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Vergadering van 20 Januari 1932.
Zijn aanwezig: de heeren Prof. J. SALSMANS, bestuurder,
HERMAN TEIRLINCK, onderbestuurder en Dr. L. GOEMANS,
bestendig secretaris ;
de heeren Kan. Am. JOOS, Dr. IS. TEIRLINCK, FRANK
LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION, OMER WATTEZ, Prof. Dr. L.
VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPE, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN,
Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE, J. JACOBS, Prof. Dr. A. VAN
HOONACKER, F. TOUSSAINT-VAN BOELAERE, Prof. Dr. P.
BELLEFROID, Prof. Dr. J. VAN MIERLO S.J. en Dr. J. CUVELIER, werkende leden ;
de heeren Dr. FL. PRIMS, Dr. A. VAN CAUWELAERT en
_TORTS EECKHOUT, briefwisselende leden.
Laten zich verontschuldigen : de heeren Dr. L. SIMONS,
FR. VAN CAUWELAERT en CYR. BUYSSE, werkende leden ;
de heeren Prof. Dr. J. VAN DE WIJER, Prof. Dr. R. VERDEYEN, Prof. Dr. L. GROOTAERS en F. TIMMERMANS, briefwisselende leden.
De bestendige Secretaris leest het verslag van de December-vergadering ; het wordt goedgekeurd.
*
* *

Bestuur der Academie. — Bij brieve van 24 December
1931 laat de heer Minister van Kunsten en Wetenschappen
aan de Academie een dubbel afschrift geworden van het Koninklijk Besluit van 14 December 1931, waarbij de verkiezing
wordt goedgekeurd van Prof. J. SALSMANS tot Bestuurder en
van den hr. HERMAN TEIRLINCK, werkend lid, tot Onderbestuurder van de Academie voor het jaar 1932.

- 2 De Heer Prof. M. SABRE, aftredend Bestuurder, neemt het
woord en drukt zich uit als volgt :

Zeer geachte Collega's,
Gij hebt mij de eervolle opdracht gegeven de werkzaamheden
der Academie geduren.de een jaar te leiden. Deze tijdspan.ne is
thans verloopen en ik ga het bestuurderschap overdragen aan
Pater Salsmans, dien gij tot mijn opvolger hebt gekozen.
Bij deze gelegenheid betuig ik U alien mijn, hartelijken dank
voor uw aandeel in de bedrijvigheid der Academie, waarmede
U mijn taak zoo gemakkelijk en aangenaam hebt gemaakt,
en bijgedragen hebt om het verloopen jaar te maken tot een
der goede, vruchtbare jaren onzer Instelling.
Onze V erslagen en Mededeelingen getuigen van het gehalte
onzer Commissie-Zittingen en Algemeene Vergaderingen.
Menige bijdrage van beteekenis werd hier voorgebracht, andermaal het bewijs leverend van het verlangen onzer leden
om de Academie op te werken, tot een ijverig en verdienstelijk
centrum van Vlaamsche cultuur.
Door de plechtige zitting die wij aan, Ruusbroec hebben, gewijd,
lieten wij tevens in het openbaar blijken, dat geen uiting van
het Vlaamsche leven ons onverschillig laat.
Wij hebben op het crediet van 1931 niet minder dan zeven,
werken kunnen uitgeven :
I. Grootaers en Grauls : Hasseltsch dialekt.
2. Fr. Olbrechts :
Een oud Mechelsch Bezweringsformulier.
3. Masereel : Klankleer van het Brusselsch dialekt.
4. A. Van Loey : Toponymie van Elsene.
5. Blij : Een verklarende Nederl. woordenlijst van de
Zeevisscherij.
6-7. Karel De Flou : Toponymisch Woordenboek. Deelen
II en 12.
Aldus werd eenerzijds het aantal mazer achterstallige uitgaven met een paar eenheden verminderd en werd het groote
werk van ons betreurd medelid, K. Du Flou, met twee deelen
dichter bij zijn voltooiing gebracht. Bovendien waren wij zoo
gelukkig) al de maatregelen te kunnen treffen om de uitgave van
dit werk tot een goed einde (d. w. z. tot aan het 16e deel) te kunnen
brengen, dank zij de medewerking van den hr. Jozef De Smet,
te Brugge.
Ik heb het genoegen, gehad, samen met onzen, bestendigen
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het jubelfeest van de Belgische Academie voor Fransche Taal- en
Letterkunde, aldus getuigenis gevend van de goede verstandhouding, waarin wij met deze zustervereeniging levee.
Ik had ook het voorrecht de hulde van ons Corps over te
brengen aan het College de France,ter gelegenheid van zijn vierhon,derd-jarig bestaan, en daar kon ik persoonlijk vaststellen
welk groot belang het voor de Vlaamsche letterkunde en philologische wetenschappen oplevert, wanner de Academie zich bij
dergelijk Internationale plechtigheden aansluit.
Ik meen, ook van te mogen wijzen op de vele noodzakelijke
en kostelijke herstellingswerken aan bet gebouw der Academie
die in 1931 werden, verricht.
Zoo dat alley in den loop van een jaar kon verwezenlijkt
worden, dan komt de eer er van niet aan mij toe, ik haast mij
het u hier rechtvaardigheidshalve te zeggen. 1 De groote verdienste van dat volbrachte werk behoort aan, omen, voorbeeldigen
bestendigen secretaris, aan wien ik hier met nadruk lof zou
willen toebrengen, indien ik niet vreesde zijn bescheidenheid te
krenken. Laat mij toe u alleen te zeggen, dat mijn, samenwerking
met hem, gedurende het verloopen bestuursjaar, mijn waardeering
voor zijn n,auwgezetheid, zijn toewijding aan de belangen, der
Academie, en zijn aangen,amen, omgang, maar steeds heeft doen
stijgen en mij de verzekering heeft gegeven, dat de Academie op
hem kan steunen als op het stevigste der fundamenten.. Ik dank
hem voor de guile, niet genoeg te prijzen medewerking en
wensch, voor de Academie, dat hij nog in zeer lange bestendigheid haar bestendige moge blijven.
Ik heet pater Salsmans welkom als bestuurder aan deze
tafel, waar wij reeds de gelegenheid hadden om ons rekenschap
te geven over de veelzijdige gaven, die hij in dienst der Academie
zal in het werk stellen. Wij wenschen hem een voorspoedig
bestuurschap toe, overtuigd, dat met hem de Academie in een
geest van eendracht en literair-philologischen wedijver haar
werk zal doen groeien en bloeien.
Prof. J. SALsmANs, Bestuurder voor 1932, richt zich op
zijne beurt als volgt tot de vergadering :
Mijne Heeren,
Mijn eerste woord als Bestuurder moet een woord van dank
zijn, om de eer die u me bewezen, en het vertrouwen dat u in
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onzer koninklijke instelling in 1932 te leiden : u moogt er van
verzekerd zijn dat ik mijn beste krachten zal inspannen tot
ontwikkeling van Vlaamsche wetenschap en Vlaamsch kultuurleven in en door onze Academie.
Bijzonder ben ik dank verschuldigd aan onzen aftredenden
Bestuurder, Prof. Dr. M. Sabbe, om de al te vleiende woorden
die hij me heeft toegestuurd, doch voora 1 om al hetgeen hij in
het afgeloopen jaar hier gedaan heeft. Wij huldigen in hem,
niet slechts den altijd vriendelijken Collega, kiesch en dienstvaardig, maar ook den ernstig wetenschappelijken man, die,
niettegenstaande een soms minder goede gezondheid, onverdroten degelijken arbeid presteert — en niet het minst den Bestuurder onzer Vereeniging, die het dienstjaar 1931 wetenschappelijk
vruchtbaar heeft weten te maken, en niet zelden met praktischen zin en diplomatische schranderheid moeilijkheden van
administratieven aard tot een flinke oplossing bracht.
Wij beleefden goed gevulde Commissie-zittingen en zeer
belangrijke pleno-vergaderingen, ja, behalve onze jaarlijksche
Plechtige zitting, hadden we nog een heerlijke Ruusbroec-hulde.
Heel dikwijls heeft Bestuurder Sabbe daar het woord
genomen. Ik vermeld slechts zijn lezingen : De aanstelling van
den Prins Kardinaal tot Landvoogd en onze volkspoezie; — Hoe
de Prins Kardinaal door de Vlaamsche volksdichters verwelkomd
werd; — Redevoering gehouden op de Isidoor Teirlinck-hulde; —
Potgieter, Bakhuizen van den Brink en de Wedergeboorte der
Vlaamsche Letterkunde na 1830; — Brabantsche Spotdichten op de
Nederlaag van Christiaan IV van Denemarken te Lutter in 1626;
De Roomsche en de Calvinistische Rofielpot ; Twee Brugsche
Gedichten, enz. enz.
Het doet ons bijzonder genoegen, dat ons achtbaar medelid
belooncl werd door den prijs Baron de S. Genois van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten
van Belgie, voor zijn werk De Moretussen en hun kring; —
en dat hij bevorderd werd tot Commandeur in de Kroonorde,
voor zijn vlijtige bemoeiingen in de Tentoonstelling van Vlaamsche Kunst te Antwerpen in 1930.
Laten we nog vermelden, dat in 1931 onze Bibliotheek
vele werken rijker werd, inzonderheid van moderne schrijvers,
en 013,S achtersalon ingericht tot gerieflijke leeszaal van onze
tijdschriften.
Als we eindelijk daar bijvoegen, dat voor herstellingswerken van het gebouw der Academie aan,zienlijke sommen
door den Staat zijn uitgegeven,, en dat de gedachte werd voor-
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gesteld en onderzocht centrale verwarming in onze vergaderzaal
in te richten, dan mogen wij zeker besluiten, dat het bestuursjaar van Prof. Dr. Sabbe waarlijk in alle opzicht, zoowel stoffelijk als wetenschappelijk, een goed en verheugend jaar is geweest.
Tot hem gaat onze oprechte dankbetuiging !
Zulk voorbeeld, Mijne Heeren, is voor mij een aanmoediging en een reden tot vrees tevens. Ben aanmoediging en een
aanwijzing, omdat ik maar moet voortstappen op den ingeslagen weg ; — een reden tot vrees, omdat ik mijn taak niet
zoo heerlijk als mijn voorganger zal kunnen kwijten. -- Maar ik
reken op u alien, geachte Medeleden, op uw ijver en werklust :
het jaar 1932 zal grootendeels zijn wat u zelf er zult van maken.
Ik ben ook reeds verzekerd van de medewerking door
raad en daad van onzen nieuwen Onderbestuurder, den Heer
Herman Teirlinck, dien ik hierbij welkom heet aan de Bestuurstafel. Hij heeft reeds betuigd, dat hij met hart en ziel zijn ambt
zou waarnemen.
Ik reken vooral op de toewijding en de vaardigheid van.
onzen Secretaris, die zoo goed op de hoogte is van de aangelegenheden der Academie, dat de Bestuurders heel gemakkelijk volgens zijn in.lichtingen de vraagstukken kunnen
in.studeeren en oplossen. Hij heeft reeds kostbare wenken
gegeven voor het jaar 1932: we zouden o. a. onze handschri/tenverzameling catalogeeren en op een bijzondere en veilige plaats
bewaren; er is ook sprake van een tweeden cataloog onzer Boekerij
te laten opmaken, niet volgens de alphabetische orde der schrijversnamen, maar volgens de stof. Ik ben bijzonder verheugd
u te kunnen aankondigen, dat, dank zij de vlijtige bemoeiingen
van onzen Secretaris, het Jaarboek voor 1932 spoedig zal verschijnen : het is immers ten zeerste te wen,schen dat dit in het
begin van het jaar uitkome. Maar daarom, doe ik nog een
oproep tot de leden die op zich genomen hebben een levensschets
voor het jaarboek te schrijven, opdat ze hun tekst binnen
enkele dagen zouden inleveren.-- Ook verzoek ik u dringend
ti. te laten opschrijven voor een lezing in de pleno-vergaderingen, van April aanstaande a f.
Voor 1932 voorzien we het ter perse gaan van het XIII e deel
van het Woordenboek der Toponymie van Dr. K. DE FLou (er
zullen in het geheel zestien deelen zijn) ; -- en van het Leualsook van andere
vensch Dialecticon van Dr. L. GOEMANS,
werken, door de Bestuurscommissie aan, te duiden.
En hiermede verklaar ik het Academisch jaar 1932 geopend.
*
* *

AANGEBODEN BOEKEN.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken
aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Koninklijke Bibliotheek : Belgische Bibliographie. - - 1 931, 12 e Afl. Dec.

Annuaire de l' Academie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-A rts
de Belgique, 1932 - 98 e Annee.
Hommage a Dom Ursmer Berliere : Recueil publie par le Comite Directeur
de l'Institut historique beige de Rome, avec le concours des anciens membres
et collaborateurs de 1'Institut.
Door het Davidsfonds. Afdeeling Gent :
Bommetje en zijn maats, door EDWARD PESTERS (Nummer 237 van de
volksreeks 1931).
Door den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas :
Annalen. D. 43.2 e afi.
Door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen :
Musicologisch Onderzoek. - I) Over zeldzame fluiten en veelstemmige
muziek in het N gada- en Nogehgebied (West Flores), door J. KUNST
Musicologisch Onderzoek. II) Songs of North New Guinea, door J. KUNST.
Dagh-Register gehouden in Casteel Batavia want passeerende daer ter plaetse
als over geheel Nederlandts India. Anno 1682. II, van W. FRUIN-MESS.

Oudheidkundig verslag T930.
Compagniesbescheiden en aanverwante archivalaa in Britisch-Indie en
op Ceylon. — Verslag van een onderzoek in 1929-1930 op last van Z. E. den
Gouverneur-Generaal ingesteld, door Mr. J. VAN KAN.

AANGEKOCHTE BOEKEN.
Dicti,onnaire Liegeols, par JEAN HAUST, 9 e fasc.
De W andelende Jood, door Dr. Jos. GIELEN.
Pers en universiteat in Duitschland, door VICTOR LEEMANS.
Twee werelden, door CYR. BUYSSE.
De Kiop op de deur, door INA BOUDIER-BAKKER,
La Litterature comparee, door VAN TIEGHEM.
La Litterature italienne, door M. TH. LAIGNEL.
La Litterature anglatse, door PAUL DOTTIN.
Vlaandeven door de Eeuti,,en heen, Afl. 10 en i ( ..
Naeuw Nederlandsch biogTalisch Woordenboek, onder redactie van Moi,HUYSEN, Brox en KOSMANN, Dl. VII en VIII.
Le Langage, Introduction linguistique a l'histoire, door J. VENDRYES
(Nr 3 van « L'Evolution de l'Humanite »).
La Pensee grecque et les origines de l'Esprit scientifique, door LEON ROBIN
(NI 13 van « L ' Evolution de l'Humanite »).
La Genie romain dans la religion, la pensie et l' art, door ALBERT GRENIER
-(Nr r 7 van « L'Evolution de l'Humanite »).
Le Monde romaln, door VICTOR CHAPOT (N r 22 van 1' « Evolution de
'Humanite ))).
La fin du monde antique et le debut du Moyen-A ge, door FERDINAND LOT
(Nr 31 van « L'Evolution de l'Humanite »).
Handbuch der Litteraturwissenschaft, I,ief. 175, 176, 177 en 178.

MEDEDEELINGEN
door den Bestendigen Secretaris.
Spelling der Vlaamsche plaatsnamen. — Brief van
8 Januari 1932 vanwege den Eersten Minister aangaande de
spelling van de namen der Vlaamsche gemeenten.
« Mijn departement, schrijft de Eerste Minister, zal zijn
voile aandacht aan deze kwestie wijden. »

MEDEDEELINGEN NAMENS DE COMMISSIES.
I0 ) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bioen Bibliographie. — Prof. Dr. J. MANSION, secretaris, legt
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Dr. J. CUVELIER, voorzitter,
Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, ondervoorzitter, Dr. Is. 'I'mLINCK, Mr. LEONARDWILLEMS, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. M.
SABBE, Prof. Dr. J. VAN MIERI,0 S. J., Dr. FL. PRIMs, leden,
Dr. J. MANSION, lid-secretaris, Prof. Dr. VAN HOONACKER en
J. EECKHOUT, hospiteerende leden.
Aan de dagorde staat :
A) Is Pieter Doorlant de auteur van Elckerlyc ?
—B)
Tektskritiek op Elckerly, . — Lezingen door Mr. L.WILLEms.
Na te hebben aangetoond dat niet de Engelsche tekst
Everyman, maar de Nederlandsche tekst Elckerlyc wel de oorspronkelijke is, onderzoekt spreker de kwestie van het auteurschap van dezen Nederlandschen tekst. Ischyrius, die het werk
order den titel Homulus in het Latijn vertaalde, noemt als
schrijver Petrus Distemius, dus een Petrus van Diest. Prof.
LOGEMAN heeft dezen schrijver willen vereenzelvigen. met
Petrus Doorlant, geboren te Diest in 1445 en prior van de Karthuizers te Zeelhem. Reeds Dr. J. VAN Mir,RLo kwam tegen

deze onderstelling op. Ook spreker heeft reeds in 1910 een en,
ander daartegen ingebracht. Nu onderzoekt Mr. L. WILLEms
verschillende historische en litteraire bescheiden, die hem
tot de overtuiging brengen dat Doorlant — en niet Dorlant —
niet te vereenzelvigen is met Petrus Distemius. Doorlant is
nooit prior geweest te Zeelhem ; alleen kan hij er vicaris geweest
zijn.
Doorlant was een schrijver van godsdienstige werken
in dialoog-vorm opgesteld, maar van hem wordt geen enkel
tooneelspel vermeld. Zijn handschriften en de drukken van
zijn werken, die spreker heeft kunnen opsporen, zijn haast
alien in het Latijn gesteld. En daaronder komen er geen voor,
die in betrekking kunnen gesteld worden met den inhoud van
Elckerlyc.
Spreker voegt bij zijn lezing tal van tekstverbeteringen
op den Elckerlyc.
De voorzitter bedankt den heer WILLEms en stelt voor deze
belangrijke studie in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
II 0 Bestendige commissie vuor Onderwijs in en
door het Nederlandsch. — De heer 0. WATTEZ, secretaris,
legt verslag ter tafel van de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Prof. Dr. J. VERCOULLIE,
voorzitter, Prof. Dr. M. Sd.A.BBE, ondervoorzitter, Kan. AM.
Jogs, Dr. LEO GOEMANS, J. JACOBS, Prof. Dr. A. J. J. VAN DE
VELDE, Prof. Dr. J. PERSYN, Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE,
leden en 0. WATTEZ, lid secretaris.
Aan de dagorde staat :
1 0 Het onderwiis in de Fransche taal in de Vlaamsche
scholen. — Voortzetting van de bespreking.
Deze bespreking zal voortgezet worden na de lezing van
Dr. L. GOEMANS.
2° De voor bereidin 6a van Vlaamsche leerkrachten tot het
Aanvullende nota van Dr.
onderwiis in de Fransche taal.

