeleefd, onbeschoft; ongetrouw, trouweloos; plagen, judassen;
treffen, roeren, schokken; uitlachen , uitjouwen; verk wisten,
verbrassen; vermoeien, afmatten, enz.
3° Vervangt woorden, die alleen aan de schrijftaal eigen
zijn, door amore die tevens tot spreek= en schrijftaal behooren.
Voorb. : Zoo glad als een aal, paling; een adder, slang
koesteren; berooide, doodarme, ledige schatkist; bijster, schromelijk dom; den draak steken, voor den zot houden; giftige,
venijnige tong; heusche, beleefde woorden; heusch, oprecht,
waarachtig waar; knusjes, lief, gezellig; uit kortswijl, voor de
lent, voor de graP; leak, grappig, vermakelijk bock; voor den
mal, den zot houden; opmonteren, opbeuren; het vijfde rad,
oriel aan den wagen; saaie, drone vent; Barren, plagen, kwellen;
snoodaard, slechterik; stiekem, in 't geheim, in 't genieP; tarten,
uitdagen; veelvraat, slokker; op jets vlassen, of jets verzot zijn;
bij de vleet, in overvined, met de macht; vuige, gemeene, lage
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laster; zaniken, zeuren, zagen; zwetser, grootspreker, enz. (I).
4° Vervangt algemeene door woorden met bijzondere betee.
kepis,
Voorb. : Iedereen, arm en rijk, klein en groot, jong en oud,
boer en burger, Pieter en Pauwel, enz.
Daar is de rijke en de arnie, de wijze en de zotte, de schoone

en de leelijke, de sterke en de zwakke, de een den ander gelijk.
V oNDEL
Mies : vergaan met man en muss, vertrekken met pak en
zak, geld en goed verliezen, goed en bloed opofferen.
Alitijd : nacht en dag, vroeg en laat, Zomer en Winter, in
wel en wee, in lief en leed, in zuur en zoet.
Niets : geen piip tabak, geen knop, geen duet waard zijn;
voor geen speld, geen cent te betrouwen zijn, geen letter geleerd
zijn, geen gebenedijd woord zeggen, geen hand of steek voor
zijn oogen zien, geen stroo in den weg leggen, geen duim,
geen voet uit zijn weg gaan; hij is een deugniet, maar zijn broeder is geen haar beter, enz.
5° Vervangt nu en dan een concreet door een abstract woord.
Blz. 6 van Algem,eene Zelfst. naamw. schreven Nvij het volgende : (( Door hun wijde, eenigszins onbeperkte beteekenis en
hun los zijn van alle concreet wezen, zijn de abstracte zelfst.
naamwoorden uiterst goed geschikt om het overvloedige, het
ontelbare, het onmetelijke, het onerindige voor te stellen, alsook
om een eigenschap buiten alle bepaald wezen, op heur eigen te
doen zien en met al heur kracht te doen voelen. 2)
Voorb. : Ge zult me doen sterven, gij zijt mijn dood; slechte
gezellen bederven de jonkheid, zijn het bederf der jonkheid; die
viaggen verblijdden ons oog en ons hart, waren een lust voor
ons oog en een vreugde voor ons hart; uw minzaam woord beurt
ons op, is een troost voor ons.
o Grondig groen zee
'K ben Visschend op de baren
van uwe oneindigheid
van groen .....
GEZELLE.
(1) Ben opmerking die hier op haar plaats is. De leerlingen, die
zoo licht de voorkeur aan het buitengewone geven, zijn verslingerd
cp uitdrukkingen zooals idyllische pracht, fantastisch tafereel, home.
rische lack, stoicvnsche onverschilligheid, dithyrambische lof, enz. Die
geven bij onwetenden een schijn van geleenlbeid, maar roeren, wat ze
bier moeten, dat doen ze weinig of niet.
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Uit Philips van Artevelde :
Met hoofdman Ackerman als talk; die sprak
Zoo roerend over Gent's verlatenheid,
De hongerpijn in al de huisgezinnen,
De sterfte van de kindren .....
Wij voelen onder 't vechten al de liefde
Van onze vrouwen voor ons en Naar nood;
En kracht der amen, vastheid van het lijf,
Voldoening van de maag die zeggen ons .
« Mij dankt gij aan den )longer ewer vrouw. »
Uit Jacob van Artevelde :
... Alles dwingt ons toch
Naar England toe : ons nijverheidsbelang,
De vrijheid van ons land, de flood, de honker!
Uw wilde kracht
ev il in 't gareel gespannen warden.....

Toegevendheid alleen was miine zonde
En al to groote goedheid.
Maar in de vrijheid &en zijn
Is levenseenheid en is levensmacht.
Tot niets gebruik ik liefde liever dan
Tot haat!
Hoort gij
Dit bruiser van den haat ..... ?
Uit De Pastoor van den bloeyende Wijngaardt, door F. TimMERMANS :

Hij ziet hare onschuldige blijheid...
6° Drukt onzinnelijke door zinnelijke gevoelens uit.
Zinnelijke gevoelens doen eenieder aan, terwijl zulke die
alleen in de ziel hun verloop hebben, den gewonen man minder
treffen.
Voorb. : Moeilijke, zware tank; scherpe, gepeperde stij1;
onvriendelijke, zure, vriendelijke, zoete woorden; iemand onverschillig, droop, koel, koud onthalen; onbeleefde, grove, rauwe,
ruwe, ruige taal; zedelooze, vitae, smerige, walgelijke taal;
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krenken, op den teen traPPen; verduren, verkroPPen; in onrust
zijn, op heete kolen zitten; ontevreden, gemelijk zijn, zijn hart
oPvreten; ergens niet gezocht worden, er op den rug zitten:
dwingen, heI mes op de keel zetten, durven, van zijn hart eeti
steen maken; foppen, iemand in den nek schoPpen; dat kan ik
niet lijden, over mijn hart niet krijgen; dat baart mij groot
verdriet, is een sleek in mijn hart; dat verveelt mij zeer, steekt
tot in mijn keel; iets wat mij niet meer moet verontrusten, een
steen of een Pak van mijn hart; zeer onaangenaam zijn, hard
oP de maag vallen; dat verschaft mij veel plezier, is seek aan

mijn hart.
Zooals uit de voorbeelden blijkt, verkiest men in dit geval
woorden die gewoonlijk ontleend zijn aan tast-, reuk- en smaakzin. Zoo komt o. a. bitter in zeer veel uitdrukkingen voor :

Bitter kijken, — glimlachen,
klacht,
weenen, — verwijt,
droefheid, sPijt, — smart, — beleediging, — spot, — herinnering, — twist, — wrok, — vijandschap, enz. Zoo ook ruin,
dat gezegd u ordt van den baard, een weg, het weer, den wind,
een kracht, een lack, een taal, pen woord, enz. Zoo ook bard,
van het weer, den wind, den nood, den tijd, het lot, den dood,
den strijd, een waarheid, een les, een oordeel, een rechter, enz.
Uit Philips van Artevelde :
Men zaagde ook de ooren al met alles wat ge
Best weet .....
..... Yoens' erwijten deden 't hart
Mij overlooPen, doch 't was lang reeds vol.
Zaagt gij die wimPers waaraan tranen bigglen?
Zoo staan er vrouwen voor uw huis en mannen.
Hun borst zwoegt en hun keel
Uit Jacob van Artevelde :
'k Ben koud geworden van bewondering .....
Foei, wat Hij rilde als een riet; ik stond er hij
E11 hoorde 't rammelen van zijn beenen.
Ja, luister scherp en maak u maar gereed

Om gal to slikken.
..... als een beeld,
Een marmerbeeld nit Sinte-Baafskerk, waar
Uw vader koster was, Cathliine Coster,
Zoo onbeweeglijk stond ti71' aan'ezicht, strak
Bevrozen in misprijzen.
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Uit 'T Haantje op den Toren, door TH. VAN TICHELEN :
Petrus schoot me daar in 'nen schreeuw en de tranen sprongen uit zijn oogen. Hij krijgt den krop in zijn keel. — Ze
was bleek geworden en4 haar kaken bibberden. — Gij wist niet
of gij zoudt schreien of lachen, droef of blij zijn.
't Was
precies of zij 'nen steek door haar hart kreeg ..... en ze werd zoo
wit als een lijk. Ze kon geen woord sjreken. 't Heeft haar
zeer gedaan aan haar hart. — Ze zagen rood tot achter hun
ooren. — Het water kwam in de kinderen hun mondje. — De
Pastoor voelde iets in zijn keel oPkomen en zijn oogen nat
worden.
1k stand daar, eerst kwaad, dan met den krop in
mijn keel, maar beet op mijn tiPPen en slikte mijn tranen in.
Uit Naar waar de appelsienen groeien, door TIMMERMANS
1k trek er uit, doorzalfd, doorhoningd, doorhemeld.
1k drupjel van hemelschen dauw. — De ziel in ons lijf wappert als een juichende vlag. Een belofte, die blijden bloesem
over ons hart doet geuren. — Nevens de wielen schiet de steile
diepte duizelingwekkend, brutaal naar beneden. Dat doet naar
i t hart pak ken. — Teedere, zoete klanken zwellen en wiegen
tot een lo-cienden huldezang. Ach, het pakt zoo op het genioed,

de handen gaan open als onder de druppels eener fonteine, de
oogen sluiten zich en er kroPt, jets in de keel. — En het (lied)
dauwt frisch op mijn van zilver, gouden en bronzen gonzenden
kop, als een regen in de Mei. — Hij bracht ons zelf de noodige
kaarten ..... voor audientie bij Zijne Heiligheid, wat ons een
voet deed groeien van geluk.
7° Zoekt ergens een plaats voor een litotes.
De dubbele ontkenning die zij rechtstreeks of onrechtstreeks bevat, heeft eigenlijk de kracht van een sterke bevestiging. (Z. G., blz. 64).
Er was veel, niet weinig yolk; dat is zeer wijs, niet door
geantwoord; dat is een ernstige zaak, geen kindersjel, geen
grail, geen klucht; hij is wet begaafd, niet misdeeld; dat is zeer
schoon, niet leelijk; zij zijn wakker, niet bevrozen; dat is moeilijk, geen ganzen wachten; hij is te duchten, geen kat om zon-

der handschoenen, aan te /akken; ik hour goed, mijne ooren
staan 013 mijn rug niet; oud .zijn, in de wieg niet versmacht;
hij is een slimme, zal in geen twee grachten te gelijk loopen,
is onder de ganzen niet uitgebroed, is van gister niet; hij is een
stoute kerel, van geen klein gerucht vervaard; hij is waakzaam,
slaapt in zijn hoed niet.
Uit Onze Heiden van A. DucLos
Gwijde van Dampierre was geen lajaard.
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8° Verandert hier en daar een uitdrukking in een overdni-

vin g
Z. tallooze voorbeelden in G. blz. 64 en in W. blz. 41-47.
Uit Philips van Artevelde :
'k Wist dat ik haren lof verwoed aandikte.
Was ik niet zoo gek blij.
Hij voelde dat hij een kracht was, die
Voor 't y olk kon werken, maatloos, maatloos veel.
p

it lot is al to ontzettend wreed.....
Daar blijft er nog een straal,

Zoo'n wonder-heerlijk=schoone straal.....
Boor ! 't Is bedwelmend schoon .....
Te wreed is 't,
Te onmenschlijk wreed.....
Uit Jacob van Artevelde
Graaf !... Door de Schelde loopt een zee van water
Eer hij het wordt .....
NIijn woord \\ - as, als mijn ziel, col eeuwigheid

Van hoof .....
Hij speelt met ons,
Wel duivelsch slim,.....
Zoo'n prachtstoet voor het zoontje
Van Cathelijne Casters zien is mij

De hell
F,n dan, dan zal ik nevens u, mij grootsch,
Mij vorstlijk grootsch gedragen.
En 'k min u als een god!
Die vrouwen worden razende harPijen,
Zij mengen waders bloed in moeders melk
En zoogen zoo een hatend nageslacht.
n toch zou ik
Herhalen wat ik deed, 'k zou 't steeds herdoen
Wel honderd levens lang.
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Uit 'T Haantje op den Toren :
Al die bengels zitten daar muisstil. — Sint Pieter schokte
Epn jongetje schoon om te stelen.
van 't ongenadig lachen.
— De zon schilderde de rotsen in de dalen roos en purper,
smakelijk om er in te bijten. — De biggen zijn schromelijk duur.
— Al moest zij er voor wroeten de nagelen van haar vingeren.
Ze zwegen loofstil. — Vloer en meubelen z(56 proper maken
dat ge er van zoudt eten.
Tateren dat haar tanden kletteren.
Als het ijselijk zal dondoren, en vervaarlijk weerlichten. —
De menschen luisterden de ooren van hunnen kop. — Verre
landen waar het hitter koud of stikheet is. — Het geloof was
voortgeloopen, als zat de wind er achter. — Het sneeuwde
deerlijk. Zuster Virginie kijkt de geleerdlieid in de kinderen,
enkel met haar heldere oogen.. — Handen om ijzer te breken.
— De boeren kraakten van 't lachen.
Uit De Pastoor .....
Ze moet al geweldig hard verliefd zijn.
9° Is 't niet mogelijk de aandoenlijkheid van de gedachte
te vermeerderen door een tegenstelling?
Men ziet en voelt beter den blanken luistvr van het witte
als 't op of nevens 't zwarte ligt.
Uit Juffer Klepperman, van A. SNIEDERS :
Treffend tooneel Zonier is het hier, winter daar buiten;
akelig doodsch is het rond de dorpskerk, feest is het binnen;
nacht is het buiten de muren, dag, heldere dag is het hier !
Uit Jacob van Artevelde :
'k Ben Gent een remPaal en geen stuwkracht...
'k Juich het uit voor al die lijken,
Die duizend duizend lijken van 11W yolk,
Waar hij voor streed, daar gij het hebt bekampt,
Dat hij beminde daar gij, graaf, het haattet,
Waar hij voor stierf, daar gij 't voor u liet moorden.
10' Kunt ge de kracht niet vermeerderen door een persoonsverbeelding? (1)
(1) De leerlingen, het client hun bij izelegenbeid gezeid, mogen
niet wild met de persoonsverbeelding omslringen. Maar 't ware ook
verkeerd hun te leeren dat de persoonsverbeelding alleen door dichters
niag gebruikt worden. Zelfs in gewoon proza is zij op haar plaats, telkens als zij in een hevig gevoel haar oorsprong vindt. (Zie (laarover
Onze Onomatopeeen, blzz. 16 en 17).
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z. G. blz. 66, met voorbeelden uit VONDEL en 1V. blz. 17,
met voorbeelden nit GEzELLE en biz. 35.
Hoort nog hoe VoNDEL het middel toepast om den Rijnstroom te verheerlijken :
0 onvermoeide molenaar,
0 stedebouwer, schepedrager,
0 rijksgrens, schermheer in gevaar,
Wijnschenker, voerman, oeverknager,
Papieremaker, schaf papier,
Daar ik uw glorie op mag schrijven...
Voorbeelden uit de volkstaal :
De steenen vragen geld. Eendracht maakt yacht, tweedracht breekt kracht. De gierigheid bedriegt de wijsheid. leder

stuiver brengt zijn gierigheid nice.
Uit Philips van Artevelde :
..... Droefheid die zich aanstelt, zalft men licht.
Uw nijd grijnst uit uw woorden.
Uit Jacob van Artevelde
In de herberg

Reseert de tong, zij hekelt, lastert, vlekt,
liaakt klein het allerhoogste zelf .....
Och, Vrijdagmarkt, och, plein van blued en dood !
Gij draagt den naam des lags waarop de flood
Des Heilands 't liefderijk voor altijd stichtte,
Uw vrijdag is de dag des floods voor altijd.
't Zal, deken, nooit uw woord herhalen, nooit.
De doove muren dezer zale mogen 't

Begraven .....
Uit Naar waar .....

De zon speelt en duikelt, schudt de Witte wolkenlakens van
zich af, dekt zich weer onder, wroet zich weer bloot. — ...... Cypressen droomen eenzaam in de lucht, kijken boven den witten
muur van een klooster, of reien zich ten dale achter elkaar. —
En de steenen beginnen te vertellen.
Uit De Pastoor .....
Ze (de bloemen) komen van de heuvelen gewandeld (de
nederigsten onderwegen latend, die van verre blijven zien).
11° Vervangt soms een enkel woord door zijn omschrijving (1) .
(1) De ornschriiving schijnt voor sommige leerlingen lets bijzonder
s..hoons te zijn. Daarom dienen zij er over szewaarschuwd dezen vornt
Lescheiden te gebruiker.
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De omschrijving is tv. v erontschuldigen bij onbekendheid
met den eigen term, maar volstrekt niet bij zucht om iets antlers
dan 't woord van alleman te bezigen.
Volkomen te wettigen is zij :
1° Om een onbegrepen woord te vervangen.
SPottend glimlachen voor meesmuilen.
2° Om den te grooten indruk van het eigen woord te verzachten, zooals later zal verklaard worden.
Het tijdelijke met het eeuwige verwisselen voor sterven.
3° Om meer passende kleur te leggen op het lngrip dat door
een min of meer verbleekt eigen woord wordt uitgedrukt.
Het.doodenveld voor het kerkhof.
Ik zal u stokkenbrood in plaats van haver geven 1
VONDEL.

Ons yolk gebruikt ze bijna alleen om te schertsen.
Voorb. : Een advocaat met lange ooren, dommerik. Hij
woont in een groot huis ten koste van den Staat, met een bel aan
de deur, zit in de gevangenis. Hij is heer van Matte beurs of
baron van geen goed, kale heer; hij slaapt op pluimen van zes
voet lang, op stroo.
Uit Philips van Artevelde
Verdrijf den graaf van uit zijn kamp, en 't land
Van Waes ligt open, onze voorraadschuur.
..... Gent is
Een nest van Wilde horzels .....

Uit Jacob van Artevelde
Steeds
Was Gent een wild imard dat alleen den teminer
Gehoorzaamt.
Uit De Pastoor .....
Het is Goede Vrijdag, die dag van goddelijk lijden en verdriet, die als een donker purger portaal boven onze ziele hangt.
— Het geloof is een &leis van symbolen, die als kostelijke
juweelen de Heilige Waarheden versieren. — het edel druivensap, den koning van het fruit, de glorie der vloeiende dingen.
12° Len denkbeeld dat een merkelijke waarde in den zin
heeft, en maar door een woord is voorgesteld, kan misschien
door aanvulling of vervanging in twee of meer woorden uitge-
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drukt worden. Zoo komt men tot een klimming of tot een
ontleding bestaande uit twee of meer begrippen die gewoonlijk
samengaan, of tot een tegenstelling, of tot zelfs een tautologie,
die bier toch goed werk verrichten kan.
Zulke paren zijn : blikken noch blozen, naar kerk noch,
naar kluis gaan, kort en klein slaan, tegen alle recht en rede,
schrikken en schromen, taal noch teeken geven, in victim en
vuur schieten, drinken en klinken, grauw en blauw slaan, stout

en boud, zingen en sPringen, bidden ev; smeeken, frisch en ge
zond, van ijzer en staal, met lijf en ziel, door merg en been
gaan, Terre en bij, water en bloed zzeieeten.
Uit Gezelle
}ten en vergeten

Mensch en meeze mod.
Doch schoonder als dat blij geluid,
en al dat blinkt en blomt .....
Dan bloeit en blinkt gij blank en blij
Zoo lang gij blom zult wezen,
en niet dat u to wachten zij
als vrede en vreugd na dezen.
o Vriend, wat baat of schaadt het ons
der menschen lof of /aakgegons.
Uit Philips Van Artevelde :
Wij achtervolgen hem, verslaan hem, hebben
Weer vrede en vreugde en brood en weelde en roem.
Uit 'T Haantje van den Toren :
De boerenmenschen moeten voor dag en dauw op het veld staan.
13° Kunt gij een alleenstaand z. nw. of werkwoord niet versterken door een passend bijv, nw. of bijwoord, die een gevoel
uitdrukken? Z. daarover W. blz. 33-35 en 39.
Ingezien hun groot belang voor de gevoelstaal, zullen wii,
bij de reeds aangehaalde in W., nog eenige voorbeelden geven
van de bijv. naamw. die een blijk of een uitwerksel van het bepaalde begrip aanduiden.

Blijde dag, stomme verbaasdheid, sPottende glinilach,
trotsche toon, verrukkelijk schoon, dons antwoord, wanhopig
besluit, nijdig kijken, geeuwend vervelend, dorstig weer, bange
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nood, beschaamde kaken, dankbare blik, blij blozend, verbazend, schromelijk veel, tergend langzaam, enz.
Zelfs kan in sommige gevallen een ijdele bijnaam de gevoelskracht versterken, zooals wij bewezen in W. blz. 33.
VONDEL maakt daar dikwijls gebruik van.

Voorb. : 1k ben een sterfliik mensch, ik ken mij veel to
zwak.
Waar d'hommelende bijen
Om zoeten honingzeem, haar wellust komen vrijen.
Want hij, die is het eeuwig zoet,
Moet zuren edik drinken,
En bittre gal van wraal; .....
Uit Philips van Artevelde :
Niet half genoeg
Om de ijzeren taak van 't dagelijksche gevecht
To torsen.
een Artevelde
Zit bij zijn luien hard en slijt zijn leven
In schande?
Uit Jacob van Artevelde :
Zijn oog was kalm ! kalm kijkt wie koud misprijst.
Wij zelf, wij hebben alles ons gekocht
Met eerlijk geld, met edel bloed .....
Wat valsche slang! 'k Jaag u mijn huis
vrouw,
Zoo ge uwe valsche leugens voort durft zetten.
Hij ideelt zijn koningschap met niemand, hoort ge,
docli laat het zich door sluwe needrigheid
Ontfutselen .....
Uit 'T Haantje op den- Toren :
Op een slaPerigen, heeten. achternoen. — Maria bezag hem
en lachte malsch. Lekker slaPen. Zij snikte om Vader en
zijnen ongelukkigen drank. — Cecilia lachte smakelijk.
14° Brengt hier of daar een passende vergelijking aan.
Z. W. blz. 29, 30 en 31. Dit middel moet de teerlingen
warm aanbevolen warden. Immers, de vergelijking, verstandig
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gebruikt, stelt een onbepaalde hoedanigheid in cen bepaald
wezen voor, waarvan de aangename of onaangename eigenschap
op de onbepaalde hoedanigheid overgaat, welke laatste daardoor
dan klaarder gezien en dieper gevoeld wordt.
Daar waar een volstrekt overtreffende trap staat, heeft men
zeer dikwijls een gunstige gelegenheid om de hier opgegeven
verandering to doers.
Zoo vind ik een voorbeeld in Zwarte Pokken, van EDW.
VERYIEuLEN :
Ze was arm, ja, maar ze was zuiver als eon oog, schoon als
een jerel, rap en werkzaam als cen bie, gehoorzaam en bereidwillig als een kloosterzvster, open en blijmoedig als een kind
en beleefd als een prinses.
Z. ook Schatten uit de Volkstaal, blz. 11-37 en mijn verhandeling Volksvergelijkingen in de school.
Uit Philips van Artevelde :
Wat Gent aan 't stormen is? Groot als de zee
.....maar zoo valsch,
Verraderlijki
Gelijk het zonnelicht zoo klaar verstand,
Gelijk de zonnegloed zoo warrem hart.
Gentenaren zijn

Zoo valsch als Walen.
Geheel 't verleen komt op mij aangerold
Gelijk een zee, in dezen schrikbren naam.
Dan waar Gent 't middenpunt van alle steden,

Het middenpunt der aard, gelijk de zon
Het middenPunt des hemels is.
Uit Jacob van Artevelde :
Gij hebt als een pauw
Geschreeuwd dat alien 't hoorden .....
Gelijk zij 't yolk van Kortrijkskouter waren
Dat zich om al die leenheerschap niet meer
Bekreunde dan alsof 't een stomme stee p was
Dien men onachtzaarn voortschopt longs de straat.
Een

vijand

moet men steeds verwachten;