L. GOEINIANS.
Dr. L. GOEMANS verzoekt om zijne aanvullende nota, die
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onder nummer twee op de dagorde staat, te lezen voor de bespreking van « Het onderwijs in de Fransche taal in de Vlaamsche
scholen.
Hij behandelt in zijne nota het vraagstuk van de vorming
der leerkrachten voor bet middelbaar onderwijs pan den lageren
graad, en besluit dat men een grooten dienst zou bewijzen
aan het onderwijs door het inrichten van een speciaal examen
in de Middelbare Normaalscholen der Vlaamsche gewesten voor
het bekwamen van leeraars en leeraressen in de Fransche taal.
Daarna vangt de bespreking aar, over het eerste en ook
over het tweede punt der dagorde. Nan deze bespreking nemen
al de leden deel. Een brief van Prof. Vandewijer, die belet is
de zitting bij j e wonen, wordt door Dr. GOEMANS medegedeeld.
Ziehier het voornaamste deel van den brief :
Mag ik zoo vrij zijn, wat den grond van de aangelegenheid
betreft, als mijn vaste overtuiging uit te spreken dat er, in de
Vlaamsche gewesten, van het gebruik van het Fransch als onderwiistaal, voor welkdanig ander vak ook, geen sprake kan zijn en
dat deze taal dus als zelfstandig leervak en met een behoorlijk
aantal lesuren op het progamma moet gebracht worden.
Wat de voorbereiding der leerkrachten tot dit onderwijs
betreft inzonderheid in de inrichtingen M. 0. ( hoogeren graad ),
meen ik reeds, na afloop van de vorige vergadering, medegedeeld te hebben, dat ik niet wenschte vast te houden aan het
voorstel, dat door mij op deze vergadering wend gedaan : het
aanbrengen namelijk van zekere wijzigingen aan het progamma
van onze Germanisten op de Universiteit, zoodat zij ook voor
het onderwijs in het Fransch zouden kunnen aangesteld worden
(dit in navolging van bepaalde toestanden in Duitschland).
Ik meen, dat geen schikkingen moeten getroffen worden
met het oog op den tegenwoordigen overgangstoestand, die
er natuurlijk een is van uitzonderlijken en voorbijgaanden aard ;
maar wel die schikkingen vereischt door de gezonde verhoudingen, die noodzakelijk over enkelen tijd in een volkomen
vernederlandscht M. 0. zullen bestaan.
D. w. z. dat van nu of aan de leerkrachten voor het onderwijs
in het Fransch rnoeten gevormd worden aan de Romaansche
a/deeling in de Universiteit. Terloops wil ik er nog de aandacht
op vestigen, dat aan de Rijksuniversiteit te Gent de leervakken
van deze afdeeling, in overwegende mate, in het Nederlandsch
worden gedoceerd.
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E. H. SALSMANS, bestuurder der Academie, heeft aan
den bestendigen Secretaris schriftelijk zijn advies medegedeeld
aangaande een brief van wege de Opvoedkundige Vereeniging
van Antwerpen. Deze verzocht de Academie een door haar
voorgesteld wetsontwerp betreffende het gebruik der talen in
het lager onderwijs te willen onderteekenen.
Na bespreking beslist de Commissie zich uit te spreken
in 't algemeen voor de grondstelling voertaal — streektaal en
voor het zoo spoedig mogelijk opheffen van de transmutatieklassen, in onze scholen.
Een brief zal in dezen zin aan de Heeren. Voorzitters van
Kamer en Senaat gezonden worden.
*
* *

MEDEDEELING AANGAANDE DE ZAAK EUPEN.
De heer Prof. Dr. SABBE vraagt het woord om te spreken
over een Duitsche brochure welke te Brussel is uitgegeven
geworderi en waar de hooding door de Academie in zake de
taalregelingen van het Kantor' Eupen te nemen in opspraak
wordt gebracht. Het is wenschelijk, zegt spreker, dat de Academie van dit schrijven in kennis worde gebracht.
*
* *

DAGORDE.
1 0) Plechtige vergadering voor 1932. — Na bespreking wordt het voorloopig programma van die vergadering
vastgesteld.
2 0) August Beernaert-prijs (Tijdvak 193o-1931). —
Benoeming van de Jury : Worden als leden aangesteld de heeren
EECKHOUT, LATEUR, SABBE en HERMAN TEIRLINCK.
Daarvan zal met bekwamen spoed kennis gegeven worden
aan den heer Minister van Kunsten en Wetenschappen, met
verzoek den afgevaardigde der Regeering te willen aanduiden.
3 0) Lezing door Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, werkend
lid : Vlaamsche kurtstermars te Rome.
De Bestuurder wenscht spreker geluk en stelt voor de
lezing op te nemen in de V erslagen en Mededeelangen. — Goedgekeurd.

Een litteraire Brusselsche Tongval
uit de 13 de Eeuw
DOOR

J. JACOBS,
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

In het bloeiend tweemaandelijksch tijdschrift Eigen Schoon
en De Brabander 1931, nr 8, blz. 226-229, liet M. Maurits Sacre,
chukker te Merchtem, een in philologisch opzicht alleszins merkwaardigen, correcten Middelbrabantschen tekst verschij nen onder
het opschrift : Rekening van het gasthuis van Assche opgesteld den
7 December 1298.
In het jaar 1927 (I) hebben we de klankleer en vormleer van den
algemeen zuidwestbrabantschen, litterairen tongval (2) uit het
-de eeuw beschreven, en we zien thans dat de min of
einde der1 j
meer algemeene regels toen voorgesteld ook hun toepassing
vinden in dit nog meer dialectisch gekleurd stuk. Meermaals is
ons sedertdien gebleken,, dat Zuid- en Noordnederlandsche taalkundigen, die zich met de uitgave van een ouder gebrekkigen
middelbrabantschen of middellimburgschen tekst bezig hielden,
bij het herstellen van de oorspronkelijke lezing hun toevlucht
tot on,ze studie hebben genomen. Nu weer een stuk in den
Brabantschen litterairen tongval gesteld aan, 't Licht is gekomen,
dat on,s zijn, schrijver goed bekend maakt en dat in meer dan
een opzicht afsteekt tegen gelijktijdige Brabantsche teksten,
kunnen we de gelegenheid niet laten voorbijgaan zonder wat
nader met dit speciaal dialectisch stuk kennis te maken.
Al te lang en te uitsluitend werd door taalkundigen aan echt
letterkundige (dicht en proza) werken tijd en. studie gewijd, en
zoo werd vroeger de letterkundige taal wel eens met den tongval
zelf, d. i. met de gewone, plaatselijke volkstaal verward. Uit de
vergelijking b. v. van Jan Ruusbroec's werken, die dertig jaar
(I) Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Academie, 1927, blz. 775.
(2) We gebruiken hier duidelijkheidshalve de nieuwe benamingen uitgedacht door Prof. Jac. Van Ginneken in De Grondbeginselen van de schrilltviize der Ndl. taal, blz. 180-184.
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nadien in het Zuiden van Brussel neergeschreven werden, met de
minder litteraire taal der versiagen en rekeningen uit de administratieve wereld, zal reeds dadelijk blijken, dat in de laatste,
alhoewel meestal in een consequente spelling opgesteld, het
plaatselijk dialect, de straattaal heel wat zichtbaarder komt
uitkijken, en eigenaardigheden openbaart, die ons merkbaar
dichter bij de kennis van de eigenlijke volkstaal brengen.
*
* *

Door wie en waar wend bovenvermelde Rekening afkomstig
tit het Brusselsch Archief opgesteld ? Door her Jan van Boudsvort,
de pate, en, door her Godevert de Portere, die zeif verkiaren het
nazicht der rekeningen gedaan te hebben. Nu, (12 heer Maurits
Sacre, de fijne kenner van de Westbrabartsche folklore en geschiedenis, heeft ons vriendelijk bericht, dat her Jan van Boudsvort
het pastoorschap bezat te Vorst en te Boschvoorde bij Brussel,
en tevens kapelaan was van Hertog Jan I, terwijl Godefridus de
Portere schepene en dus ook poorter was te Brussel in 1298, 1301,
1307, 1309, 131o, 1315. Bijgevolg is de Rekening opgesteld te
Brussel, of in de ontniddellijke n.abijheid (waar ook Jan van Ruusbroec schreef : Ruisbroek, Brussel, Groenendaal) door iemand, die
uit hoofde van zijn maatschappelijken stand den Brabantschen
litterairen tongval uitstekend kennen moest, en vele nog bewaarde
akten opgesteld heeft.
De tekst, dien we achteraan laten afdrukken, is niet alleen
zeer leerrijk in economisch, sociaal en financieel opzicht, maar is
ook nog merkwaardig door het schier uitsluitend gebruik van
eigeulandsche taalelementen, en zulks in het hart van Brussel.
Er is haast geen spoor van Duitsch of Fransch taalgoed :
en
prochghian zijn aan de kerktaal ontleend ; enkel te quitene, paymente, fallorde (fra. Plourde, takkebos) doen ons denken aan
Mvla. teksi en, waarin. Fra. termen sours veelvuldig voorkomen.
Verder valt de regelmatigheid op in de spelling :
a) van de korte vocalen. Deze worden telkens door eenzelfden
klin,ker voorgesteld. Aldus : gasthus ; — ane ; — den, hebben ;
— desen, scepere; — Gillis, V inken, ligghen ; — onder, , cochte, torte ;
sculdech, mudde, enz. ; uitgezonderd bone n. boenre (builno;
der) ; volen n. voelen (veulen).
b) van de lange vocalen : deze worden in, open lettergreep
door an letterteeken, in gesloten lettergreep meestal door twee
letterteekens voorgesteld : jaren, scat e, na ; aelleme, ghedaen ;

pate
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sinen, Lisebetten ;
uitzondering v6Or r : dar, sd1a ys (sjaars) ;
doch eenmaal sin (sent) ; — hose, ute, doch nooit dubbele
klinker in gesloten lettergreep : hus, gasthus, ghehurt.
c) van de diphthongen. Deze blijven in open en gesloten
lettergreep dezelfde :
Ogerm. ai vertoont de spelling ie : iert (eer het), gheriede,
ghien, hiere(n), clieder, lienhiere, mier, stienen, tvie, vies, vliesch,
enz. ; eenmaal i : irst ; 14 maal e in en (een) , ene(n), ere ;
Bredekiekene.
0gm. au wordt in open lettergreep o, in gesloten oe gespeld :
hovet ; boert (behoort), oec ; uitz. ochste (oogste).
Diphthong ie (van welken aard ook) wordt ie gespeld : bier,
liet 3 sg., hie/ 3 sg.
ghesciede, hiere, tieghelen
dien
dienst ;
: hivet (hief het), hir (hic) ; 2 m. ij in
(ilium) enz. ; doch 3
(hic).
Ogm. 6, uo wordt altijd oe gespeld in gesloten lettergreep en
in auslaut : boef (behoef), ghenoemt ; goet, scoen ; doe, coe ; doch
altijd o in open lettergreep : brodere, gode, rodeo, voder.
i wordt immer oy : coy(e) (koei(e)).
0gm.
0gm. a + w 1 , a -I- wj, iuw, fiw, Rom. au wordt altijd ou
gesp:1-1 Vrouen, brouketel, Pouelse ; doch 2 in. Clause.
d) van de consonanten, welke immer volgens een vasten regel
gaf,
gespeld worden, b. v. ghelde, ghiene ; neghentech ; dach, noch;
oec, Heinrec ; to deckene,
kelveken, kinder, coe, cochte ;
goet ;
hebben, hus ; — scepenen, scaep , ghesciede,
stucke ; quam, quicke ;
ochte, cochte, ochste (oogst) ;
scout, sculdech ; vliesch, mersch ;
Iii auslaut der vervoegingsvormen : houdt
— lant, tgoet, enz.
ghehurt, ghelient, ghenoemt;
gout (gait) n. m. goudt ;
(tenet) ;
gheprovendt (geproven.det).
AANM. De spelling ch en gh is niet consequent in : prochghtain ; cogs n.
ochste (ogeste).

Het vocalisme is hetzelfde als dat van een algemeen Zuidbrabantschen litterairen tongval uit het einde der dertiende eeuw
(zie Verslagen en Meded. 1927, biz. 777).
Enkele feiten, die den Brusselschen litterairen tongval kenmerken zij n :
I. Geen gevallen van rekking door enclisis : datter, , datser (dat is er),
mens, quammer.
dentaal : Godevert ;
Geen gevallen van rekking v6Or r
mersch, merte, perde, portere, Wert (waard), Boudsvort; — fallorde.
Ruusbroec : eerden.
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2. a wordt door i-umlaut tot e in : Beckers (persoonsnaam) en,
wonder genoeg, in : kelveken (kalfje); bovendien in de gevallen, waarin het Mvla. en het Ndl. ook umlaut hebben :
bedde, beta., enz.
e, a voor Y (in alleposities) wordt nooit a: ghersten,mersch,perde,
werd (waard) verkene.
Ruusbroec : eerden, erterike.
3. e voor s wordt altijd i : sister (sextarius ; Vla. sester, suster)
6 maal ; doch nooit voor n(n), t(t) : enne, settere.
4. i voor it (al of niet gedekt) wordt immer e : men (minder), render,
Vents, wennende, wennepennighe. Kenschetsend.
AANM. — Klankvormen als inde, kinnen, minschen bij Ruusbroec met
i uit a voor gedekte n komen in deze Rekening niet voor.

i voor 5, t wordt altijd e : es (is) ; 'met, Smet. — Ruusbroec: is n.
es ; mit n. met.
i wordt eu (spell. o) voor r : Koren (haren). — Ruusbroec heeft
soms here, meestal hare ; bij uitz. hore.
5. u gevolgd van umlautsfactor en geminatie wordt 1 maal o :
modde n. 8 m. mudde(n) .
u voor gedekte nasaal wordt immer o : ombe, onder, orconde,
sonder. Bij Ruusbroec daarentegen ook u : underlinghe,
sunder.
6. i schijnt nog monophthong : sin, sine, side ; sijn, wig. De
beteekenisvolle spelling ie, e, ei, sporadisch voorkomend in
gelijktijdige sterk dialectisch gekleurde teksten, ontbreekt.
In den bijtoon werd i tot e : edelkenne, kelveken ; —1 m.
Gillikine.
7. :1j schijnt nog monophthong : hus(e), uten; — de op diphthongeering wijzende spelling en, ui, oi, welke in sterk dialectisch gekleurde Brab. stukken voorkomt, ontbreekt nog.
8. ai is overal scherplang, zooals blijkt uit de phonetische spelling
ie : hieren, ierst, mier, vliesch, enz., dus ook in en, enen. Kenmerkend. — Ruusbroec : soms ierst ; altijd : eer, ewicheit,
verkeeren, see, enz. ; doch : deilen, bereiden, gheiten, ghemeinen,
heilighe, meinen, welke vormen in deze Rekening niet voorkomen.
In het euk. prt. der klankverwisselende ww., eerste klasse
was ai insgelijks scherplang : bile/ , bliefs u. meerv. bleven, zoodat
in het toenmalig Brusselsch evenals in het Mwvla. en Nwvla.
scherplange ee bestond in het enkelvoud, doch waarschijnlijk
niet in het meervoud, waar het Mwvla. en het Nwvla. scherplange
ee hebben.
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In 3 sg. gheet (Brab. gheet n. gaet) was ook scherplange ee
aanwezig.
6 (onfr. uo) wordt diphthong oe, nooit ou (Via.) zelfs voor
keelklanken ; spell. oe, o : boet, doe ; gode, voder.
Gevallen van i-umlaut met spell. ue (Ruusbroec : prueve)
komen niet duidelijk voor : brodere, ghenoemt, ofschoon de uitspraak ii then reeds bestond.
iu (ontr. iuze,) wordt ii : nuen (nieuwen).
Ruusbroec :

nuw en .
i + onduidelilke vocaal wordt regelmatig e in het bep. lidwoord de, des, der, den (53 m.) naast eenmaal dien : dien hieren.
Kenmerkend. -- Ruusbroec heeft nog vaak die, Bier, dien, dies,
doch meer : de, der, den, des.
Syncope van e is aanwezig in toonlooze lettergrepen : Bugnout
(Buggenhout) ; boert (behoort) ; Dcorte (De Corte) ; derdalf (derde
half) ; boei (behoef) ; gnoech (genoeg ) ; — Ruusbr. gnoech n.
ghenoech.
*

*

*

De groep mb blijft behouden even,als to
Dendermonde, Aalst, Ninove : ombe (om) 5 m. naast 2 M.
omme. — Ruusbroec : omme (algemeen Zuidbrabantsch).
Aphaerese en prothesis van stomme h is uitzondering in de
spelling, doch niet in de uitspraak : boef, boert (behoort),
derdalf (derde half), n. hebbe, hadde.
Apocope van f alleen in : anderhal dachwant n. anderhalf dachwant ; halboenre n. hal/boenre.
Syncope van intervocalische w komt regelmatig voor : nuen
(nuwen), vrouen (vrouwen) 2 m.
Geen assimilatie in : datser (dat is er).
Paragoge, gewoon in de volkstaal, komt 2 maal voor in enne
uit en, ne : hi enne (negatie) vant dar enghien corers ; hi enne
cochte en neghien goet no lant ; doch voor een vocaal en : si
en hebben enghiene scape.
Proclisis met syncope : daelleme, Dcorte (De Corte ; verg. Janne
den Cortten), doude (de oude).

CONSONANTISME. - I.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

*

*

*

WOORDVORMING. - Merkwaardig is de vorm van de diminutiva : kelveken, stuckelken.

*

*

*
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FLExIE. — I. De onz. a-stammen met lange of dubbele lettergreep hebben vaak (bij Ruusbroec zelden) nom. ace. en gen.
my. zonder uitgang : 5 hovet, io scaep, 2 will ; — doch ook
den meervoudsuitgang -e (nooit -en ; wet bij Ruusbroec) :
perde (nom.), 4 perde ; scape (ace.), 6o scape.
2. De on,z. a-stammen met uitgang -eye uit -iru hebben altijd
apocope : 27 lammer, 39 iammer ; de kinder (nom.), render
(gen.). Ruusbroec heeft regelmatig -ere, soms -eren.
3. De onz. ja-stammen behouden nog veel den oorspr. uitgang
-e : 42 mudde, II mudde ; doch vertoonen ook al vaak (lijk
bij Ruusbroec meestal) den jongeren zwakken uitgang -en :
modden, mudden, bedden, stucken (gen).
4. De zelfst. naamwoorden der zw. verbuiging hebben even vaak
den oorspr. uitgang -en in de casus obliqui van het enkelvoud
en van het meervoud als den geapocopeerden uitgang -e onder
invloed van den plaatselijken tongval : des pa pen ende ; des
hertoghen scepen,, ons Hieren M. CC en VIII, ende dien hieren
van, des lienhyeren ende, ane de hieren Barmen, naast : den
Pape 37 sc. ; den lienhiere 12 sc., ons Hyere MoCC°, die
hiere 4 lb. (ace.). ---- Ruusbroec kent nooit zulke apocope.
5. Merkwaardig is de uitgang : -e in den ace. enkelv. int gasthuse,
een felt dat ook in Vlaanderen van 1290 of gemerkt wordt.
(Het Westvlaamsch § 283,6).
6. De verwantschapsnamen op -r hebben altijd den uitgang -ere
in den gen. mv. : brodere, sustere.
7. Het bep. lidw. de (nom. mann. enk.) wordt soms vOOr p en m
in den acc. en den dat. gebruikt zooals in de volkstaal
(nooit bij Ruusbroec) : de pape (acc.), de prochghian (ace.) ;
de Meier (dat.) naast : op den sol re, met den beteren paymente;
van den Berghe ; Roleve den pape ; den Smet, den sceppere,
den Cortten„ enz.
8. Het pers. vnw. van den 3 en persoon mannelijk en,kelvoud acc.
en dat. is altijd hem, het meervoud hen, nooit hem, welke
vorm zeer gewoon is in vele Mbrab. teksten, en bij Ruusbroec,
die hem n. hen heeft.
9. In de meerderheid staan nog altijd de volledige vervoegingsvormen van het praes. en het imperfect der aant. wijs : hevet,
costet, priset ; makede, quitede naast : houdt, boert ; rekende,
Bij Ruusbroec zijn de voile vormen van het praewoende.
sens even talrijk als de andere, doch die van het imperfect
zijn minder talrijk.
1o. Bij de onregelmatige ww. verdienen vermeld : bracht n. brachte ;
ghesciede (zw.), ghiet (gaat).
*
* *
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Besluit. — Uit hetgeen vooraf gaat blijkt duidelijk :
I. dat de schrijver van het verslag over het officieel onderzoek betreffende den rekeningdienst in het gasthuis te Assche wel
grondig vaststaande regels van een Brabantsche spraakkunst
kende, en vermits die zelfde verslaggever in 1275 en 1276 ook
aldus schreef, dat Lang voor 125o in Brabant een in grammaticaal
opzicht verbazende consequente taal werd geschreven ;
2. dat hij om sommige klanken meer bepaald nit te beelden,
een nieuwe, elders weinig voorkomende spel l ing durfde huldigen,
b.v. de scherplange ee door ie weergegeven in : mier, bliet, ghiet ;
3. dat hij jongere vormen en klanken, bijna lijk ze op de
straat, d.i. in de gewone volkstaal klinken, durft opnemen, daar
waar de eigenlijke letterkundige nog aan oudere, algemeenere taalvormen vasthoudt b.v. Bugnout, Dcorte, boef, boert ; datser nosh
in ; hi enne vant enghien coren ; de, den, des, der ; ons there, de
hiere, de (—den) page, enz.
Er bestond dus op bet einde der ,3de eeuw in Zuidbrabant
een litteraire tongval, d. i. een schrijftaal die door een groep
regionale kunstenaars was gebouwd geweest op een middelevenredige uit de -vele plaatselijke spreektalen van Brabant, gelijk ook
in Vlaanderen jets dergelijks bestond ; doch zulks sloot niet uit
dat al naar de vaardigheid der schrijvers de speciaal dialectische
klanken, vormen en woorden nu me .r dan minder tot bun recht
kwamer ; m. a. w. het beginsel gold ook in Brabant, dat een,
schrijver de algemeen. erkende Brabantsche litteraire taal moest
gebruiken, maar toch nog de vrijheid had den localen tongval nu
en dan in zijn kleur en wezen op te nemen, zooals blijkt uit de
rare overgebleven teksten door onbeschaafden opgesteld. Zulks
was het gevolg van het particularisme, dat toen niet a1leen op
taalgebied, maar ook op politiek, economisch, sociaal gebied
hoogtij vierde.
De meest kenschetsende verschijnselen van den Brusselschen
litterairen tongval 4 1298 zijn :
I. geen gevallen van rekking voor r + dentaal, b.v. mersch,
Boudsvort.
2. betrekkelijk weinig gevallen van i-umlaut van '4, i en 6
Becker, kelveken ; scepere ; broder.
3. de spelling le, ye haast regelmatig voor scherplange ee :
mier ; Niel ; ghiet.
4. het behoud van mb in : ombe.
5. het zeer regelmatig gebruik van den, in klank verzwakten
vorm : de, des, den, der.
6. het uitsluitend gebruik van hem (dat. en acc. enk.) en hen
(dat. en acc. meerv.).
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De meest kenmerkende verschijnselen van den Brioselschen
gesproken tongval J 1298 zijn :
I. 1 en a voor r + dentaal worden nooit a : Godevert, merte.
2. ogm. ai klonk altijd duidelijk scherplang : mier, lienhieren,
miester. Of deilen, heilich, eighen er gehoord werden is niet uit te
makers.
3. i wordt o (= eu) in : Koren (haren, heuren).
4. het enkelvoud imperf. der eerste klankverwisselende klasse
heeft stamvocaal ie d. i. scherpl. ee : We/.
5. er bestond wellicht voor 5 en m maar een vorm van het
bep. lidwoord de lijk heden, voor alle naamvallen : de pape
(ace.).
6. het vnw. van den 3 en persoon mann. enk. 3 e ii e n 4e n naarn_
val was : hem ; het m y .: hen.
7. het znw. der zw. verbuiging verloor vaak n in auslaut :
den hiere, den p.o.e.
8. de 3 e pers. praes. van gdn was : ghiet.

Rekening van het Gasthuis van Assche (I).
's Zondags voor 0.-L.-V.-Ont y angenis, 7 December 1298,
uitgegeven door M. Maurits Sacre, Mercht ---, .
Dit es de profenesse ende de rekeninghe van den gasthuse
van Asche, die Bede her Jan van Boudsvort, de pape, ende h?r
Godevert de Portere, ende si namenre over te orconde de prochghian van Asche ende her Janne den Sielpe ende her Janne den
uten Gasthuse ende her Clause van Meldert ende Soimanne van
den Berghe ende Arnoude der Kinder; desetvie (2) sin des hertoghen
scepenen. Talre irst rekende her Yngbrecht alse van neghen jaren
seven weken men ; doe hiere in quam te sincsene, doe vant hi int
gasthuse vier coye ende en kelveken ende iij vercskenne, ende iiij
perde vant hi dar ende achte bedden der sieker ende ser Rolofs
bedde des papen ende ser Gillis bedde des lienhyeren, ende hi enne
vant dar en ghien coren ; ende daelleme (3) dat hiere vant, datser
noch, sonder enen brouketel, dien cochte her Yngbrecht. Ende her
Yngbrecht vant dar scout (4) : men was veren (5) Yden uten Gast(I) Origineel op perkament, groot 27 x 38 c. M. Op de keerzijde :Inqui-

sitio de hospitali de Aska. — ALG. RIJKSARCHIEF BRUSSEL, Kerkelijk arch.
nr 1985i.
(2) twee. -- (3) landbouwgereedschap. — ( 4 ) schuld. — (5) vrouw.

— 19 —

huse sculdech, doe hire in quam, iiij modden (6) rogs ende ver
Biatrisen des Vents ij mudde rogs ende heren Clause van Meldert
en mudde rogs ende v sister (7) ghersten, ende DIEN hieren van
Haffelghem xI mudde rogs, ende was men sculdech van dienst
ende van comenscape (8) x lb. (9) ochte mier, ende tvie voder (io)
houts was men sculdech veren uten Gasthuse van v sc. (ii). Ende
enne ghien coren was doe hiere inquam, ende hi cochte iert ten
ochst (12) quam v mudde rogs des gasthuis boef (13) ; ende hi
cochte clieder ende vederen (14) te harre drier boef vi lb. ende xv
sc., ende hi gaf heren Roleve ende heren Gillise den lienhiere xi sc.
omme cousen ende omme scoen. Ende hi gaf ombe (15) vliesch ende
ombe bier yore den ochtste xi, sc. Ende alle dese scout die hir
ghenoemt es, die vant hi hir, doe hiere in quam. Ende doe hiere
in quam, bracht hiere int gasthus her Ingbrecht x dachwant lands,
dat gout (i6) xxxv lb. ende x sc., ende van corne op tfelt vi lb.
Ende viij lb. van come dat men hem sculdech was, ende iiij lb.
van sinen aelleme ende van quicke (17). Ende van sinen huse ende
van hove (i8) xirj lb. Ende hi brachter in xvi lb., diemen hem
sculdech was van tvien mudden,rogs te sinen live : Gosen van
Suinenberghe. Ende her Ingbrecht cochte binnen dien dat hi
miester was van den gasthuse en halfboenre merscechs (19) ombe
xv' lb. Ende hi cochte jeghen Gillise ver Lucenen onderhal dachwant easels (20) ombe. XII lb. Ende hi cochte jeghen Heinen, ver
Lisebetten soene, en halboenre lands xij lb. Ende jeghen Heinrecke Wennepennighe en halbonre lands. En tvie ende xxx
roden. xvi lb. Ende jeghen her Heinemanne ser Pieters derdalf (21)
dachwant lands xv lb. Ende jeghen Bredekiekene en stucke lands
xi, sc. Ende in temmeringhen ane gasthus XL. lb. ochte mier.
Ende ane Claus Beckers hus, dar hi in woent, in temmeringhen
XII lb. ende ane de hieren, Barmen dat goet dat bier ghenoemt es
afhoudt ombe dat in dit gasthus comen soude, costet ane de hiere
nu lb. ende ij sc. Ende hi cochte jeghen veren Aliten van Nederhem Lxxiij scaep x lb. ende jeghen Janne Cabretti x scaep ombe
L. sc. ende hi cochte jeghen Janne de Borghere ene coe xi, sc. Ende
her Ingbrecht hief te hulpen van Lambrechts gode xxxv lb. ende
(6) inhoudsmaat van droge waren, vooral van graan, van verschillende
grootte. — (7) graanmaat. — (8) koopwaren in 't algemeen, eetwaren. —
(9) verkorting van libra, pond, eene geldswaarde. — (To) voer, wagenvracht.
— (I I) verkorting van schelling. — (12) voor den oogst. — (T 3) behoef,
noodzakelijkheid. — (14) pluimen bed. — (15) omme, om. — (i6) gold,
gelden, waard zijn, kosten. — (1 7) vee. — (18) huis en hof. — (T9) voor
mersches : meersch, beemd. — (20) mager weiland. — (2I) derde half = 2 1/2 ,
vgl. anderhalf = I 1/2.
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vJ mudde rogs mede te gheldenedit goet.En.de hi cochte ene merie
XL sc. Ende hi cochte en ander merie xxxv sc. Ende hi gaf noch
xxvij sc. ombe en stuckelken lands te quitene mede. Ende doe
Ingbrecht de slotele op gaf, doe liet hi in t gasthus Lxx scaep
tidegher (22) scaep ende xxx Jammer ende met der wollen. Ende
IIIJ perde ende en voelen. Ende x coye ende v hovet ledechs vies.
(23) Ende x stucken verkene. Rude dar bleven 5 bedden mier dare
hiere vant. Ende men was sculdech den gasthuse xuj mudde
rogs, ende dar gout elc sister v se. ij penninghe men. Ende op
den solre blief iJ mudde rogs. Ende doe hijs af ghinc, doe gaf hi
Lvi onder in cliederen ende in gheriede ghelde. Ende hi liet
dar IIJ lb., die de kinder waren sculdech van de suercten (24)
lande. Ende hi liet dar xxiiij ellen linwaeds, dat hief doude
miester. Ende van v coy. huren xxxv sc., ende dar af hovet de
miester die na quam. Ende dit es cte scout die dese miester
makede bi sinen tide, ende chiis (25) sculdech blief,do2 hijs af
ghinc Gorise den scepere. xxiiij sc., ende ere edelkenne van huren
xr,viij Sc. Ende even Gillikine ix sc., ende alle dit gbesciede met
den beteren paymente ; dese rekeninghe was ghedaen in den j are
ons Hyere m 0 cc° ende achc., ende neghentech dsondaghes vor
onser Vrouen dach verhoelne.
Ende dar na rekende de ander miester Heinrec Liedem, ende
hi quammer in achte dagha te ute gaenden merie, ende doe vant
hi xuj mudde rogs ; des, was men sculdech den gasthuse, ende
dese hief dese miester. Ende hi vanter in vj 1/2 (26) sister evener
(27) ende en halster (28) rogs. Ende hi vanter in Lx scape oude ende
xxvij Jammer lettel men ochte mier. Ende hi vanter oec in x coy,
ende tvie ledeghe render, v coy verhurt ende v in hus ; ende al
daelleme latter in was, datser noch in. Ende hi vanter in
perde. Ende hi vanter in IJ soghe, (29) ende IIIJ andere verkene.
Ende hi leide ane thus te makene xiij lb. ende xij sc. ende tgasthus te deckene met tieghelen ende kepere na te settene xi lb.
ende VIIJ sc. Ende porte te deckene met tieghelen vii 1/2 lb. ende
dese xiij mudde rogs des verterdense v mudde ende mudde was
mens sculdech, ende doe bliefs xxxvi mudde, ende dar af goudt
sister III 1/2 sc. Ende de wolle van desen scapen gout xi' 1/2 lb.
Ende men was sculdech Wouteren. de Meier van sinen.. c. sc., ende
(22) op leeftijd gekomen. - (23) stuks niet drachtig vee. - (24) Het
woord is onduidelijk, o. i. is het swell, seurt groenzwaarde, grasland. (25) cijns. - (26) In het hs. duidt een doorgestreepte j de helften aan. (27) haver. - (28) graanmaat, van verschillenden inhoud. (29) zeug, moederzwijn.
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men was sculdech h€ ren, Rolev den pape xxxvij sc. ende xxxvijsc. Heine Vinken. Ende Gorise den scepere xxxvi sc. van sinen
dienste enen Pouelse xi sc. van dienste. Enen Gillise van Bugnout
Ix sc. van sinen dienste. Ere Adelen diese her Inghebrechte ghelient hadde xLviij sc. Enen waghen quitede Heinrec de miester
xxJ sc. Ende vi sc. van stienen die onder de porte ligghen. Ende
Heinemanne den sceppere vi 1/2 sc. Daniele van Wambeke mI
1/2 sc., ere Heilen die in tgasthus woende v 1/2 sc. Ende in ghene
bosch van fallorde (30) v sc. Heinekenne den Smet van smedene
xI sc. Ende tgasthus es sculdech xxiiij sc., ende si en hebben en
ghiene scape nu. Ende si hebben oec coren gnoech tote den
nuen (31). Ende si hebben xiJ verkene, ende v werkende perde,
ende en voelen, ende x coy ende viIJ ledech hovet N ies . Ende
de perde, die in tgasthus sin, sijn wert heden xL lb. Ende hi leide
ane Janne den Cortten ombe scout, die hi sculdech was, ende dat
men ane hem leide x lb. die goet in thus brachte. Ende ane her
Janne to cliederen nj lb. ende v sc. Ende men gaf her Arnoude
van der Borchstat, ombe dat hi tgoet Jans Dcorte in tgasthus
liet comen xxix sc. Ende dese miester enne cochte enne ghien
goet no (32) lant. Ende men cochte nu lb. ende xv sc. linenslakens, Ende dit hus hevet xxv boenre lands wennende, (33)
ende mersch onderhaldachwant lands men, ende dit priset men
op L mudde rogs al tgoet dat den hus boert (34). Ende ute al
horen gode ghiet dsjiars xxxvi sc. Ende met desen gode moet
men houden v brodere ende iJ sustere, die gheprovendt (35) hijr
op sijn. Ende men houdt hijr op III cnapen ende IJ jonghe wijf,
die hen dienen. Ende dese rekeninghe was ghedaen inden jare
ons Hieren m° cc° en viij ende neghentech dsondaghes yore
onser Vrouen dach verhoelne (36).

(3o) mutsaard, takkebos. — (3I) nieuwe. — (32) noch. (33) bouwland. — (34) samentr. van behoort. — (35) in bezit eener «provende » of prebende. -- (36) verborgen gehouden, 8 Dec.

Over de Spreekwoorden
DOOR

Kan. AMAAT JOOS,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

In 't jaar 1872 schreef MICHEL BRtAL het volgende : « Les
proverbes, si chers a nos dieux et dont Franklin savait tirer un si
bon parti, ont biers perdu de leur prestige. C'est encore un legs du
passe que nous repudions trop legêrement, sans nous demander
par quoi nous rem,placerons tout ce bon sens ramasse en courtes
sentences. » (1)
Spij Lig is 't dat wij niet anders kunnen dan hem dit nazeggen,
als wij het heden met ons verleden vergelijken.
Immers P. J. HARREBOMtE, in zijn Spreekwoordenboek der
Nederlandsche taal, haalt een lijst aan van 15o kleine en groote
werken die allemaal geheel of gedeeltelijk handelen over Nederlandsche spreekwoorden.
Die lijst gaat van het einde der XV e eeuw tot de jaren 185o.
En wat is er sedertdien bij ons daarover uitgekomen ? Ik
weet al niet veel meer dan Nederlandsche spreekwoorden door
F. A. STOETT, Spreekwoorden en Zegswijzen door A. DE COCK,
Bundel Spreekwoorden en Spreuken door J. A. VAN ELSEN, en
Nederlandsche en Vlaamsche Spreekwoorden met hunne beteekenis
door J. R. S. CAUBERGH. Vooral de twee laatsten hebben een
rijken voorraad opgedaan in Schatten uit de V olkstaal, door mij
in 1887 uitgegeven, maar sedert ruim 30 jaar niet meer in den
handel. Men voege hierbij Sprichweirter der germanischen und
romanischen Sprachen von IDA VON DUERINGSFELD und Freiherrn
von REINSBERG-DUERINGSFELD (Leipzig, Herm. Fries 1872).
En hoe weinig is dat toch voor de laatste 8o jaar bij het vele
van vroeger ?...
Uit de lijst van HARREBOMItE (2) leeren wij wat hooge waarde
ooze menschen van vroeger aan de spreekwoorden toekenden.
Tot bewijs daarvoor kunnen de volgende titels dienen :
Nr 6. Seer schoone Spreeckwoorden, oft Proverbia, in
(I) Quelques mots sur l'Instruction Publique en France, p. 55.
(2) Blz. IV.
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Franchoys ende Duytsch, om wyselyck te leeren spreken
ende antwoorden voor die ionghers ende eenen yegelycken, so wel
in Franchoys als in Duytsch.
Nr 15. Lot van Wijsheid ende goed Geluck : op drye
hondert ghemyne Sprek-woorden : in ryme gestelt, deur DONAES
IDINAV (Joannes David), Lief-hebber der dichten die stichten.
Nr 24. J. DE BRUNES. Nieuwe wiin in oude le' erzacken.
Bewiizende Spreeck-woorden, 't verriuft der menschen, ende

't geluck van onze Nederlandsche Taele.
Verscheiden verzamelingen ervan zijn zelfs in meer dan in
een taal. SARTORIUS geeft Grieksche en Latijnsche nevens Nederduitsche spreekwoorden. En n r 13 van de besproken lijst heet
Paroemiologia Polyglottos : hoc est : Proverbia et sententiae
complurium linguarum. Ex ,acris videlicet Hebraeorum fontibus,
atque ex optimis ac probatissimis quibusque Graecae et Latinae
.linguae scriptoribus, desumtae, et in Locos Communes digestae ;
et cum Italorum, Hispanorum, Gallorum, Germanorum, Belgarum,
Slavonum, Arabum, Turcarum denique aliarumque Nationum
sentensiosis Proverbiis collatae.
Van zooveel belang was voor hen het goed verstaarl van de
spreekwoorden dat men in veel verzamelingen ze door toepassingen of passende verhalen verklaart ; in andere stelt men ze zelfs
aanschouwelijk voor door prenten en zinnebeeldige platen. Dit
is de titel van JACOB CATS werk : Spiegel van den ouden en nieu-

wen ttidt, bestaande nit Spreekwoorden, ontleend van de voorige
en tegenwoordige Eeuwen, verlustigt door een meenigte van Zinnebeelden, met Gedichten en Prenten daar op passende. Vermeerdert
met een groote meenigte van Spreekwoorden, door het geheele Werk,
met hiivoeginge van nieuwe Platen en Gedichten : alles in de Nederlandsche Taale ten gerieve van de Liefhebbers der zelven.
Hebben wij gelijk, nu de spreekwoorden minder te achten ?
Reverentia e longinquo, zegt men, en ja, velen staan zich
blind to staren op een. oucl kleed, op een oud meubel. Maar veel
onzer spreekwoorden zijn om him oudheid even eerbiedwaardig.
Want zonder groote moeite zou men er reeds verscheidene, nu
nog gebruikt, in onze oudste geschriften terugvinden. En hoelang
reeds leefden die op de tongen, voordat ze geboekt werden ? Dit
mijn zeggen wordt bevestigd door den reeds aangehaalden Litel
van JACOB CATS ' werk. Daar staat : Spreekwoorden ontleend van de
voorige en tegenwoordige Eeuwen. En n r 51 is, zoo zegt het
stout, eene considerable Verzaameling van Nederduytsche spreekwoorden, zooals dezelve van over Iwo jaren zijn in gebruik geweest,
alle op 't Alphabet gebragt ende met zeer veele moeyte bifeenverzameld, te zamen in 3 banden gebonden.
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Het taaie leven van de spreekwoorden moet niemand verwonderen . Want, verandert zoo dikwijls de mode in kleeren en meubels, verandert zelfs de taal met de jaren in sommige punten, de
spreekwoorden trekken heel natuurlijk gaaf en ongeschonden de
eeuwen door en erven een soort van onsterfelijkheid. Immers zij
bestaan gewoonlijk in een ervaring opgedaan door den mensch,
die, in 't algemeen genomen, tegen eeuwig dezelfde gebreken te
strijden heeft en voor eeuwig dezelfde moeilijkheden en twijfels
staat.
De stof er van blijft dus voor alle tijden even waar. En hun
vorm, hoe ontstond die veelal ? Een schrijver en dikwijls een
gewoon man nit het yolk met een fielder hoofd deed een ondervinding op, beschouwde die aandachtig en wikkelde ze in een kleed
dat de verbeelding en het oor van zijn medemenschen trof en
beviel. Die ondervinding en haar vorm werden door de taalgenooten juist en klaar bevonden. En nu werd het spreekwoord geboren.
Het kreeg vleugels, het vloog van mond tot mond ; hoe bepaald
van uiterlijke ook, het werd algemeen van beteekenis en op twintig
gevallen toegepast. Zoo ging het den schat van beproefde en
erkende waarheden verrijken., niet alleen van den meestal onbekenden maker, maar van heel de volksgemeenschap, die het
bewaarde zooals 't oorspronkelijk was, omdat de waarheid die
het inhield, ook altijd dezelfde bleef.
Onze voorouders zijn heengegaan, maar hun levenswijsheid
is onder ons gebleven, en het goud van hun ondervinding hebben
zij, schrijvend of sprekend, te bewaren gelegd in de schatkist van
onze spreekwoorden, waar ieder nazaat uit putten kan.
Het is dan met reden dat zij door iedereen de wiisheid van het
yolk geheeten worden.
« Spreekwoorden, zegt HARREBOMEE (I), zijn de nationale schat
van 's menschen verstand : Ze zijn het groote boek der samenleving.
Zip bevatten eene ware levenswijsheid in zich. »
Volgens EMM. ROSSEELS, « zijn zip als 't ware de punten o p de
i, de bekrachtiging van hetgeen men zegt ; niet alleen zijn zit het
merg der menschelijke talen, maar tevens leveren zij eene rijke stof
tot nadenken en eene onbedriegelijke vingerwijzing tot handelen. »
Eenige voorbeelden daarvan.
Eerst gedacht en dan gedaan
Is langs den weg der wijzen gaan.
Bemin uw gebuur, maar doe uw haag niet uit.
(1) Bladz. II.