Die hOpt de zaak vooruit, liik schadwa! 'I zonlicht
Nog schemer klaar tn3vkt.
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Hij stolid daar
En keek,

gelijk die heilige nit zijn nis,

Den strijd aan, vim noch vame roerend.
Schouw hoe ginder, zwartrood,
Die bloedstroom, als een reuzenslang, van onder
Die hoopen lijken kruiPt .....
Uit 'T Haantje op den Toren :
Witte Engelen... die al maar voortzongen en als pluinien
naar de lucht oPvlogen. — Zoo veel kinderen en gezond als
hazen. — De grond doomde als wierook. — Mijn hart sloeg als
een homer. -- Tateren en kwetteren 'lijk musschen. — Fruitboomen in den bloei zoo wit als bagel. — Hij zag rood als een
hanekam. — Veel menschen zetten dat gedacht uit hunnen kop,
weren dat met de hand af, 'lijk zij een lastige steekvlieg van
hun gezicht afweren, als het heet is. — In een wit kappeken
zat Naar blozend gezicht als een rijPe aardbezie in de watte. —
Kaken die bloosden als rijPe apjelen.
Uit Naar waar .....
De lucht berst open, heerlijk lijk een bakkend brood. —
De geurige wierook wolkt blauw omhoog, en streelt als een ziel
de gouden gewelven — 't Is zoo simpel wat er op dien muur to
zien is, maar het is zoo kinderlijk zuiver, zoo zacht en teeder
en oPrecht als een bloem. — Deze jonge man is als een zachte
lamp, die ons de verdoken fonkelingen van Assisi belicht. — De
ziel is weg, heengevlogen als een kleurige vlinder nit zijn
hoornen schelp, naar de Godheid zelve, en het lichaam is blijyen liggen, als een roos wier geur is -weggevloden. — Haar
lichaam is als een kinkhoren, waarin de zee van haar ziel nog
na blijft suizen. — Al klimmend zien wij ginder..... het witte
kloosterken tegen den berg hanger, als een bleek zwaluwnest.
— Pronti trekt aan de bel, en het is als een luide kinderlach
die schalt in de eenzaamheid. — De pater luidt het kleine
klokske : 't Is als een schaaj,ken, dat op de bergen loopt. —
Het (misse hooren) is roerend aan de ziele, en het geheel is als
honing op de lippen. — Met voor ons het wijde dal, als 'n

schoone gekleurde bladzijde, uit een gebedenboek der engelen.
— De kerken van Rome zijn triomphant als een vuurwerk,
bruisend van weelde als een zee. — Al zegenend verdwijnt de
Paus, als een witte roos op een rivier van bloemen. — Zijn nitgezeilde scheepkens als vlinders. — De genade, troost, liefdebalsem en genezing vloeien hier uit den hemel als rozen onder
de menschen. Ze leggen hunne ziel lijk tapijten open voor
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0. L. Vrouw. — Dit schoone lied bloeit open als een wierook
van melodie.
Uit De Pastoor...
Op sommige plaatsen liggen de madelieven aan c_IL beken
als kloskant uitgespreid. — (Wijn) die heilzaam op zieke harten
werkt, lijk koele olie op heete wonders. — Een damp... blauw
en fijn gelijk J,ruimendons. — De hof is wit als een lam. Het
aanschijn van den hof is luisterlijk als een processie die uitgaat.
— De pastoor laat zijn gezegden werken als druPpelen olie oP
een wonde. -- Onze menheer is triestig lijk ne goede Vrijdag.
— Witte duiven die uitrusten schijnen de veldkapellekens langs
wegen en kruispunten verspreid.
15° Staan er in den zin geen eigen uitdrukkingen die in een
beeldspraak kunnen veranderd worden?
Z. W. 29-32. De beeldspraak verdient dezelfde aanbeveling
als de vergelijking. Maar zij is bondiger en krachtiger, omdat
de hoedanigheid wegvalt en de vergeleken term door den vergelijkenden term, die een type is, benoemd wordt.
Zeker zullen de leeraars, mijn gewezen collega's, met genoegen vernemen wat ik hier zeg over het hooge nut van vergelijking en beeldspraak in de gevoelstaal. Die twee figuren
behooren voor een zeker deel tot het gebied der verbeelding,
en tot hun troost herhalen wij hier data een wakkere verbeelding in hooge mate de beweegbaarheid van het gemoed bevordert ». Z. W. blz. 7.
Voorb. : Zijn woord is een zegel, vast, ten voile betrouwbaar. Dat is een vogel oP een tak, onzekere zaak. — Een aangebrande hutsepot, slechte, verdachte zaak. Dat is een pluim op
mijn hoed, een eer voor mij. Dat is gesneden brood, hebt ge
zonder moeite. Zijn leven hangt aan een zijden draad, is in
groat gevaar. Hij is een kruidje roer mij niet, zeer gevoelig.
Een bittere noot om kraken, lastige zaak. Een steenen hart
hebben, ongevoelig. Een duifken zonder gal, een zachtmoedige.
De vrede in 't huishouden is de beste geldkoffer. Geen schooner
gewaad dan een zedig gelaa,t. Een huis vol kinderen is een korf
vol eieren. Alle harten waren gezusters, waren alle beurzen
gebroers. Hoogmoed en vrede is water en vuur. Vleierij is
valsche munt. De naarstigheid is de moeder van '1 geluk.
Luistert hoe VONDEL, door middel der beeldspraak, de
voordeelen ophemelt van het leven der heiligen. Hetwelk
(leven) als een stok is, dengenen die als pelgrims naar het

nieuwe Jerusalem wandelen : een heilzarne artsnije voor alle
flauwigheid des gemoeds : een s'iegel om der zielen vlekken
to kennen : een onfeilbare wegwiizer in alle ornwegen van des
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werelds doolltof : een vermakelijke lusthof voor den inwendigen mensch een verkwikkende springende bronne voor ;Leila
geerige herten : een schole voor de onervaren : een licht voor
alle blinden.
Uit Philips van Artevelde :
Uw stem is zang, uw woorden looter
De rand
van 't graf is oak de stoel der waarheid en
Wie daar preckt is een Priester ......
Gent is een kind dat bijt in moeders borst
Nadat 't gezoogd ward.....
Uit Jacob van Artevelde :
Het weversleger, zonder 't Welk dit Gent
Een niet'ge draaitol zijn zou, , lien de graaf
Met leutig zweepslaan voor zich uit zou drijven,
Gelijk de jongens in het spel .....
Ik ben een loome slak .....
't Wiegje is toch de levenskust
Van waaruit men zijn droomen 't ruim in zendt
Onmeetlijk ver .....
De vorsten
Die tronen erflijk maken, timmren 't kruis
Dat op hun zoons zal drukken.
Gent is een stroom
En 'k ben er slechts een druppel in......
Want Gent zou strijden, Gent geheel en gansch,
Voor 't eenige dat Gent Gent maakt, voor zijn ziel,
Zijn ademtocht, zijn bloed; de heilige vrijheid.
De Vrijdagmarkt is 't beestenhol geworden .....

Uit 'T Haantie op den Toren :
De zieken bezoeken en de zon doers schijnen bij het sterfbed.
Zijn kinderjaren waren donker geweest.
Uit Naar waar .....
(Op den Dom van MiInnen). 'nen maimeren bloem, waarin
God den honing van zijn eigen lichaam aan de menschen-
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biekens aanbiedt. — (Op het kerkhof te Milanen) 't Is een
museum van verdriet en bronzen beloften van eeuwige liefde,
— (Op St-Marcuskerk) Die kerk is een vertelsel uit duizend
en een nacht.
Uit De Pastoor :
De bloemen zijn 0. L. Vrouw; ze zijn haar gelaat, ze zijn
mpdeen haar rijke mantel, haar heilige geur, en 't taPijt waarop
hare voeten wandelen.
(Franciscus) Een vat van witten
wijn, een gesPannen snaar van boete. Zij (0. L. Vrouw) is
het brood van ons hart. — Weenen om hem is honing op haar
wangen. — De bladeren en de bloemen slikken en zwelgen aan
den witten wijn der zon. 0 gelukzalig koren als de gewijde
handen u zegenen, wordt gij het ezeiken dat God in 't Jerusalem van onze ziel brengt, dan zijt gij de &on die de zon
doorlaat, de kele van de nachtegaal, en de bedding der rivie-

ren.
16" Indien hetgene de uttgedrukte daad voorafgaat of
volgt, meer het gevoel treft dan die daad zelf, kunt ge deze
door een van beide eerstgenoemde vervangen.
Zander overleg mag dit middel niet gebruikt worden. Men
dient de daad in heel haar omvang, begin, einde en uitwerkselen na te gaan en er het aandoenlijkste uit te kiezen.
Voorb. : Ze vochten, ze grejmn malkander bij de keel, ze
vlogen malkander in 't haar; wanhopig zijn, zich het haar uit
het hoofd rukken; iemands dood veroorzaken, de nagel van
iemands doodskist zijn; dakloos zijn, onder den blauwen hemel
inoeten slajmn; zoo wordt men arm, dat is de weg haar 't gastbegraven zijn, onder de groene serge liggen.
Uit VONDEL :

...Daar een tirannische Nebuknezar Jerusalem en des Heeren tempel verwoest en tot een steenhoop maakt (voor neer-

haalt).
En schiep hij lijf en ziel .....
De een tot onsterflijkheid en 't ander tot een spijze
Der wormen in het graf (voor om te sterven).
Uit Philips van Artevelde :
„...en niemand zal voortaan zijn tong
i■Tog wetten tegen u. of 'k ben er bij.
Er lagen zestig man in 't zand te bijten
Wanneer 'k gedaan had.
Yoens had hem den nek, gekraakt.
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Uit Jacob van Artevelde :
Dat hij een woord spreke in de gildezaken
En ik weet tegen wien ik dan mijn dagge
Zal heffen ook !
..... Uw man moet knikkebee 11 e n
Of nimmer zoudt gij bier gekomen zijn,
'k Durf wedden dat gij reeds zijn hozenpijPen
Gewasschen hebt! .....
Uit 'T Haantje op den Toren :

Zij meenden dat hij eens den nek zou gebroken zijn.
Uit De Pastoor :
En moest dat niet, dan mag men haar kortelings naar het
kerkhof dragen!
17° Voegt bij de opgegeven gevoelens een of meer uitwendige teekens die er bij passen.
Zoo doet ge niet alleen de gevoelens nader kennen, wat de
ontroering reeds vergemakkelijkt, maar ge zendt er -door in de
verbeelding van lezer of toehoorder een bijzonderheid uit de
natuurlijke taal, die ook daar veel kracht heeft.
Voorb. : Hij schoot in gramschap en strong recht, beet op
zijn tanden, balde de vuisten, stale ze dreigend 'nit. De schrik
beving den beschuldigde en zijn wangen verbleekten, zijn adem
hijgde, al zijn leden begonnen te sidderen, zijn stein stokte, als
hij spreken 7ii 0 lt . 1k was beschaamd, boog het hoofd en wend
rood. Dat nieuws verblijdde hem, hij strong recht en begon
te dansen.
Uit De Pastoor :
Hij trekt zijn wenkbrauwen over zijn oogen, doet zijn oogen
tce, bait zijn vuisten, trekt al zijn gedachten, al zijn gevoelens,
heel zijn wil, zijn hoot en verlangen bijeen tot een bol.
De oogen, zegt men, zijn de spiegel der ziel. En daarvan
uitgaande, zijn er veel schrijvers die in den verschillenden glans
der oogen een middel zien om de innerlijke gevoelens te veruiterlijken.
Eenige voorbeelden uit Loutering van Jrr ScHEms :
Zij beloonde hem met een fijnen, lieven lack en een dankbaar oog. — De blijde iever lag in heur klare oogjes te scheppen.
Medelijdend staarde de non in die weeige prachtige oogen,
zoo vol gevoel en warmte en nog zoo kinderlijk eenvoudig in
bun droefheid. — Anna keek met den blik waarmee Miriam
om erbarming bad — Er vloog misprijzen in het licht van
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't Geleden wee bleef in haar groote warinc oogen
oogen.
gen. — Zijn bruine oogen zaten vol geestdrift. — Haar oogen
bekeken hem stuur, hard en vol verweer. — De viam van haar
wil kwam in haar oogen liggen, er schoot lets in dat noch nitdagend, noch tergend blikte, maar dat veerdig zat om te misprijzen en te verachten, om te haten en te vechten. — Smeekencl
verlangen lag in zijn oogen. Als Anna buiten kwam, lag er
veel zonnelicht in haar oogen, 't Licht van victorie, 't fier 4g-es-tar
van iemand die gevochten heeft en overwonnen, enz.

18° Misschien kunt ge hier of daar een gevoel eenigszins
verpersoonlijken en er de bewegingen van beschrijven.
Dit ook zal helpen om de gevoelskracht van den zin te
overmeesteren. Want hoe krachtiger ge het gevoel voorstelt, hoe
meer kans er bestaat om ook een heviger ontroering tew .,:eg te
brengen.
Voorb. ook uit Lontering : De onbarmhartige lacli duwde
veel innige oorden en gevoelens weg, en riep opst1,-,nd, koppig-heid en verbittering omhoog, — De angst zweepte een verlangen
door haar gemoed naar meer zielsbevciliging. — Zij voelde den
angst door haar hart stappen. — In het poozeke stilte snokte
alleen het luide verdriet van Anna. — Dat ongcbreideld gevoelen wild, ontemmelijk en driest voortvarend zooals bii alle kunstenaars, wekte in hem een plots verlangen op. — Al de vele
voorbije ontroeringen schokten omhoog, al de vele stormende
gevoelens kropen hijeen in haar p ert en woelden naar haar
keelkrop, naar haar oogen en in haar mond, gereed om cr nit
te rollen. -- Door het nicuw verdriet gong ook het blij gcluid
van haar vreugde, enz.

Van de zinnen die te weinig gevoelskracht hebben, en de
middelen om die te versterken, gaan wij over tot de zinnen die,
zooals zij in ons opkomen, al te rijk aan gevoelskracht zijn.
Wanneer kunnen zulke zinnen in onzen geest ontstaan?
t o Wanneer een c.eweldige drift in ons binnenste aan i t slornien is, en ons woorden inblaast die wij, eons kalmer, zullen
hetreuren. Uitspattende blijdschap, wanhopige droefheid,
wraakgierige toorn leiden daar dikwijls toe, indien men 't ongelnk of de zwakheid heeft aan de eerste bewegingen van die
driften vrijheid van spreken te laten.
Wat middel is daartegen? Gen ander dan de edele zelfbeheersching, die met ijzeren vuist den reeds open mond toegrendelt en den woordenv l oed, (lie van nit de branding van
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geest en hart naar buiten wil, onwrikbaar met haar zweep
terugjaagt van waar hij kwam, om, wanneer zijn geweld gebroken is, de lippen te ontsluiten voor gevoelvolle, maar tevens
redelijke woorden.
Bij die betrekkelijke kalmte, zal de geest reeds N,rij genoeg
zijn om de overdrevenheden van de idriftentaal te verwerpen en
ze te vervangen door woorden en uitdrukkingen die onze gevoelens zullen openbaren, zonder treurnis of wroeging als bitteren
nasmaak achter te laten.
Om die erwerping en die vervanging te vergemakkelijken,
verzenden wij naar de middelen die wij opgaven om de gevoelskracht van een zin te versterken : wat daar staat om te versterken, kan verworpen en door het aangeduide zwakkere vervangen
worden.

2° Als er gesProken words over de ziekte, den dood, een
vergrijP, een lichanielijk of een zedelijk gebrek van een persoon,
ten aanhooren van zijn bloedverwanten, vrienden, partijgan.
.ers of vereerders.
Zwijgen is 't beste dat de jonkheid in dit geval kan doen,
want hier valt te spreken met omzichtgheid en gewogen woorden, wat niet zoozeer een kenmerk is van onervaren en soms
onbezonnen jongelingen, en waarop dan ook hun aandacht
dikwijls dient gevestigd.
Waarom hier al die voorzorgen? Om uw prikkelbare aanhoorders niet te kwetsen in de lief de of de achting die zij den
besproken persoon toedragen. De jonkheid zeker luistere naar
bet wijze spreekwoord : 't Is niet raadzaam van de galg te

spreken waar de waard een dief is.
— Maar, zou een leerling kunnen vragen, als men tot mij
persoonlijk het woord richt of als er gewettigde vrees bestaat
dat men mijn zwijgen 71.,1 nemen voor pen instemming met bedroevende of beschamende gezegden van anderen?...
— Dan ja, moogt ge spreken, wel zorg dragende de les te
volgen van het Vlaamsche spreekwoord dat zegt :
Als gij sets zoudt geerne zeggen,
Wil dan eerst wel overleggen
Van wien en tegen wien gij spreek,
Opdat ge u in geen Widen steekt.
Bij dit overleg zult ge trachten, ten minste uiterlijk door
woorden, uw gevoelens nopens den besproken persoon op
'het peil te brengen van de innige gevoelens uwer toehoorders
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en alles te vermijden wat aan uw welwillende gesteltenis zou
doen twijfelen.
Verban dus nit uw spreken A) alle schertsende woorden
en uitdrukkingen, die met honderden in den dagelijkschen
omgang gebruikt en er met een lack gezegd en onthaald worden. Want de toehoorders eischen ernstigheid voor hun ernstig
geval en zien reeds een heimelijk genoegen in een zweem van
hah en glimlach.
13) alle overdrijvingen betreffende ziekte, dood, font of
gebrek. Door die te vergrooten, vermeerdert ge ook in de toehoorders het verdriet of de schaamte die er uit voortspuiten.
C) zooveel mogelijk de gewone benamingen van ziekte,
sterven, font of gebrek. Die termen zijn, door hun gedurig
gebruik, zeer nauw aan de werkelijkheid verbonden en zoudett
bijgevolg een te levendige herinnering wekken van het betreurde
geval, waardoor clan de toehoorders erger zouden ontstemd
geraken.
Die gewone benamingen kan men vervangen door een term
die minder gebruikt wordt, door een verzachting of euphemie,
door een omschrijving of door een algemeene onbepaalde aanduiding. En men vulle, waar het kan, om alien verkeerdett
indruk weg te nemen, zijn gezegde aan door een of meer troostolijke, vergoelijkende en opbeurende gedachten.
Dit alles wordt klaar door de voorbeelden die volgen.
Van iemand die ziek is, zegge men niet : Hij is een vogel
voor de kat, loot met den dood of 't — Maar wel : Hij is
niet wel, heeft een verwaarloosde verkoudheid (,00r de tering),
heeft een boos gezwel (voor de kanker), heeft de koorts (voor
typhus), heeft een uitslag (voor een zevenoog). — 1k geloof

niet dat er gevaar is, want hij is van een kloeken stam.
Van iemand die gestorven is, niet : Hij heeft zijn lepel ingegeven, is naar i t pierenland, is gaan molten rooven. Maar wel :
Hij is overleden, is verscheiden, is ontslagen, heeft de oogen
esloten, heeft ins verlaten, en voor de christen, is gaan hemelen, is naar den Hemel, is bij Onzen Idieven Heer. — Hij is uit
het lijden.
Van iemand die leelijk is, niet : Hij is een remedie tegen de
liefde, hij is te leelijk om te helPen donderen. Maar wel : Hij
is van de schoonste niet, — maar sterk en werkzaam.
Van iemand die mager is, niet : Hij is zoo mager als een
reiger oP zijn schenen, ge kunt de gazet door zijn kaken lezen.
Maar wel : hij heeft Been last van zijn vet, — maar hij is taai.
Van iemand die dom is, niet : Hij is een advokaat met lave
ooren, is te dom om kiekens le lluimen. Maar wel : Hij is van
de slimsten niet,
maar gedwee en zacht van acrd.
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Van iemand die gierig is, niet : volgt de les van de
kwakkel die rout howl wat ge hebt, is te gierig dat hij eet.
Maar wel : Daar zijn er die meer geven dan hij. — 1k meet zijn
tekening niet maken en sj'aren is beter dan verkwistelt.
Van iemand die bankroet is, niet : Hij scltreef zijn schulden
Op zijn zolen, hij sPeelde schoon weer met anderinctns centen.
Maar wel : Hij heeft een vergissing, een misrekening, een ougedat niet te voorzien, was, maar te herstellen is.
luk gehad,
3° Als wij tot overheidsPersonen sPreken, b. v. bij ontvangsten, verwelkomingen, inhuldig:ngen, verjaar- en jubelfeesten.
Als voornaamste en altijd onmisbaar gevoel komt de eerbied,
die zelfs zijn kleur moet leggen op de andere gevoelens, zooals
dankbaarheid en trouw, die toevallig zouden moeten geuit
worden.
Natuurlijk, ingezien de omstandigheden, client, evenals
kleedij en houding, de taal feestelijk, min of Inver plechtig te
zijn.
En mag men van leerlingen die eerbiedi,ge en plechtige taal
verwachten, zonder .dat zij er opzettelijk toe voorbereid werden?

Veel woorden en uitdrukkingen die hier best passen, hooren
niet tot hun gewone taal; hun innerlijke taal zal hun dus niet
spontaan, maar alleen na studie den g-ewenschten voorraad verschaffen. En dan nog altijd mag men vreezen dat zij niet genoegzaam den afstand zullen doen voelen die er \verkelijk bestaat
tusschen den toegesproken overste en den sprekenden onderhoorige.
Al wat van gemeenzaamheid, van gezellige vrijheid getuigt,
moet hier achterwege blijven : ongepast zijn grappige, alledaagsche, minder deftige, schertsende of spottende uitdrukkingen. Die getuigen van te weinig achting, omdat zij allemaal min
of meer de overheid tot den rang van gelijke doen afdalen.
Men gebruike hier dan liefst woorden en uitdrukkingen,
die meer tot de schrijft,s,,a1 dan tot de spreektaal behooren, en
zie uit, zonder te ver te zoeken, naar omschrijvingen die gedachten en gevoelens in een zondagskleedje steken.
Zal de hartelijkheid door lien vorm niet lijden? Zeker !...
Maar gedempte hartelijkheid gaat allerbest samen met eerbied en is aan te prijzen, zoolang zij niet overslaat tot stijfheid, wat
dikwijls een teeken van trots is.
Dat men zijn gedachten in zeer verzorgden vorm moet gieten, mag echter geen aanleiding geven tot bombast, wat gemaaktheid v erraadt.

- 861 —

4( Als
7ivoorden of brieven, wisselen met familieleden,
vr4enden cn goede kennissen.
Hier is hartelijkhetid, vertrouwelijkheid en ongedwongenheid te huis, en de beste uitdrukking en voorstelling daarvan
is een ongekunstelde, gemeenzame, losse en levendige taal.
Maar de jonkheid moet weten dat, niettegenstaande sic
de mime vrijhcid die men hier nemen mag, men toch altijd"
gebonden blijft door (le regels die in ieder deftig gezelschap
onderhouden worden en men, bij overtreding daarvan, gewoonlijk- verkeerde gevoelens wekt.
Zoo is b. V. schertsen hier toegelaten, maar 't mag niet
bijtend zijn, niet te lang Buren en 't geb .eurt best alleen met
iemand die verdraagzaam en zachtmoedig is. Anders kweekt het
het ongenoegen, zelfs oneenigheid en vijandschap.
Schadelijk voor de reputatie van den spreker is het dat hij
zijn toehoorders bier wil doen Mellen door het gebruiken van
grove en ruwe woorden, die maar gebezigd warden u: st diepe
minachting of door onbeschaafde lieden. Zooals bakkes, moil,
smoel (voor mond), snoet, snuit, trontP (voor neus), pool (voor
Toet), klauw (voor hand), cadaver, korluts (voor lichaam),
nes! (voor bed) enz.
Dat de jonkheid het kernige spreekwoord onthoude

Om zot te zijn met fatsoen
Is er wiisheid van doen.
Dan, men vermijde ook te spreken over « al wat afkeer
wekt, omdat het « vies » is en al wat het schaamtegevoel kwetsit»
(C. G. N. De Vooys, in zijn leerzaam artikel Eufenzisme,
N. Taalgids, XIV jg. fide afl. blz. 273-290).
Is 't sours noodig daarover een woord te zeggen, men doe
het ernstig en kort, en gebruike daartoe de onrechtstreeksche
benaming-en, die men in deftige kringen hoort en daar leeren
kaii.

Ik eindig met Brie algemeene opmerkingen over de gevoelstaal.
1° De gevoelstaal is nu eens samengeperst bondig, dan weer
overdadig kwistig. Dat hangt gansch of van de gevoelens die
zij voorstelt : sommige daarvan uiten zich met halve woorden
en gelijken wel op een vluchtigen bliksemflits, andere houden
van herhalingen en hebben iets van dondergerommel.
2° De verstandstaal verkiest altijd den eigen term. De gevoelstaal vult hem aan of vervangt hem door een anderen,
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telkens als hij, in 't verband, te weinig of te veel gevoelskracht
beeft. Vandaar dat, voor de gevoelstaal, de kennis der synonio,
men van overgroot belang is.
3° Daar de gevoelskracht van woorden en uitdrukkingen
afhangt, niet alleen van 't begrip dat zij voorstellen, maar ook
van 't gebruik dat men er van maakt, moet het voor leder blijken dat een woord veel of weinig gevoelskracht bij den lezer of
'hoarder hebben zal, volgens dat het ja of neon tot hun spreektaal behoort.