-25Trouzv naar 't

00Y , niet

naar 't oog.

Zif slang in uw 5einzen, maar vogel in het doen.
Van homy zeggen komen de leugens in 't land.
Gedeeld geheim, verloren geheim.
Hoogmoed en vrede is water en

vita.

Kaarten en mannen maken arme mannen.
Het is een schoone spreker die een zwijger overtreft.
Die gauze, geloolt, is gauw bedrogen.
Met schoenen en kousen komt men in den hemel niet.
Zonder strijd geen zegepraal.
Licht gewin maakt zware beurzen.
Aanhouden doet verkrijgen.
Daar gaat geen ding v6Or weldoen.
Zou de mersch die deze vingerwijzingen volgt, niet zeer veel
onvoorzichtigheden vermijder) ?
En nu eenige middelen am menschenkennis op te doen :

De gekken 75rijzen zich zelven.
Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.
Wie bij den bond slaapt, krijgt van zijn vlooien.
Wijd van huffs is altijd rijk.
Katten die miauwen, muizen niet.
Streelende katten halen 't vleesch nit den pot.
Die maar een klok hoort, hoort maar &nen Loon.
Die nuchter weet te veinzen, zegt dronken zijn gepeinzen.
Als men zijn zzvig`ntie slacht, wordt men kozijn genoemd.
Groote belovers, slechte betalers.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Hinkende boden zeggen de waarheid.
Stille waters hebben diepe gronden.
Kinderen en gekken zeggen de waarheid.
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Die gaarne doet lachen, moet hooren lachen.
Gedeelde vreugde dubbele vreugde, en gedeelde smart halve smart.
Goed gerief is de helft van 't werk.
Groote pronker,, kale jonker.
Won.derbaar is 't dan ook niet dat onze voorgangers, die in
de spreekwoorden zooveel goeds vonden en ze in hun omgang
zooveel gebruikten, hun ook een plaats verleenden in hun huis,
ze hieuwen in den steen boven hun haard en ze op de muren van
hun kamers schilderden.
Hier hebt ge zoo een reeks uit een huis to Wetteren •
Niemand is in waarde
in eigen aarde.
Staat maar een wiil,
gii verliest een mijl.
Wijsheid is mans gedult in vrouzven
Dat kan het huis in rust behouwen.
Nil' d krijt
van sjijt
waar eere rig' dt.
Handelt gii 't pek,
gij krijgt een vlek.
Wie struikelt en niet en valt,
voordert zijnen weg.
Eene ripe peer
valt ligt ter neer..
Kort is het levee
ons gegeven.
Neemt U wel in acht,
Zoo niet, wordt ge licht veracht.
Denkt in geluk
aen Rijn en druk.
Vrienden, zijt ghy tafelwifs,
eet de vleugels van t' jatrijs ;
van den sallem eet het hoolt
soo ge lecker tongh gelooft,
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van den kabeljaeu den steert,
die is vrijwel etens weert ;
voorts de lenders van 't konyn
en den horingh van het swiin
en de riven van het hoen,
Ghij en suit niet qualick doen.
De spreekwoorden verwaarloozen of minachten is niet alleen
een ondankbaarheid jegens onze voorgangers, maar ook een
dwaasheid jegens ons zelveri. Zeker zijn veel van de ervaringen,
die in de spreekwoorden vervat zijn, uit hun aard gemakkelijk
op te doen, omdat zij op het dagelijksch leven betrekking
hebben. Maar is 't niet beter die door 't spreekwoord te hooren
en aan te nemen dan de ervaring door eigen handeling te leeren,
wat dikwijls met schade en schande gebeurt ? Zeer waar is de
Fransche spreuk : Un homme averti en vaut deux.
Zelfs de spreekwoorden die goed bekend zijn en niets nieuws
zeggen, hebben bij het yolk nog altijd een snort van tooverkracht,
die geweldiger overtuigt dan twintig onwrikbare bewijzen.
Een spreekwoord is een gekende ervaring die door den geest van
't y olk sedert lang als waarheid erkend werd en dus niet vender
meer dient bewezen ; en alle gezegde dat men met een spreekwoord
besluit, is voor het yolk even klaar en even onaanvechtbaar als
het spreekwoord zelf. Schrijvers en redenaars die spreekwoorden
aanwenden, worden daardoor alleen reeds vrienden van het yolk,
omdat zij er door bewijzen vertrouwelijk en gemeenzaam met
het yolk om te gaan. Ik zou u de getuigenis kunnen aanhalen
van verscheiden politieke mannen, die mij bekenden dat de bijval
dien zij oogstten, meest toe te schrijven was aan de spreuken en
spreekwoorden, die zij in hun rede wisten in te lasschen.
Bij het hooren ervan richtten de anders onverschillige aanwezigen hun hoofd belangstellend op, in hun oogen blonk een straal,
op hun lippen kwam een glimlach en hun aandacht was en bleef
geboeid.
Volksredenaars en predikanten durf ik daarom de spreekwoorden warm aanbevelen. « In luttele woorden vervat, zegt Emm.
Rosseels, weegt de beteekenis der spreekwoorden vaak op tegen de
meeste zedenpreeken. » En Michel Brdal : « Nos vieux ecrivains,
Villon, Marot, Rabelais en faisaient grand usage. Plus tard la mode
s'en est un peu passie : mais quand on lit les developpements qui
ont rem face ces anciens adages. on constate que le peuple a souvent
l'avantage sur nos moralistes modernes » (1).
(I) Dictionnaire de Pidagogie, II, 2, p. 1750.
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0! 't Is zeker mijn inzicht niet door de enkele voorbeelden die
ik aanhaalde, al onze spreekwoorden goed te keuren en als deugdelijke zedenregels voor te houden. Neen, ik zal het niet verzwijgen,er is kaf, ook in dat koren. Maar zou't niet onverstandig zijn
de ontelbare graankorrels te verwerpen, omdat zij met wat kaf
vermengd zijn ?... Dan, er is geen enkel gezegde dat spreekwoord
worden kan, of het drukt een innige gedachte nit van een soort
menschen, die het dikwijls en in denzelfden vorm gebruiken. En
zoo zijn de spreekwoorden zooveel als een volledige beschrijving
van ons yolk met deugden en gebreken. Moest het gebeuren dat
Vlaanderen van het tooneel der aarde verdween, nog zou men
eeuwen later er door weten wie de Vlaming was, wat hij meende
en wou, wat hij beminde en haatte, wat hij loofde of laakte, wat
hij deed of 'need. Mich Breal heeft voile gelijk te zeggen : c' est let
qu' on peut ótudier la philosophie populaire. (1)
De macht van de spreekwoorden op het yolk spruit voort niet
alleen uit hetgene zij zeggen, maar ook uit de manier waarop zij
het zeggen. Al zijn eigenlijk de gedachten die veel spreekwoorden
uitdrukken, algemeen en soms wel abstract, toch is hun vorm
gewoonlijk bepaald en concreet. Door het beeld uit 's yolks omgeving getrokken, waarachter de waarheid schuilt, treffen zij
's yolks verbeelding, die er mee gediend is en den geest uitlokt tot
het beschouwen van de les die anders te dor zou zijn.
0! wie een verzameling van spreekwoorden aandachtig lezen
wil, zal, door de eigen en de overdrachtelijke beteekenis der woorden, voor zijn oogen twee werelden zien, de stoffelijke en de zedelijke. En hij zal zich niet kunnen, inhouden uit te roepen : Hier
sta ik voor echte dichters met het woord !
En die schilders met het woord hebben ook onze schilders met
het penseel bekoord. Breughel en zooveel andere kunstenaars
hebben er hun ingeving gezocht : zij hebben de spreekwoorden
op hun paneelen gemaald, in hun platen geetst en in hun ruiten.
gebrand. Zijn er nog anderen dan Karel Doudelet die dat nu nog
doen ?
Al komen zeer veel spreekwoorden rechtstreeks uit het hoofd
van een man uit het yolk, toch zijn er vele zoo oorspronkelijk,
zoo schilderachtig, zoo treffend, dat elk dichter ze voor de zijne
zou willen erkennen.
Enkele voorbeelden.
Die bong bligt, geeft den sleutel van zijn geldkas.
Geld is een sleutel die op alle sloten gaat.
(I) Dictionnatre de Pedagogie II, 2, p. 1750.
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Zeit is het beste kruid.
Als de pot kookt, bloeit de vriendschap.
Bergen en dam ontmoeten malkander niet, menschen wel.
Geluk en glas b yeken even ras.
Een diamant glinstert niet zonder sliipen.
leder stuiver brengt zijn gierigheid mee.
Kort beraad, lang berouw.
Beter een weer in de hand dan den ring aan den vinger.
Ziide en fibers op 't hi/ dooven 't vuur uit in de keuken.
Vrede in 't huishouden is de beste geldkoffer.
Aan 's meesters zolen hangt het beste mest.
't V ell eken is geen zotfe, het weet wanneer het rim pelen moet.
Een open deur,, een open mond zeilt er velen in den grond.
Als 't in Frankrijk regent, druppelt het in Belgie.
Zoo de zotten geen brood aten, zou 't koren goedkoop zijn.
Honger is de beste saus.
Honger doet honing zuigen uit een broodkorst.
Men ke p t niemand recht of men moet er een zak zout mee gegeten
hebben.
Leg uw hand op uw hoold en zie wie er onder staat.
De diamanten hebben hun priis, de goede raden niet.
Die zijn tong weet to gebruiken, mag schoolhouden van VO0rzichtigheid.

Een kind zonder moeder is een bloem zonder steel.
Armoede is luiheidsloon.
Eigen beenen zijn de beste steun.
't Zijn sterke beenen die de weelde kunnen dragen.
Die alleen op hoop leeft, sterft van honger..
Een huis vol kinderen is een korf vol eieren.
De gierigaard is doof aan den kant waar de beurs hangt.
Het penningsken wil een broertje hebben.

- 30 ----Lekker is maar een vinger lang.
Het is stil waar 't nooit waait.
Een goede ziel weet van alle stee pen brood te makers.
Zotten blijven zotten, al drinken zij uit gouden gotten.
W aar de zuinigheid huishoudt, groeit spek aan den balk.
Doorgaans zijn de spreekwoorden bondig en pittig : hier
geen overbodige woorden ; voegwoorden en huipwerkwoorden
komen hier zelden van pas. Alleen het streng noodzakelijke krijgt
een plaats, wat aan de spreekwoorden kracht geeft en een gemak
is voor het geheugen, om ze op te vangen en te onthouden, welk
laatste dan ook veel helpt om ze te verspreiden.
Eenige voorbeelden van uiterste bondigheid :
Eens diet, altijd mulder.
Jonge ledigganger, oude bedelaar.
Vroeg riip, vroeg rot.
Eigen lot, ijdel stof.
Vroeg in de veeren, vroeg in de kleeren.
Lachende mondekens, biftende hondekens.
Een pop op straat, een slons in huis.
Zoo gewonnen, zoo verteerd.
Mee gevangen, mee gehangen.
Zoo geleefd, zoo gestorven.
Nog zijn er in de spreekwoorden twee eigenschappen te
vinden, die hier een vermelding ten voile verdienen, omdat zij er
aangenaam door klinken en gemakkelijk te onthouden zijn
I° vele rijmen ; 2° vele andere zijn rythmisch, zelfs in ongebonden
stijl.
Van deze laatste alleen zal ik voorbeelden aanhalen ; niet
van de rijmende, want zoo zijn er honderden.
't Zien gaat voor 't zeggen.
Men moet rijden en omzien.
Stout gesproken is half gevochten.
Beter heet geblazen dan de mond verbrand.
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Zulk ei, zulk kieken.
Jong te ward is oud te voet.
Alle harten waren gezusters, waren alle beurzen gebroers.
Zoolang men niet volleeld is, is men niet volleerd.
Wees wat ge schijnt, en schijn wat ge zijt.
N a regen komt zonneschijn.
Een kermis is een geeseling waard.
Men moet leven en laten leven.
Schoone liedjes duren niet lang.
Is spreken

zwijgen is goud.

Belofte maakt schuld.
Alle hoot is geen timmerhout.
« Het y olk, zegt PROF. VERRIEST, heeft op het spraakgebied
een buitengewoon fijn gevoel en het bewaart de harmonieen der tact
veel beter dan de geleerden. » Hoe zoetvloeiend, hoe bevallig klinken
zijne spreekwoorden :
Zoet gedronken, zuur betaald.
Al te scherp krifgt schaarden.
Van liefde en rookt de kave niet.
De langste dag komt ook ten avonde.
Dood gewrocht is ook gestorven, enz. » (1)
Ingezien de vele merkwaardige eigenschappen van de spreekwoorden is het licht verklaarbaar, dat talrijke welbekende letterbeoefenaars het niet beneden hun waardigheid geacht hebben
spreekwoorden op te sporen, te verzamelen en uit te leggen. Op
de lijst van HARREBOMEE vind ik daar onder Cats, Erasmus van
Rotterdam, Tuinman, Joannes Lublink de Jonge, J. Fr. Willems,
Bilderdijk, G. J. Meyer, A. De Jager, Pr. Van Duyse en J. M.
Schrant.
Boven heb ik gevraagd : Hebben wij gelijk, nu de spreekwoorden minder te achten ?
nvev do Gronilsla gen -'an he! Rvigirnisch Woord, blz. 20.
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Uit al hetgene voorgaat, blijkt het duidelijk dat de spreekwoorden veel oudheden,kostbare ervaringen,krachten en schoonheden, bevatten die wij niet langer mogen laten vervallen, die
wij eer moeten opbeuren en weer in voile gebruik brengen.
Maar, zou iemand kunnen zeggen, wat belang hebben wij,
menschen van de XXe eeuw, naar onze verre voorgangers te zien,
om van hen meer achting van de spreekwoorden te leeren en die
terug in school, in omgang en letterkunde in te voe gen ? Sedert
jaren laten wij ze bijna ongebruikt, en mag ik daar niet uit besluiten dat zij voor ons geen noodzakelijkheid zijn en wij ze vrij
kunnen. missen ? Zou bovendien het gebruik van de spreekwoorden, meest vondsten van het weinig of niet geleerde yolk, zou dat
niet een achteruitgang zijn, een stap naar minder beschaafdheid ?
Wilt gij mij zeggen wat wij zouden overhouden van beschaafdheid, indien wij daarlieten al wat wij missen kunnen. ?...
En wat is er vereischt om een goed spreekwoord te maken ? 0 !
Dat is een kunst die maar aan enkelen gegeven is. Er is daartoe
vereischt een heldere geest die stipt over een zaak, b. v. een handeling met haar uitkomst, kan oordeelen en dat oordeel kernachtig,
klaar en zelfs, zooals het dikwijls gebeurt, dichterlijk verwoorden
kan. Neen ! dat is het werk niet van weinig beschaafden, ook niet
van weinig begaafden. Wilt gij weten wat een Franschman, Michel
Brdal, daarvan zegt ? Il y a differentes sortes de proverbes : les uns
n'ont pas d'auteur connu ; ils sont, comme on l'a dit justement, la
sagesse des nations. Quelque tête biers organisde a trouve le tour
original, la figure expressive, Vintage plaisante ou la rime naive qui
a tour toujours fixd une idde. (1)

Ten slotte een verklaring van een missionnaris. Ik vroeg aan.
PATER LEO QUINTELIER, die op de Philippijnen bij de Igorotten
werkzaam is, mij eenige spreekwoorden van zijn volksken te
willen zenden. Ik kreeg van hem het volgende antwoord : « Nog
nooit heb ik hier onder mijn Igorotten een enkel spreekwoord
gehoord. Ik ben dan op zoek gegaan, heb gevraagd, uitgelegd,
voorbeelden van onze Vlaamsche spreekwoorden gegeven ; doch
alles was vruchteloos. Ze vinden onze spreekwoorden wel schoon,'
maar voegen er seffens aan toe : Onder ons hebben wij die gewoonte niet, zoo spreken wij niet. Moesten wij uw taal kennen
en in uw land komen, we zouden wij niet verstaan wat er gezegd
wordt, daar gij ginder zoo dikwijls iets zegt om iets anders te
beteekenen. Zoo spreken mijn Igorotten. Nochtans, in streken
langs de kusten, van de zee, en daar waar de beschaving sedert
(1) Dictionnaire de Pêclagogie II, 2, p. 1750.
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honderden jaren doordrong, waar de Ilocanos, de Tagologs en
andere stammen woven, en een andere taal spreken, daar bestaan
spreuken, sententies en spreekwoorden. Het Ilocaansch kan ik
verstaan en wat spreken. Bij gebrek aan Igorotsche spreekwoorden, tend ik er wat Ilocaansche. »
Mag ik u daar eenige stalen van geven ?... Ze zijn natuurlijk
vertaald. Het eerste alleen geef ik ook in 't Ilocaansch.
Lie/de en lielde betalen malkander (Ayat quen ayat agbayanbagad) .
De gierigaard is de slaa/ van ziin bezittingen.
Lachen de schoonzoons en schoondochters, de waarheid kornt
aan den dag.
Wie niet vooruitziet, komt achteraan.
Blazen en zuigen gaan niet samen.
Naar iidele woorden luistert een doof oor.
Wie het dak niet vermaakt, als het maar druppelt, zal een gansch
huis moeten maken.
Maak geen contract met iemand die rijker is dan gii .
De treurzang van den edgenaam is een verborgen lack.
Het geluk dat een lomperik overkomt, maakt er een zot van.
De ongelijke draad breekt waar hij het dunst is.
Waar macht is, is geen recht.
Er is geen slechte rijst voor den hongerige.
V 00Y geld dunst de hond.

Als ge niet gaarne onaangename dingen hoort, ga dan niet met
een hongerige praten.
De vrees is de bewaakster van de vruchten.
Geen grooter vijand dan de geveinsde vriend.
De liefde maakt schoon wat leelijk is.
Geen beter vertrooster dan de droeve en de ongelukkige.
Het verzoek van den machtige is een bevel.
Wie zegt wat hem belieft, zal moeten hooren wat hem kwaad
maakt.
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De sterke drank is een blinddoek voor de schaamte.

op de ziekenmat en in de gevangenis kent ge uw ware vrienden.
Wat ge leert van in de wieg, is 't uwe voor altijd.
Dat de spreekwoorden nu veel minder dan vroeger gebruikt
worden, schrijft men met reden toe aan het feit dat zij minder
bekend zijn bij het yolk.
Wie kan het y olk daarin. onderwijzen ? Zeker bijzonderlijk
de school. Zoo immers leidt men de spreekwoorden in bij het kind,
dat ze later als man gebruiken zal.
Eerst van al toch zal ik de mannekensvellen aanhalen. Zij zijn
een groot verzet voor de kleinen buiten de school. Maar bestaan
die nog ?... In alle geval kunnen de prentenboeken die vervangen,
zoo er, gelijk in de vroegere mannekensvellen, een spreekwoord
onder ieder prent tot uitleg gedrukt staat. Ik herinner er mij nog
eenige uit mix kindertijd, namelijk de geschiedenis van Duimken,
van Roodkaj5ken en van Luilekkerland ; ook nog de prent met de
spreuk : Hij schiet met seek, en een ander met het spreekwoord
Het zijn sterke beenen die de weelde kunnen dragen.
Nu over de oefeningen in de school zelf, zoowel in de lagere
als in de middelbare. Met veel genoegen heb ik in het Pro gramma
der lagere gemeentescholen (blz. 20-1923) de volgende aanbeveling
gelezen : hij (de onderwijzer) vestige tevens de aandacht op de schatten van de volkstaal met Naar spreekwoorden, zegswijzen, raadsels,
persoons- en plaatsnamen, volkshumor en volksvernuft en wijze
telkens de overeenstemmende uitdrukkingen aan uit het Algemeen
Beschaafd.
1 0 Kleine geheugenlessen bestaande uit een of twee of drie
spreekwoorden die rijmen of toch rythmisch zijn, want die worden
gemakkelijkst van buiten geleerd en getrouwst onthouden.
20 Leeslessen en dictaten, reeks spreekwoorden, varianten
van een en dezelfde waarheid of op een en dezelfde deugd of ondeugd.
Voor 't groot gemak van de onderwijzers geven wij hieronder
talrijke voorbeelden, overal waar het noodig schijnt.
Gissen doet missen.
Twist verkwist.
Onder vriendschapsschijn schuilt het ergst venijn.
't Is eer gespaard dan vergaard.
Ei gen lot, ii del stoi .

— 35-Geen vreugd zonder deugd.
Woorden zijn geen oorden.
Woorden zijn winders, schriften verbinden.
Eendracht maakt macht.
Haast en spoed is zelden goed.
Hoogmoed deed nooit iemand goed.
Oost West, thuis best.
De mensch mikt, God beschikt.
Die lest lacht, best lacht.
Tweedracht breekt kracht.
Klein gewin brengt rijkdom in.
Met wie men verkeert, wordt men geeerd.
Een zaadje in 't zand
is een raapken in de hand.
Verzint eer gij begint.
Raad na daad komt te laat.
In de kerk is altijd werk.
Geluk en glas breekt even ras.
Luiaards zweet is gauw gereed.
Eigen lot stinkt, vreemde lof blinkt.
Wilt gij niet bedrogen zijn,
strijkt geen vonnis naar den schijn
Bitter in den mond maakt het hart gezond.
Spreken onbedacht
heeit menigeen in druk gebracht.
Een slapende kat vangt geen rat.
Wie niet hoort naar goeden raad,
Die beklaagt het zich te laat.
Met neerstige hand en s/arenden tand
Koopt men renten in 't land.
Een goed woord baat, een kwaad woord schaadt.
Een vleier is vriend in den mond,
Maar altijd vijand in den grond.
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De mond brengt dikwiils uit wat het hart besluit.
Gee/I den stoffer een brood, de klager heeft geen nood.
Met tijd en stond
Gaat men de wereld rond.
Met een tong en een mond
Gaat men de wereld rond.
Een Opel die bedorven is,
Schendt al wat in de korven is.
Doe aan een ander niet
W at gij niet wilt dat u geschiedt.
Daar is een oog dat alles ziet,
Loopt waar gij wilt, ge ontloopt het niet.
Vroeg op en vroeg naar 't bed to zijn,
Dat is de beste medecijn
Die een ambacht heeft geleerd,
Kriigt den kost waar hij verkeert.
W ie niets doet zonder raad,
Klaagt nimmer na de daad.
Die hooger klimt dan het hem betaamt.
Die valt veel lager dan hif raamt.
't Is beter een vogel in de hand
Dan tien in den kant.
Van zwijgen
Kan men geen hinder krii gen.
Wie kan hooren, zien, verdragen,
Die leert alles zonder vragen.
Die op '1 kleine niet wil passen,
Zal ook welhaast het groot verbrassen.
Jong gewend, oud gedaan.
Ziet goed dus hoe gij de voeten zet,
't Hangt alles van den eersten tred.
N a regen zonneschijn,
En na lijden komt verblijden.
Sparen leert geld vergaren.
En een stuiver gespaard is er twee gewonnen,
leder huisken heeft zijn kruisken,
De eene heeft een looden en een ander een strooien.
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Aalmoes geven verarmt niet,
W ant den acme gegeven is Gode geleend.
Missen is menschelijk : het beste paard struikelt al eens,
En wie zegt dat hij niet missen kan, is bezig met missen.

EIGENKENNIS.
Die zijn eigen hest doorziet,
Spot met zijn buurman niet ;
Dus voor een ander te besmetten,
Wil eerst op u zelven letten.

OVER GEWOONTEN.
Gewoonte is een tweede natuur.
Een slechte gewoonte is moeilijk om laten.
Leeren gaat beter dan afleeren.
V ersmaadt het kleine niet.
V eel kleintjes maken een groot.
Veel graantjes maken een brood.
V eel beekskens maken een groot water.
V eel druppelkens maken een plas.
V eel haarkens maken een borstel.
V eel rijskens maken een bezem.
Veel veerkens maken een bed.
Een broody e daags gespaard
Maakt een goeden zak tarwe 's jaars.
Met graantje bij graantje krii gt de hen den krop vol.

VERMIJDT DE GELEGENHEID.
Die niet wit wil worden, moet uit den molen blijven.
Die niet verliezen wil, mag niet *len.
Die bang is van zich te kwetsen, mag in de do yens niet looPen.
Die de bramen vreest, moet uit het bosch blijven.
Die op het ijs niet vallen wil, blijve op het land.
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DE OEFENING.
Al doende leert men. Al smedende wordt men smid.
En al vallende leert men rijden.

AAN ALLES IS EEN SLECHTE KANT.
.Geen vleesch zonder beenen.
Geen krieken zonder steenen.
Geen hest zonder smert.
Geen geluk zonder druk.
Geen genuchten zonder zuchten.
Geen huffs zonder kruis.

KLEINEN WORDEN GROOTEN.
Pootjes worden boomen.
Een ei wordt een kieken.
Een zaadkorrel wordt een plant.
Wat Jan* is, zal Jan worden.

SPREEKT NIET TE VROEG.
Men moet geen mosselen yoe pen, eer zij aan de kaai zijn.
Men moet geen haying roe pen, vOOrdat hii. in 't net is.
Men moet geen alleluia zingen, vO6rdat Paschen daar is.

OVER HET SPREKEN.
Wie maar e'en klok hoort, hoort maar an toon.
Die veel hoort zeggen, hoort veel liegen.
Als gij iets zoudt gaarne zeggen,
Wilt dan eerst wel overleggen
Van wien en tegen wien gij spreekt,
Opdat ge u in geen lijden steekt.
Al lachende zegt de zot zijn meening.
Zeggen en doen is twee.
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Men moet geen oude koeien uit de gracht halen.
Een goede verstaander heeft maar een half woord vandoen.
Een kwade tong is een venijnige slang.
Goed gesproken is half gevochten.
Weldoen is beter dan wel spreken.
En wel gedaan is veel gedaan.

SCHIJN BEDRIEGT.
'1 Is niet al geld dat klinkt.
'I Is niet al bill' wat zingt.
't Zijn al geen jagers die den Koren blazen.
't Zijn niet allen koks die lange messen dragen.
't Is niet overal kermis waar 't vaantje uitsteekt.
't Zijn niet al vrienden die op u lachen.

HEBT GEDULD.
Met tijd en vlijt geraakt men wijd.
De boom valt van den eersten slag niet.
De wereld is op eenen dag niet gescha pen.
Brugge en Gent zijn op Mien dag niet gebouwd.

TE LAAT.
't Is te laat de kooi gesloten
Als 't vogelken gaan vliegen is.
't Is te laat den put gevuld,
Als 't kali verdronken is.
't Is te laat geroerd,
Als de pap is aangebrand.

WIJN EN MELK.
Wiin op melk genomen,
Zal u wel bekomen,
Maar melk op wijn
Kan venilnig ziin.
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GROOT VE RUES.
Geld verloren, iets verloren.
Eer verloren, meet' verloren.
Ziel verloren, al verloren.
OVERLEGT GOED.
Eerst gedacht en dan gedaan
Is langs den weg der wijzen gaan.
Maar eerst gedaan en dan gedacht,
Heeit menigeen in druk gebracht.
HOOVAARDIGHEID.
Als niet komt tot iet,
Dan kent let zich zelven niet.
3° Leeslessen met een spreekwoord als begin of einde.
Zoo hadden wij in de lagere school Honderd V ertellingen van
Kan. Schmidt. Elk verhaal sloot met een spreekwoord. Ik heb
er het volgende in geleerd: wie een put maakt voor een ander, valt
gemeenlijk zelf er in.
4° Spreekwoorden die dienen als voorbeelden in de spraakkunstles en ook in de spraakkundige oefeningen. Wij gebruikten de oefeningen, van Van Beers en ik maakte er kennis van,
onder veel andere, Vet smet en Eer is tees.
Wat de spraakkundige oefeningen aangaat, voorbeelden
daarvan zijn er veel in de reeds gegeven spreekwoorden. Enkel
toch wil ik hier de aandacht vestigen op twee eigenaardigheden
en die veelvuldig voorkomen in de spreekwoorden : het geldt
het herhaald gebruik van de onbepaalde wijze en een eigenaardigen vorm met het verleden deelwoord. Hier volgen voorbeelden van alle twee.
ONBEPAALDE WIJZE.
Gaan doet komen.
Sparen en duren zijn goede geburen.
Veel beloven en weinig geven.
poet de zotten in vreugde leven.
't Loopen is voor de zotten niet gemaakt.

— 41 Koken moet kosten.
Weldoen geeft rente.
Sparen doet garen.
Spitten en delven betaalt zichzelven.
Blijven doet beklijven.
Met verliezen leert men spelen.
Hoog vliegen diep vallen.
Borgen baart zorgen.
Wel voorgaan doet wel volgen.
Aanzien doet gedenken.
Weinig hebben doet veel sparen.
Zachtjes gaan en verre zien
Is de deugd van wijze lien.
VERLEDEN DEELWOORD.
Goed begonnen is half gedaan.
Uitgesteld is niet kwijtgescholden.
Lang honger geleden is geen brood gespaard.
Goed ingespannen is half gereden.
Eerst gedaan en dan gedacht.
Heeft menigeen in druk gebracht.
Beter heet geblazen dan de mond verbrand.
Een penning gespaard is er twee vergaard.
Hoe hooger gestegen, hoe dieper gevallen.
Stout gesproken is half gevochten.
Goed gezeept is half geschoren.
't Is beter benijd dan beklaagd.
't Is beter gezwegen dan van spreken schande gekregen.
50 Verscheiden spreekwoorden kunnen tot fabels verwerkt
worden. Zulke zijn onder an.dere :
Als de vos zich dood houdt, is bet gevaarlijk voor de kippen.
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Twee musschen aan een korenaar verdragen elkander niet.
Een pond aan een been kent geen vrienden.
Twee honden aan denzelfden haard bijten elkander.
Als de kat in de vat is, dansen de muizen er omheen.
't Is te laat de kooi gesloten, als 't vogelken gaan vliegen is
Als twee honden vechten om een been, loopt een derde
er mee heen.
Die twee hazen najaagt, vangt gemeenlijk niet een.
Die de kern wil smaken, moet de noten kraken.
Als de kat slaapt, spelen de muizen.
't Meeste geschil en krakeel is voor te weinig of te veel.
De vos groet dan alleen de heg, wanneer hij in den tuin wil.
60 Ook veel spreekwoorden kunnen tot titel en onderwerp
van verhandelingen gebruikt worden. Onnoodig pier voorbeelden te geven : in deze bladzijden zijn er met tientallen te vinden.
7 0 Veel spreekwoorden bieden een rijken voorraad voor
de lessen in zedenleer. Hier volgt een reeks :
Doe wel en zie niet om.
Deugd alleen maakt waren adel.
Wat God doet, is wel gedaan.
Wat God bewaart, is wel bewaard.
Op God betrouwd is op de rots gebouwd.
Op God betrouwd is niet berouwd.
Geen daad geschiedt die de Heer niet ziet.
Len dag zonder gebed is een dag zonder zegen.
Die een steen naar den hemel werpt, krijgt lien zelf op
het hoofd.
Die naar den hemel spuwt, spuwt in zijn eigen aangezicht.
De tijd is snel, gebruikt hem wel.
De neerstigheid is de moeder van 't geluk.

Stelt niet uit tot morgen wat gij vandaag kunt doen.
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Die vroeg opstaat en doet zijn best.
die vindt den vogel in zijn nest,
maar die wat lang wil blijven slapen,
zal op 't leege nest staan gapen.
Die de handen uit de mouw steekt, krijgt ringen aan devingers.
Zeven uren slapens is goed voor iedereen, min is geestelijk,
meer is beestelijk.
Lust maakt den arbeid licht.
Tijd genoeg liet zijn oogst rotten en had maar een schoof..
Niets doen leert kwaad doen.
Matigheid is de beste dokter.
Weest matig in spijs en drank,
zoo wordt gij later zeldeu krank.
Stel uw tering naar uw nering.
Zaken die lekker smaken.
Zullen ras den bedeizak maken.
Vette keuken, magere beurs.
Haast gewonnen, haast verteerd,
Als men altijd geerne smeert.
Veel smeren, op zijn renters
Maakt slechte testamenten.
Men moet teren,
Dat het morgen niet mag deren.
Wie zijn vuurtje maakt te groot,
Brengt zich zelven in den nood.
Men moet niet leven om te eten,
Maar eten om te leven.
Als de muis zat is, dan is het meel bitter.
Er sterven er meer van te veel
Dan van te weinig door de keel.
Men moet zijn mond naar alle spijzen en zijn handen naar
alle werken zetten.
Een goed woordeken breekt groote gramschap.
Beter een Amager akkoord dan een vet vonnis.
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Twistzieke honden loopen met gescheurde ooren.
Die 't gevaar bemint, zal er in vergaan.
Die met het katje speelt, wordt er van gekrabd.
Die zich tusschen vuur en stroo zet, brandt gaarne.
Wie te dicht bij 't vuur zit, verbrandt zijn. knoesels.
Wie met messen speelt, snijdt zich.
Vuile mon,den, vuile gronden.
Die zijn schuld betaalt, vermindert zijn goed niet.
Effen rekeningen maken goede vrienden.
Men doet geen voordeel met bedrog.
Onrechtvaardig goed gedijt niet.
Voorgedaan, is nageleerd.
Woorden wekken, voorbeelden trekken.
Een, eerlijk man heeft maar een woord.
Veel spreken gaat niet zonder zonde.
Die alles meent te weten, zal niet veel vergeten.
Die veel klapt, moet veel weten of veel liegen.
Gebroken flesschen maken meest lawijt.
Van hooren zeggen komen de leugens in 't land.
Die van hooren zeggen iets oplaadt, draagt gewoonlijk leugens mee.
Liegers zijn. bedriegers.
Om zot te zijn met fatsoen, is er wijsheid van doen.
Goed gesproken is half gevochten.
Zeg niet veel, maar zeg het wel.
Die zijn tong weet te gebruiken, mag schoolhouden van
voorzichtigheid.
Waar men met spreken niet wint, is het beter te zwijgen,.
Hooren, zien en zwijgen, doet rust en vrede kriigen.
Een kwade tong is een venijnige slang.
Men wordt maar zwart gemaakt door een zwarten pot.
Verloren eer keert moeilijk weer.

— 45 —

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordet.
Met de maat waartnee gij meet, zult gij gemeten worden.
Ja en neen is een large strijd.
Die wil luisteren aan de deuren,
Moet het dikwijls diep betreuren.
Liever een dief aan de klin,k
Dan een luistervink.
Ongelijke schotels maken ongelijke broeders.
Beter benijd dan beklaagd.
Ongegund brood wordt meest geeten.
Dagbladen kunnen daar ook in meehelpen. Waar een
bladzijde niet vol staat i kan de open plaats door een of meer
spreekwoorden gevuld worden.
Vooral folkloristische tiidschriften halen, naar mijn bescheiden meening, geen spreekwoorden genoeg aan. Spreekwoorden,
dunkt mij, hebben meer waarde dan rijmkens, die veel meer
gegeven worden. En men denke niet dat er in zake spreekwoorden niets meer te vinden is.Vele, reeds lang bestaande,
hadden de eer nog niet gedrukt te zijn. En de bekende leveren
dikwijls verscheiden varianten op, die verdienen door ons opgezocht te worden. Zoo doen de Duitschers.
Ook de letterkundigen kunnen hun kostbare medewerking
daartoe verleenen.. En, men late mij toe het luide te zeggen,
het verbaast mij dat, misschien buiten Conscience (1), er nog
niemand onzer romanschrijvers in verhalen een personnage
geschapen heeft die groote vriend van spreekwoorden is en ze
in zijn rede dikwijls gebruikt
En zulken zijn er overal in de dorpen en ook in de steden
minder in de hoogere standen, meer in de lagere ; 't zijn menschen,
een soort van philosofen, die, zijn zij soms weinig geleerd,
toch een helder veY stand hebben en er van houden apodictisch
te spreken.
Laat er mij ten slotte bijvoegen dat de spreekwoorden
in alle volksboeken een plaats verdienen, 't zij tusschen den
tekst, 't zij als slot van een hoofdstuk. Pater Poirters en Pater
Hillegeer hebben daaraan ten deele hun grooten en blijvenden
bijval te danken.
(1) Baas Gansendonch.