Volkstaal en Gevoelstaal
door Kan. AM. Joos, werkend ild.
Gedurende mijn lang onderzoek van de gevoelstaal bij
y olk en schrijvers, heb ik honderd keeren met vreugde vastgesteld hoezeer mijn jarenlange beluistering van de volkstaal mii
te pas kwam en vooruithielp.
Het zal dan ook niemand verwonderen dat ik, in mijn drie
-verhandelingen over de gevoelstaal, mij hier en daar waardeerend uitliet over de volkstaal en zelfs sommige bestanddeelen
er van boven die der schrijftaal verkozen heb.
Zooiets zal zeker de instemming niet weggedragen hebben
van de enkele leeraars, die, niettegenstaande de hedendaagsche
streving van onze taal- en letterkunde, toch in hun oude minachting voor de volkstaal blijven volharden en die minachting
aan hun leerlingen overzetten.
Ik wensch niets vuriger dan dat zij die minachting zouden
afleggen, want een leerstelsel dat op die minachting gebouwd
is, acht ik schadelijk voor hun onderwijs, voor hun leerlingen
en voor onze letterkunde.
.1k zal dan in deze verhandeling de voornaamste gedachten
o y ,-- de volksta g, in die schriften vooruitgezet, trachten nader
te bepalen en de redenen geven waarom ik ze eerst tot de mijne
gemaakt en daarna met voile overtuig;ng aanbevolen heb.

Ik stel voorop dat al wie de gevoelstaal te onderwijzen heeft,
deze moet kennen in haar werking, in haar verscheidenheid
en haar graden. En dat is een onmogelijk iets, indien men de
volkstaal misprijst en ze dientengevolge onachtzaam voorbijgaat.

Waarom?
Wij herhalen hier vat wij vroeger schreven : De gevoelstaal is meer een zaak van natuur dan van beredeneerde oefening.
En waar vindt ge die natuur in haar ongerepte vrijheid, in
haar sappigsten bloei, in haar weelderigsten rijdom?... Diet
in de beschaafde spreektaal, die, om beschaafd te worden, telkens iets van haar losheid en innigheid moet inboeten; niet in
de boeken, die, van verscheiden kanten weerhouden, op hun
beste, maar een naklank geven van 's y olks hartekreten. 0-e
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vindt (he alleen in den mond van 't sprekende yolk : daar spruit
naar omhoog en onverminkt ziedend water recht uit de gloeiencle
diepte; daar is de kunst afwezig, die anders met haar biji de
ongeregelde ontplooiing van den gevoelsboom zou besnoeien;
daar staat geen grammatica met haar berken roede te dreigen.
En gc zoudt die onverminkte en ongekunstelde driftentaal niet
beluisteren, en denken dat er in dit natuurlijk gevoelde en
natuurlijk uitgegalmde Been schoonheidsperels te glanzen
liggen?...
Naar vindt ge meer voorbeelden van verbaasdheid, bewondering en misprijzen clan bij het yolk, dat, tengevolge van zijn
onkunde, geringe ervaring en minder hoogstaande gevoelens,
zijn verwondering uitroept voor duizend dingen, die ander
menschen onverschillig voorbijgaan, of zijn spotstem laat
schateren nog eens voor duizend dingen, die 't niet begrijpt of
verkeerd opvat?
Wie telt, wanneer familieleden en vrienden samenkomen, den
schat van eigen vormen, woorden en uitdrukkingen, die zij
kwistig uitstrooien, am wijzen raad en gesuikerde vermaning-en
nit te deelen, of lucht te geven aan hartelijke genegenheid,
onbeperkt vetrouwen en kittelenden lust tot onschuldige
seherts?...
Het yolk beheerscht en bedwingt weinig of niet zijn gevoelens : het danst en joelt bij vreugde, snauwt en bijt bij ongeduld, tiert en buldert bij gramsehap, en schreeuwt, nog liefst
in voile straat, wat anderen zelfs stil niet zouden willen zeggen.
0 zeker ! de volkstaal is een onuitputtelijke mijn, die steenen
levert voor 't levend en sprekend uitbeelden van de gevoelens
die lispelen of stormen in 't hart van het eenvoudig, het teeder,
het spotziek, het juichend of het brieschend yolk.
0 verwaarloost ze niet, gij die onvervalschte gevoelstaal
wilt kennen: daar vindt ge den stouten draai door de gevoelens
aan den zinnen afgedwongen ; daar ook zooveel spraakkunstige
vormen, waar spraakkunst en stijlleer over zwijgen en die zoo
dikwijls een eigen gevoelstint op de zinnen leggen; daar nog
een uitgebreid woordenhoek der driften, tzij ze honing opdisschen of gal.

— Maar, zegt men, de woorden der volkstaal worden door
velen niet verstaan, ingezien het -verschil van \voordenschat in
de hestaande dialecten.
— Al wie, met waarheidszin en lief de, de volkstaal anderzoekt, bevindt al spoedig dat zij twee onderscheiden soorten van
woorden heeft : een 1' soort die zuiver dialectisch zijn, die men
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Iran gebruiken bij menschen van zijn streek of om aan cen gedachte wat meer plaatselijke kleur te geven; en cen 2de die in
den algemeenen Nederlandschen taalschat zijn opgenomen, die
door iedereen g-ekend zijn of toch kunnen aangeleerd warden,
omdat zij voorkomen in 't Woordenboek der Nederlandsehe
Taal of, voor leerlingen, in een good woordenboek, b. v. Van

Dale.
En gij die tegen de volkstaal ingenomen zit, ke pt gij genoegzaani die 2" soort? Hebt gij daar een onderzoek over ingesteld? Hebt gij er uw studie naar gericht ? Hebt gij er de
aandacht uwer leerlingen op gevest:gd?
0 ! Het aantal woorden dier 2' soort is niet goring, 't is
integendeel zeer groot, wat niet verwonderen moet, als men
den oorsprong en de ontwikkel:ng van het Nederlandsch nagaat.
Het is natuurlijk, zegt Prof. Vercoullie, dat het Nederlandsch
een uitgesproken Vlaamsch k,rakter bez it. (De Taal der 1 71a-

blz. 63.)
Ik. zal bier nederig bekennen dat zelf en mijn medehelper, toen ik 't Waasch, idioticon aan 't uitwerken ging, het
hooge cijfer dier woorden niet kende en ik honderden van onze
zoogemeend dialectische woorden moest ter zijde laten, omdat
ik, spijtig genoeg, naar 't gebruik van dien tijd, enkel een
idiotican en niet, een woordenboek der Wasche taal wou maken.
Om. mijn leerlingen met die woorden nader in tennis te
brengen, deed ik lien een heete letter van hun woordenboek
overloopen, en opschrijven Welke woorden met dezelfcle beteekenis ook- ul bun streek Gebruikt warden; en tclkens waren
verbaasd over de bilge kolommen die zij op het pap:er hadden
gebraclit.
En ik gaf bun den volgenden regel : Gebruikt, zonder
eenige vrees, die woorden, zoolang ge hint en moogt ; zoo=
lang ge kunt, cl.
zoolang de volkstaal n behoorlijk gerieft,
7oolang ge moogt, d. zoolang er geen bijzondere reden bestaat die bet u verbiedi, b. v. kunst, kieschheid of welluidendhcid. En, hebt ge twee min of sneer zinverwante Nederlandsche woorden Nv a a r van het eerste ook in de volkstaal en bet
tweede bijna alleen in de schrijftaal te hooren is, verkiest dan
in den reg-el bet eerste, dus, om een voorbeeld te geven, altijd,
dikwijls en enkel of alleen liever dan steeds, Taak en sleclits.
Zoo woes ik bun een schat van woorden aan die uitmunten door klaarheid, aangezien zij zelf die alle Hagen gebruikten.
Zoo vrijwaarde ik hen, g-ede(Atelik ten minste, tegen de pest
der ongewone, maar ook onbegrepen woorden, die zij vroeger
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Eer en blijde hier en daar uit hun leesboeken haalden, zonder
er de draagwijdte van te kennen, waardoor hun stijl iets was
gelijk een harlekijnskleed, met zinnen zoolang als een el,
maar tevens zoo duister als de lucht bij onweer.
Zoo leerden zij in hun binnenste kijken en vonden er stilLan gedachten en gevoelens, niet van anderen louter nagepraat, maar nit eigen bron geput.
Zoo hielp ik hen meestrijden voor behoud van onzc
woorden, vat ik rneende en nog meen te moeten doen uit eerbied voor de vrouw die ze mij leerde, en nit dankbaarheid
jegens onzen volksman, die, te midden van de afvalligen, zijn
Vlaamsche taal getrouw bleef en van wien alleen « men geen
Frinschman kon maken » (VERCOUILLIE, De Taal der Viawingen, blz. 72). Is 't wonder dat de Hollanders Vlaamsche
woorden voor verouderd of in onbruik vervallen aanzien, als
de Vlamingen hun woorden, alhoewel erkend, niet gebruiken?
En zijn er door die onverschilligheid eh, nalatigheid niet WOOr
den die nu dood heeten, maar levend begraven werden?
— Maar, zou men kunnen opwerpen, zou de veralgemeePing van dit stelsel niet leiden tot een jammerlijke verbreking
der eenheid in de taal, ten koste van zooveel edel pogen verkregen?
— De eenheid is zoo bekrompen niet, als sommigen, kortziehtig, het beweren. De eenheid bestaat geenszins in een zelfde of een zelfden toestand doer Zuid- en door Noordne&Handers met dezelfde woorden voor te stellen. Zoo iets ware
de dood van alle eigenaardigheid en persoonlijkheid in de letterkunde, het ware de spijtige terugkeer tot de zoo hartelijk
verwenschte regeering der gestereotypeerde formules en nitdrukkingen.
De eenheid bestaat in 't gebruik van denzelfden erkenden
woorclenschat, en die verbreekt ge niet, als ge een verstandige_
keus doet in de verzamelingen die ik boven aanwees.
Zoo, zonder de eenhe'd te schaden, is er plaats, zelfs
nimte voor een levendige, aangename, rijke en vruchtbare
'verscheidenheid, waarin Zuid- zoowel als Noordnederlanders
gedachten en gevoelens op eigen, maar voor elk verstaanhare en aandoenlijke wijs, zullen kunnen voorstellen en tot
Baiting brengen.
Men zal er ja, onder anderen, den Westvlaming, den
Noordbrabander en den Noordhollander in herkennen, en wel
meest door de keus van hun affectieve uitdrukkingen ; maar die
verscheidenheid, verbreekt de eenheid niet, zij versiert en verriikt ze integendeel. Zij schenkt bovendien aan de taal een
neer sprekend kenmerk van waarheid en bloeiend leven.
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Immers, terwijl de verstandstaal en bepaald de vaktaal min
of meer eenheid van benamingen vorder1, is er niets dat zooleer de verscheidenheid tot zijn wezen heeft als de gevoelstaal.
Daarin toch beschouwt men bijna altijd de dingen niet objectief, maar subjectief, persoonlijk ; daarin drukt men zich nit
door woorden die dat persoonlijke weergeven, met een kracht
Welke zij te grooten deele halen uit het gebruik dat de sere-kende of schrijvende persoon er van gemaakt heeft.
Zijn er Zuidnederlanders die voor woorden en uitdrukkingen de Noordnederlanders slaafs willen navolgen, dit staat hun
vrij goesting is koop.
Maar zeker is het dat hun navolgen maar een naapen zal
zijn en menige vorm hun onhollandschen oorsprong zal verraden, omdat zij een ander spreektaal gebruiken en hooren. Even
zeker is het dat de Zuidnederlanders den stijl van die schrijvers uitheemsch, droog en dor zullen vinden, vooral omdat zij
er de, verwachte aflectieve woorden niet zullen te hooren krijgen.
Uitdrukkingen zooals een heusche PijP en heusch waar (1)
cep dQ lippen leggen van een Vlaming is voor mij zooveel als
een anachronisme begaan.
Bovendien, onze noorderburen ei3chen niet dat wij voor
woorden en uitdrukkingen hun keus tot de onze zouden maken. Integendeel ! Binnen den wij den kring van den erkenden
woordenschat gunnen zij ons dezelfde vrijheid van beweging
ads die zij zelf genieten. Meer dan een gezaghebbende wider
hen (2) heeft gevraagd, ja, gesmeekt dat wij geen onzer eigenaardigheden zouden prijs geven. En woorden en uitdrukkingen zijn dikwijls eigenaardigheden, dikwijls ook benamingen
van eigenaardigheden, die aan hun naam hun voortbestaan te
danken hebben.
— Maar, merkt men nog op, ge geeft meer dan eens te
erstaan dat woorden die tot de spreektaal behooren, veel meer
(1) Uit Prutske, door STUN STREUVEI,S, biz. 215: Van 't eze1-sehap der twee Hollandsche dames die hier enkele dagen logeerden,
beeft Prutske ook Naar voordeel weten op te doen, en na hun vertrek
komt de aangeworvene wijsheid voor den dag : in eene samenspraak
met Beer heeft Prutske het namelijk over : centrale verwarming, theosophie, retroaetieve kracht en een massa nieuw spraakmateriaal zooals : heusch, leak, vreeselijk verschrikkelijk kalmpjes
luopen en gezellig prates.
(2) Zoo, onder meer anderen, diehter BOUTF,NS, op de vergadering van de Vereeniging der Vlaamsehe letterkundigen in Juli 1925
te 13russel gehouden, drukte de Vlamingen op het hart dat zij hun
eigenaardigheden zouden behouden. T-Tij bezigde het beeld van den
boom met den dubbelen wortel, een uit 't Zuiden en een in 't Noorden.
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gevoelskracht kunnen hebben dan zulke die alleen in de
schrijftaal gebruikt worden. Hoe bewijst ge dit?
Wat voor woorden zijn bet die men in de pen en in de
keel laat, omdat zij te hevig treffen en zouden kwetsen of
bedroeven? 't Zijn 95 op 100 allemaal woorden van de spreektaal, die men dan vervangt door woorden uit de schrijftaal,
omdat deze, minder gebruikt, ook minder aandoen.
Ik zou mij mogen bepalen tot dit eenig bewijs, dat mij aan
de hand gedaan wordt door de practijk van alle gevoelige
menschen, -waaronder ik ook mijn tegensprekers reken.
Maar, ingezien ,de overgroote belangrijkheid van dit vraagstuk voor de gevoelstaal, zal ik mijn hetoog nog aanvullen door
bewijzen getrokken uit de manier waarop wij de woorden der
spreektaal aanleeren en nit hetgene het herhaald gebruik en de
associatie op die woorden bewerken.
De meeste woorden van de spreektaal leeren wij aan, in
't hijwezen van de te benoemen zaak, this door rechtstreeksche
aanschouwing. Dit maakt noodzakelijk op ons een veel dieperen
indruk, dan wanneer wij de woorden leeren kennen alleen door
gissing, bepaling of ornschrijving, zooals het doorgaans gebeurt
met woorden van de schrijftaal.
En door een dieperen indruk ontstaat, nevens een volniaakter beeld, een heviger gevoel, dat later ook heviger zal zijn bij
zijn heropwekking door het woord.
Onder de woorden der spreektaal die wij door rechtstreeksche aanschouwing aanleeren, komen de namen van de
duizend dingen, werken eta hoedanigheden die in het dagelijksch
leven ter sprake komen.
Rekent daar ook bij de woorden die wij vooral en soms
Open leerden door het zinnelijk gevoel dat van de zaken uitgaat, b. v. y uitr, licht, enz-.; ook de namen van aandoeningen
toestanden, geneigdheden en driften die wij leerden op 't oogenblik dat zij in ons bestonden, b. v. blij, ziek, koPPig, kwaad enz.
Door de rechtstreeksche beschouwing die hot woord ten
innigste met de werkelijkheid verbindt, zijn al de woorden, zoo
aangeleerd, uiterst klaar : zij vragen dus, bij herhaling, niet de
minste inspanning vanwege den geest en laten heel de psychische kracht ter beschikking van 't gevoel. De beteekenis der
woorden, antlers aangeleerd, blijft zeer dikwijls onbepaald en
duister.
Terwijl zeer veel woorden der schrijftaal ver en diep in oils
bewustzijn moeten gezocht en opgespoord warden, verschijnen
gewoonlijk die der spreektaal bij den eersten oproep, gclijk
tamme vogels. En hoeveel keeren en in hoeveel omstandigheden
leggen zij alle dagen den hurl bekenden weg of ! Ondertusschen
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geven associatie en gebruik malkander de hand, om bun invloed
op 't gevoel ervan uit te werken.
De woorden zijn, zou men zeggen, van kleverige stof : de
mee verbonden werden, ja heele
begrippen waar zij
gebeurtenissen van het dagelijksch bij Welker verloop zij
gezegd werden, blijven er aan hangen en leggen er hun blijde
of droeve tint op neer.
Zij nemen in zich het gevoelsaccent en (le stemkleur op
waarrnee zij gewoonlijk uitgegalmd worden, en schijnen, na
korten tijd te protesteeren, als die aanwijzers van het hun eigen
gevoel achterwege blijven. Is scheim nog schelm, als men het
woord onverschillig dicteert?
Voor zeer veel woorden van de spreektaal, veel minder en
veel later voor die der schrijftaal, komt er een tijd dat het gevoel
samen met het beeld ontstaat, ja, dat het beeld met het woord
versmolten is en het gevoel, door niets belemmerd, alleen op den
klank ontwaakt.

Maar later nadert voor sommige woorden ook de tijd. 1° dat
er verandering komt in den indruk dien zij maken; dat gebeurt
namelijk met woorden die, eerst deftig en nit fatsoenlijkhe.:d
gebruikt, plat of toch gemeen worden, zoohaast zij ook in de
gemeene volksklassen doordringen. Zoo heb ik in mijn leven die
verandering waargenomen in huisken, vertrek en gemak, die
deftigheidshalve verdrongen werden door kabinet, watercloset
en w. c.
2° dat ,er sleet komt op hun kracht.
I)it uttwea-ksel van 't gebruik geldt voor heel de taal, zooals
voor alle menschenwerk; het tast de woorden aan zoowel van
schrijf- als van spreektaal, en voornamelijk de woorden die jets
overtreffends beteekenen. Indien deze woorden gesproken worden,
kan het verlies van kracht vergoed worden door een kloeker
accent, een hooger toon en de verlenging van een voorname letter=
greep. Wat den superlatief betreft, wij hebben in G. (1) blz. 32
en in W.(2) biz. 43 de veel verschillende wijzen opgegeven waardoor hij krachtig kan nitgedrukt worden. Ik begrijp dan ook niet
waarom sommige schrijvers in dit geval zoo dikwijls Fransche
vvoorden gebruiken, zulke zelfs die haast nooit in onze volkstaal
te hooren zijn. Zijn die schrijvers arm aan zuiver Nederlandsche
woorden? Zijn ze misschien tweetaligen, voor wie de Nederlandsche verzwakt zijn en de Fransche hun voile kracht hebben ?...
( n Het Gevoel in de Spraakkunst. Vers1 en Med. 1923.
Eenige Wenken. Versl. en Med. 1925.

(2)
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Maar wat voelen de gewone lezers die geen Fransch kennen, bil
uitdrukkingen zooals energieke volharding, macaber vertoon,

Pregnant verhaal, penibele afwezigheid, grandioos effect, limPiede complicatie en honderd andere, die dagelijks in nieuwsbladen voorkomen en de jonkheid, altijd op buitensporigheid
verzot, tot spijtige navolging bekoren?
Zoo worden wij er nu toe gebracht te spreken over een ander
bezwaar dat men tegen de volkstaal inbrengt.
— De beeldspraak van de volkstaal, beweert men, is heel en
gansch versleten en kan onze leerlingen niet dienstig zijn.
— Versleten noemen mijn tegensprekers, meen ik, al de
figuurlijke uitdrukkingen die geen beeld, zelfs geen gevoel van
beeld in de verbeelding wekken.
Maar zoo zijn er honderden zoowel in de schrijftaal, die heel
de genegenheid mijner tegenstanders geniet, als in de volkstaal,
die zij versmaden.
Niet wonder ! Bid 't gebruik van een figuurlijke uitdrukking
kan er nooit een beeld of een gevoel van beeld vetrijzen, tenzij
men ook haar eigen beteekenis eenigszins kent, waardoor men
dan de vergelijking ziet of toch eenigszins voelt.
En die beteekenis van de figuurlijke uitdrukkingen achter-,
halen is geen klein bier ! Want de taal is een museum, dat
kwieen bevat t it verleden tip den. Zoo heeft zij gezegden die anti_
leend zijn o. a. aan het vroeger rechtswezen en het Tiddenvezen,
aan bijgeloof en mythologie, aan Dude zeden, gewoonten en
gebruiken.
Voorbeelden : Van de alven geleid, een bullebak, den dram

steken, geradbraakt zijn, te hooi en te gras, aan de kaak stellen,
kap en keuvel wagen, veel op zijn kerfstok hebben, door de
viand vallen, van de mare bereden, een nachtmerrie, de Poppen
zijn aan 't dansen, oi) een schopstoel zitten, het spel komt op
den wagen den staf over iets breken, enz.
De oorprong van zulke uitdrukkingen is alleen bekend bij
etymologen, oudheidkundigen en folkloristen, die er een bijzonclete studie van maakten. En nog staan die gedurig voor raadsels,
die ze nog niet kunnen, of durven oplossen (1) .
Voor gewone menschen, waaronder ik het grootste getal
leerlingen en wellicht ook zekere leeraars mag rekenen, is de
eigen beteekenis van dergelijke uitdrukkingen een onbekend
iets; de oorsproinkelijk figuurlijke is voor hen de eigen en heeft
dikwijls, al is haar vorm concreet, enkel nog de waarde van een
abstracte uitdrukking.
(1) Zie Dr. SToETT's

en Geregden.

Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen,
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Even, onbekend voor velen is de oorsprong van ettelijke uitdrukkingen ontleend aan bijbel en oude geschiedenis.
Voorbeelden : Den dans ontspringen, een geteekende,
gouden kalf aanbidden, den knoop doorhakken, een Pyrrhics-

overwinning, een prof eet die brood eet, SisyPusarbeid, de teerling is geworPen, een zondebok, bet zwaard van Damocles, cm_
Zelfs mogen daarbij geteld warden veel uitdrukkingen ontleend aan hedendaagsche ambachten en bezigheden, waarvan
een aantal menschen de werken en den woordenschat niet
genoegzaam kennen.
Zulke zijn : Zijn driften bot vieren, in den hack zijn, ovel

een zelfden kam geschoren zijn, oh dezelfde leest geschoeid zijn,
op de keper beschouwen, de loef afsteken, de molen is door de
_Tang, het ondersPit delven, overstuvr zijn, lout rieken, uit zijn
lood geslagen zijn, korte metten maken, op sleeptouw nemen,
0117 staPel looPen, schering en inslag, enz.
Ja, deze en andere dergelijke gezegden kan een bekwaani
leeraar veTklaren. Maar men denke niet dat er, na een vluchtigen
uitleg, onvermijdelijk iets van een beeld zal ontstaan.
Moet ik nu ook nog spreken van de ontelbare uitdrukkingen
die uit volkshumor geboren zijn en waarvan er zoovele onoplosbaar schijnen?
Men begrijpt dus dat er honderden figuurlijke spreekwijzen
zijn die geen beeld, zelfs geen gevoel van beeld verwekken, omdat hun eigen beteekenis niet of niet genoegzaam bekend is.
Daarnevens is er nog, weer zoowel in de schrijf- als in de
spreektaal, een heel stel uitdrukkingen die door het menigvuldig
gebruik dat sprekers en schrijvers er van maken, zoodanig vet,
oleekt zijn dat er spontaan geen beeld meer verschijnt. wij zegg-en sPontaan, want bij eenig nadenken, ziet men licht de overdracht. Door het dagelijksch gebruik van die uitdrukkingen heeft
.de gcest ze vereenvoudigd : onder den uitorlijken vorm der figuur
leest hij rechtstreeks, zonder vergelijking, de bedoelde gedachte.
Vermits het herhaald gebruik de oorzaak van dit verschijnsel
is, inoet het voor idler blijken dat sommige uitdrukkingen, voor
de leeraars reeds verbleekt, toch voor de leerlingen nog weinig
of niet zijn afgesleten. Ik herinner mij nog good dat in mijn
jonge jaren bij eenige gezegden in mijn hoofd een beeld opkwam
dat nu geheel wegblijft. Aan een anderen kart mogen wij de
taal b. V. van VONDEL niet beoordeelen volgens den hedendaagschen toestand van onze woorden : veel uitdrukkingen die nu
oud en versleten zijn, konden toen nog jong en kloek heeten.
Voorbeelden die in mij geen beeld wekken : Haarkliever,

muggenzifter, slangevel, smeerlap, een pest, een bittere
boe.iend verhaal, berokkenen, aansporen, prikkelen, ?ich

ilal1C11,
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Owinden, lzet gezag ondertztipzen, in duigen vallen, dausen
gelijk er geschuijeld 7cordt, het hazenPad kiezen, veel noten op
zijn zang hebben, zijn hart oPeten, in weelde Baden, enz.
Maar men zegge niet dat die uitdrukkingen van de aangegeven soorten de leerlingen niet dienstig kunnen zijn
Hoe afgesleten zij ook zijn, al is alle schim van beeld er
uit weg, toch, voor zooveel zij vroeger als figuur affectief waren,
leeft er nog de gunstige of de ongunstige indruk door het uitgestorven beeld er in neergelegd ; het zijn, zooals ik vroeger
sprak over de symbolen, het zijn vazen die, zelfs ledig, den
reuk behouden van het vocht dat er in was.
Niet alleen den reuk, maar ook de kleur van het vocht behouden zij. Vroeger dienden zij misschien als echte figuren,
om den stijl fraaier, rijker en letterkundig schooner te maken.
Nu, nu helpen zij nog om 't gewone spreken en schrijven zekere
kenmerkende hoedanigheden bij te zetten.
Want dat zij in den omgang gebruikt en bewaard bleven,
bewijst wel, dat zij aan 't yolk diensten bewijzen in zijn gewooii
spreken en schrijven, waarin het, behalve soms begrijpelijkheid,,

vooral aandoenlijkheid, kracht en hartelijkheid, maar nooit let.
terkundige schoonheid nastreeft.
Ze zijn dus nuttig in de gevoelstaal, die ook wel tot cTe
letterkunde behoort. Dc verbeelding treffen is goed, maar ondertr,sschen het gevoel verwaarloozen is verkeerd. Volgens mijn
bescheiden meening, schiet de letterkundige den hoogsten vogel
af, wanneer ander de kahne bewaking van de rede, verbeelding en gevoel tevens in roering brengt.
Maar diezelfde uitdrukkingen zijn ook een geschikte grondstof om rechtstreeks of onrechtstreeks de leerlingen in de letterkunde op te leiden.
Wil de leeraar nu en dan zulke die verbleekt zijn, door
eenige woorden verklaren of de er in besloten vergelijking doen
opzoeken, dan wekt hij natuurlijk in den geest der toehoorders
een beeld dat zij vroeger niet opmerkten en nu elders kunnen
toepassen.
Hid kan bun ook Icel.-en hoe zij veel dier afgesleten uitdrukkingen kunnen verfrisschen door een kleine wijziging in hun
gewonen vorm, « door een tintje of een haaltje », gelijk Burgersdijk zegt, zoodat zij weer de verbeelding treffen.
Dit zijn dan ja, geen nienwe beelden, 't zijn enkel vernieuwde.
Mogen de studenten daar gebruik van maken?... Luistert
wat H. Van Wijnendaele laatst geschreven heeft : In 1899 verscheen mijne eerste Zonde : « De klacht eener moeder ». 't Was
'n heel romantiek Bingen, met sterke kleuren.... alles in waterverf
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' t was van 'ii jongen die in zee ging, en oinkwam ; 't slot
\I. as aangrijpend :
« Frans kwam niet terug ! ....
In moeder stierf !
als ctiep van binnen in m'n geweten keek, dan kwam ik
tot 'n vreeselijke ontdekking : een vierde van die klacht was
gestolen goed ; een vierde omwerking van andermans dingen ;
een vierde groen hout, en 't ander was van mij !. » Zou men dat,
met nog eenige verzwaring er bij, niet moeten zeggen van meest
al de opstellen die binnengebracht worden?... leder leeraar dus
die, door ondervinding, geleerd heeft de kracht en den werklust zijner jongens niet te overschatten, zal reeds zeer teweden
zijn, indien er sornmige zich willen inspannen, om niet alleen
oude en afgezaagde figuren te geven, zooals de meesten doen,
maar die oude door kleine bijvoegsels en lichte wijzigingen te
verjongen en nieuw leven in te blazen.
Daarbij, zelfs de beste schrijvers doen dat.
Zoo spreekt Bally 1) daarover :
«Le style ne fait lc plus souvent que reprendre et «esthetiser»
lc procede du langage courant ; dans le cas particulier, le style se
contente frequemment de faire revivre, de rendre plus plastiques
les images de la langue courante. Rien de plus ordinaire que l'expression « Cela ne fait pas l'ombre d'un doute », mais elk
Arend une tournure litteraire et consciente sous la forme suivante« Sur ce qui est une fois prouve, nulle ombre de doute ne peut
se projeter »; « Une idee me Passe par la téte » est du langage
courant ; mais Lo.ti dira : « L'eclair d'intelligence qui avail passe
sous son crane bas et ferme venait de s'eteindre. Les plus belles
images des poetes ne sont souvent que des rajeunissements; on
dit couramment « Le cceur vows saigne a un pareil spectacle »;
mais V. Hugo seul a pu dire :
L'air etait plein d'encens et les pres de verdures,
Quand i1 revit ces lieux oil, par tant de blessures,

Son cceur s'est rePandu. »
Men zegge dus niet dat de versleten beeldspraak van de
volkstaal de leerlingen niet dienstig kan zijn. En nog minder
mag gezeid dat heel en gansch die beeldspraak versleten is.
Heel en gansch versleten !... Hoe zou dat kunnen, vermits
het y olk er alle dagen en in alle streken splinternieuwe smeedt?
Daar het yolk leeft, veranderen zijn gevoelens en gedachten,
(1) Traite de stylistique francaise,

p. 200.

groeit zijn ervaring en zijn kennis; en voor al die veraiideringeii
en die aanwinsten, spreekt het zijn geest en zijn hart uit, zeer
dikwijls onder een figuurlijken vorm. Dien vorm kiest het, niet
uit dichterlijken aandrang, maar uit noodwendigheid : omdat
zijn woordenvoorraad niet ver genoeg reikt om die nieuwigheaen
te benoemen, ook omdat het niet gewoon is te abstraheeren en
blijft hangen aan het concrete But door zijn zinnen wprd opgenomen.
Elkeen onder het yolk is dus dichter, natuurlijk in verschil-:
lenden graad. En daar zijn er die, al lossen zij kolen, al zien
zij zwart van 't stof, van tusschen hun blinkende tanden, vluk
zonder denken en mild zonder sparen, fonkelnieuwe figuren
laten huppelen die zoo teekenend en' schilderend zijn dat de
menigte en zelfs de letterkundige ze gretig tot de hunne maken.
Terwijl ik vroeger bij de werklieden stond en hun onbedwongen gesprekken afluisterde, was ik meer dan eens verbaasd over hun beeldenrijk praten en schertsen, en ik zei dikwijls in mij zelven : Daar staan dichters, maar zij weten 't niet !
Ja, 't is waar en 't blijft waar : Poeta nascitur! Dichter zijn
is een begaafdheid, die kan neerkomen in de wieg zoowel bij
een armen wroeter als bij een kasteelheer. En ligt ze in de wieg
niet, 't is ijdel er naar te wachten ; de school kan ze richten,
zuiveren en ontwikkelen, ze instorten niet. Rogge, ook door
selectie verkregen, zal geen tarwekorrels voortbrengen. Meester
en school zaaien hier niet, ze helpen alleen tot ontkieming en
ontplooiing.
Wel zouden oppervlakkige toeschouwers de wereld waaruit
het yolk zijn beelden haalt, voor zeer beperkt kunnen aanzien,
omdat het weinig wetenschap bezit ; maar de wetenschap levert
haast geen bruikbare stof tot letterkundige beelden. « Alice, zoo
las ik in een feuilleton, was voor hem even onmisbaar als zuurstof. » Hoe droog is dat voor elk ! Hoe duister voor velen !
Eigenlijk is die wereld zeer uitgestrekt en rijk. 't Zou te
lang Buren die te beschrijven. Maar wie, gelijk de man uit het
yolk, die uiteraard gezellig is, gaat met duizenden menschen
vertrouwelijk om? wie, gelijk hij Wiens woning incest buiten
staat, kent de wijde natuur, die schatkamer der poezie, met
haar groene en goudgele velden, met haar zoete geuren van
bosdh en weide, met haar blader- en schaduwrijke boomen,
waarin bekende vogeltjes en insecten fluiten en gonzen, met
haar wisselkleurige lucht, die voor hem de bode is van„donder
of regen, van zon of vorst?
Maar ik mag niet vergeten hier ook te spreken van de
ambachten die hij uitoefent. Die zijn eigenlijk de zijne, op die
staan zijn gedachten, van die is zijn hart vol, die brengt hij
over in zijn geprekken, die past hij toe op zijn en andermans
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leven. 0 hoeveel bladzijden zouden er wegvallen tilt de schrijftaal , moest deze afstand doen van al wat zij ging oogsten op
den eigen anker van het yolk !
In een artikel getiteld Mosselen met Citroenen (De Stan.
daard, 7 Aug. 1926.) staat 'bet volgende : « Het taaltje van de
mosselwijven, meneer ! Heerlijk ! Wat een kleur en wat een
rijkdom, wat een macht van figuren waarnevens Paul Van
Ostayen en Brunclair en Van den ()ever maar kadodderkens zijn:
er zit spek en zout, azijn en citroen, peperkoek en gueuze, anker
en zonne, in de taal van de mosselwijven. »
Ik ging voorbij een metser die een steen met zijn truweel
afhoekte en daarhij zijn hand kwetste. Ik vroeg hem : Vriend,
doet uw hand geen zeer? 0 ! antwoordde hij, glimlachen -d, 't is
niet erg, 't is maar 't bezetsel dat er af is.
Zoo trekt ieder werkman figuren uit zijn ambacbt. 0 neen !
bet talent van Kasper Oom 1) is niet dood : bet leeft voort en
bloeit in den geest, in bet hart, in den mond van onze duizenden
werklieden, burgers en boeren.
En de eene weet dikwijls van den andere niet, van daar de
menigvuldigheid der figuren voor een en dezelfde gedachte.
Hij zal u nog overlevcn, schertsend gezeid, wordt in 't Land
van Waas vertaald door : Hij zal met WU, beenen nog notes
knuPPelen; en in Zwarte Pokken, van ED. VERmEtTLEN beet
het : Tlii zal met uw hoofd nog Putje bollen. Nutteloos werk
verrichten beet water PomPen in een mande, een, beenhouwers

reis doen, den moor wasschen, een naald in den hooilas zocken,
water naar de zee dragen, zijn Peer naar de musschen verschieten. Van twee die niet deugen, zegt men : 't Is wel dat er 'een
twee stallen mee beklad zijn, de lot verwijt den ketel dat hij
zwart is, 't een is vuile boler en 't ander vuile visch, 't zijn
twee natte zakken te daar, ze ziju met hetzelfde saP overgoirn,
ze gaan mank aan hetzelfde been, enz.
Wat zoudt ge dan beweren dat de beeldspraak van het yolk
heel en gansch versleten is ! Caat er bij en luistert er naar en

ge doet al spoedig een rijken oogst van kersversche Ivelden op.
Nog zou men 't vo l gende kunnen opwerpen Wat zegt ge
van al het gemeene en platte dat de volkstaal zoo overvlo2dig
bevat ? Is er daar wel iets clef tics in?
Uit den worm alleen van (lie vraag klinkt luide minacliting voor het y olk en onbekendheid met zijn taal.
't Is bet Nvoord van hen die ver van het yolk af leven, die
zich te hoog boven het yolk verlieven achten om er
(1)

Kasper Ohm un ick.

van Brinckinan. vertaald door Dr. I,.

SCHARPJ en uitgegeven door het rJavidsfonds.
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mee om te gaan, die hun oogen uitkijken op zijn gebreken en
ze toenijpen voor zijn deugden, die uitgaan van uitzonderingen,
om zich dan het recht toe te eigenen heel de menigte te veroordeelen en te misprijzen.
En laat mij toe, als vriend van den werkman, het diep te
betreuren dat er, ongelukkig ! schrijvers zijn die op deze beschamende uitzonderingen azen gelijk kraaien op een kreng.
's Avonds, met den hoed laag ingedrukt, om niet gekend
te zijn, sluipen zij een kroeg van een groote stad binnen, om
hun ooren den kost te geven aan de ruwe taal van zatte en
twistzieke sjouwers !1)
Ja, de tweeden zoowel als de e,l-sten kunnen meenen dat de
volkstaal een hutspot van grofheclen is, en de volksman (Mu
maar in werkelijkheid is uitgebeeld, wanneer hij rauwheden nitbraakt, met vloeken doorspekt.
Maar neen ! geen van beiden kennen de volkstaal : zij beoordeelen den wijn dien ons yolk te drinken geeft, naar den
droesem die van onderen in 't vat is.
Welk is in de volkstaal de verhouding tusschen het edele
en het platte. Er is, denk ik, nog veel minder plat in dan er
zemelen zijn in 't gemalen koren.
Die bevestiging zal niet tegengesproken werden door de
opstellers van onze idioticons, die door de tank die zij op zich
genomen hadden, in de geleg-enheid waren met alle soorten van
lieden over ontelbare zaken te spreken ; — ook niet door zoovelen die, uit een minderen stand geboren, nu in de maatscihappij
g-eklommen zijn en fier zullen verklaren dat er in hun huis, al
word er gelachen, geschertst, berispt en gestraft, nooit een
onbetamelijk Nvoord geklonken heeft ; ook niet door de duizenden Vlaamsche menschen, die, nit christelijke deftigheid, hun
lippen door platte en onfatsoenlijke reden niet willen bezoedelen.
Die bevestiging is zelfs een zaak die uitgemaakt is door
onze talrijk volksschrijvers, met Conscience aan het hoofd, die
een groat deel en soms het beste van hun stijl nit de volkstaal
putten ; door de honderden edele uitdrukkingen die in de verschillende idioticons zijn opgenomen; ,door de duizenden deftige, kernige, kleurige en pakkende volksgezegclen, die waardig
geacht werden uitgestald te werden in ons taalmuseum, bet
Woordenboek der Nederlandsche Taal. 1)
Heeren leeraars, leest, zoekt en snuffelt dikwiils in de idioticons en in 't Woordenboek der Nederlandsche Taal. De men
(1 )En die taal, helaas ! wordt licht overgenomen door leerlingen,
die denken te molten gebruiken al wat gedrukt is.
(1) 0! zooveel meer dan vroeger.
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daaraan besteed, zullen niet nutteloos zijn : ge zult er voedsel
in vinden voor uw geest, die er dieper in de taal zal door zien,
en voor uw hart, dat er zal door verkwikt worden.

De niet onedele woorden en uitdrukkingen der volkstaal
zijn nochtans niet allemaal even gebruikelijk. Een bakker zou
zeggen : nevens dons is er ook kriel bij.
Door kriel willen wij de woorden en uitdrukkingen beduiden die, zonder onedel te zijn, gemeenzaam heeten en niet in
alle omstandigheden rnogen gebruikt worden.
Bij 't hooren van lbet woord ,gelneenzaine, zouden er onder
mijn tegensprekers kunnen te vinden zijn die minachtend hun
schouders ophalen en hun lippen tot een glimlach plooien.
Want in de stukken die zij uitleggen, in de opstellen die zij
geven, in de lezingen die zij aanbevelen, houden zij ten zeerste
van het streng ernstige, waarbij geen lach, maar stijfheid past;
— van het buitengewone, dat nooit door de leerlingen nerd
waargenomen ; -- van het plechtige en ceremonieele, dat het
hart koud laat en tot bombast leidt; kortorn, van onderwerpen
die aan 't actueele leven der studenten gansch vreemd zijn en
misschien nooit in de toekomst zullen kunnen toegepast.
wij willen, zeggen zij, letterkundigen vormen.
Het doel is goed, al ben ik niet ingenomen met de ertoe
gebruikte middelen ; 't is goed, maar volledig is 't niet.
Moeten de jongelingen niet tot sociabele menschen opgeleid? Dat, dat is van zeer groot belang voor alien, terwiji er van
vijf en twintig studenten hoogstens drie aanleg hebben tot
de letterkunde, die later misschien door geen enkelen ?al beoefend warden.
Maar al de vijf en twintig zullen met hun medemenschen
moeten omgaan, zij zullen een gezelschap zoeken en aan (lit
gezelschap behagen, indien zij, ook in de taalles, de kunst aangeleerd hebben gemeenzaam te spreken.
Tot hiertoe zijn er niet velen die dat kunnen.
Onze collega VERCOTTI,LIE betreurt « dat enkele onder de
jongeren 'hun spraak op een gemaakte wijze meenen te moeten
hollandiseeren, wat op den onbevangene denzelfden onaange
namen indruk maakt als het franskiljoneeren van hen, die van
een verblijf van over Quievrain terugkomen « en pincant lour
francais ». (De Taal der Viamingen, blz. 91.)
En ik betreur bovendien dat zoovele onder die jongeren van
goeden wil door hun ongewone woordenkeus in een kleinen
vriendenkring zich aanstellen als redenaars voor een groot pm
bliek en daardoor uit het gezelschap de hartelijkheid barmen
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Niet enkel in dialect, ook in beschaafde taal moet- men
kluchten- en grappen smakelijk kunnen vertellen, onschuldig
schertsen, driftig en toch fatsoenlijk redeneeren en strijden.
Hoe kan men dat aanleeren?
Vooral door nu en dan, gesproken of geschreven, onderwerpen te behandelen waarin alleen de gemeenzame taal te huis
behoort, b.v. koddige verhalen, persponlijke ondervindingen der
studenten, huiselijke tafereeltjes, beschrijvingen van volksvermaken, gesprekken tusschen werklieden, redetwisten over gewone zaken, enz.
En wat verstadt men onder gemeenzame taal ? 't Is, volgens
't W. der Ned. T., 1) « de taal waarin men zich onbedwongen,
los en vrij uitdrukt, als in den omgang met vertrouwde vrienden ».
En een gemeenzame taal bestaat noodzakelijk uit gemeenzame uitdrukkingen, dat zijn, zegt het W. der Ned. T. 1) zulke
die men in het dagelijksch gesprek onder vertrouwde vrienden
bezigt, maar die niet passen in den hoogeren stiji of wanneer
men spreekt tot personen van hoogeren rang. »
En die uitdrukkingen vindt men alleen in de volkstaal en
niet in de woordenhoeken ; want waar deze de vermelding gemeenzaam achter woorden opgeven, geldt dit gemeenlijk maar
voor zekere streken waar zij veel gebezigd worden, terwijl zij
elders allesbehalve gemeenzaam klinken. Zoo b.v. ginnegabben
en soehatten (V. DALE).
(W. der Ned,
Zij dus die de volkstaal minachten en haar ongebruikt
laten, leiden hun studenten van den weg of om een gemeenzame
taal te leeren ; vandaar dat zoovelen onder hen, als zij met
vrienden beschaafd willen spreken, te plechtigen toon aanslaan,
terwij1 anderen in puur dialect vervallen, omdat zij voelen dat de
taal die zij zouden gebruiken, de noodige losheid en gemoedelijkheid mist.
De beschaafde spreektaal staat tusschen de schrijftaal en
bet dialect, en 't is noodig dat die drie in de klas duidelijk
onderscheiden worden ; daarom moet de leeraar elke gunstige
gelegenheid waarnemen om, samen met zijn studenten, onze
woorden en uitdrukkingen te rangschikken, volgens dat zij tot
de schrijfaal, tot de spreektaal of enkel tot het dialect behooren.
Ik duid daartoe hier eenige nuttige oefeningen aan.
Zet een stuk in deftigen stijl zooveel mogelijk in gemeenzame taal over. — Vertaal een gedicht in gewoon proza. Veryang een gegeven reeks uitdrukkingen nit de schrijftaal door
andere uit de spreektaal, en omgekeerd.
Zoek nit een stuk
(1) In voce

Gemeenzaam.

- 879 de woorden en uitdrukkingen 1° van de spreektaal, 2° van de
schrijftaal, 3° van den verheven stijl.
Van allergrootste belang is het dat, telkens als de leerlingen in hun opstellen of gesprekken eenige plat- of grofheid
gebruiken, men ze him altiid doe oPmerken en vervangen door
f atsoenlijke zegswijzen; zoo wordt ten zeerste hun gevoel vetfijnd en hun smaak gezuiverd.

Hier ben ik aan 't einde van mijn taak.
Heb ik in den loop mijner beschouwingen mijn tegensprekers tot betere gevoelens jegens de volkstaal kunnen brengen?...
fk hoop het, en ga in gedachten naar de Kempische heide die,
bovenop gezien, een treurige en onvruchthare vlakte was, totdat men begon onder haar zandlaag to graven en kostbare kolen
ontdekte.
Zoo, zoo hadden zij van de volkstaal maar een oppervlakkige
gedachte, en nu zij die beter kennen, weten zij dat er daar
schatten liggen, schatten van licht voor den geest en schatten
van vuur voor het hart.
Dan, het client gezegd, ieder tijd drukte zijn zegel op de
taal, en dat zal ook de onze doen, die een democratische tijd is.
Het yolk is sterker dan ooit door zijn organisatie, zijn pers en
zijn afgevaardigden in gemeente- en provincieraad, in Tamer
en Senaat. Natuurlijk zal het zijn taal doen gelden en in de
schrijftaal zoowel als in de besclhaafde spreektaal doen dringen.
De vloed komt op, machtig reeds en straks on-weerstaanbaar : wie niet meevaart, wordt er door meegesleept, ook tegen
wil en dank !

VAN DE VEN -HEREMANE-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche faal e*
Wetenschap te bevorderen; door het uitgeven,- in het Nederlandsch, van nieuwe Werken over Natuur- of Geneeskundige
Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van
den Ingenieur. n
llerhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
_werken ,op, het gebied dezer verschillende vakkern ter uitgave
ingewacht. Ingezongen verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Co,nmissie tioor Nieuwere Taal en Letteren.- Na kennismaking''ian
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*
**
KAREL BOURY FONDS.
-

-

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

-

Pater J. SALSMANS-FONDS.

-

-

Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909,
houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijk(
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 liet uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitge
-ren van ingezonden werken- op liet gebied der Nederlandsche taalkunde
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op hel
gebied der Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liter•
gie, zedeleer, catechese, homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke
liederen - en gedichten, ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen o)
van studiereizen welke tot liet voorbereiden van uitgaven als de onder
tittera a en b genoemde, noodzakelijk worden bevonden.
d) hetzij tot liet bekostigen van de illustratie van reeds door de
kademie ondernomen uitgaven i7 den aard van de onder littera e en h
-

renoemde.

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

ACHTSTE TIJDVAK :

1926-1927.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretarie ingezonden worden.

1)e wecistriid is beperkt tot de werken, die in dew idol)
'pan elk tweejarig tijdva!_ uitgegeven of geschreven werden.

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

Bela r,,vlr ebbcnden worden verzocht, twee exemplaren van
hun werk of werken, bij c,:en Bestendigen Secretaris, ter Academie, K ningstraat, IX, te Gent (met vermelding op het adres •
Voor den Aug. Beernaert briis), in te zenden
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I° Verslag over de vergadering

2° De Nederlandsche vertaling van het «- Pomerium Spirituals »
-

van Hendrik Utenbogaerdc (Pomerius) — « De bogaerl der
gewercken gods »,- door M. LEONARD WILLEMS, werkend

lid der Academie
3° Een perkamenten hschfragment, door Dr. D. A.
4° Register

STRACKE S.
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J 900
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Vergadering van 15 December 1926
Nemen plaats aan de bestuurstafel, de HH. Prof. Dr. L
SCHARPA, bestuurder, en Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE, wn.

secretaris;
Zijn verder aanwezig, de heeren : Dr. L. SIMONS, Kan. Dr.
J. MUYLDERMANS, Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, FRANK
LATEuR, Prof. Dr. J. MANSION, 0. WATTEZ, Prof. Dr. J.
VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLFMS, J. JACOBS, Prof. Dr.
J. PERSYN, Prof. Dr. SABRE, HERMAN TEIRLINCK, Prof. Dr.
A. VAN HOONACKER en J. SALMANS S. I., werkende leden;
de heer Prof. Dr. R. VERDEVEN, brief wisselend lid.
Lieten zich k er ontschulaigen : de HH. Prof. Dr. A. VERMEYLEN, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris
en G. SEGERS, werkend lid.
Bij het openen der vergadering deelt Prof. Dr. VANDEVELDE
mede, dat de heer Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris, door
ongesteldheid verhinderd is de vergadering bij te wonen, en hem,
ingevolge art. 15 van het Instellingsbesluit der Academie, verzocht heeft als secretaris te willen fungecren.
**
De wn. secretaris leest het verslag over de Novembervergadering; het wordt goedgekeurd.
*
**

Prof. Vercoullie, eere=doctor der Universiteit van Utrecht.
De wn. secretaris geeft mededeeling xian een brief van 7 December, waarbij de Senaat der Rijksuniversiteit van Utrecht laat
weten, dat aan Prof. J. VERCOUI4LIE, werkend lid, het eeredoctoraat in de Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte werd
toegekend. — De bestuurder wenscht den beer VERCOULLIE
geluk met deze onderscheiding. (Toejuichingen.)
*
**

Prof. Vercoullie, professor emeritus. — De wn. secretaris
deelt verder mede dat aan Prof. VERCOULLIE, met bedankingen
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van de Regeering, het emeritaat werd toegekend, en spreekt den
wensch uit, dat hij een zoo lange als welverdiende rust moge
genieten. (Alg. instemming.)
**

AANGEBODEN BOEKEN.
Door de Regeering :
Universite de Gand. Recueil de Travaux publies par la Faculte
de Philosophie et Lettres. 58 e fasc. : De dichter Justus de Harduijn
(1582-16“). Een biographische en letterkundige studie, in den universitairen wedstrijd van 1922-1924 met goud bekroond, door Dr. 0.
DAmBRE.
Royaume de Belgique. Ministere de 1'Industrie et du Travail.
Annuaire de la Legislation du Travail. Annee 1914 a 1919. Tome IV.
Le llusee beige. 15 juillet 1926.
Bulletin bibliographique et pedagogiqzte du Musee beige. Juillet-octobre 1926.
Door de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam :
De volgende proefschriften:
HEYDE (K. VAN DER), Composita en Vcrbaal Aspect bij Plautus.
JANSONIUS (K.), Some aspects of Business life.
MERwE (J. P. VAN DER), Die Kaap onder die Bataafse Republiek.
KOK (BERTHA LOUISE DE), Guibourg et quelques autres figures

dc femmes dans les plus anciennes chansons de geste.
HEERE (W. R.), Frederic le Play en zijne volgelingen. De methocle der monographieen.
HAAS (M. DF,) , Bossche scholen van 1629 tot 1795.
PosTmx (JELLE) , Tennyson as seen by his parodists.
LEEUW (W. J. A. DE), Het Painansch contract.
WIETEN (A. A. S.), Mrs. Radcliffe. Her Relation towards romanticisme.
JAPIKSE (Cornelia Geertrui Hendrika), The dramas of Alfred Lord
Tennyson.
THIEL (M. A.), La figure de Sara et sa Representation darts la
Litterature dramatique francaise.
MICHELON (H.), The Jew in early english Literature.
VIES (Jos.), Le roman picaresque hollandais des XVII° et XVIII°
siecles et ses modeles espagnols et francais.
PRESSER (J.), Das Bitch «De tribus impostoribus » (von den drei
Betriigern).
RAALTE (D. L. VAN) , L'ceuvre d'Edouard Rod.
ZWAGER (N.), Glimpses of Ben Jonson's London.
HoorT (B. H. VAN ' T) , Das holltindische Volksbuch vom Doktor
Faust.
ELLERBROEK (G. G.), Observations sur la langue de l'histobre uni-verselle de Theodore-Agrippa d'Aubigne.
MAVINGA (J. C. A.), Les nouvelles ecclesiastiques clans leur lutte
zontre l'esprit philosophique.

— 883 -MF,IJBOOM (ADR.) , Die Pilgerfahrt des treiumenden MOnchs.
PATTIST (M. J.) ,

Ausonius als Christen.

ARKEL (J. A. VAN), De howling van czen Ratdpensionaris Simon
van Slingelandt tegenover het Huis van Oranje.
Mou (W. H.), Ueber den Einfluss der lateinischen Vagantendichtung auf die Lyrik IValters von der Vogetzeleide and die seiner
Epigonen int 13. jahrhundert.
JONGH (I. DE) , De Praepositionis HOPE usu et significatione a;Pud
Cassium Dionem.
RAPTSCHINSKY (BORIS) , Peter de Groote in Hollaind in 1697-1698.
GUITTART (L. J.), De intonatie van het Nederlands met inbegrip
van een vergelijking met de Engelse intonatie.
DEKKER (G.), Die invloed van Keats en Shelly in Nederland gedurende die Negentiende eeu.
YPERLAAN ( J. C.) , Les traductions hollandaises des poesies lyriques de Victor Hugo jusqu'en 1885.
DUBOSQ (Y. Z.), Le livre francais et son commerce en Hollande
de 1750 a 1780.
PHILIPS (F. C. A.), Friedrich Nicolais literarische Bestrebungen.
LEVELT (Mr. H. J.), Correspondentieovereenkomsten in het internationaal privaatrecht.
BRUGMANS (I. J .) , De arbeidende klasse in Nederlana in de
19e eeuw (1813-1870).
BOTHA (PHILIP R.), Die staatkundige ontwikkeling van die SuidAfrikaanse Republiek onder Kruger en Leyds. Transvaal 1844-1899.
'rEx (Mr. JAN DEN) , Locke en Spinoza over de tolerantic.

JANSSENS (L. 13. A. M.), Het aanbou.
SCHMID ( J. J. VON) , Staatsrechtwetenchap en sociologic.
VRIES (A. L. DE), De exterriotaliteit van ltet faillissement in het
internationaal privaatrecht.
BOOGAERT (H. S.), Problemen nit de Physiologie en chirurgie van
de galblaas.
JONG (J. H. DE) , Acute pancreasnecrose.
BRUIN (M. DC), Over de prognose van IVIiliair-tuberculose.
BRAAM VAN VLOTEN (P. VAN) , Over het kweeken van den Gonococcus Neisseri.
SCHEFFER (H. K.), Over schouderliggingetz.
HOLLMAN (E. C. M. J.), Over de Quantitatieve Bepaling van
Morphine in Opium.
Dc algebraiese grondslagen der meetWAE It DEN (B. L. VAN DER)
kunde van het aantal.
DoNKER (H. J.), De potentiaalsprong tusschen ^ etaal en electrolyt. De overspanning bij electrolytische waterstofontwikkeling. De
corrosie van metalen.
ELLEBROEK (J.), De invloed der temperatztur op geadsorbeerde gaslagen en op de optische constanten bij kwik.
KRAAY (G. M.), De inwerking van natriummetlzylaat op eenige
derivaten van ortho-dichloorbenzol.
DULFER (H.), Die Erblichkeitserscheinungen der Oenothera Lamarckiana Semigigas.
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HERMANS (A. H. W. M.), De notemuscaatcultuur in NederlandschIndie sedert de opheffing van het monopolie.
SCHOENMAKER (P.), De sanzengesteldheit van de « enkelvoudige
stof zwaveltrioxyde.
EUWE (M.), Differentiaalinvarianten van twee covariante-vectorvelden met vier veranderlijken.
TIESSENS (G. J.), Onderzoekingen over de tHchloor en hoogere
chloorfenolen en hunne electrische geleidbaarheid in water.
13oEmiN (K.), Der Zusammenhang zuischen den Chromosomen
and Mutationen bei Oenothera Lamarckiana.
PINKHOF (M.), De Biologie als wetenschap. Een nzethodolische
schets.
GRUYTER (C. J. DE), The electromotive Behaviour of Altanium.
BI.RGH (A. J. VAN DEN), De bereiding van tinctures met spiritus
van verschillende sterkte.
ALOZERV (N. J. G.), Onderzoekingen over dimethylsaccharine en
eenige andere mesity leen-derivaten.
JOOST (C. R. N. F. VAN), Over de waarde van agglutinatie-reactie bij de bacillaire dysenterie.
VOORHOEVF, (H. C.), De nuclealreactie van Feulgen Rossenbeck
en haw waarde voor de histologic.
MuLDER (E. G.), De reactie van Hay en de oppervlaktespanning
der urine bij zwangeren.
TAZELNAR (J.), Over expossitie en hereditaire dispositie bij tuberculose.
FELTKAMP (W.), Koprostatische Belts van medullairen Oorsprong.
CRAUW (TH. DE), De inwerking van natriummethylaat op eenige
derivaten van para-dichloorbenzol.
TJ1N KON FAT (A. H. M.), De therapeutische waarde der versThillende behandelingen van den lupus.
Touw (A.), Over cyclische veranderingen in het slijntvlies van
den baarmoederhals.
GELDEREN (CHR. VAN), Die vergleichende Ontogenie der Hirnhaute mit besonderer Beriicksichtigung der Lage der neurokraniellen
Venen.

Door de Technische Hoogeschool to Delft :
SkSH (JAMES M. W.), De geologic der Grande-Chaltreu.seketens.
TAVERNE (N. J. M.), Vulkaanstudien op Java.
PLANTENGA (J. H.), Les initiateurs du style baroque dans le
Brabant.
BRANDSMA (W. F.), Reactiesnelheden.
BRUVNE (M. F. DE), Ontratting en desinfectie.
SCHOUTISSEN (H. A. J.), Studies in de diazochemie.
VISSER 'T HOOFT (F.), Biochernische Onderzoekingen over het
geslacht acetobacter.
VISSER (W. DE), Het kalandereffect en het krimpeffect van ongevulcaniseerde 'rubber.
HEIDE (I, VAN DER), Het inversiegevaar van zwaveligzuur in de
suikerfabricage.
WoLvF (C. J. DE), De saccharosevorming in aardappelen tijdens
het drogen.

-885-HANNIK (S.), Tectoniek van den LOwenberger-Goldberger trog.
HONIG (P.), Vergelijkend onderzoek van adsorptiekolen.
CELISSEN (H. C. J. IL), De constitutie der diacylPeroxyden en
hun beteekenis voor de chemische synthese
DLTDOK VAN HEEL JR. (J. P.), Onderzoekingen over de ontwikkeling van de anthere, van den zaadknop en van het zaad bij beta vulgarisl.
Hoist' EDI: (Jr. H. NV., Het pandanbiad als pondstof voor de
pandanhoedeninclustrie.
PEPPELMAN VAN KAMPEN (G. B.), Een onderzoek naar de chemische samenstelling van vergiftige beukenotenkoek.

Door het Historisch Genootschap te Utrecht:
Bijdragen en Mededeelingen. 47e deel.
Werken. Derde serie, N° 49: Hct Leven, van een vloothouder. Gedenkschriften van M. H. JANSEN.
N r 50: Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573. t e en
2 stuk.
Door de Rijksunivers:teit te Groningen:
Jaarbock 19,!5-1926.

De volgende proefschriften:
HO:.K R. VAN DER) , Over «The Law of LittijOrili Senio; ity
VAN DER), Sli toba sioenzwur.
ZA'NDT,N J
A. C.), Eschatologic en Historie.
SLOTENMAKER DE IIRIJINh,
INKLAAR (D.), Francois-Thontas de Baculard d'Arnaud, ses imitateurs en Hollan_le et dans d'autres pays.

Door de Commissie ter Redactie
ten Almanak:

den Groningschen Studen-

Groningsche Studentenalmanak 1927.

Door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen, te Batavia:
Verhandel:ngcn. Deel 4 XVI, 2e stuk: De ondercydeeling Lais
iv de residentie Bengkoeloe, door P. WINK.
Door het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijshegeerte, te Rotterdam:
Verslcg der voordracitten van Leden. Bundel III. I. (Winter
1925-1926.)

Door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenscha ppen, te Middelburg :
Archief. 1926.
Door de Kungl. Universitets i Uppsala Bibliothek.
Zur Terminologie der Flachsbercitung in den germanischen
Sprachen, van RAGNAR YIRLOW.
Mots abriges et tendances d'abreviation en francais, par HILDING KJELLMAN.

Door « Sveriges offentliga Bibliotek », te Stockholm:
Accessions-Katalog 40, 1925. Utgiven av Kungl. Biblioteket.

- 886 Door de « Academie Tcheque des Sciences et des Arts » te Praag :

Rozpravy. Trida I, Cislo 69.
Fauna et Flora Cechoslovenica. I.
Filosoficket Biblioteka. Rada II, Cislo 4.
Bibliotheka Klassiku Reckych a Rimskych. Cislo 34.
Arytmie, napsal Dr. KLEMENT WEBER.
0 Srdecnich Nervech Cloveka, napsal A V. STARKOV.
Door den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas :
Annalen. 38e jaar, 1924-1925.
Door de Gentsche afdeeling van het Davidsfonds :
Verholen Krachten. Novellen door STEPHANIE CLAES-VETTER.
(N r 213 der uitgaven.)
Door de « Commission royale des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique » :
Bulletin. Vol. XII, 2e fasc.
Door Dr. J. F. M. STERCK, buitenlandsch eerelid, te Haarlem :
Het Leven van Joost van den Vondel, door Dr. J. M. STERCK.
Haarlem, 1926.
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid :
Rodenbachsblad. (De 12 verschenen nummers.)
Een tiental vlugschriften van verschillenden aard.
Door den Beer L. DELPIRE, te Schaarbeek :

Aenleiding Tot de Kennisse van het Verhevene deel der Nederduitsche Sprake ..... door LAMBERT TEN KATE HERMNNSZ. Dln. I en II.
Amsterdam, 1783.

Kamer der Volksvertegenwoordigers. Beknopt Verslag. 1925:
38 April-17 Juli.

Senaat. Beknopt Verslag. 1925 : 28 April-29 Juli.
Door Dr. PROSPER SCHEPENS, Brugmannlaan 524, te Ukkel: :
Een volledige verzameling van De Nederlandsche Student.
(Nrs 1-88 : 9 Januari 1881 tot 14 September 1884), later Vooruit! In
Vlaanderen Vlaamsch (Nrs 89-136 : 28 September 1884 tot 20 Juni 1886).
Door den Schrijver, Prof. Dr. PAUL VAN OYE :

La pisciculture dans les pays tropicaux.
Flagellates du Congo beige.
Flagellates du Congo beige.
Le Potamoplancton du Ruki au Congo beige et des Pays chauds
en general.
Six Rhizopodes nouveaux du Congo beige.
Door de Schrijvers :
Uit Droom- en Fantasie-wereld. 11. Brabantsche Sagen, door J.
KLEIJNTJENS S. J. en Dr. H. H. KNIPPENBERG. Met teekeningen door
A. C. NINABER VAN EIJBEN.

***
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MEDEDEELINGEN

Namens den Bestendigen Secretaris.
1°) Te Deum op . 27 November. — Brief van 15 November,.
waarbij de Weled. Heer Gouverneur der Provincie Oost-Vlaanderen de HH. Voorzitter en Leiden der Academie uitnoodigt het
Te Deum bij te wonen, dat op Zaterdag 27 November, te I 1 uur,
in de Hoofdkerk van St.-Baafs zal gezonden worden ter gelegenheid van het Patroonfeest van Z. M. den Koning.
Hebben de plechtigheid bijgewoond : de HH. Dr. L. GoEbestendig secretaris, en Mr. L. WILLEMS, werkend lid.

MANS,

2°) Telegram van Z. K. Hoogheid Prins Leopold, hertog
van Brabant. — Als antwoord op het telegram ter gelegenheid
van hun huwelijk aan HH. HH. Prins Leopold en Prinses Astrid
gezonden, ontving de Bestendige Secretaris op 18 November het
vogende telegram :
« De Hertog en de Hertogin van Brabant, zeer getrof(c fen door uw minzaam telegram, gelasten mij aan U, als« merle aan de Leden van de Koninklijke Vlaamsche Acade« mie, hunne levendige dankbetuigingen over te maken voor
« de welwillende gelukwenschen en de blijken van gehecht(, heid aan het Vorstenhuis.
« De ordonnans-officier van den
Hertog van Brabant. »
3°) Amsterdam : Vondel-T entoonstelling en Algemeene
Vergadering bij gelegenheid van het Vijf en twintig-jarig
Bestaan van het Vondel-Museum op 13 December 1926. —
Uitnoodigingskaart voor het Bestuur der Academie am de beide
piechtigheden bij te wonen.

MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSI1N.
1°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal=
en Lettterkunde. — De heer Prof. Dr. L. SCHARPA, secretaris,
legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Prof. J. VERC0uLLIE, voorzitter, Kan. AM. Joos, Is. TEIRLINCK, Dr. L. SIMONS, J. JACOBS,
leden, en Prof. Dr. L. SCHARPA, lid-secretaris.
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Aan de dagorde staat :
1°) Een perkamenten handschrift-fragment, door Dr. A.
STRACKE ter opneming in de Verslagen en Meded. aangeboden.
Verslagen door de HH. SCHARPA en WILLEms.
Op eensluidend gunstig verslag van Mr. LEONARD WILLEMS
en Prof. Dr. L. SCHARPA, stelt de Commissie voor de mededeeling op to nemen. — Door de Academie in pleno vergaderd
goedgekeurd.

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 : Dr. L. SIMONS, voorzitter, Is.
TEIRLINCK, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, FRANK LATEUR, Prof.
Dr. L. SCHARPg , Dr. J. PERSYN, Dr. M. SABBE, leden Prof.
A.-J.-J. VANDEVELDE, hasp. lid, en OMER WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat
1°) Voorstel tot uitgave op kosten van het VAN DE VENHEREMANSFONDS van Handleiding bij de praktische studie der
niet=parasitaire mieroOrganismen, door Dr. PAUL VAN OYU,
vroeger ter uitgave aangenomen op gunstig advies van de HIT.
Is. TEIRLINCK en Prof. Dr. VANDEVELDE.
Dit voorstel wordt door de Commissie aangenomen.
2°) a Het proces -van de drie gebroeders », door Jan MomLezing door Prof. Dr. M. SABBE.
maerts (Brussel 17' eeuw) .

Dr. M. Sabbe verklaart dat de verhandeling die hij Wilde
lezen reeds sedert eenige maanden was aangegeven voor de dagorde ; maar dat zij sedertdien als inleiding is verschenen voor de
uitgave van het (( Stichtelijck ende Vermakelijck proces tusschen

drie edellieden, den eersten eenen dronckaert, den tweeden eenen
hoereerder, ende den derden eenen speelder (1658)».
Spreker vat nu die inleiding samen en geeft een overzicht
van de literatuur van (( het proces der drie broeders ».
3°) Vlaamsche Schrijvers, reizigers naar het Noorden, kort
na 183o : 1° Dr. J. NoLET DE BRAUWERE : Een Reisje naar het
Noorden (1843); 2° Dr. C. J. HANSEN : Reisbrieven uit Dietschland en Denemark (1859). — Lezing door OMER WATTEZ.
De Heer WATTEZ leest het begin van zijne verhandeling
over het bock van Dr. J. Nolet de Brauwere en zal in eene volgende vergadering de lezing voortzetten.

4°) Ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen wordt
aan de Commissie eene verhandeling aangeboden door Dr. C.
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M. SCHUYTEN nit Antwerpen: Over functioneele asymmetrieen in
het plantenrijk.
Iene commissie wordt benoemd, bestaande uit de heeren
VANDEVELDE en TEIRLINCK om het werk te onderzoeken. Op
voorstel van deze leden zal Prof. DE BRUYNE verzocht warden
zijn advies te gev en.

DAGORDE.
I. Wedstrijden voor 1927. — INGEKOMEN PRIJSANTWOORDEN EN BENOEMING DER KEURRADEN.
1°) Letterkundige Geschiedenis : Men vraagt een studie
over Pater Poirters, zijn letterkundige beteekerbis en zijn invioed.
Een antwoord is ingekomen, getiteld : Leven en Werken
van Pater Adrianus Poirters, S. J. (1605-1674). Bijdrage tot
de studie der didactisch-moraliseerende Letterkunde in de
vii eeuzei in Zuid-Nederland,
Kenspreuk : Doe we! en zie niet om.
Worden tot leden van de Keurraad aangesteld : de 111-I.
Scharpe, Salsmans en Jacobs.
2° Taalkunde : Het taaleigen van Marnix : Zijne ontleeningen aan de volkstaal. Zijne beeldsjraak. — Zijn aandeel in
de taalzuivering.
Prijs : 800 fr.
Een antwoord is ingekomen met kenspreuk. :

't Is at van

't vercken, de hoe is op.
Tot leden van den Keurraad worden aangesteld : de HH.
Verdeyen, Willems en Vercoullie.

II. Staatsprijskampen Driejaarlijksche wedstrijd voor
Nederlandsche Letterkunde. Zestiende tijdvak : 1924=1925=1926.
— Benoeming van de Jury. — Om te voldoen aan het Reglement
van 10 Maart 1924, doet de Koninklijke Vlaamsche Academie
aan den Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten de
volgende voordracht :
In de Academie de HH. : J. PERSYN, K. VAN DE WOESTYNE,
HERMAN TEIRLINCK en AL. WALGRAVK;
Buiten de Academie de HH.: J. EECKHOUT, C. VERSCHAEVE, LODE MONTEYNE, F. VAN HECKE, FRANK BAUR en
FM. DE Bom.
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III. Lezing door Mr. Leonard Willems, werkend lid : De
WederoPluiking der Vlaamsche Dichtkunst onder de regeering
van Lodewijk van Male en van de eerste Bourgondische vorsten.
Op voorstel van den Bestuurder, die den spreker bedankt,
zal de lezing in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen
worden.
*
**
Ten slotte spreekt Prof. Dr. L. SCHARPI, aftredend bestuurder, de gebruikelijke afscheidsrede uit.

De Nederlandsche vertaling van het
ii Pomerium Spirituale "
van Hendrik Utenbogaerde (Pomerius) — „ De bogaert
der gewercken gods ".
door Mr. LEONARD WILLEms, werkend lid der Academi.e.
De « Societe des Bibliophiles Beiges », waarvan mijn broeder, kolonel Jacques Willems, voorzitter is, heeft onlangs besloten de photografische reproductie uit te geven van een chiroxylografisch boek, dat op de Kon. Bibliotheek te Brussel berust:
het « Pomerium spirituale » van Pomerius (Hendrik Utenbogaerde) .
De xylographien (of houtsneden) , (1) die het werk bevat,
zullen besproken worden door een bekenden specialist, den heer
Rene van Bastelaer, conservator van het Prentencabinet te
Brussel.
Maar mijn broeder wendde zich tot mij om den inhoud van
het boek te onderzoeken en om zoo mogelijk het verband te
bepalen hetwelk tusschen het Pomerium sPirituale en de
Vlaamsche mystiek bestaat.
Toen ik inzage kreeg van dit werkje kwam het mij voor dat
ik den hoofdinhoud reeds elders gelezen had. En inderdaad,
in een hs. der Koninkl. Bibliotheek te Brussel (li r II, 2010, fol.
46-48 — Beschreven catal. vanden Gheyn III, nr 2414) komt
een Vlaamsch tractaatje voor, getiteld Den Bogaerd der geweercken gods. Welnu, dit tractaatje is niets anders als een
Vlaamsche beknopte samenvatting van het Pomerium sPirituale.
In dit Pomerium of bogaert worden achtereenvolgens twaalf
allegorische boomen ( = deugden) beschreven. De benamingen
er. de volgorde zijn in het Latijn en in het Vlaamsch volslagen
dezelfde

(1) Voor het geval dat enkele lezers de in mijne bijdrage gebruikte terminologie niet zouden verstaan, herinner ik er aan dat men
door xylographie verstaat een houtsnede waarop Teksten voorkomen
(hetzij in banderollen of op andere wijze). In geval een boek uitsluitend
samengesteld is uit xylographien, noemt men het een zuiver xylographisch Boek. In geval echter dat xylographien geplakt zijn in een
bandschrift, en er een handschriftelijke tekst bijkomt, spreekt men
van een chiroxylografisch boek. Het boek bestaat immers nit twee
bestanddeelen : er zijn teksten met de hand (Cheir) geschreven, en
andere in hout (xylon) gegraveerd.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sapiencia Dei — boom der wijsheit.
Bonitas Dei — boom der goedheit.
ProAddentia Dei — boom der voersienichede.
Misericordia Dei — boom der ontfaermichede.
Pietas Dei — boom der goedertierenhede.
Humilitas Dei — boom der gebuichthede.
Caritas Dei — boom der caritaten.
Patientia Dei — boom der gedoechsaemhede.
Pax Dei — boom des vreden.
Liberalitas Dei — boom der milthede.
Justitia Dei — boom der rechtvaerdichede.
Amicitia Dei — boom der vrienscepen gods.