De Vlaamsche Kunstenaars te Rome
DOOR

Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

In de laatste jaren is de kunstgeschiedenis erin geslaagd
heel wat licht te werpen op de betrekkingen tusschen de Vlaamsche en de Italiaansche kunst. Tusschen Vlaanderen en Italie,
de beide landen waar het scheppcnd kunstgenie zich het weelderigst openbaarde in de moderne tijden, bestond een wisselwerking, die niet ongelijk was aan het verschijnsel der osmose
in de natuurkunde. Wanneer twee vloeistoffen door een poreusen
wand gescheiden zijn, dringt de minst dichte vloeistof langzaam
door den wand heen naar de andere vloeistof. Een dergelijk
verschijnsel kan men vaststellen in de geschiedenis van den
kunststijl : wanneer de kunststijl in een land opgedreven wordt
tot een hoogte, die in de omliggende landen niet wordt bereikt,
dan verspreidt deze stijl zich over de andere landen.
Tot tweemaal toe heeft de Vlaamsche schilderkunst de
richting aangegeven van de stijlontwikkeling in West-Europa.
In de 15 e en in de 17 e eeuw hebben de Vlaamsche schilders de
bewondering van de Italiaansche artisten en kunstliefhebbers
afgedwongen door het keurig verzorgen van de uitvoering,
door den glans van hun rijke koloriet en de schilderachtige
verscheidenheid van hun voorstelling.
In de 15 e eeuw, nog gedurende het levet]. van Jan van Eyck,
kochten de Italianen de werken aan van onzen grootmeester ;
kardinaal Albergati liet zich door Jan van Eyck portretteeren,
en zijn tijdgenoot Facius weet mee te deelen dat kardinaal
Ottaviano degli Ottaviani een Vrouwenbad van onzen grooten
meester bezat. De anonymus van Morelli zag bij Leonio Tomeo
te Padua een Otterjacht van Jan van Eyck. Rogier van der
Weyden, op zijn refs door Italie, schildert er werken, die op
hoogen prijs prijs gesteld worden door de Italianen.
Een hoogst begaafde Vlaamsche schilder vervaardigt
tusschen 1464 en 1476 het grootste gedeelte van de versieringsportretten en allegorieen in de bibliotheek van Frederik van
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Montefeltre, hertog van Urbino, en het prachtig tafereel van
het Laatste Avondmaal voor de kerk van Urbino. Hij wordt
in de archivalische bescheiden genoemd Giusto da Ganda en
blijkt te wezen Joost van Wassenhoven, een Gentenaar waarvan
wij nog 1ATerk te
kcniien.
De rijke kooplieden en de gezanten uit Italie, die te Brugge
verblijven, bestellen er tal van werken. Hugo van der Goes
schildert voor Portinari de heerlijke Aanbidding door de Herders,
die, dadelijk naar Florence overgebracht, er de geestdrift van
de kunstliefhebers verwekt. Memlinc ontvangt vele bestellingen van Italiaansche zijde. In 1521 vindt de anon7mus
van Morelli in de verzameling van kardinaal Grimani te
Venetie tal van Vlaamsche schilderijen, daaronder verscheidene werken van Memlinc.
Naderhand, in de 16 e eeuw, heeft de vormschoonheid
van de Italiaansche kunst der Renaissance de kunstenaars
van de nude Nederlanden gelokt tot navolging of althans gepord
tot het streven naar een wijdscher vorm en een rijker en leniger voorstelling van het menschelijk lichaam.
Bij het wenden naar de 17e eeuw keerde de verhouding van
de Vlaamsche kunstenaars tegenover hun Italiaansche vakgenooten. Het geslacht van de epigonen was voorbij. Zelfstandige meesters en tweederangskunstenaars trekken nog naar
Italie als naar het land van belofte der kunst. Zij gaan er nog
heen als leerlingen naar het werk van de meesters, maar feitelijk nemen de besten onder hen, als Rubens en van Dyck, van
de Italianen alleen dat over, wat hun eigen kunst kan verrijken
zonder ze te ontaarden en de anderen, die zich in Italie vestigen, blijven er trouw aan den Vlaamschen stijl of slagen erin
de Italianen in hun eigen stijl te evenaren.
Gedurende de tweede helft der 16 e eeuw en de heele 17e
eeuw door verbleven Vlaamsche kunstenaars bij tientallen
te Rome. In de eeuwige stall vielen bestellingen en gunsten
te beurt aan alle goede kunstenaars, en de minder goede artisten konden er nog genoeg verdienen om er rustig op los te
leven, veel vrijer dan in het minder veilige en verarmoede
geboorteland.
In 1913 gaf Paul Liebaert in het Recueil van het Belgisch
Historisch Instituut te Rome een uitvoerige lijst van kunstenaars uit onze streken, die in Italie werkzaam waren, en die hij
in boeken vermeld vond.
Mgr M. Vaes, secretaris van het Belgisch Historisch te Rome,
heeft in zijn laatste studien over het verbijf van Antoon van
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Dyck in Italie, over Cornelis de Wael, over Matthias Bril en
over de briefwisseling van Jan Bruegel reeds heel wat licht geworpen over het leven en het werken van Vlaamsche kunstenaars
in Italie.
Een uitvoerige documentatie over onze kunstenaars, die
in Italie verbleven, werd sedert jaar en dag samengebracht
in het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome door de
zorgen van den huidigen directeur Dr. G. J. Hoogewerff. Een
zeer uitgebreide verzameling steekkaarten over kunstwerken
en kunstenaars afkomstig uit de oude Nederlanden wordt
in dit Instituut welwillend ten dienste gesteld van de studeerenden. Aan deze verzameling werkten met G. J. Hoogewerff
mede Dr. J. A. F. Orbaan en Dr. T. H. Fokker. Deze laatste
bracht onlangs in het licht een uitvoerige lijst van Noord- en
Zuid-Nederlandsche kunstwerken vermeld in de kerken te
Rome en in den voormaligen kerkelijken staat (I). Deze lijst
werd hoofdzakelijk opgesteld met behulp van vele oude Italiaansche boeken met biographischen en topographischen inhoud.
Wat wij nu reeds kunnen opdiepen uit de historische
bescheiden wekt in onze verbeelding het uitzicht op van een
levendige bedrijvigheid van onze Vlaamsche kunstenaars te
Rome.
De Vlaamsche kunstenaars en kunstliefhebbers stichtten
in de eeuvrige stad een broederschap met hospitaal, onder de
benaming Sint Juliaan de Herbergzame. De stichting met
lokaal bestaat nog onder dezen naam in de Via del Sudario.
Daarnaast riepen de Vlaamsche artisten ook in het leven, een
vereeniging tot ontspanning en onderling hulpbetoon, de « Schilderbent ». Tal van levensbizonderheden over de Vlaamsche
schilders, die in de 17 e eeuw te Rome verbleven, kennen wij
slechts door de veelvuldige processen-verbaal opgemaakt
door de pauselijke politie tegen de leden van deze « schilderbent », die vooral de aankomst van een landgenoot al te luid.ruchtig vierden op de hoogten van Albani, waar de wijn koppig
is. Er bestaat daaromtrent een heel boek mededeelingen :
A. Bertoletti, Artisti belgi e olandesi a Roma Gael secole XVI e
XVII (Firenze, 1880).
Al de Vlaamsche kunstenaars, die te Rome verbleven,
sloten zich niet aan bij de luidruchtige « bentvogels ». Rubens
en van Dyck waren daartoe te groote seigneurs. Anderen, die
(I) Werke Niederlanclischer Meister z n den Kirchen Italiens. Studien van
het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, 193i.
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er zich bovenop werkten en als vooraanstaande kunstenaars
behandeld werden te Rome, zochten het gezelschap op van
erkende Italiaansche kunstenaars. Zij werden leden van de
« Accademia di San Luca ». Deze Academie was niet een soort
kunstschool als deze van de « Incamminati » door Caracci te
Bologna opgericht. Het was een gezelschap van kunstenaars,
die de kunst wilden bevorderen door onderwijs en ook door
onderlinge ondersteuning. Deze Academie stond onder de
rechtstreeksche bescherming van den Paus, en het werd als
een eer aangerekend er deel van uit te maken. Reeds bij de
instelling van de Academie door den Paus, koos men Vlamingen uit om er deel van uit te maken : Francesco da Castello
(Frans van den Burgh) en Antonio de Santforte (Antoon van
Santfoort). Naderhand maakte nog deel uit van wat wij nu
zouden noemen het geleerd genootschap , Arrigo Fiammingo,
die ten onzent heette Hendrik van den Broeck, waarvan nog
belangrijke fresco's te vinden zijn in de voornaamste kerkett
van Rome. In het ledenboek van de Academie komen nog
voor Mateo Fiammingo, die Matthias Bril moet wezen, en een
Pietro Fiammingo. Verder heeft Dr. G. J. Hoogewerff nog
een tiental Nederlandsche namen van schilders opgeteekend,
waarvan het werk niet bekend is, en die toch een zeker aanzien
moeten verworven hebben, vermits zij in de Academie waren
opgenomen. Na het vele wat reeds gevonden werd, hoofdzakelijk in de talrijke oude plaatsbeschrijvingen van Rome, kan
uitvoerig archivalisch onderzoek in het archief van het Vaticaan en van de prinselijke familien nog heel wat aan het licht
brengen.
Van nog grooter belang zou het opmaken wezen van een
goed beredeneerden inventaris van al de werken van onze kunstenaars, die zich te Rome en in heel Italie bevinden, althans
in de museums, kerken, openbare gebouwen en groote verzamelingen. In zulk een beredeneerden catalogus zouden de werken niet alleen opgegeven worden, maar ook historisch en esthetisch beschreven en beoordeeld worden.
Want op de studie van, de werken komt het hoofdzakelijk
aan, waar het de plastische kunst betreft. Namen, levensbizonderheden, titels blijven betrekkelijk onvruchtbare elementen
in de studie van de kunstgeschiedenis, wanneer men daarnaast
niet ook de werken zelf in oogenschouw neemt.
*
* *
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Onlangs was het mij gegeven enkelen tijd te Rome te
verblijven en, met behulp van de reeds voorhanden documenten,
het overgebleven werk van onze Vlaamsche kunstenaars op
te zoeken en te bestudeeren.
En het is mij opgevallen hoe voor vele artisten de waardeverhouding gewijzigd wordt door den tijd.
Vele Vlaamsche kunstenaars, die bijval en eer verwierven
te Rome, blijken zwakke artisten te zijn geweest, wanneer wij
nu hun werk onderzoeken. En hun namen en levensbeschrijvingen belemmeren hinderlijk de overzichtslanen van de kunststudie.
Maar begrijplijkerwijze hebben de besten stand gehouden
tegenover den wisselenden tijd. Rubens en van Dyck ontvingen
te Rome cervolle bestellingen. Teen hij te Rome verbleef, verklaarde Rubens zich zeer fier over de bestelling van het altaarstuk in Santa Maria in Vallicella, en van Dyck rnocht portretten
schilderen in de allerhoogste familien, o. m. het prachtige
niet gecatalogeerde ruiterportret van Francesco Colonna, dat
zijn weelde spreidt over de groote feestzaal van het paleis
Colonna.
Onder de Vlaamsche kunstenaars, die in hun tijd welverdiende eer verwierven, staan de landschapschilders op den
voorrang. Men heeft gezegd dat de Vlamingen dc kunst van
het landschap in Italie brachten. Dit is overdreven. Het is
waar dat in de eerste helft der 16 e eeuw de Vlaamsche landschapschildering reeds veel opgang maakte in Italie. In 1535 bracht
Matthias Nisar omtrent loo Vlaamsche landschappen in Italie,
en 12o werden dadelijk aangekocht door Frederik II, hertog
van Mantua (1). Vasari schreef in een brief aan Benedetto
Varchi op 12 Februari I5r7 dat elk schoenmaker in zijn huffs
een Vlaamsch Landschap bezat.
In lien tijd schiepen Italiaansche meesters toch reeds
uitstekende landschappen en van de Venetiaansche meesters
hebben de onze wel wat afgeleerd. Hieronymus Cock en andere
plaatsnijders van Antwerpen verspreidden den stijl van het
Venetiaansche landschap, zooals zij het leeren kennen hadden
bij Tiziano, Tintoretto en hun school. Wij mogen echter wel
aannemen wat Vasari over Tiziano meedeelt : dat hij in zijn

(I) A. Luno, La Gailerta del Gonzagat,enduta all' Inghilterra nel 16271628. Milaan, 191-3, p. 30.
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werkhuis tal van Vlaamsche medewerkers had, uitstekende
landschap- en groenschilders (I).
Een van de beste landschapschilders uit de Venetiaansche
school was Hieronymus Muziano, die reeds vroeg, omtrent
1551, te Rome genaamd wend « it giovane de' paesi », de jongeling van de landschappen. Hij arbeidde in het Vaticaan onder
Pius IV en Gregorius XIII, tot 1585, en bestuurde namelijk
de versiering van de groote galerij der aardrijkskundige kaarten
en de « loggie » boven deze van Raffael. Onze van Mander heeft
hem nog ontmoet te Rome, en looft zijn landschappen, die
naar zijn oordeel uitnemend zijn. En inderdaad ik heb kunnen
vaststellen dat Muziano landschappen schilderde, die er mochten
zijn voor lien tijd. De gravures van Cornelis Cort en Goltzius
naar deze landschappen bleven niet zonder invloed op de landschappen van de schilders der oude Nederlanden.
Naast Muziano was nog een ander betrekkelijk goed landschapschilder te Rome werkzaam : Cesare Arbasia, waarvan
nog een viertal schilderijen van even voor 1575 bekend zijn in
de tweede grafelijke zaal van het Vaticaan. Mgr Vaes, die
gelegenheid had ze nauwkeurig te onderzoeken, spreekt met lof
over hun eenvoudige en evenwichtige lijnet1 en hun natuurgetrouwheid (2).
Maar van Mander weet ons mee te deelen dat Cesare Arbasia
veel omging met zijn vriend Jan Soens, geboortig te 's Hertogenbosch en gevormd te Antwerpen in het atelier van Gillis
en Frans Mostaert, en waarvan ik onder weer een uitstekend
« Landschap met den Haan » zag in het Vaticaan (3).
Op hun beurt beinvloedden de Vlaamsche landschapschilders de Italiaansche. Hier is reeds een geval van beinvloeding van de Vlaamsche kunst op de Italiaansche. Op het einde
van de ,6 e eeuw kregen de Vlaamsche landschapschilders te
Rome gemakkelijk de bovenhand. Niet alleen konden de talrijke bentvogels te Rome licht hun brood en hun wijn verdienen
met het vervaardigen van kleine landschappen, die zeer gegeerd
werden --- Carel van Mander weet daarover zeer aardig te spreken -- maar welhaast gingen de bestellingen van groote landschappen, ook voor de fresco's, hoofdzakelijk naar Vlaamsche
meesters.
(I) VASARI, Vite, uitg. Milanesi, VII, p. 43o.

(2) Bulletin de l' Institut historaque beige de Rome, 1928, p. 299.
(3) T. H. FOKKER, Jan Soens van 's Hertogenbosch, Schilder te Parma.
Mededeelingen van het Nederlandsche Historisch Instituut te Rome, i( 27,
p. 113-12o.
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Evengoed als in het Noorden van Italie een VenetiaanschVlaamsche landschapschildering ontstaat door het toedoen
van Paolo Fiamingo (Pauwel Franck uit Antwerpen) en Ludovico Pozzoserrato (Lodewijk Toeput uit Mechelen) (1), komt
te Rome een Roomsch-Vlaamsche landschapschildering op,
waarvan de Antwerpsche gebroeders Matthias en Pauwel Bril
de scheppers zijn. Beiden hebben tal van opdrachten gekregen
om in het Vaticaan, in paleizen en kerken de muren met landschappen of voorstellingen in landschappen te versieren.
'Vat kon in de landschappen van onze Vlaamsche meesters
de Italianen zoozeer aantrekken ? Wanneer wij deze van de
beide Bril's te Rome aandachtig onderzoeken, dan komen
wij tot het besluit dat hun oudste landschappen nog veel weg
hebben van het zeer traditioneel Vlaamsche landschap, dat
in de Antwerpsche school in eere bled tot in den aanvang der
j7e eeuw, het landschap zooals Patenier het had geschapen :
een sterksprekende voorgrond, een tweede plan in groene
tinten, een blauwachtige achtergrond met een verren horizont,
en daarin dan zeer romantische en schilderachtige bizonderheden : brokkelige rotsen, gladde waterpartijen, en talrijke decoratieve en aangename details die met nauwgezetheid zijn weergegeven. De verscheidenheid en veelvuldigheid van aantrekkelijke bizonderheden, als brugjes, bootjes, wegjes, personages,
en verder de luchtperspectief, die toch de drie gescheiden
plannen tot een zuivere eenheid verbond, moesten de Italianen
welgevallig zijn. Dit was een schilderachtiger, en laten wij
het zeggen, een gezelliger landschap als wat de Italianen
schiepen. En het was ook esthetisch schooner.
wij kennen weinig absoluut zeker werk van Matthias Bril ;
van Paul Bril mocht ik heel wat schilderijen op paneel,
doek er rnuur zien, die behooren tot het beste wat onze
Vlaamsche landschapschildering voortbracht. Zijn oudste werk
zag ik in het kleine Franciskaansche museum van de Capucijnen
te Assise : het is gedagteekend uit 1583. In een zeer traditioneel
eu zwaar landschap ziet men er den h.Franciscus in meditatie(2)Toen Paul Bril dit schilderde, was hij pas te Rome. Al dadelijk toch werd hij verzocht, waarschijnlijk door tusschenkomst
van zijn broeder, merle te werken aan de versiering in het
(1) Zie R. A. PELTZER, Niederleindisch-Veneziantsche Landschaftsmalerei.
Miinchener Jahrbuch der bildenden Kunst, 1924, p. 1 2 6-153.
(z) Dr. G. J. HOOGEWERFF, Wien heel weinig ontsnapt, had het mij aangewezen.
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Vaticaan. Welhaast kreeg hij afzonderlijke bestellingen, en
zoo vervaardigde hij een van de meest belangrijke werken
van een Vlaming te Rome : het groote fresco in de voorkamer
van de consistoriezaal van het Vaticaan, dat voorstelt Sint
Clemens in zee geworpen. Het is een ruime zeeschildering vol.
zinderde beweging in het water en met een glanzend licht in
de lucht en op de golven, een zeer bizondere schildering, die
opgang moest maken te Rome. Werk van hetzelfde gehalte
schilderde Paul Bril nog op het gewelf en een muur van een
van de zijtrappen van de Scala Santa, en verder kennen wij
van hem prachtlandschappen in de sacristie van de sixtijnsche
kapel van Santa Maria Maggiore, in het paleis van Lateranen,
in Santa Cecilia, en in een klein salon van het paleis Rospigliosi-Pallavicini. Dit zijn alleen de voornaamste van zijn
muurschilderingen. Over de museums van geheel Westelij k
Europa zijn de paneel- en doekschilderijen onder den naam
van Paul Bril verspreid. Veel van wat hem wordt toegeschreven
is niet van hem. Zijn eigenhandig werk uit zijn rijken tijd is
verre vooruit op de landschapschildering, niet alleen van de
Italianen, maar ook van de Vlamingen, in opzichte van de
weergave van de ruimte, van de luchtperspectief en van het
decoratieve gehalte.
Naast de landschapschilders, waaronder de gebroeders
Bril de voornaamste zijn, verdienen het meest in aanmerking
te worden genomen de kunstenaars, die de Italiaansche vormspraak overnamen zonder geheel hun Vlaamschheid te verliezen, en die ofwel de gelijken werden van de goede Italiaansche
meesters, ofwel er in slaagden zeer zelfstandig werk te leveren.
Ik wil hier niet spreken van hen, die slechts tijdelijk te
Rome arbeidzaam waren, loch van hen, die het grootste gedeelte van hun leven aldaar doorbrachten. Anders moest ik
het hebben over Michiel Coxcie, waarvan het beste werk muurschilderingen zijn in de kerk der Vlamingen Santa Maria dell'
Anima, over Rubens, van Dyck en Jan Bruegel.
Onder hen, die de Italiaansche kunstenaars evenaarden,
is Hendrik van den Broeck een van de besten. Arrigo Fiammingo
werd ongeveer 1519 te Mechelen geboren en leefde tot 1597.
Hij was in de leer geweest bij den besten meester onder de
italianiseerenden te Antwerpen, Frans Floris. Hem viel de
eer te beurt, tusschen 1572 en 1585, een V erriizenis te schilderen op een muur van de sixtijnsche kapel in het Vaticaan.
Dr. G. Hoogewerff ontdekte er zijn monogram. Dit nog klassieke werk, te Rome vervaardigd, is feitelijk een in fresco over-
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gebrachte schilderij uit onze Antwerpsche italianiseerende
school. Hendrik van den Broeck schiep echter in de kamers
van het Vaticaan flinker werk en twee groote figuurcomposities in Santa Maria Maggiore toonen aan dat hij bij
machte was zich den breeden, decoratieven stijl van de Italiaansche fresco-schilders van zijn tijd geheel eigen te maken.
Dit vermocht ook Jan Miel, een schilder die te Beveren.Waas in 1599 geboren, werd en een vruchtbare en roemvolle
loopbaan had in Italie. Het werk, dat ik van hem zag, bezit
een mengeling van Italiaansche en specifiek Vlaamsche hoedanigheden. Het heeft niettemin groote kunstwaarde. Vier prachtige
muurschilderingen, die voorvallen uit het leven van Sint Lambertus voorstellen, versieren een kapel van de kerk der Vlamingen
te Rome : hier vermocht de schilder
-- nu die der Duitschers
aan zijn personages den grootschen zwier en aan zijn compositie
de ruimheid te verleenen, die men bewondert bij de goede Italiaansche f resco-schilders. Zijn schilderijen op doek in San.
Lorenzo in Lucina, die mirakels van den H. Antonius voorstellen, zijn evenwichtige composities in den trant van de meest
kiassieke meesters van Italie. Jan Miel, wiens afkomst uit
Beveren wij slechts kennen uit zijn inschrijving in het register
van Sint Juliaan den Herbergzame, en waaromtrent niets
te vinden is in het archief te Beveren, is een zeer vruchtbare
en zeer goede schilder geweest, die, behalve te Rome, ook te
Nape18 en te Turijn gewerkt heeft. In het koninklijk paleis
te Turijn vond ik uitstekend werk van herd.
In een korte mededeeling als deze gaat het niet op, een
overzicht te geven over de groote hoeveelheid Vlaamsche kunstenaars, die zich in het Italiaansche kunstleven inwerkten, en
eenig werk overlieten naar Italiaanschen trant.
Het lijkt mij logischer, am te sluiten, de aandacht te vestigen op twee Vlaamsche kunstenaars var belang, die te Rome
ginger, leven, de voornaamste hoedanigheden van den Italiaanschen stijl aanwierven, de gelijken werden van, hun Italiaansche kunstgenooten, en toch hun voile eigen geaardheid
behielden.
De eerste is algemeen bekend : het is Frans Duquesnoy,
de beeldhouwer, geboren te Brussel in 1594, die o. m. voor de
Sint Pieterskerk te Rome een Sint-Andreas-beeld vervaardigde, waarvan de voile vormen, de plastische compositie en
de verzorgde uitvoering het triomfantelijk uithouden tegen.
den Longinus van Bernini.
Slechts enkele kunstgeleerden kennen den tweede. Het
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is Lodewijk Primo, die in Italie Luigi Gentile genoemd wend
en zich in het broederschap der Vlamingen te Rome inschreef
als volgt : « Ick Lewis Primo (geboren) onder de parochie van
Breynelden bij Nienoven, ben gekomen in deze broederschap
van St. Jiuliano desen Z en Februarius 1653 ». Hij was waarschijnlijk reeds sedert 1626 te Rome. Van hem zag ik schilderijen 3p doek, die verdienen tot het zeer goede Vlaamsche
werk uit de 17 e eeuw gerekend te worden. Onder meer, de Martelie van de H. Catharine in Santa Maria Maggiore, een compositie van grootsch gehalte, met kleurtonen, die vallen buiten
de schaal gemeenlijk door de Italianen aangewend, en een
paar portretten, wier uitvoering deze evenaart van vele portretten van Sustermans, den Vlaming die in de 17 e eeuw aan
het hof der Medici te Florence werkzaam was. Aan hem heeft,
op grond van historische gegevens, Dr. G. J. Hoogewerff het
Portret van don Barthos uit de galerij Corsini met veel grond
kunnen toeschrijven(i) ; dit is een stevig geconcipieerd portret,
kleurrijk in de bizonderheden, grootsch in den bouw, door en.
door Vlaamsch, en zeer perisoonlijk. Ik aarzel niet aan denzelfden meester toe te schrijven een groot Familietafereel, dat
de hertog Torlonea zoo weiviillend was mij te toonen in zijn
villa van Frascati. Het lijkt een symbolische voorstelling te
zijn van de successierechten van de familie Conti. Men ziet er
Torquato Conti afscheid nemen van zijn vrienden en verwanten
en zijn rechten overbrengen aan zijn broeder Karel, op het
oogeublik dat hij te paard stijgt om, in het Oostenrijksch leger,
aan het hoofd van 500 kurassiers en 200 Vlaamsche kolveniers
in den slag te snellen van Neuhausel in Hongarije op 10 Juli
1621. De compositie van de voorstelling is eerder gebrekkig,
maar tal van flinke portretten vallen dit groote tafereel en de
uitvoering bezit de stevigheid en den kleurigen zwier eigen
aan alle goede Vlaamsche schilderij van de 17 e eeuw.
Dit zijn eenige samenvattende beschouwingen over een
wekenlange studie van het door anderen opgespoorde werk
van Vlaamsche kunstenaars te Rome. Laat ik ze besluiten
met een opmerking, die mij dikwijls in den geest kwam toen
ik eenzaam door de eeuwige stad trok om, dais hier, dan daar,
een werk van een Vlaming te gaan. bezichtigen : het is een van
onze innigste genoegens, bij een verblijf in een land van zoo
hooge kunstvaardigheid als Italie, er aanhoudend kunstwerken