Elk dezer twaalf boomen brengt drie allegorische appelen
voort : en deze komen ook in het Latijn en het Vlaamsch geheel
overeen.
Op de 12 xylographien wordt telkenmale een boom afgebeeld, met eene banderol die de noodige aanwijzingen geeft.
Gok wordt een zinnebeeldige maagd (anima devota) afgebeeld,
die de drie vruchten ontvangt (op enkele houtsneden liggen
deze op haren schoot —, op de andere liggen zij aan hare voeten). Verder wordt nog afgebeeld een scene nit het Oude of
Nieuwe testament — doch hierop vinden wij in den Vlaamschen
tekst geen de minste toespeling.
Daarentegen staat onderaan elke houtsnede een Latijnsche
xylografische tekst, als uitlegging van de afbeelding — en deze
aanteekeningen vinden wij in de Vlaamsche omwerking letterlijk terug.
De allegorie van den geestelijken boomgaard is in de middeleeuwsche mystiek zeer oud : zie dienaangaanade eene nota
van den eerwaarden hr. Dr. J. van Mierlo S. I. in de jongste
uitgave van Hadewych's visioenen (bl. 139 : « Over de versPreiding van de allegorie van den boomgaard). wij vinden de
beschrijving van een boomgaard met zeven boomen bij Konrad
von Weissenburg (lee eeuw) — ook, met zeven boomen, in
het eerste visioen van Hadewych. Verder, met hetzelfde getal,
in de Limburgsche Sermoenen, bl. 538 (naar een Duitsche
bron) . De redactie, die in de L. Sermoenen voorkomt, treffen
wij insgelijks aan in hs. 11730 der Kon. Bibliotheek to Brussel
— uitgegeven door W. de Vreese in Biekorf, IP jaarg. (1900)
met opgave der varianten.
De allegorie van den boomgaard met zeven boomen is verwant met de allegorie van den palmboom (of minneboom) met
zeven takken. Over deze verwantschap handel ik hier niet verder.
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Buiten de grondgedachte is er echter geen verwantschap
tusschen den Pomerium met 12 boomen, en de hooger genoemde boomgaarden met 7 boomen,
In zijne nota vermeldt Dr. J. van Mierlo het Brusselsch

hs. II 2010-- doch spreekt enkel van 10 boomen : Dit komt doordat in ons hs. slechts 10 boomen gerubriceerd zijn : De rubricator vergat 2 boomen te rubriceeren (wijsheit, if 1, en gebuichtheit, n r 6).
Pomerius (hij zegt het ons zelve) heeft de twaalf deugden
of boomen in verband gebracht met de twaalf canonische men.
Voor ieder uur schrijft hij een meditacie, besloten met een gebed. Deze meditationes werden in den Vlaamschen tekst niet
overgenomen.
De deugden laten zicih moeilijk in twaalf categorien verdeelen : er zijn slechts vier theologale deugden. De verdeeling in
twaalf heeft ongetwijfeld haar ontstaan to danken aan een
tekst van den apostel Paulus (EPist. tot de Galaten, V, 22-23),
waarin er sprake is van de twaalf vruchten van den Heiligen
Ceest, zonder dat deze nailer omschreven worden. Vandaar die
indeeling der twaalf deugden, Welke bij verschillende middeleeuwsche schrijvers voorkomt — ander meer in het « Boek
der kwaelf dogheden », toegeschreven aan Ruysbroeck (naar
mijn oordeel, ten onrechte) (1).
Er bestaat geen verband tusschen de twaalf deugden van
Pomerius en die van het voorgemelde bock.
Na de beschrijving der 12 boomen komt in den Vlaarnschen
tekst nog een slotwoord voor, dat in het Latijn heelemaal ontbreekt.
De Vlaamsche tekst vermeldt geen naam van schrijver :
door de vergelijking alleen met het Latijn worden wij gewaar
dat het een werk van Pomerius is. Maar nu staan wij voor de
vraag of hij zelf die Vlaamsche omwerking geschreven heeft, of
wel of die omwerking buiten Pomerius om gebeurde : gegevens
om die vraag op te lossen bezitten wij niet — ik voeg er overigens bij dat zij van geen overwegend belang is : zoo Porn erius zelf de auteur niet is, werd de vertaling zeker in zijn kring
vervaardigd.
Pomerius (de bekende schrijver der Vita Rusbrochii) heeft
nog een ander chiro-xylografisch werk uitgegeven : bet « exec
citium suPer Pater noster n (meditacien over den pater noster) .
(1) Lie dienaangaande J. VAN Mina° : c de Xil Doglieden geen
werk van Ruysbroec » (in Tijdschr. van Leiden, 44 ste dl. [19251 bl.
165) met wien ik instem. Even andere meening verkondicie
(kid 41 ste dl.), in aansluiting met W. de Vreese, enz.

POTOMall
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Dit laatste werk is tweetalig (I,atijn en Vlaamsch). De xylographien van het Pomerium spirituale zijn daarentegen 1iitsluitend Latijn : evenals de handschriftelijke meditationes die
tusschen de houtsneden voorkomen.
Maar ik twijfel er niet aan dat het Brusselsch hs van den
Bogaert des gewerken gods wel niets antlers is als een afschrift
uit een chiro-xylografisch tweetalig boek in den aard van het
boven vermeld exercitium. In onzen Vlaamschen tekst lezen
wij (( dese drie appelen » (Latijn : ista tria poma). En dit
dese schijnt wel te slaan op de xylographien of afbeeldingen,
die in het Latijnsch werk bewaard zijn gebleven (het is een
unicum) .
Van een tweetalig chiro-xylografisch Pomerium spirituale
is geen enkel exemplaar overgebleven : maar, zooals gezeid,
twijfel ik er niet aan dat die uitgave wel bestaan heeft.
Ziehier nu den tekst volgens het Brusselsch-hs. In nota
voeg ik er den Latijnschen tekst bij, om den lezer de vergelijking te vergemakkelijken. Het woord « drie » (appelen) is op
verschillende plaatsen blijven staan : ik heb het op de andere
plaatsen toegevoegd tusschen klemmen < >. Tusschen haakjes
gesteld zijn ook de nummers, die ik aan het hs. toevoeg.

Den Bogaerd der gheweercken Gods
(I) — Under den boem der eeuwigher wijsheit Gods zo raept
deze <3> appelen ende zecht : « Ic dancke dij, mijn heere
mijn God, dat ghij den meinsche so edelic ghescepen ende ghemaect _hebt, hem ghevende (1) dijne beelde (a) tzijnder vulmaectede binnen hem; (II) dijne ynghelen, tzijnen solace ontrent
hem; (m) dijne creaturen, tsijnen dienste ander hem » (1) .
(II) — Den boom der goetheyt.
Onder den boem der goetheyt Gods zo raept dese <3> appelen ende zecht : (( Ic dancke dij, mijn here mijn God, dat ghij
den meinsche zo hoeghelic versien hebt, hem ghevende (1) Gracie om dij boven natueren te kennene; (II) Deughden om zedelic wel te levene; (iii) Een licht bevel om lichte veel te verdienene caritate, onderdanichede, ghedoechsamichede, etc » (2) .
(III) — Onder den boem der Voorsienichede gods, raept
dese <3> appelen ende zecht : « Ic dancke dij, mijn here mijn
god, dat ghij des meinschen valle ghespaert hebt, hem ghevende : (1) dat sijne ghequetste natuere soude gheneselic zijn;
(ii) Dat zijne verloorne gracie soude vercrighelic zijn; (iii) Dat
zijne verbuerde vrede soude vernieuwelic zijn » (3).
(IV) — Onder den boem der ontfaermichede gods, raept
dese <3> appelen ende zecht : « Ic dancke dij, mijn here mijn
god, dat ghij met des meinschen allenden melijden ghehadt hebt,
zo ghij ghetoecht hebt (1) in dier vaders gheweerken; (ii) ghetoecht hebt in Aloyses ende die tabernakelen; (iii) ghetoecht
hebt in vele figueren ende mirakelen » (4) .
a hs beelghe (lat. ymaginem).

(1) Latijnsche tekst : c Dei Sapientia — Colligat igitur devota anima
trig poma in ista arbore, taliter meditando: Quia.
1. Deus creavit hominem ad suam ymaginem intra se ;
2. Deus creavit angelos ad hominis solacium juxta se ;
3. Deus creavit ceteras creatures ad hominis servicium subter se.
(2) II — Bonitas dei — Dans sibi (1) graciam ad te supernaturaliter
cognoscendum ; (2) virtutes ad moraliter bene vivendum ; (3) leve preceptum ad multa faciliter promerendum.
(3) III — Dei providentia : (1) cujus natura lesa est reparabilis ; (II)
gracia amissa est recuperabilis ; (3 pax amissa est iterabilis.
(4, IV — Dei misericordia : (1) in antiquorum patrum oraculis ; (2)
in lege movsi et tabernacRlis (3) in multis figuris et miraculis.
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(V) — Under den boem der goedertierneit gods, raept dese
3 appelen, Ende zecht : « Ic dancke dy, mijn here mijn god, (1)
dat ghij des meinschen snoode natuere anghenomen hebt, als
ghy in den lichame der maegt zijt meinsche worden; zonder
toedoene van manne, zijt van Bender maegt gheboren; (m) Der
weerelt dy zelven so openbaerlic wildet vertooghen » (1) .
(VI) — Under den boom der ghebuichtheit gods, raept dese
<3> appelen ende zecht : ((Ic dancke dij, mijn here mijn god,
dat ghij dij tot den meinsche zo weerdeghlic (a) ghebuicht hebt,
(1) in hem te leerene die leerlinghe dijnder warachticheit ; (ii) In
hem te ghevene dijn Leven in een exempel van helicheit ; (m)
in hem te toeghene dijne mirakelen in ghetughe dijnder goddelicheit » (2) .
(VII) — Under den boom der caritaten gods, ontfaet van
hem deze <3> appelen ende zecht : « Ic dancke ,dij, mijn heere
mijn god, dat ghij den wandelenden meinsche so minnelic version hebt : (1) hem ghevende den noodtdurft tzynder peelgriniagen,; (ii) hem ghevende eenen pandt tsynder verlossijnghen;
(m) hem ghevende een teekin dijnder liefden (3) .
(VIII) — Under den boom der ghedoechsamicheden gods
raept dese <3> appelen ende zecht: « Ic dancke dij, myn heere
myn god, dat ghy des meinschen sculdt betaelt hebt : (I) met
grooten arbeite ende allendicheden; (II) met grooter aermoede
ende versmathede (sic) ; (m) met grooter pijnen ende verduldicheden » (4) .
(IX) — Onder den boom des vreden, raept dese III appelen ende zecht-: (( Ic dancke dij, myn heere mijn god, dat ghy
den verjaechden meinsche vrede hebt vonden; (1) Te vullen die
verbolghentede dijns vaders versoenende; (ii) Te vullen de mein-

a weerdeghelic.

( 1 ) V — Dei pietas : (1) quando in utero virginis es incarvatus ;
(2) quando sine viro de virgine es natus ; (3) quando mundo palam
es manifestatus.
(2) VI — Dei humilitas — ( 1 ) in docendo doctrinam veritatis; (2) in
vivendo vitam sanctitatis ; (3) in exhibendo miracula divinitatis.
(3) VII — Dei caritas : (1) dans ei necessitatem sue peregrinacionis :
(2) dans ei pignus sue redemptionis ; (3) dans ei signum tue dilectionis.
(4) VIII — Dei pacientia — (11 cum magno labore et patientia
(Vlaamsch violencia) ; (2) cum magno pudore et indigentia ; (3) cum
magno dolore et violencia (Vlaamsch patientia).
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schen met den ynghelen versamende; (m) Te vullen die vaders
int voorburch verlossende » (1) .
(X) — Onder den boem der miltheit gods zo raept dese <3>
appelen ende zecht : « Ic dancke dij, mijn here mijn god, dat
ghij den meinsche dijnen heleghen gheest gheeft: (1) Als ghij den
meinsche in dyn sacrament dij zelven gaeft; (II) als ghij den
meinsche alle dyne verdienste in tcruce gaeft; (in) als ghij den
meinsche dijnen heleghen gheest gaeft » (2).
(XI) — Onder den boom der rechtveerdicheden gods raept
dese <3> appelen ende zecht : « Ic dancke dij, myn here myn
god, dat ghij den meinsche tot dijnen rijcke verheven hebt jeghen
den viand, dien van gods rijcke ende vander weerelds eerschippie
beroofde (a) maer nu hem hebt verheven: (1) in een gheselscip
vul genouchten of blyschepen; (n) in een wuenste vul weeldicheden of lusticheden; (in) in een besitten vul goets ende overvloytheden » (3) .
(XII) — Onder den boom der vriendschepen gods zo raept
dese <3> appelen ende zecht : « Ic dancke dy, mijn here mijn
god, dat ghij den meinsche dy selven belooft hebt, hem verleenende : (1) dij puerlic tanschauwene; (n) dy minnelic te
ghebruuckene ; (m) dy onverliezelic te hauwene » (4) .
Onder elken boom meuchdy vele andere appelen rapen, die
ghy wel zult vinden te zouckene, haddy dese gheprouft; Ende
daeromme eyst ghenouch dat men hu den boom wijse, ende
eeneghe vruchten gheve te prouvene : « Ic zieher wel scoender
appelen staende, maer zy staen my al te hooghe om te pluckene ».
Spreect dan zijnder moeder ende maeght toe : want zy mach hu
alle vruchten plucken, mids dat dien boom, XS Jhesus, in huer
hovekin (b) es becleven ; want in den middewinter heeft hueren
bogaerd appelen ghedreghen.
a waarschijnlijk te lezen beroefd werd.
b hoverken.
(1) IX — Dei pax : (1) efficaciter offensam patris placando ; (2) effic aciter angelis homines reconsiliando ; (3) efficaciter patres in lymbo,
visitando.
(2) X — Dei liberalitas — (1) quando tuum spiritum emisisti;
(2) quando christinnam legem dedisti; (3) quando spiritualia carismata
contulisti.
(3) XI — Dei justicia — (1) in congregacione societatis jocundissime : (2) in habitatione civitatis amenissime; (3) in possessione facultatis plenissime.
(4) XII — Dei q micitia — (1) dando sibi meram tui visionem;
(2\ /inn& -:;:cerpri tui frnitic,nern; (3) dari(o veram tui tentionem.
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In den wyden bogaerd ons heeren zijn al andere boomen
gheladen met vruchten; maar die zyn zeer hoeghe ende van
aerbeytelicken toeganghe : noyt meinsche en conste eenen
appele gheanscauwen (a) , maer byder rueken, zo zyn de boomen
vonden.
Een zuver maegt dien plucte die vadere der eeuwicheit
eenen, omdat zijne (b) in huer gulden cuervelkin deser weerelt
zoude voortbrynghen. Maer zy en constene niet bloot ontfanghen noch draghen — ende daeromme moeste die heleghe gheest
metter cracht gods bestauwen (d) Ende by dien eist dat wij noch
loepen, niet bij den ghesichte, maer by der rueken van den vruchten van dien boome. Desen eenen appele alleene heeft in dese
weerelt zo vele wonders ghedaen als tghene es dat ghy uut alle
die voerseide boemen muecht lesen : Peinst of men (e) bloat of
puer mochte Lien ende eten, wat onsprekelicke dynghen zoudy
dan weercken, Baer by so vele wonders heeft ghemaect bij zijnder
ghemijnghelder rueken alleene.
Vat zoudts oec ghescien of men in die hooghe boomen
mochte clemmen ende halen van alien dien vruchten, alzo men
zoude (f) willen.
Hier omme eyst dat men tot der maghet zeit, diem in huer
cuervelkijn der weereldt heeft brocht : «Ghebenedijt zij die vrucht
dijns helichs guldens dierbaers cuervelkijns, o zuver maeghet
reeve ! Amen ».
(1) a gheantscauwen — b zyne = zij hem — d men kan ook bescauwen lesen doch bescauwen heeft hier geen zin. e men, zooals in het
f hs. zo.
Mid. hed. dikwijls, voor -nenne (= men hem).

Nog een slotwoord.
Het door mij uitgegeven handschift is ontegensprekelijk
Vlaamsch : ik verwijs naar den vorm hu (voor u) , die meermaais
voorkomt (« dat men hu den boom wijse » « Zij mag hu alle
vruchten plucken » )
naar de graphie vul (= vol.) , die hier regelmatig voorkomt
in vulmaecthede, vul, ten vulle (= ten voile) enz.
naar de graphie anschauwen (= aenschouwen) , hauwene
( = houdene) enz.
naar de graphie zouckene (voor zoekene) ; geprouft; ge=
nouchte enz.
Vlaamsch is ook « dat ghi u openbaerlic wildet vertooghen »,
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voor Brab. vertoonen. En verder (w) « dat gi u getoecht hebt »
— en (VI) « in hen te toeghene dyne mirakelen » enz.
Ten slotte, wensch ik nog de aandacht te vestigen op enkele
woorden, die in Verdam's Woordenboek niet vermeld staan :
(( van aerbeytelicken toegange» — Verdam geeft enkel voorbeelden van aerbeidelic — ons hs. leest ook (VIII) « met grooten aerbeite »
(( eenen appele gheaenscauwen » — Verdam kent geaenscauwen (wisselvorm van aenscouwen) niet; loch hij kent gesien
(wisselvorm van lien)
« Boom der gebuichtheit » ( I II) — Verdam kent gebuichtheit niet, dat hier humilitas vertaalt. (hij kent geboochsaemheit)
gewoonlijk vvordt in het Middelned. humilitas weergegeven door
nederheit — Modern Ned. nederigheid.
cuervelkiin, dat aan het slot van onzen tekst herhaaldelijk
voorkomt, wordt door Verdam niet vermeld, wel viiiden wij bij
hem cuervekyn (met Gentsche voorbeelden) : In het Gentsch
zegt men niet korf, maar kurf.

Een perkamenten hschfragment.
door Dr. D. A.

STRACKE S. J.

Is het peuterigheid of overdreven zorg als men 'n dag studio
besteedt aan het ophalen en bestudeeren van strookjes perkament
uit oude boekbanden te voorschijn gehaald ! Zelfs indien men den
aldus weergevonden tekst niet tehuis brengen kan?
1k geloof het niet. Laatst nog toen ik op de Franciskaner
Bibliotheek te S. Truiden 'n enorm theologisch inkunabel in de
hand had, met de vermelding door 'n XV e eeuwsche hand, dat
dit reuzenboek aan het velen nagenoeg onbekende nonnenklooster van Luciendale, bij die stall, had toebehoord, betreurde ik weer opnieuw, dat . er nog geen begin is gemaakt met 'n
systematisch samenbrengen, in uitvoerige lijsten, volgens tijd
en plaats, van den boaenschat onzer middeleeuwen.
Vandaag nog bekeek ik op de Jezuietenbibliotheek te Antwerpen 'n ietwat kleiner en dunner Justiniaan-wiegedruk, die uit
het haast nog volkomen onbekende Bogaerden-klooster van
Zepperen komt, Hoe willen we toch 'n kijk erlangen op onze
heschaving en geestesbedrijvigheid in de Nederlanden, indien
er geen « pak aan ! » wordt gemaakt met het inventaris-opnemen onzer boekeschatten?
Zoo ook, meen ik, dat elk hschfragment zijn belang heeft
voor de geschiedenis onzer cultuur. Nu dat we toch eindelijk de
eerste aflevering van Prof. DE VREEsE's standaardwerk over onze
pT eerlandica ManuscriPta mogen verwachten, zal de belangstelling voor de oude « snippers » en boeken (waarvan er nog voortdurend verbrand worden; ik spreek van herhaalde ondervinding)
wel wat opleven. 'n Middeleeuwsche codex was immers 'n schat,
wat uiterlijke en innerlijke waarde betrof; hoe kunnen wij dan
onverschillig blijven, tegenover 'n getuige, die ons, althans het
bestaan, van zulk een codex verzekert?
De tijd komt, wellicht, dat wij door de schriftvormen alleen
bewijzen kunnen of 'n latijnsch hsch. in de Nederlanden werd
vervaardigd ; in afwachting moeten we trachten elk dietsch fragment voor den ondergang te redden, zelfs indien onze kennis
beperkt bleef tot het bloote feit, dat we weer 'n geschreven codex
te meer tellen boven de ± 15000, die, naar het schijnt, te identificeeren zijn volgens den inhoud.
Daarom vroeg ik met gerust geweten aan een onzer tijdschriften 'n paar bladzijden om het hierbijgaande fragment te
bespreken.
Teruggevonden in het 3' deel, 2e stuk, van P. B0R's
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enz, dat mij welwillend door de Dames V. en K Esser uit Weert ter hand IN, erd
gesteld, bestaat dit fragment uit vijf strookjes perkament, die het
boek aan de schutborden hielpen vastmaken. Zij zijn alien
ongeveer van dezelfde grootte 0,14 m. breed op 0,037 m. hoog.
Indien de vijf strookjes aan hetzelfde blad toebehoorden, dan
was dit bepaald breeder dan 0,14 want aan een der blanke randen
buiten den letterspiegel is voorzeker, en aan den tegenovergestelden, waarschijnlijk, gesneden. Het verschil tusschen de beide
randen is + 0,01 m. vermits rand A, 3 cm., rand B, 2 cm. bedraagt.
De letterspiegel is verdeeld in twee kolommen die met de tusschenruimte van 0,01 m., juist 0,10 m. bedragen. Bij verzorgde
hsch. (en het onze was er een) komt het vaak voor dat hij Qen
sc'hriftveld van 0,10 een onbeschreven kader van 0,03-0,05 m.
wordt gelaten links, rechts, beneden en boven. Ons folio kan dus
licht 0,16 m. breed geweest zijn.
Daar de tekst door de fragmenten overgeleverd, op Been der
4 knipsels, aansluit, is er, indien ze aan 't zelfde blad behooren,
4 keer een of meer regels weggesneden. Waarschijnlijker echter
is het dat onze snippers aan verschillende bladen ontleend zijn,
en daarom geen doorloopenden tekst opleveren. Aan vijf of minder verscheidene? Daarover kan men lang speculeeren, en daartoe behoeven we den tekst te lezen. Berk, folio echter dat 0,16 (m.
breed is, zal wel hooger geweest zijn dan de nu nog te zamen
0,18 m. beslaande fragmenten. Indien men nu de mogelijkheid
aanvaardt, dat de 5 fragmenten tot een folio behooren, zullen
we de hoogte van dit perkamentenblad wel tot + 0,25 m. moeten
biengen, vermits geen der fragmenten een onderrand Niertoont,
naast den bovenrand van het blad, die er wel is, en er dan tusschen elk fragment ten minste 0,01 in. is weggesneden. De bovenrand meet iets meer dan 0,02 m. en is ook al versneden. Ons hsch
zal dus wel 'n grootte gehad hebben, in elke onderstelling, van

C; eschiedenis der Nederlandsche Oorlogheni

0,16 breed x + 0,25 hoog.
Ben der fragmenten, dat met den bovenrand, draagt in
robriek het cijfer LXXVIII van 'n hand uit de XIV' eeuw ; het
verloren [ ?] hsch. was dus 'n lijvige codex, want ons teruggevonden blad was niet het laatste (1) .
De fragmenten vertoonen deze eigenaardigheid dat vier
(1) Dit besluit ik, in elke hvpothese, uit het feit dat op het verso
van dien bovenrand met robriek geschreven staat Theodorus, 'n bemerking die wizen kan op een nieuw kapittel of onderdeel van den
tekst, nu verdwenen, en nit het feit dat de tekst van geen der fragmenten op 'n finaal, zelfs niet op 'n kapitteleinde of § heenwijst.
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ervan, op een der randen, twee of een gleufje hebben, waar de
bindkoorden van den band vroeger doorheenliepen. Heeft dus de
binder zijn perkamentensnippers met ietwat overleg gereed
gemaakt en gebruikt, dan is het waarschijnlijk dat de tekst te
leven is (steeds in de onderstelling dat we met een blad te doer
hebben) zoo, dat al die gleufjes aan een kant komen te liggen.
Daar we nu oak weten, dat de hschn. op het recto hunner bladen
werden gefolieerd, ligt het voor de hand, dat we dan het fragment
met LxxvIii als 't bovenste beschouwen, en de overige vier (in
welke orde is voorloopig niet uit te maken) met hun gleufjesrand
alien naar denzelfden kant als volgende onderdeelen van het
blad beschouwen (1).
Doen we dit, dan krijgen wij den volgenden tekst op het
recto :
LXXVIII
FRAGMENT I (2)

Kol. A. links.
...den heyligeni, in desen tytliken
[leyen vergouden wort, dat also
nochtant niet en is. Mer wi
die niet alleen in desen leven in...

Kol. b. rechts.
...heit goet of quaet gheheten
is, so en sullen wi niet lichtelie van der onghelovigher
menschen dwalinghe verleit wer-.
FRAGMENT II

...eere, ende gheven hem oersaken
[om,
ewigher vioechden. Ende hier om,
laet ens totter eerster
questien weder keren : al dat
op oas van onsen wedersaken of
van yemant antlers ghewrocht
wort en is niet quaet mer
een middel tusschen dat quade ende [dat goede]... (4)

.groet ewich leven ende loen in
VII (3)
[G] Ermanus [a]lst dat
een gherechtich mensche,
die doot gheslaglien wort, niet
alleen ghien quaet en lyt, mer
groet loen van synre doet, die
hi doch sculdich was, ontfanghet ; wat verboerde hi dan die...

(1) Het eerie strookje dat geen gleufje heeft, heb ik voorloopig
er aan toegevoegd, zoo dat het met zijn kleinste marge 0,015 (tegen
0,03) te liggen komt onder de gleufjes-marge der andere snippers, die
cok de smalste is.
(2) Het schrift op dit strookje is goed bewaard; wat ik niet als
zeker uit de letterteekens kon opmaken, staat tusschen []. De meeste
snippers hebben regels die slechts na vele pogingen duidelijk werden.
(3) ...In, moet 'n slotzin zijn. De hoofdletter voor E(rmanus) kan
G of H geweest zijn, vermoedelijk G. VII staat in robriek, beteekent
wel 7a0 (uitspraak van n' getuige ?) in een lange uiteenzetting — Is hier : seit, onderverstaan ? of weggesneden ?
(4) Enkel op te maken nit de halen en bovenste tippers van weggesneden letters.
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FRAGMENT

III.

verdrieticheit missmaken hem
tot Bode stuert, als hi mitter
vuericheit des gheests also ant- alle oefeninghe der dogheden.
steken wort, ende mit eenre vro- Als die monic hiermede becom (3)
licheit des ghemoets also totten mert wort, so mach hi weten,
ewelicken onsienlicken dinghen
dat hi totter lufterhant is ghe- (4)
tidet, dat hi vermoecht, inder tyt,
set. So wie in die [ ?]e die
inden vleische, niet te leven § (1) ter rechterhant [wederke]ren, als
wi gheseit hebben,...
Des ,helycs heeft hi oec een
FRAGMENT

IV.

ho- verwinnet an beiden siden.
Aldes ghelyc lesen wi van iob (5)
verdie tot der ydelre glorie
dat hi toter rechterhant [verdienaenghe [ ?]t wert, als hi
[de]
vander [swaer]icheit die die doet ghecroent te wesen, dat hi een
overrvc man was ende een varier
pieghet te werken neder ghevan seven zonen ende alle daghen
druct wort ; Als hi vander
[traenen] verduustert wort, ende voer haer ghebreken den here
als hem alle gheestelike vueric- sacrificie dede, Ende begheerde
heit onbreken [ ?] moet, ende in dat
[eenre
FMGMENT V.

ghee en is ghien dine, inder
quade mitten quade in deser
waerheit, goet te rekenen,
tyt niet en loent, op dat wi
dan alleene doghede des ghe
in deser blasphemie niet en
vallen als van sommighen boesen moets, die ons nut revnen
ghelove tot godlike dinghescreven staet : Wy hebben
ghen leidet, ende doet ona dien
ghesondighet ende wat is ons
onwandelbaren goede stadedaer om ghesciet (2) Die quaet
like ancleven. Ende g hien dinc
doet hevet gheluc, ende die wel
doet is [ghelic] ..... . (6)

Wanneer we nu deze teksten overschouwen, dan zien we

ten eerste dat in deze voigorde, die willekeurig was, geen der
snippers met het volgende 'n doorloopenden tekst levert, ja dat
ei tusschen iederen tekst geen verband is te vinden, niaar ook
(1) Dit verdeelingsteeken (§) in robriel:.

(2) Vermoedelijk terugslaande op Eccles. V 4 : Ne dixeris : peccavi
et quid mihi accidit triste?

(3) Daaruit wordt waarschijnlijk dat ons fragment of zijn origineel
voor monniken bestemd was.
(4) Deze bijzonderheid van den lufterhant en van den rechterhant, die dan ook met 'n rechter kroon overeenstemmen en 'n linker
(als later blijken zal) is van belang tot het identificeeren van ons fragment.
(5) Vgl. Job. I I —
wat hi begheerde is wel : Ne forte pecca-

verint

filii mei, et benedixerint Deo in cordibits suis:

(6) De punctuatie der teksten (uitgenomen hoofdletters en r4) :q_
van mij.
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ten tweede dat 'n andere rangschikking der 4 fragmenten onder
het eerste, dat noodzakelijk die plaats bekleeden moet, ons niet
helpen kan aan een zich ontwikkelende gedachte. Wel is alles in
kolom A en B met elkander verwant, we voelen het aan dat
de vijf snippers een fragment uitmaken van een codex, maar
het lukt ons niet, al voegen wij er hier en daar wat tusschen, dat
door den overgeleverden tekst er bij vereischt schijnt, noch in
kol. A, noch in kolom B, bij welkdanige schikking der strooken,
een doorloopende ontwikkeling van gedachten te vertolken.
Nochtans blijken fragment I en V samen te hooren tot
dezelfde phase der gedachte. In I immers kol. A schijnt de
schrijver te zeggen : de heiligheid in dit leven wordt niet
Tergouden en in snipper V lijkt het of dezelfde gedachte tot 'n
slotsom komt en door de herhaling : God loont in dit leven het
kwaad niet met het kwaad, noch het goed (de heiligheid) met
het goed. Overtuigen we ons daaromtrent, opdat we niet met
de zondaars enz...
Indien nu ook fragment I en V in kolom B. redelijk op
elkander volgen, dan mogen we dit wel vooropzetten ; iets vvat
direkt duidelijk blijkt. I heeft dat : ...heit even zoo rechtmatig
goed of kwaad genoemd wordt, en V besluit dat er maar een ding
is dat altijd de naam van goed verdient, en dat is : doghede des
ghernoets.

Maar evenzoo duidelijk blijkt het dat er meer dan een of 'n
paar regels tusschen strook I en V zijn weggevallen, waardoor
het waarschijnlijk wordt dat onze vijf snippers niet tot hetzelfde
bschfolio behooren.
Tusschen snipper (in den voorloopigen druk van den tekst)
II en III, of tusschen II en IV, bestaat die verwantschap niet.
Ook niet, als we ze van plaats veranderen en b. v. III maken
tot II of IV ; waaruit het waarschijnlijk wordt dat deze fragmenten tot vOOrgaande of volgende bladen behooren, en dus niet
met lxxviu te veteenzelvigen zijn. Toch beseffen we duidelijk
dat fragment II voeling houdt met fragment I en V, veel meer
dan snipper III of IV het doen, waarvan noch kolom A noch
kolom B iets opleveren dat samenhangend mag heeten met het
eerste, laatste, en tweede fragment, die in hun beide kolommen
deze overeenkomst wel uitwijzen.
Fragment III toont in kolom A 'n gedachtengang waarvan
we de tegenstelling nog aantreffen in 't begin van kol. B en de
« doodslag- » is wel 't ergste wat we van onze (( wedersaken »
hebben te lijden. Fragment IV heeft dezen samenhang riiet,
vermits kol B haast heelemaal ingenomen wordt door het Jpbexempel, maar dat Fragment III en IV toch enger aansluiten
onder mekaar dan met 'n ander bewiizen 1°) de vermelding van
de lufter karat (kol. B van III) en de rechterkant (kol. B
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van IV) ; 2°) de beschrijving van den doodsangst (uit IV kol A)
en de vermelding van de verdrieticheit (III kol. B)
Waarschijnlijk is het ook dat daarbij fragment IV 'n tekst
overlevert die volgen i-noet op snipper III, als het blijkt uit de
samenvattende bemerking : verwinnet an beiden siden en het
aankondigen van het Jobs-exempel, dat de uiteengezette theorie
besluit (1).

***

Laat ons nu overgaan, om deze voorloopige besluiten te
toetsen, tot den tekst van het verso en drukken wij hem of in
dezelfde volgorde, als die van het recto ; dan zullen we dra zien
of deze beide voorgaande conclusies gegrond zijn.
[LXXVIII Vol

Deze teksten luiden dan :
EERSTE FRAGMENT.

Theodorus (2)
ghetnac. Ende deser ghelyc
moghen ohs tot goede of
tot quade dienen. Want die
rycdomme syn vordelic, als menre

ghe boeke wel betughen Dat
leven ende sterven staen oec
in dat midden. Als die ghe
buerte iohannis baptisten ende
FRAGMENT

ziec ende (2 x) crane ende verwor[(3)
pen ende versmaet wort, ende
also ongheacht, dat hi in
die rnissche moste legghen,
daer hi die vulnesse van sinen
zweren mit scaerden van testen
In alien
moste scrabben.
desen ellendicheden behilt

II

-de also ut ge [...na]
Ine des heren si ghebenedyt. (4)
Joseph was oec over bei- (5)
den handen ghecroent. Want
inder ghelyckenisse[n] was hi
den vader gheworden ersamich onder sinen broederen ende
gode ontfanghelichste van
hen alien [
oec bleef

(1) De lezer klage niet over zooveel « nauwkeurigheid ». Het blijkt
teeds dat we met 'n interessant onderwerp te doen hebben, in ons
fragment namelijk : is het aardsche «goed» echt goed, en het «kwaadv
het lijden enz., echt kwaad ? De oplossing is echt christelijk. B. v. vcr,t
onze vijanden ons berokkenen, is nOch het een nOch het ander ; en
hij is niet de beste die in voorspoed met God het goed vinden kan,
maar die, ook in tegenspoed, het echte goed uit het schijnbare kwaad
haalt.
(2) Wat dit woord in robriek beteekent en wa g rorn het hier staat,
blijft voorloopig onopgelost.
(3) Duidelijk hebben we hier met Job te doer'. Vgl. Job II 2 :

...Satan ... percussit Job ulcere pessimo ... qui testa sattiem radebat,
sedens in sterquilinis ... in omnibus his non peccavit Job labiis suis.
Waaruit we merken dat ons fragment de H. Schrift commentarieert.
(4) Slaat op Job. II. V. 21.
(5) Vgl. Gen. 37. De ghelyckenisse waarvan hier spraak is moeten
wel Jozef's droomvisioenen zijn.
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hi een vader der weduwen
ende der wesen was. Doe hi van (1)
synre viande wederspoedicheit [rycker] plach to verbli
den [ seide]. Job wart daer
na totter luchterhant vele edeliker ghecroent, doe hi van si
nen seven zonen in eenre uren (2)

cleet scoerde hi ende dat haer (3)
sneet hi of ends warp van hem
omdat hi niet heele behoudden en soude datter wterster
armoede ongelyc waer.
Ende sprac _veghens sine we
dersake mit eenre hemelscher
stemmen [
] dat wy (4)

mer hem selven, want hi die becoringhe manlike leet Noch
iudas en sal daer am der ewigher pinen niet ontganghen,
omdat van synre verradenisse den menschlike gheslachte
veel heils gheschiede. Want
dat eynde dat van den werke...

dicheit als hi in armode des
gheestes alle vleischelike begheerlicheden verwinnet; Als hi
van alre viandeliker becoringhe gevriet is ende Bonder
lzwaerheit die ghebreke
] ende under
des vleischs [
voete tret AN hi van alre eer...

FRAGMENT IV.

FRAGMENT V.

...[evan-] ?
gelien syn in denghenen goet,
]staet ghescreven : In die
die van den scatten der boesheit tieghenwoerdicheit des heren
vrienden pleghen to maken. (5)
is die duet synre heilighen coste (8)
Mer denghenen dienen die rycende [des] ghe
lie
dome totten quade, diese allene
lye seit die propheet : die doot
vergaderen, of tot haer selfs
des sanders is alre quaest. (9)
weelden ende wellust utlegghen, (6) Hoe nutte die siecte des lich (10)
ende den armen behoeftighen... (7) aems ondertiden is bewyst... (11)
(1) Dit wordt ook nog wel van Job gezegd, maar ik meen, is niet
uitdrukkelijk vermeld in de Schrift.
(2) Slaat op Job. IT V. 18-19.
(3) Vgl. Job. I. 20: Tunc surrexit Job et scidit vestirnenta sua,

et tonso capite corruens in terrain adoravit et dixit: Nuaus egressus. .
nudus revertar...

(4) Slaat voorzeker op een gezegde Jobs in hfdstk. 6-7; of 9-10;
of 12-14; of 16-17 enz.
(5) Vgl. Luc 16. 9: facite vobis ainicos de mammone iniquitatis.
(Cfr. Job. 4 7).
(6) Zinspeling op Luc. 12. 15-22.
(7) Vermoedelijk zinspeling op : Tob. 4. 7 ; Lc. 14. 13 ; Joh. 3. 17.
In deze passus is weer duidelijk moralisatie.
(8) Ps. 115. 15.
(9) Ps. 33. 22.
(10) Evenals uit fragment IV kol. B. blijkt het, dat hier weer 'n
zedelijke toepassing begint, vermoedelijk niet enkel tot leeken ook,
als in kol. A, maar bijzonderlijk tot kloosterlingen gericht.
(11) Of nu deze heele tekst 'n aanhaling is uit 'n zekere Theodoricus (cfr. de naam in robriek bovenaan) of doelt op een der wegge-
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Omtrent dezen nieuwen tekst mogen we dezelfde concludes
voorleggen als aangaande den eersten. 1°) Fragment I en V,
alhoewel ze niet volledig bij elkander aansluiten, hooren toch tot
dezelfde gedachte, en vormen dus wel een bladzijde. Uit kolom
B blijkt vooral dat de weggevallen tekst nog al aanzienlijk moet
wezen. Want na die gheboerte iohannis baptisten waarbij iedereen
zich verheugde, was er voorzeker spraak of van zijn flood, of van
' TI ander voorbeeld, dat als uitleg moest dienen op : levee ende
sterven, staen oec dat midden ; i.e. tusschen goed of kwaad ;
Rijn dus onverschillig. We bemerken ook, hoe dit fragment
kol. A, den gedachtengang voortzet van 't vorige fragment V
kol. B; dus recto en verso werden goed gekozen; en na vorig
fragment V kol. B, was er nog 'n tekst, die verdwenen is, en
aansluiting geeft met dit fragment I kolom A. Daardoor opnieuw
wordt het haast zeker dat de overige fragmenten niet tot fol.
lxxvm hebben behoord.
Fragment IV recto heeft : Aides gizelye lesen wi van iob
enz., en over Job handelen, van het gepresumeerde verso, fragm
II, III, en wel met dien verstande dat fragment III waarin
kal. A over het geluk van Job spraak is en van het begin zijner
rampspoeden, vooraf gaat ; evenzoo eindigt in fragm. II kol. B
de geschiedenis van Job om met die van Joseph 'n aanvang te
nemen, waaruit we besluiten moeten dat dit fragment III voor
11 moet komeii, en we dus ook in het recto, onze eerste con
clusie hier iomtrent moeten wijzigen.
Het recto fragment II beginnende met : eere ende gheven,
eindigende met : hi dan die ... en zijn verso : ... ziek ende crane
alien ... oec bleef, is dus waarschijnlijk niet an fol. lxxvin te
hechten maar apart te houden als rest van fol. lxxix — verder de
twee overblijvende strookjes fragment IV en III hooren saam,
maar am ze tot een doorgaanden tekst te brengen moeten we
fragment IV: hoverdie tot der ydelre ... ende begheerdei dat si
als het eerste gedeelte van het fragment opvatten, en het ontleend
achten van ander aan 'n bladzijde, fragment III dan weer als
'n bovenstuk van het volgende folio.
Wellicht zijn andere combinaties mogelijk, maar deze leek
me op de minste bezwaren te stooten.

sneden gedeelten weet ik niet te beslissen. Evenals de vorige Germanus uit het recto fragment II, is er bier wel spraak van 'n ingeroepen gezagvollen schrijver. Vgl. HURTER : Nomenclator, die in II geen
Germanus, en zes Theoderici opgeeft die kunnen bedoeld zijn. Zoeken
zonder meer gegevens is zeer bezwaarlijk. Indien de tekst Hermanus
leest is er evenveel keus als voor Theodoricus.
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De langste logisch aaneensluitende tekst leest dus vermoedelijk zoo :
Fol. LXXVIII ro:

Boven.
...den heylighen in desen tytliken ley en vergouden wort ; dat also
nochtant niet en is. Mer wi, die
niet alleen in desen leven in...

heft goet of quaet gheheten
is. So en sullen wi niet lichtelie van der onghelovigher
inenschen dwalinghe verleit wer[den..
„..—

Onder.
...ghee en is ghien dine inder
..quade mitten quade in deser
waerheit goet te rekenen
tyt niet en bent, op dat wi
dan alleene doghede des ghein dese blasphemie niet en
vallen als van sommighen boesen moets, die ons mit reynen
ghelove tot godlike dinghescreven staet : Wy hebben
ghen leidet, ende doet ons dien
ghesondighet, ende wat is ons
onwandelbaren goede stade
daer om ghesciet ? Die quaet
like ancleven. Ende ghien dine...
doet hevet gheluc, ende die wel
. . ... . ...... ..
.....
doet is ghelic.
............ .............
Fol. LXXVIII/V°.

Boven.
Theodorus.

[heili] ?
...-ghe boeke wel betughen Dat
leven ende dat sterven staen oec
in dat midden. Als die ghe
buerte iohannis baptisten ende...

,..ghemac. Ende deser ghelyc
moghen ons tot goede of
tot quade dienen. Want die
rycdomme syn vordelic als menre .
•

.

. .

Onder.
.,..gelien syn in denghenen goet,
die van den scatten der boesheit
vrienden pleghen te maken.
Mer denghenen dienen die rycdome totters quaden, die se allene
vergaderen, of tot haer selfs
weelden ende wellust wtlegghen
ende den armen behoeftighen...

staet ghescreven : In die
•••
teegenwoerdicheit des heren
is die doet synre heilighen coste
ende [des] ghe
lie
lye seit die propheet : die doot
des sondaers is alre quaest.
Hoe nutte die siecte des Lich
gems ondertiden is bewyst...
enz.

Tot wat tractaat echter ons fragment behoort, en of het wel-
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vertaling is eener latijnsche bron heb ik niet kunnpn
licht
achterhalen. Het schrift dateert van ± 1350 (1) .
D. A. STRACKE. S. J.
Antwerpen, 21/7/25.
(1) Hier volgen enkele bemerkingen over de taal van het hsch.:
a) De schrijfwijze : ghien=ne geen, is de eenige van het hsch.;
evenzoo overal mer= maar.
b) Scaerden van testen is 'n geijkte zegswijze.
Over 't algemeen is de ortographie van het hsch. zeer eenvormig.
c) De wisselvorm lufter en luchter, wijst wellicht op het feit
dat ons hsch. 'n kopij is.
d) Warp verbeter in warpt.
e) Ontganghen voor ontgaen.
f) Qui4est lees quaetst.

De inhoud van het fragment spreekt voor zichzelve en doet
het ons betreuren dat we het heele tractaat niet bezitten. De
bemerking omtrent Judas — doodslag — rijkdom — ziekte —
leven en sterven — quaad doen en gheluk enz. ; de breede behandeling der Job-episode, de eigenaardige voorstelling van de twee
zeges en kronen ter rechter en ter linker hand [van Christus]
met de verkiezing van de linksche bekroning is wet eigenaardig.
Wie weet hieromtrent iets meer?
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1793, door Prof. Dr. VANDEVELDE.
774 en 802-807.
(( Het proces van de drie ge-

broeders», door Jan Mommaerts,
door Prof. Dr. M. SABBE. 888.

Vlaamsche schrijvers, reizigers
naar het Noorden, door 0. WATTEZ. 888.

- COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS,
1310- EN BIBLIOGRAPHIE,

Tweetalig Vlaanderen in de
Xe eeuw C Door Prof. Dr. J.
MANSION. 12 en 17-28.

sprong der begijnen, door J. VAN
1

MIERI,0 jun. S. I. 612-660.

Critische nota's over middeleeuwsche en 16de eeuwsche
schrijvers : I. De dichter Lisernusch. II. De rederijker Jan van
den Dale. III. Een brief van

1542 aangaande de Catharinisten
van Aalst, door Mr. L. WILLEMS.
741.
- C011IMISSIE VOOR HET ONDERWIJS
IN EN DOOR HET NEDERLANDSCH.

President Wilson als opvoeder,
door 0. WATTEZ. 13 en 29-37.

Bepalingen, door Prof. Dr.
VANDEVELDE. 195 en 215-227.

Eenige bizonderheden aangaande het onderwijs in en door
de moedertaal, door Dr. L. GOBMANS. 661-667.

Lager en Hooger Onderwijs:
Volksletterkunde en Hoogere
Literaire Kunst, door G. SEGERS.
668-673.

Over de gevoelskracht der affectieve woorden, door AMAAT
Joos. 741.

Zedelijke en nationale Opvoeding. Vreemde Invloeden, door
G. SEGERS. 742 en 751-768.

Gevoelstaal en Volkstaal, door
Kan. AM. Joos. 812 en 835-879.
Luik : Societe de litterature wallonne. Schenkt boeken. 292, 736,
810.

Nota's over den Sydrac: 1. Is
Jan vain Boendale de schrijver
van den Sydrac? De Sydrac als
bron van den Lucidaris, door

Lund : Kg. Universitetsbiblioteket.
Schenkt boeken. 490.

Mr. L. WILLEms. 194 en 197-214.

M

Vier Mechelsche Geschiedkundigen in de XVIIIe eeuw, door
Kan. Dr. J. MUYLDERMANS. 384
en 387-428.

Een onuitgegeven brief van L.
Guicciardini, door Prof. Dr. M.
SABBE. 385 en 429-433.

Lambert li Beges en de oor-

Maestricht : Societe historique et ar-

cheologique dans le Limbourg.
Schenkt een boek. 192.

Mededeelingen

(Letterkundige).

over aangeboden boeken:
— Door J. JACOBS, over Publica-

ties der Afdeeling Nederlandsch

--915-van het Instituut Nieuwe Letteren aan de Nijmeegsche Universiteit uitgegeven door Prof. JAC.
VAN GINNEKEN S. I. 10.

— Door J. SAI,SMANS, over Tongerloo en 's Hertogenbosch. De
Dotatie der Nieuwe Bisdommen
in Brabant (1559-1596), door Kan.
Dr. ERENS. 294.
Door Prof. Dr. SABBE, over
Johan de Grieck, Brie Brusselsche Kluchten uit de 17de
eeuw, ingeleid door Dr. P. DE
KEYSER . 295.

0
Oisterwijk : Onthulling van het
Staindbeeld van Pater Adriaan
Pointers. De Academie uitge-

noodigd. 700. — Vertegenwoordigers. 700.
Orde van Leopold II. — Benoeming.
809.
Orde van Oranje . Nassau. l'rof.
J. VERCOULLIE tot commandeur
benoemd. 809.
Oslo: Videnskapsselskapet. Schenkt
boeken. 9.

— Door denzelfde, over Het
Altaar der St.-Jorisgilde to
Brecht, door J. RNALSTEEN. 381.

P

— Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, over Geschiedenis van

Praag : Academie Tcheque des
sciences et des Arts. Schenkt
boeken. 380, 885.

Mechelen tot op 't einde der
Middeleeuwen, door Kan. Dr.
J. LAENEN. 606.

— Door Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, over Corneille de Wael
(1592-1767), door Mgr. MAUR .
VAES. 736.
— Door Kan. Dr. J. MUVLDERMANS, over De reis van den St.
Carolus, 1724, door F. PRIMS.

771.
Door Dr. L. GOINANS, over
vier verschillende uitgaven van
Dr. GROOMERS. 811.
Middelburg : Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Schenkt boeken. 192, 885.
— Prof. VERCOULLIE tot lid van
het Genootschap benoemd. 295.
Munchen: Bayerische Akadernie der
Wissenschaften. Schenkt boeken. 490.

N
Nymegem : Universiteit. Schenkt
boeken. 735, '770.

Proeve. Zie op Talen.

R
Redactie De Idee. Schenkt een tijdschrift. 490.
Redactie Tijo'schrift voor Geschiedenis. Schenkt een tijdschrift
606.
Regeering. Schenkt boeken. 8, 191
291, 379, 489, 605, 699, 735, 769,
810, 882.
Rotterdam : Bibliotheek der Gemeente. Schenkt boeken. 192,
380, 736, 810.

Bataafsch Gonootschap
proefondervindelijke w pbegeciLe. Schenkt een bock. 885.

S
SALSMANS=FONDS. Jaarlijksch vcrslag. 82.
St.-Elooi's Vijve. Betooging Emiel
Claus. 609. — Prof. KAREL VAN
WOESTYNE vertegenwoordigt
de Academie op de plechtigheid. 610.

-
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St.-Niklaas : Oudheidkundige Kring
van bet Land van Naas.
Schenkt een boek. 886.
Spelling (Vereenvoudigde). Schrijven van den H. Minister van
Wetenschappen en Kunsten. Voorstel der Acad. - Stemming. - Het voorstel verworpen. 702.
Stockholm: Sveriges offentliga Bibliotek. Schenkt een boek. 885.