(I) L ' ARTE, 1911, p. 37o.
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van Vlamingen to ontmoeten, niet omdat het verkeeren met zijn
bekenden en vertrouwden zoo goed doet in den vreemde, maar
vooral omdat het ons zoo aangenaam treft dat de werken der
goede Vlaamsche kunstenaars steeds op hoogen prijs werden
gesteld door de kunstkennende en kunstminnende Italianen,
en omdat deze werken, zoo kranig de vergelijking uithouden
met die van de Italiaansche meesters. En daarbij wordt de
overtuiging gestijfd dat de kunstroem de meest gegronde en de
stevigste roem is van ons yolk.
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Een Vlaamsche Vorm van de

Brabanconne
DOOR

LAMBRECHT LAMBRECHTS.
Voorbeschouwingen. — Sedert den oorlog, en vooral
verleden jaar, heeft men veel over de Brabanconne geschreven ;
doch ik heb vastgesteld, dat het gewoonlijk door letterkundigen
gedaan werd, als P. Nothomb (in Le Soir), Carton de Wiart
(Le XXe Siècle), G. Hardy (Dernain), Boghaert-Vache (id.) enz.
Die hebben het goede standpuut niet ingenomen en de zaak
nog wat ingewikkelder gemaakt. Veelal hadden zij het over de
eene of andere uitdrukking van den tekst, als Aprês des siêcles
d' esclavage, of Le Beige sortant du tombeau. Wij staan hier
voor een vraagstuk van letterkundig-toonkundigen aard, dat
slechts door muziek-estheten of door letterkundigen, die ontwikkelde musici zijn, dient behandeld te worden. De schrijvers
zouden eigeniijk wel moeten bewezen hebben, dat zij zich
bezig gehouden hebben met volksmuziek, met massamuziek,
schoolmuziek. Hadden zij den zang onderwezen, dan zouden
zij nog beter vatten wat van de zingende menigte mag en niet
mag geeischt worden. Voor de artikelen. van E. Closson (in
L'Inde'endance Beige), van M. Coune (in L' Action nationale)
en voor het officieel verslag van S. Dupuis (Ac. Roy. de Belgique,
Bulletin de la Cl. des B. Arts. Tome IV. 1922. N a,l' 11-12) hoeven
wij weer eerbied te hebben, al zijn wij niet verplicht Al hun
beschouwingen te onderteekenen. Doorgaans is het de muziek,
die de hoofdrol in de nationale liederen speelt, terwij1 de woorden
zelden wat anders zijn dan rhetoriek. Met rhetoriek vergenoegt
zich het yolk in dit geval. Zelfs de Al arseillaise zit vol stoplappen, die gedurig voorkomen bij de dichters van den tijd :
Allons enfants... Le jour de gloire est arrive... Formez z oos bataillons...
A breuve nos sillons... Ondanks al de cliche's van dien aard dient
een zekere
de tekst der landsliederen — en daarop druk ik
waardigheid te vertoonen en uit te munten door eenvoud, korrektheid en zangerigheid. Ten andere, ik heb niet gezegd, dat de
muziek van de nationale hymnen altijd goed is. Een dergelijk
lied, zegt Combatieu, is gewoonlijk niets anders dan een historische herinnering, — in feite een gebed, een oorlogskreet, een
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can:tate-fragment, een idylle, een brokje uit een vaudeville,
en behoort weinig of niet tot de ware kunst. 't Is veeleer gebruikskunst, bijna folklore... MOet een landshymne ook het karakter
der natie vertoonen ? Dat zou wen.schelijk zijn, doch in werkclijkheid kan dat slechts van enkele zeidzame gevallen, gctuigcl
worden : de Marseillaise, God save the King, de Sardische Marsch.
Den Noor herkennen wij in Peer Gynt, maar niet in zijn nationaal lied. De Deen leeft in de geharmoniseerde volksliederen
van Niels Gade ; veel rninder in zijn officieele hymne. Den Rus
vied ik in Moussorgski, niet in Lyoff. Wie zou den levensblijden
Oostenrijker ontdekken in het plechtige Gott erhallte ? De pralerige Hongaar vergenoegt zich met een feeder Andante. De
blakende vaderlander uit Polen koos een soort van boererdans.
De grillige Ier heeft A Soldier's Song en de ongewoon trage
Last Rose of Summer. De Brabanconne verwijst niet naar specifiek Belgische eigenschappen. Neen, p een, het nationale lied
van een, y olk is niet altijd de trouwe weerspiegeling van zijn
karakter. De hierboven aangehaalde woorden van Cambarieu
zijn dichter bij de waarheid. Ter andere, veel nationale liederen
ontstonden in de 18 e of de r e heeft van de I9e eenw, toen er nog
nauwelijks gerept werd van het nationalisms in de kunst.
Behouden of afschaffen ? — Zouden wij de honderdjarige
Br. n,iet beter uitgediend verklaren en een nieuwe landshymne
vragen ? Zekere argumenten verzetten zich daar tegen. Al werd
zij nooit door den Belgischen Staat aangenomen, zij behoort
tot onze geschiedenis, net gelijk de grondwet, de driekleur, de
Congreszuil en de nationale leuze. Die zullen wij niet verloochenen. Zij is verbonden met groote gebeurtenissen,zooals b. v.
de wereldoorlog. Voorzeker mag zij geen meesterstuk genoemd
wordev,
slechts van 3 of 4 landshymnen kan dat getuigd, —
doch zij heeft wel wat gang en wat zwier ; zij bezit een zekere
theatrale kracht en is niet beroofd van zangerigheid. Zij heeft
een feestelijk voorkomen, maakt nog al effect, al kan er van
oorspronkelijkheid noch verhevenheid gewaagd worden. Fl. Van
Duyse zegt : « Men kan haar leven noch beweging ontzegger,
en men moet erkennen, dat zij de trouwe spiegel is van de woelige
en gistende gemoederen van den tijd, waarin zij ontstond. » (Het
eenstemmig Lied). Door F6tis wordt de Br. geprezen om haar
« force rythmique. » Reeds vroeger heeft men ze willen afschaffen,
doch de openbare meening en veel gezagvolle man,nen, — waaronder niemand minder dan Gevaert, hebben er zich tegen
verzet. Dus : behouden. (Cf. Les Chasseurs-Chesteler et la Brabanconne par Ch. Van der Sypen).
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Een moeilijk Lied.— Maakt de Br. een passabelen indruk,
wanneer zij gespeeld wordt, — vooral door orkest of harmonie, -zij wordt bijna altijd slecht gezongen. Waarom ? Voor de eenvoudige reden dat zij bijna « onzingb qar » is. En zij zou wel heel
vloeiend moeten zijn, niet waar ? bijna van zelf moeten. zingen !
Bij de minste opwelling van vaderlandsliefde zou zij den Beig
van de tippen moeten wieken.En dat gebeurt niet. Zij heeft
weinig troostende,verheffende of voortstuwende kracht. Met de
M arseillaise kan zij, nopens die punten, geenszins vergeleken worden. Doch ziehier hoe wij moeten redeneeren. Een nationaal
lied is eel:, symbool. De gevoelens, die den mensch bezielen,
bij het aanheffen van zijn landslied, zijn. gansch antlers dan
die, welke hij kent wanneer hij een meesterlijke bladzij van
Schumann of Mortelmans voordraagt. Wanneer iemand de Br.
zingt, dan wil hij zeggen dat hij een degelijk vaderlander is,
juist gelijk sommige personen, bij het aanheffen der Internationale, die ook bij lange geen meesterstuk is, -verklaren, willen :
« Wij zijn overtuigde socialisten ! » Een nationaal lied hoeft geen
verheven of schitterend kunstwerk te zijn. Men vergelijke het
niet bij de zon of bij een ster, maar simpeltjes bij een kol of een
korenbloem, die een manifesteerende Beig bijwijlen in zijn
knoopsgat steekt. Hoofdvereischte blijft : zoo'n lied moet
gemakkelijk te zingen zijn. Maar zeg eens, hoor ik iemand
opwerpert : in andere landen dan het onze is de nationale hymne
toch wel zingbaar. Waarom zou er een uitzondering voor de Br.
moeten gemaakt worden ? Goed. Maar in de meeste landen
stamt het rationale lied niet uit het jaar 3o, dat een slechten
naam heeft in de muziekgeschiedenis. Het is de tijd van het
italianisme en van de roeladen. Pruisen bevon,d zich nec.genoeg
in hetzelfde geval als wij : het bezat Borussia van Spontini, dat

even moeilijk is al s de Br. Doch sedert lang hebben de Pruisen
een oplossing gevonden : naast de Borussia hebben zij gaan,deweg
verscheidene andere liederen erkend, die veel gemakkelijker zijn :
Heil dir ! Die Wacht am Rhein, Deutschland obe y Alles ! Doch de
Belgen blijven nog altijd talmen. De uitvoering van veel oude
muziek — neem die van Handel, -- is uiterst, uiterst moeilijk,
zelfs voor menschen, die uit het conservatorium komen. Nagenoeg dezelfde bemerking geldt voor de muziek van Rossini, Bellini, Herold, Boieldieu en consoorten, under wier invloed Van,
Campenhout stond. Wat hij leverde, is tweede-handsmuziek,
is noch Belgisch noch Vlaamsch noch Waalsch. Het is FranschItaliaansche trant. Met al die kleine nootjes, met die zestienden en die triplehaken, met dat grupetto, die brekingen der
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zan.glijn., die gehakte rede, enz., kunnen wij heden niet meer
over de baan. En vooral het y olk is er niet mee gediend. DikwijIs hooren wij gewagen van, kwaden wil ; doch neen, de toestan.den zijn als volgt. Bijna niemand in Belgic kan de Br.
zingen. 1k wed dat ik voor geeri, enkel minister, voor geen enkel
parlementslid, voor geen enkel directeur van een conservatorium
een uitzondering moet maken. Zelfs de leden van de Academie
Royale de Langue et de Litterature Franfaises de Belgique kunnen
ze diet zingen. Bedoeld is : een min of meer behoorlijke uitvoering, met inbegrip van de fiorituren. In alle scholen zingen de
kinderen ze slecht. Nergens voelen de kleinen er iets voor.
Ons Doel. — Wij willen geen poging doen, am de Br. in
een meesterstuk te herscheppen. Dat zou boter aan de galg zijn.
Het eenige, dat wij in Vlaanderen kunnen ondernemen, is :
work van practischen aard te leveren. En dat zal wel nagenoeg
neerkomerr op het volgende : de Br. ietwat eenvoudiger en dus
meer zingbaar maken ; daarom de noteering heel, heel lichtjes
wijzigen, waar het noodig blijkt ; waarna een behoorlijke tekst
op de bekomen melodic kan aangepast te worden.
Ontheiliging ? --- Dat is reeds te veel ! roepen sommige
onmuzikale vaderlanders uit ; sedert den oorlog meer dan ooit.
Er mag geen en,kele noot aan de oorspronkelijke voois veranderd
worden ! Die opvatting is moeilijk te verdedigen. Doorgaans
zijn het oudheidkundigen, verzamelaars, blakende patriotten,
doch vooral onbevoegden in zake volksopleiding door de muziek,
die wij aldus hooren spreken. Het yolk, de groote rechter, oordeelt
anders. Zingend verandert het de noten van al de liederen, en ja,
bijwijlen ten goede. De volksoverlevering wordt vergeleken bij
een pletmolen, die de scherpe hoeken der dingen doet verdwijnen.
1k zag Cecilia komen, die perel van de Viaamsche rnuziekfolklore, is ontstaan uit een doodgewone instrumentaal-melodie
van Italiaanschen, oorsprong. Dit pastorale lied, evenals De twee
Koningskinderen en La Vache egarje, hebben, op die wijze, een
bijna klassieken vorm veroverd. « Is het MO, dat gij nu Het
j agertje zingt ? vroeg mij eens een bejaarde boerenzanger. In
onzen tijd klonk dat anders. Luister even. « En uit zijn voordracht bleek, dat de voois heel wat veranderingen had ondergaau.
De Smid en Schoentie-lap worden al niet meer gezongen gelijk
Andelhof en Mevr. Matthijssens ze gecomponeerd hebben. Ten
andere, degen.en die de Br. verbieden te herzien, vergeten dat
het moeilijke 2 e deal
ook de Marseillaise herzien is geworden,
d,er zangwijze zou heden wel een nieuwe herziening behoeven, --en dat zij zelf een akelig verminkte melodic uitvoeren : in den Bra-
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banconne-vorm van Ch. Rogier (186o) telt S. Dupuis, op 24 maten,
niet minder dan 18 afwijkingen ! ! ! In Holland heeft een jongere
vorm van 't Wilhelmus plaats moeten makers voor de oudeerbiedwaardige, oorspronkelijke voois, die wel meesterlijk is,
doch altijd slecht gezongen wordt. Men hadde een kleine wijziging onmisbaar moeten noemen. Door P. Nothomb wordt de
noodzakelijkheid eener «forme eternelle » van de Br. geeischt,
maar zoo iets bestaat niet voor een volkslied. 1venals een taal,
is een volkslied een levend organisme, een altijd groeiend en
zich geleidelijk vervormend element ; net gelijk dat vastgesteld
wordt voor een sprookje of een legende, een ballade of een dans,
een, bloem of een boom. Het yolk dicht en herdicht altijd. Inzon.derheid voor de melodie der Br. is dat waar geweest, dewijl zij
veel meer gespeeld dan, gezongen is geworden, hetgeen allerlei
wijzigingen in de hand heeft gewerkt. Anders gezegd : veel
wijzigingen zitten vast in het volksgeheugen en heden kunnen
zij voorzeker niet alle meer door een enkelen pen.netrek afgeschaft worden.
Proeven van Herschepping. —Mijn herziening is niet de
eerste. 1 0 wij kennen de «version syllabique» van M. Butaye en E.
Closson, die uitgaan. van Rogier (Bij Westmael-Charlier, Namur).
Zij verwerpen alle ornamenten, maar vereenvoudigen wat al te
veel, zoodat de rythmische gohing veel te wenschen overlaat. Di
Br. zingt niet. Zij is houterig-dor. Hoe hebben de schrijvers
kunnen denken, dat Zijne Majesteit het Volk zich door zulke
barre vormen zou laten verleiden. ? — 2° Reeds vroeger had
E. Closson, in zijn Chansons Pobulaires des Provinces Beiges
(Schott, Bruxelles), een, redactie met begeleiding van he, lied
Rogier-Van Campenhout gegeven. Zij hood geen bijzonder trekken aan,, doch was vergezeld door een korte toelichting van
historisch-esthetischen aard, die meermalen overgedrukt is geworden. — 3° De versie van Mart. Coune (alias De Vlaamsche Zanger), of die der Limburgsche volkszangers en harmonicaspelers,
komt voor in Den Vl. Zanger, II, N. 212 (Heers, Limburg). Ook
hier werd het snoeimes wat stout gebruikt, zoodat zelfs een iragment nabij het einde opgeofferd werd, hetgeen niet iedereen kan.
aannemen. Trouwens, door het stelselmatig afkrabben der dubbel- en triplehaken, (in dit opstel mogen de oude benamingen behouden blijven), evenals dat der kleine noten, kreeg het lied
een voorkomen, dat slepend, zelfs wat temend dreigt te worden ;
laat ons zeggen : zagerig. Als van zelf hebben de boerenzangers
de dubbelhaken vervangen door haken, het gewone stelsel op
den buiten, vooral in Limburg, zoodat wij bijna te doers
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hebben met hetgeen de Hollander noemt : muziek voor diakenhuismannetjes. Het lied zingt echter gemakkelijker dan de oorspronkelijke vorm. — 4° In zijn verslag maakt S. Dupuis
zekere desiderata bekend. A). Hij stelt voor, de beweging
allegro fieramente te gebruiken, terwijl Closson fieramente non
allegro zet. Dit laatste is waarschijnlijk beter, want de Br. mag
absoluut niet in een marsch voor boerenfanfare ontaarden. Negev
maal op tier, hooren wij ze in versneld tempo spelen, wat stellig
verkeerd is. De Br. is geen stapmarsch, maar veeleer een gezongen
voordracht, een soort van collectieve belofte, een eerlijke belijdenis, een plechtige loyauteitsverklaring. Bij V. Ceulemans linden wij : Stapmaat(ritenuto). Waar mag hij dat gevonden hebben ?
Eerlijkheidshalve moeten wij zeggen, dat Van Campenhout de
inleiding allegro deed spelen, doch het lied zelf marziale verlangde.
Deze dubbele bemerking mag ons hoegenaamd niet uit ons lood
slaan. De componist, die een opera- en salonzanger was, teekende
de voois op gelijk hij ze zelf gebruikte. Die redactie was berekend op effect, op persoonlijken. bijval. De stormige allegroinleiding is een duidelijk bewijs, dat zijn noteering niet bestemd
was, om in vorm van stapmaat op straat gespeeld te worden.
In open lucht uitgevoerd, zou die inleiding volstrekt niets beteekenen. Zichtbaar en hoorbaar is het, dat zij gedacht is voor klavier, slechts voor klavier, dus zij hoort thuis in het salon of de
concertzaal: In het vuur der bezieling kan de zanger-componist
den tekst dan wel in versnelde maat voorgedragen hebben, —
dus marziale, gelijk hij zette, — doch nooit of nooit kan de yolksmon,d dat voorbeeld gevolgd hebben. Besluit : voor volksgebruik
zijn de weaken van den toondichter niet te vertrouwen. De
Brabanconne-pas-redouble moeten wij zonder aarzelen, verwerpen. Die is een ontaarding, een verbastering. Zingt men ze met
den metronoom, dan zijn de uitslagen bespottelijk! — B). S. Dupuis verwerpt de maat in twee ( en verkiest die in vier tij den
( j = 12o). Dat verandert, eilaas, het karakter der muziek en
bevordert weer den stapmarsch. Waarschijnlijk oordeelde hij :
die redactie is te verkiezen uit practisch oogpunt. Zoo zal de wijze
gemakkelijker aan te leeren zijn, en in de uitvoering zal men
geen gevaar loopen, de zanglijn te bederven, het tempo te versnellen of ... er door te vallen. Die opvatting van S. Dupuis
kunnen wij onderschrijven.—C). Hij vergt cc une harmonie et une