T
Proeve over de
nioderne talen (wet van 12 Mei
1910). Jury 1926. De Beer Minister verzoekt de Academie
candidaten aan to duiden voor
het voorzitterschap van de Jury.
Aangewezen candidaten. 382.

TALEN (MODERNS) :

Te Deum. Op 21 Juli. 609. - Op

27 November. 886.
Tijdschrift voor Geschiedenis. Zie
op Redactie.
U
Uppsala :
Universitets-Bibliothek.
Schenkt boeken. 192, 885.
Utrecht: Universiteit. - Kent aan
Prof. Vercoullie het eere-doctoraat toe. 881.
Historisch Genootschap. Schenkt

boeken 885.

V
VAN DE VEN = HEREMANS
FONDS. Jaarlijksch verslag. 80.
Venezuela : Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados
Unidos. Schenkt een tijdschrift.
490, 736.
VERG XDERING J IARLIJKSCHE PucH'TICE) Vaststelling van den dag.
14. - Id. van het Programma.
386. - Verslag. 589-593. - Telegram van Z. M. den Koning.
609.

Verhandelingen ter uitgave aange.
boden
1VIiddelnederlan,ische Bijdrage
nit het Int rzb urger Hs, door
Dr. J. STRACKE S . I. 77, 296 en
353-378
Driejaarlijksche wedstrijd in de
Nederlandsche Letterkunde
(XVe tijdvak 1918-1920) , door
Mr. J. MuLs. (Zie Versl. en
Med. 1925, biz. 865.) 246-290.
Vondel en Gillis van Vinckenroy, door Dr. JAN GESSUR. 297,
491 en 499-528.

-- a) Handleiding bij de praktisclte
studie der niet-parasitaire lnib) Tropischcro-organismen.
algologische aanteekeningen,
door Dr. PAUL VAN OYE. 492. -

De tweede verhandeling opgenomen. 786-801. - De eerste zal
uitgegeven worden op kosten
van het Van de Ven-BeremansFonds. 888.
Een perkamenten handschriftjragment, door Dr. A. STR kCKE

S. I. 701 en 900-909.
Proeve eeite.r volledige Bibliographic van Jan-Frans TVillems
geschriften, door Dr. ROBERT
ROEMANS . 741, 812.

- Over functioneele asymitrieen in
het plantenrijk, door Dr. C. M.
SCHUVTEN. 888.

Verloving van Prins Leopold van
Belgie. Een telegram van gelur:wenschen gezonden. 742. Antwoord van den prins. 887.
Verontschuldigingen op de Plechti-

ge Vergadering. 590.
Vilvoorden. Bctooging Nolet de

Brauwere. De Academie uitgenoodigd. 609. - Vertegenwoordigers der Academie. 611.
Vondeltentoonstelling. Zie op Amsterdam.

-

917 -

w

L. CLNEYS, WRCOULLIE, SCHARPA en LkTEUR. 4412444 1 45 .
Mededeeling over de verslagen :
niet bekroond. 493 en 592.
4°) Een kritisclze studie over

Belfort.

Warande (Dietsche) en
Schenkt een boek. 10.

WEDSTRIJDEN VOOR 1926. — VERSLAGEN DER KEURRADEN :

den opstand van Gent tegen
Philips den Goede. — Versla-

1°) De opvatting van Vondel
over de beeldende kunsten en,
zijn verhouding tot de kunstenaars van zijn tijd. — Verslagen

door de HH.VAN PUYVELDE,SALSMANS en SABBI. 441 1-441 18 . —
Mededeeling over de verslagen:
bekroond. 492 en 592.

gen door de HII. CUvELIER,
WILLEMS en VAN PUYVELDE.
441 46-448. — Mededeeling nopens de Verslagen : niet bekroond. 494 en 593.
WEDSTRIJDEN voor 1927 en volgen-

de jaren. Benoeming der Cornmissie voor prijsvragen. 611. —
Lijst der uitgeschreven prijsvragen. 703-708. — Ingekomen
prijsantwoorden voor 1927 en
Benoeming der Keurraden. 889.

2°) Men vralagt eene Klank- en
Vormleer van het Brusselsch
Dialect met zijn plaatselijke
verscheidenheden. — Verslagen
door de HH. VERCOULLIE. G0EMANS en HZRM. TEIRLINCK.
441 19 -441 23 . — Mededeeling over
de verslagen : bekroond. 493 en
592.

3°) Een vakwoordenlijst van
de Garenspinnerij (met inbegrip
van den Garenbleek, enz., met
opgave van de Fransche, Duitsche en Engelsche benamingen). — Verslagen door de HH.

WEDSTRIJD (DRIEJAARLIJKSCHE) voor

Nederlandsche Letterkunde.
lee tijdvak (1924-1926). — Voordracht van candidaten. 889.
'e

hen : Akademie der Wissenschaften. Schenkt boeken. 292.

Willemsfonds : Schenkt een boek.
380.
Woordenboek der Nederlandsche
taal. 742.

II. - PERSONEN
A

C

Aerts (L.), pa stoor to Heppen.
Schenkt een boek. 770.

CARNOY (Prof. Dr. A.), werkend
lid.

B

— Lezing : De Psychologie van de
Leenspreuk. 743-750.

BELPAIRE (Mej. M. E.), werkend
lid.

Claeys (L.). Zijn verslag over den
wedstrijd Garenspinnerij. 441 24
-41.

— Lezing : Was Beethoven een
Vlamine 774 en 779-785.
Bernaerts (J.). Schenkt boeken.
381, 700.
$LOK (Dr. P. J.), buitenlandsch
eerelid. Schenkt een boek. 9.

Clercq (L. Le). Schenkt een boek
490.
Cruyssen (A. C. van der). 'Zijn
overlijden. Hulde hem gebracht
door den Bestuurder. 611.

-
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(Dr. J.), briefwisselend
lid.
Zijn verslag over den wedstrijd
Opstand van Gent... 441 46
-417.

CUVELIER

Godelaine (Dr. C.). Schenkt boeken. 74.

-

GOEMANS (Dr. L.), bestendig Sec etaris.
- Lezing : Eenige bizonderheden

aangaande het onderwijs in en
door de moedertaal. 661-667.

D
DAELs (Prof. Dr. Fr.), briefw. lid.
- Voorgesteld als jury-lid voor
den Geneeskundigen Dienst bij het
leger. 193.
I)ebaive (C). Schenkt boeken. 74.
Delpire (L.). Schenkt boeken. 886.
Dumercy (Ch.). Schenkt een boek.
293.

Eggen van Terlaan (Dr. J.).
Schenkt een boek. 293.
Eitrem (S.). Schenkt een boek. 9.
Erens (Ambr.) 0. Praem. Schenkt
cen boek. 380.
Eriksson (John). Schenkt een boek.
10.
Ernalsteen (Jos.). Schenkt een
boek. 381.

F

Zijn verslag over den wedstrijd
Brusselsch dialect. 4-411-s.
- Schenkt een boek. 193.
Gouverneur van Oost-Vlaanderen.
Schenkt een boek. 381.

H
HELLEPUTTE,-SCHOLLAERT(Mevr
LOUISE). Schenkt aan de
Acad. een som van 50.000
frank. 75.
Herckenrath (Ad.). Door den H.
Minister benoemd als vijfde
lid van den 13eernaert-Wedq
s trijd. 7 e tijdvak : 192441925.
75. - Zijn verslag narnens de
Jury. 775-778.
HUYSMANS (C), Minister van
Wetenschappen en Kunsten.
Lezing Het Geheim van een
Mysteriespel. 14 en 38 50.

PLOD (K. DE), werkend lid.

Bevorderd tot Kommandeur in
de Kroonorde. 73.

G
Geerebaert (A.) S. I. Schenkt boeken. 193, 381, 736.
Gessler (Dr. Jan). - Biedt ter opneming in de Versl. en Meded. aan: Vondel en Gillis van
Vinckenroy. 297. - Verslaggevers. 297. - Verslagen. 491.
- Opgenomen. 499-528.
Schenkt boeken. 74, 381,
Geyl (Dr. P.). Schenkt een boek.
74.
GINNEKEN (Prof. Dr. JAC. VAN),
buitenlandsch eerelid. Schenkt
een boek. 9.

J
Jacob (Dr. A.). Zie Register van
Zaken op Briefwisseling. 382.
JACOBS (J.), werkend lid.
- Verkozen tot Onderbestuurder
voor 1927. 813.
-

Een Diestersch Handschrift, uit het midden der
eeuw, van het apocrief
1.5e
Evangelic van Nicodemus. 76

Lezing :

en 546587.
Janet (Ch ). Schenkt boeken. 606.
JOOS (Kan. AM.), werkend lid.
- Lezing : Over de gevoelskracht
der affectieve woorden. 741, 812
'en 835-879.
- Lid der Commissie van Rekendienst. 14.

-

919 Rubens zooals hij is te Munchen in de Pinalkotheek. (Zie
Versl. en Meded. 1925, blz

Justesen (P. Th.). Schenkt boeken.
9, 74, 193, 293, 606.

K
Keyser (Dr. Paul de) . Schenkt een
boek. 293.

621.) 168-189.
-

sche wedstrijd in de Nederl.
Letterkunde (XVe tijdvak) 19181920 ». (Zie Versl. en Med.

Klevntj ens (J) en Knippenberg (H.
H.) . Schenken een boek. 886.

L
Laenen ( J.) . Schenkt een boek.
606.
LATEUR (FRANK) , werkend lid.
Zijn verslag over den wedstrijd
Ga renspinnerij. 44145.

M
MANSION (Prof. Dr. J.) , werkend
lid.
-

Lezing : Tweetalig Vlaanderen
in de X e eeuw ? 12 en 17-28.

Zijn verslag over « Driejaarlijk-

1925, blz. 865.) 246-290.
MUYLDERMANS (Kan. Dr. J.),
werkend lid.
-

Lezing : Vier Mechelsche Geschiedkundigen in de Xviiic
eeuw. 384 en 387-428.
Bevorderd tot Kommandeur in
de Kroonorde. 73.

-

Schenkt boeken. 193, 605, 770,
810, 886.

N
Nuffel (P. N an) . Schenkt een boek.
381.

NIV,RCIER (Z. E. Kardinaal) . De

. Acad. uitgenoodigd de lijkplechtigheid bij te wonen.
wezige leden. 75.
MIERLO (Dr. J. VAN) jun. S. J.,
brief w. lid.
-

Lezing Beatrijs van Nazareth
16 en 51-72.

-

Lezing Lambert li Beges en de
oorsprong der begijnen . 612660.
Lezing : op den drempel onzei
dertiende eeuw. 819-834.

-

Verkozen tot lid der Maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde. 490.

-

Schenkt boeken. 700, 810, 813.
(Prof. Dr. J. W.), buitenlandsch eerelid.

MULLER

-

Lezing : Reinaerts avonturen en

rollen in en 'tut de Middeleeuwen. 298 en 306-352.
MuLs (Mr. J.), briefwisselend lid.
-

Lezing : Beschouwingen over

0
Oever (Karel van den). Hulde hem

gebracht bij zijn afsterven.
774.
OW (Dr. EUG. VAN) . - Zijn afsterven. 494. - Hulde hem
gebracht door den Bestuurder,
Prof. Scharpe. 495.
Oye (1)r. Paul van) . - Biedt ter
opneming in de Versl. en Meded. aan twee verhandelingen,
getiteld Handleiding bij de

practische studie der niet-parasitaire microdrganismen en
Tropisch-algologische aanteekeningen.
Verslaggevers. 492.
Beslissing der Commissie.
701. - Verslagen. 773. - De
tweede verhandeling opgenomen. 786-801. - De eerste zal
aitgegeven worden op kosten
van het Van de Ven-HeremansFonds. 888.
Schenkt boeken. 74, 606, 886.

—
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P

— Lezing : « Het proces van de

PERSYN (Prof. Dr. J.), werkend
lid.
— De premie voor de beste monographie in 1926 hem toegekend. 81 1.
— Lid van de Jury voor den Beernaert-wedstrijd. 14.
Poirters (Pater Adriaan) . Zie

Zijn redevoering op de feestvergadering ter gelegenhe id
van de James Weale-Hulde to
Brugge 814-818.
— Zijn verslag over den Wedstrijd

Oisterwijk.
PRINS LEOPOLD VAN BELGIE.
Zijn verloving. 742. — Zijn
antwoord op het telegram van
gelukwenschen, hem ter gelegenheid van Zijn huwelijk,
door de Academie gezonden.
887.
PUYVELDE (Prof. Dr. L.), werkend lid.
— Zijn verslag over den wedstrijd

Vondel en de beeldende Kunsten. 441 1 -441 16 , en over opstand van Gent... 44148.
— Schenkt een boek. 74.

R
Reypens (J.) en Van Mierlo (J.) .
— Schenken een boek. 810.
Roemans (Rob.) . Biedt ter uitgave
aan Proeve eener volledige Bibliographie van Jan-Frans Willems geschriften. 741. — Advies van de Jury. 812.
ROSY (Mgr. VAN) . De Academie
wenscht hem geluk, 295. Ziiii
antwoord. 295

S
SABBI (Prof. Dr. J.) , werkend
lid.
— Lezing : Twee onuitgegeven gedichten van Jan van Beers.
297 en 299-305.
— Lezing : Een onuitgegeven brier
van L. Guicciardini. 385 en
429-433.

Brie gebroeders », door Jan
Mommaerts. 888.

Vondel en de beeldende Kun
sten. 44118.
— Verslaggever over een ter opneming aangeboden verhandeling. 297. — Zijn verslag. 491
— Bevorderd tot officier in le
Leopoldsorde. 8.
— Lid van de Jury voor den Beer,
naert-wedstrijd. 14.
— Schenkt boeken. 293, 380, 700.
SALSMANS (J.) S. I., werkend
lid.
---- Lezing : Theologische toelich-

ting bij Vondets gedichten.
434-440.
— Zijn verslag over den wedstrijd

Vondel en de beeldende Kunsten. 44116-44118.
— Schenkt boeken. 380, 381, 770.
Sano (Dr.) . Voorgesteld als j urylid voor den Geneeskundigen
Dienst bij het leger. 193. —
Zijn benoeming tot plaatsvervangend lid.
SCHARPE (Prof. Dr. L.), bestuurder voor 1926.
— Verslaggever over een ter opneming aangeboden verhandeling. 77. — Verslag. 296.
— Zijn verslag over den wedstrijd
Garenspinnerij. 44145.
— Dankzegging aan den afgetreden bestuurder bij 't overliemen van bet voorzitterschap.
6•

— Verwelkomt Minister C. HUYSMANS . 7.
— Bedankt den heer C. HUYSMANS,
Minister van Wetenschappen

-
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en Kunsten, ter gelegenheid
van de lezing door hem in de
Acad. gehouden. 14.
Verwelkomt Prof. Dr. J. W.
Muri u,R. 291.

-

Huldigt Dr. liug. van Oye, tei
gelegenheid van dezes afsteryen. 495-498.
Schepens (Pr.). Schenkt een tijdschrift. 886.
SCHRIJNF,N (Prof. Dr. J.), buitenl.
eerelid.
- Lezing : Moderne Tctialgroei. 594604.
- Aanvaardt als feestredenaar op
te treden. 381.
- Benoemd tot Officier in de
Kroonorde. 809.
Schuyten (Dr. C. M.). - Biedt ter
opneming aan: Over de tunetioneele asymitrieen in het
plantenrijk. Verslaggevers.888.

--- Schenkt een boek. 292.
SIGERS (G.), werkend lid.
Lezing : Lager en Hooger OnVolksletterkunde en
derwijs.
Hoogere Literaite Kunst. 668

-

673.
Lezing : Volkswetenschap en
Volksletterkunde. 719-734.

-

Lezing: Zedelijke en nationale
Opvoeding. Vreemde Invloeden. 742 en 751-768.

Verslaggever over een ter opneming aangeboden verhandeling. 297. - Zijn verslag. 491.
Sengers (G.). Schenkt een boek.
193.
SIMONS (Dr. L.), werkend lid.
Lezing : Willem Zeebots, van
1647 tot 1682 kloosterling in de
abdij van Perk en daarna pastool' te Wakkerzeel. 297, 492,

(J. F. M.), buitenlandsch
eerelid. Schenkt een boek. 886.
Stracke (Dr. A.) S. I. - Biedt ter
opneming aan : Ken perkamenten handscitrift-fragment. 701.
- Verslaggevers. 701. - Ter
opneming goedgekeurd. 887. Opgenomen. 900-909.
- Biedt ter opneming in de Feist.
en Meded. aan: Middelneder-

STD:Roc

landsche Bijdrage uit het
Wiirzburger Hs. 77. - Aange-

nomen. 296. - Opgenomen.
353-378
Straeten ((Cl. van der). Schenkt
een boek. 606.

T
TEIRLINCK (HERM.), werkend lid.
-- Zijn verslag over den wedstrijd
Brusselsch dialect. 44123.
Bevorderd tot Kommandeur in
de Kroonorde. 73.
TEIRLINCK (Is.), werkend lid. Verslaggever over Tropisch-algologische aanteekeningen en
Handleiding tot de practische
studie der niet-parasitaire microOrganismen, door Dr. Paul
van Oye ter uitgave aangeboden. 492. - Zijn verslag. 773.
Terlinck (Dr.). Voorgesteld als jurylid voor den Geneeskundigen
Dienst bij het leger. 193.
- Zijn benoeming tot werkend lid

V
Vaes (M.). Schenkt een boek. 736.
VANDEVELDF, (Prof. Dr. A. j.
J.), werkend lid.
- Lezing : Bibliographische Studie
over de werken van den Apotheker-Chernicus P. J. Kasteleyn (1746-1794). 78 en 109-148.

-

701.
Bevorderd tot Kommandeur in

de Kroonorde. 73.

-

Lezing : Het Leven en de Dood.
78 en 149-167.
Lezing. Bepailingen. 195 en 215227.

-
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Lezing : Het lichtgas to Gent
honderdjarig. 529-545.
Lezing : Bijdrage tot de Bio-bi-

Lid der Commissie voor Rekendienst. 14.
- Schenkt een boek. 9.

1-

bliographie van Bernard Nieu
wentyt (1654-1718). 702 en 709-

VIRMEYLEN (Prof. Dr. A.), onderbestuurder voor 1926.
- Verkozen tot Bestuurder voot
1927. 813.
- Lid van de Jury voor den Beernaert-wedstrijd. 14.
- De Groote vijfjaarlijksche prij
voor kritiek en essay's hem
toegekend. 811.
- Schenkt een boek. 9.

718.
Lezing : W. van Lis, geschied-

kundige en brouwer, schrijver
van de Brouwkunde van 1745

en van den volmaekten Bierbrouwer van 1793. 774 en 802-

807.
Benoemd tot verslaggever over

Tropisch-algologische aanteekeningen en Handleiding bij de
practische ,studie der niet-parasitaire microOrganismen, door

VERRIEST (HuG0). Zie op Ingoy.

gem.
Vervoort (C.). Schenkt een boek
810.
VOOVS (Dr. C. G. N. DE) , buitenl.
eerelid.
- Benoemd tot Officier in de Or
de van Leopold II. 809.
- Schenkt een boek. 74.

Dr. P. VAN Ow ter uitgave aangeboden. 492. - Zijn versiag.
773.
- Lid der Commissie voor Rekendienst. 14.
- Vervangt den Bestendigen Secretaris op de December-vergadering. 881.
Veen (L. J.). Schenkt boeken. 293.
VERCOULLI} (Prof. Dr. J.), werkend lid.
Versiaggever over een ter opneming aangeboden verhandeling.
77. - Verslag. 296.
- Zijn versiag over den wedstrijd
Brusselsch dialect. 441 19 ; id.
over Gairenspinnerij. 44145.
iViededeeling betreffende het

Woordenboek der Nederlandsche taal. 742.

-

Benoemd tot Kommandeur in de
Orde van Oranje-Nassau. 809.
Het eere-doctoraat in de Faculteit van Wijsbegeerte en Letteren aan de Universiteit van

W

I

WALGRAVE (AL.), briefwisselend lid.
- Lezing : Een Vlaming uit den
IVIiddelstand (Alois Walgrave,
Senior 1844-1908). 196 en 228245.
- Lezing : Gedichtengroei bij Gezelle. 674-697.
- Schenkt boeken. 606.
WATTEZ (0.), werkend lid.
Lezing : President Wilson als
opvoeder. 13 en 29-37.
- Lezing : Onze oudste Germaan-

-

sche Meesterschriften. Waar. ze
zijn en wat er in den loop del
eeuwen mée gebeurde. 77 en

Utrecht hem toegekend. 881.

-

Het emeritaat hem toegekend.
881.
Benoemd tot lid van het
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 295.

83-108.

-

Lezing : Vlaamsche schrijvers,

-

888.
Schenkt boeken. 292, 380, 770,

reizigers naar het Noorden.
813.

- 923 WILLEMS (Mr. L.), werkend lid.
— Lezing: Lexicographische Sprokkelingen: Mnl. dietse en duutse ; — diesch en duusch; —
Hoogduutscn. 76.
— Lezing : Willem van Utenhove
en zijn Beestiaris. 296.
Lezing : Lexicographische Sprokkelingen, Nr 15 : Mnl. Graumonnik, grauzuster ; — Mnl.

geborsen? — cauteelt ; overen=
ticheit? — boonercit ; — jonde ?
— figureus? — inbeet? 491.
— Lezing : De schrijver van het
gedicht der Vrouwen Heimelicheit. 701.
— Lezing : Critische nota's over
middeleeuwsche en 16 de eeuwsche schrijvers : I. De dichter
Lisemusch. II. De Rederijker
Jan van den Dale. III. Een
brief van 1542 aangaande de
Catharinisten van Aalst. 741.
— Lezing : Een nieuw Fragment
van Jac. van Maerlant's Historie van Troyen. 772.
— Lezing: Het c Pomerium spiri-

tuale » van Hendrik uten Bogaerde (Ponierius) en zijne Nederlandsche vertaling K De bogaert der gewercken Go is »
772 en 891-899.
— Lezing : Over het Limbiirgsch

Gebedenboek uit de

15e

1 C.tiii,

uitgegeven door F. Prims. 772.
— Lezing : Nota's over den Sydrac : 1. Is Jan van Boendale

de , schrijver van den Sydrac?
2. De Sydrac als bron van den
Lucidaris. 194 en 197-214.
Lezing : De wederopluikin 4' de,
Vlaamsche dichtkunst onder de
regeering van Lodewijk van
Male en van de eerste Bourgondische vorsten. 889.
Toespraak bij de overdracht van
het voorzitterschap aan Prof.
Scharpe. 5.
— Zinn verslag over den wedstrijd
Opstand van Gent... 44147-44148.
WINKEL (Dr. J. TE), buitenlandsch
ecrelid. Schenkt boeken. 9, 770.
— Lid van de Jury voor den Beernaert-w edstrijd . 14.

Blz. 151, regels 26, 27, 28, lees aldus :
en kunnen aldus niet, evenals de menschen, hunne evennaasten
beleedigen , zij denken niet, meent men, en kunnen aldus niet, evenals de menschen, het kwaad verrichten.
ERRATUM. K

_

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 ,ver Natuur- of Geneeskundige
Wetenschappen, over R echtsgeleerdheid en over het Vak van _
den Ingenieur. n
-

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
c'e uitgebrachte verslagen, beslist de Academic over het al of
-niet laten drukken van de aangeboden .werken..
-

.

*
**
KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het volk te verspreiden. Te dien einde schrijft
-

de Koninklijke- Vlaamsche Academie )W - ijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.

**
Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk
houdende goedkeuring van het
Vlaamsche Academie voor het
zal de jaarlijksche intrest van
worden naar eigen inzicht en
heden :

Besluit van 25 Januari 1909,
Reglement - door de Koninklijk(
J. Salsmans-Fonds vastgesteld
dit Fonds door haar gebruikt
Daar den eisch der omstandig-

a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitge
ven 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, litur.
-gie, 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
fitters a en b genoemde, noodzakelijk worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de
Academie ondernomen uitgaven in dec aard van de onder littera a en h
yennemde.

-

-

-

-

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

ACHTSTE TIJDVAK :

1926-1927.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

De LAedstriid is beperkt tot de werken, die it. den loop
pan elk tweeja ri g tijd'.'a'_ uitgegeven of geschreven werden.

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

Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van
hun werk of werken, bij a'en Bestendigen Secretaris, ter Academie, Kr ni,tgstraat, 1$, te Gent (met vermelding op het adres
Yoor den Aug. Beernaert prijs), in te zenden