instrumentation symphonique ne pretendant pas se mettre au
gout du jour.» Goed zoo. De begeleiding der Br. hoeft eenvoudig
en ietwat archaisch te zijn. (Zie verder). — In een afzonderlijke
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brochure werd het verdienstelijk arrangement van S. Dupuis
door de « Academie de Belgique » uitgegeven, doch zie, de Staat
maakte gebruik van zijn veto. Waarschijnlijk voor de volgende
reden. De woorden lijken niet best met de voois samen te smelten, zoodat de zang 4-maal afzonderlijk moest gedrukt worden.
Onpractisch, niet waar ? Die 4 melodieen zal men er nooit in
krijgen bij het y olk ! — Van andere proeven — ze zijn legio —
hoeft hier niet gewaagd. Over de vertalingen wordt verder gehandeld.
Methode — Om den storenden miswas te kunnen wegsnoeien en daarna degelijke hervormingen voor te stellen, moeten eerst al de oude vormen van de Br. opgezocht worden. Dit
werd gedaan door S. Dupuis. De eerste tekst werd door Jenneval
(Dechet) gedicht op de voois van Les Lanciers 75olonais, die ons
hier niet verder hoeft bezig te houden. — Voor den 2 n vorm,
beginnend met de woorden, Aux cris de mort et de pillage, componeerde Van Campenhout de ons bekende muziek, die eerst gezongen werd door Lafeuillade. — Jenneval leverde een 3 e berijming,
die de Nouvelle Brabanconne genoemd werd, en die weldra definitief door de omwentelaars werd aangenomen. Eerste vers : Qui
l'aurait cru ? De l'arbitraire... — Bij S. Dupuis vinden wij den
vorm van Van Campenhout zelf, gelijk deze hem naar zijn vriend
Vanderkelen gezonden had. (Archives de la ville de Bruxelles).
Deze opteekening zal het uitgangspunt van onze beschouwingen
zijn ; niet altijd nochtans. — S. Dupuis geeft eveneens de zoogenaamde Nouvelle Brabanconne, de 2 e in datum, anders gezegd,
die van Rogier. Zoo slecht gaan de woorden samen met de muziek,
dat hier de hooger bedoelde 4 afzonderlijke redacties noodig
bleken. Zonder overdrijving mogen wij zeggen : onbewust heeft
Rogier de algemeene miskenning der Br. in 't levers geroepen,
die nog heden op haar drukt. Hij is de verantwoordelijke man ;
voor een groot deel althans. — De versiaggever publiceert ook
de Nouvelle Br. met de begeleiding van den tijd. Deze Br. heeft
een lange inleiding, is erg lawaaierig en gehakt. — Ook in het
Recueil de Chants a l' Usage de la Troupe (1905) wordt de gepatroneerde vorm der Br. overgedrukt. Het driekleurig bundeltje
verscheen bij de Gebr. Schott te Brussel en draagt de vermelding :
Fitgave toegestaan door het Ministerie van Oorlog. Onze
Vlaamsche soldaten kunnen er weinig mee doen. — Door Den
vl. Zanger, II bl. 212, werd er op gewezen, dat er verscheidene
officieele, neen, half officieele of quasi officieele vormen van de
Br. bestaan. — In Lovania werden er 3 Fransche en 3 Vlaamsche
opgenomen. — Een der beste vertalingen is die van Victor Ceu-
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lemans (Juicht, Belgen ! Juicht !) die grootendeels syllabisch
opgevat is. Wilde men enkele verzen met strengheid herzien,
nog heden zou zij verdiende toejuichingen afdwingen. — De
herschepping van Rene de Clercq (zie Ned. Leesb. Mod. Letterk.
door Brants-Van Hauwaert, bl. 438) is meesterlijk en werd, trouwens, ook syllabisch uitgewerkt. Daar zij echter meer letterkun.dig dan populair is, heeft zij haar weg niet kunnen vinden. Zulke
verzen wil het yolk niet zingen. Die jagen de Br. van zelf n,aar
den tra-la-la-vorm. — In 1905 werd een. verzameling V aderlandsche
Schoolzangen door den Staat bekroond ; en op de I e bladzij van
den In bundel, uitgegeven door de Gebr. Schott, te Brussel, werd
een nieuwe vertaling van de Brabanconne gebruikt, beginnend
met de woorden : Aan d'eeuwenlangen dwang ontkomen. Voorzichtigheidshalve heeft de vertaler (misschien een, der juryleden)
zijn naam verzwegen. Wij kun,n.en nauw begrijpen, hoe zekere
beroemde componisten, gelijk Tinel en Mathieu, zich over zulken
onmuzikalen tekst hebben willen, ontfermen. Heel zeker hebben
zij hem nooit gezongen. Gedachten en beelden genoeg, maar de
verzen zijn hobbelig, schoolmeesterachtig, keug-hard. Er zit
geen zang in. De kranke oervorm van Rogier is eigenlijk nog beter
dan dit klad. — In Notenleer door het Lied (E. Hullebroeck) komt
een overzetting voor, die begint met de woorden, : o Vaderland!
Doch de naam van den schrijver — misschien P. Evarist Banwen,s — wordt niet vermeld. Zij bevat veel goeds, doch mag niet
onberispelijk heeten. — Over ontelbare andere vertalingen moet
pier heengezien worden.
De Rythmus. —Na de oudste vormen bestudeerd te hebben,
moeten wij ons afvragen welke rythmus den toondichter, bij het
componeeren van zijn lied, kan doorschokt hebben. Dat is van
kapitaal belang, want op die deining moeten wij zelf leeren bewegen, denken, rijmen., zingen. Zijn Butaye en Closson niet geslaagd in hun, hergieting, dat is alleen hieraan te wijten : zij hebben den waren rythmus van de Br. niet gevat, dus ook niet scheppend in.haar deelen en onderdeelen meegeleefd. Sommigenzeggen :
elk vers heeft 4 slagen. Anderen meenen : neen,, 3 ! Nog anderen :
er is geen regelmatige rythmus in het stukje te vinden. Ja wel.
Het oermodel, dat den componist voor oogen, gezweefd heeft,
gebruikt en,kel verzen met 4 heffingen of slagen,. Zijn er enkele
uitzon,deringen, dan zit de 4 e slag gewoonlijk in de begeleiding.
Dat blijkt ten duidelijkste uit het onderzoek der oude begeleiding. Die slagen hoeven dan ook goed gehoord te worden,. Eigenlijk hebben wij dus met het oude schema der Halewijn-verzen
-te doen, dat misschien nog meer in het Fransch dan in het Neder-
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dat de Fransche verzen geen, rythmus hebben, maar dan vergist
men zich. Elk Fransch vers heeft een rythmus. Maar de Franschen verkiezen den « natuurlijken » boven den « regelmatigen »
rythmus, precies gelijk de Nederlandsche dichters voor Lucas
De Heere deden. Aileen onze maat (kortlang, langkort) kennen
zij niet, uitgenomen in eenige proeven (Zie Th. Gautier, A. Van.
Hasselt). Met het oog op de 17 e eeuw zou men zelfs kunnen zeggen, dat de rythmus van ons Halewijn-vers de kiassieke rythmus
van de Fransche alexandrijnen is.
C'est en vain qu'au Parnasse un temeraire auteur (Boileau)
Je devrais sur l'autel oil to main sacrifie...(Racine)
Le heron au long bec emmanehe d'un long cou.. (La Fontaine)
Gevolgtrekking : tusschen de sterke slagen der Brabanconneverzen in, hoeven zwakke sylben te staan, (een, twee, zelden drie),
doch van een schema ne varietur zal men afzien. Zoo hebben
Rogier en Ceulemans en Van Campenhout zelf gehandeld.
Aanpassing.
3

2

I

4

0 dierbaar land, Neil en trots van al de Belgen,
2

1

4

3

Hoor uw yolk, dat jubelt houw en trouw !
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1

3

4

Noch zwaard noch twist zal uw kindren ooit verdelgen!
2

I

3

4

Groei en bloei tot de schoonste gouw ! •
2

I

3 4

Wij danken U met daden en gebeden ;
I

2

Hoor ons hart als

V007

3

4

een Moeder slaan !
2

I

3

4

Geen y olk op aard kan kloeker wenschen smeden
1

2

3

Voor Vorst en Wet en Vrij Bestaan !

v

Sterk of Zwak ? — Het Fransch duldt wel een zwakke
lettergreep onder een sterke noot — L'amour est enfant de Boheme
— maar in de Rogier-bewerking doet zich dat verschijnsel wat
al te veelvuldig voor ; ja, daar gnat het weleens over zijn pout.
0

a• —0----------

•
,

A nos champs la fecondite .....
de fraternite .....
Les li - ens
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Was vroeger een geslaagde scansie — gelijk Amour sacre
de la Patrie (Auber) — zooveel als een uitzon,derin.g, heden
stellen we vast, dat de Fransche componisten heel wat nauwlettender zijn. Voor aanpassingen, in talen. « met sterke accentueering », gelijk het Nederlandsch en het Duitsch, zijn de
wetten veel, veel strenger dan in het Fransch. Nopens dit punt
werd de onderhavige aanpassing met groote aandacht geschreyen. Voor elk der eerste Brie slagen in een vers werd een sterke
lettergreep gezocht. Niet voor den 4 11 slag, waarop telkenmale
de klankgolf ietwat hoeft in te zinken : even,als bij Jenneval
en Rogier, staat daar geregeld een, zwakke lettergreep, een
uitgang. Dat geschiedt voor elk onpaar vers. De andere gaan
tut op een beklemtoon,de lettergreep. Laten wij de sterkste
lettergreep van elk vers(veelal, maar niet immer, de 2 e) samenvallen met den sterksten tijd van elken muziekzin (ook niet
altijd de 2 e), er doen zich nochtans twee uitzonderingen in
mijn aanpassing voor. Zij mogen geen tekortkomingen genoemd
worden. I° Als voor een Moeder slaan dit vers zou winnen in
schoonheid, zoo moe op den 2 11 sterken tijd kon vallen. Wij mogen
het echter niet veroordeelen, omdat V007 een vrij klankrijk woord
is, en omdat dergelijke voorbeelden — en minder aanbevelenswaardige van dien aard, — zich talrijk voordoen, bij Jenneval,
Rogier, evenals bij V. Ceulemans. — 2° Ook het woord wenschen
zou midden in zijn vers moeten staan, daar het belangrijker is
dan het voorafgaande hoedanigheidswoord. Om die lichte afwijking te neutraliseeren, heb ik het sterke hoedanigheidswoord
kloeke gebe2zigd., en het oor is voldaan. Nabijheid en beinvioeding
spelen immers zoo'n gewichtige rol in de phonethiek. Sommigen
oordeelen dat wenschen precies v6Or de hoogste noot van den
toonzin gebruikt wordt, — den climax, — en dat alles dus van
zelf in den haak is. Voor moeder geldt dezelfde bemerking.
De syllabische Vorm. — Die eischt voor elke noot een
lettergreep, hetgeen ten huidigen dage te verkiezen yak,. Vooral
in de Germaansche talen, want die houden niet van klinklank en
loopers of roeladen. Wat het kind betreft, dat staat schrap tegenover fragmenten gelijk

l'es -

cla -

va

-

ge .....
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Zelfs niet-musici worden dat gewaar. Gedoogt die regel dan,
nooit een uitzondering ? Voorzeker wel, maar zij mag geen stroefheid telen en niet te moeilijk zijn. Goed gebruikt, verdient zij zelfs
aanbeveling ; want de syllabische vorm heeft ook een gebrek hij
is wel duidelijk, krachtig en gemakkelijk, maar kan tot dorheid
, en eentonigheid leiden , ja, ietwat aan gekapc stroo doen denken.
De Anacrouse. — Elk vers begint met een « voorslag » of
« Auftakt ». Zonder klem.toon op de 2 e noot ; dat spreekt. Daarom
kan de bekende aanvangsregel van Regulus Elime (?) niet deugen : o V aderland ! Dit samengesteld naamwoord krijgt immers
den sterken klemtoon, op va en niet op hind. Is de aanhef van
Ceu l emans wat beter — Juicht, Belgen ! Juicht ! voorbeeldig
mag hij nochtans niet heeten. Bij Ceulemans bestaat de voorslag altijd uit 3 noten, doch dat verplicht hem veel noten bij te
voegen, te veel, — en dat vinden we niet zoo in de oorspronkelijke uitgave, even zoo min als bij Rogier en in het legerboekje.
In zijn drie koepletten gebruikt C. eigenlijk 33 identieke voorslagen. Dat is niet aan te netnen. Hier staan wij dus voor willekeur en overdaad. Al behaagt die regelmatigheid nogal bij Ceulemans, toch zou zij weleens tot een afwisseling mogen Leiden,
vooral wanneer de tekst het zoo vereischt.
Strofental. Eerie is voldoende, schreef de gewezen
minister, Carton de Wiart, en de meeste landen oordeelen als hij.
Zelden heb ik meer dan eene strophe gehoord van W ilhelmus,
van Die W acht am Rhein, van Rule Britannia, Hail Columbia!
enz. Laat ons dus ten onzent niet meer van het volksgeheugen
vergen dan onze zangminnende geburen. Gewoonlijk wordt het
4e koeplet van de Br. het beste genoemd, al is het bij large niet
onberispelijk. Te Brussel werd het zelfs op het monument der
Br. gebeiteld. Dat koeplet heb ik met vrijheid vertaald, en de
woorden heb ik op de ietwat vereenvoudigde zangwijze aangepast.
De Toon. — Van Campenhout, die een, tenorzanger was,
zette zijn lied in mi bemol (drie mollen) en klom tot sol, hetgeen
stellig te hoog is voor de volksmassa. — V. Ceulemans verkoos
den si-bemol-toon (twee mollen,), net gelijk Rogier, en hoefde niet
hooger te gaan dan mi — In zijn reconstitutie gebruikt
S. Dupuis den toon van do majeur (noch kruis noch mol), hetgeen
de plechtigheid bevordert en de mi niet overschrijdt. De begeleiding-Dupuis biedt geen moeilijkheden aan. Laten wij deze schikking toejuichen, doch onthouden wij dat andere tonen beter kun.nen klinken, wanneer de uitvoering geschiedt op een instrument,
of wel wanneer zij gegeven wordt door harmonie,fanfare of orkest.
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Triplehaken. — Voor 't algemeen zullen wij er geene dulden,
omdat het yolk ze niet kan zingen. Ik meen, dat het geen stoutheid is, er een weg te laten, als er drie op elkaar volgen, en dan
eenvoudig twee dubbelhaken voor te schrijven. Dus

•

Bel - - - - gen
En niet

Bel

gen

Te veel dubbelhaken zal men niet wegkapper en men zal
niet a priori zeggen: absoluut alle moeten vervangen worden door
haken. Halt ! Daardoor zou de melodic verliezen aan beslistheid
en he1 dhaftigheid. Zij zou zeurig dreigen te worden. Men zou
tot den vorm Coune kunnen geraken, die bijna geen dubbelhaken duldt, en daarom wat prozaachtig en zeurig klinkt. Die
dubbelhaken vormen de eigenaardigheid der Br. « Ce sort les
doubles-croches qui donnert l'accent, la couleur a la phrase
chantee. Supprimer une double-croche en musique, c'est prononcer sans accent ce qui est ecrit avec un accent aigu ou grave, c'est
denaturer le langage musical. Respecter la double-croche, c'est
respecter le rythme. » (L. Schnzider). Daarom : de triplehaken
in de Br. zullen wij verwerpen, doch verscheidene dubbelhaken
zullen wij blijven behouden. De schokken moeten bestaan, doch
mogen natuurlijk weer niet te sterk zijn.
Kleine Noten. Deze ornamenten kwamen veel voor
in de 18 e eeuw, evenals in het begin der 19 e eeuw, meest in Italie.
Doch zij behooren niet meer tot onzen tijd. Men zou wel een
koloratuur-zangeres moeten zijn, om ze op behoorlijke wijze
weer te geven. De moeilijkste van dig tiorituren zullen, wij opofferen, gelijk Ceulemans in den regel altijd gedaan heeft. wij
zullen zingen :
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- land, heil en trots...
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In plaats van :

land, heil en

trots...

Handelen wij hier verkeerd ? Dat geloof ik niet. Was er spraak
van een klavecimbelstuk, dan zouden wij Nioorzichtiger moeten
zijn, want men heeft al vastgesteld, dat een dergelijke compositie, beroofd van haar fiorituren, een deel van haar karakter kan
verliezen. Voor den volkszang hoeft echter aangenomen : wat
de massa niet hoeft ook niet opgeteekend, hoeft this niet
behouden. 't Is dor pout.
Grupetto. — De oude Br. en die van Rogier gebruiken
een grupetto, dat wij zullen doorstrepen, Het kwam voor
bannibT, voor den uitgang ye. De meeste menschen weten niet
eenmaal wat dat is. Eigenlijk beteekent het hier :
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Weglatingen en Bijvoegingen. — Die moeten op eel.).
minimum neerkomen en bewijzen geven van smaak. « Si nous
nous proposons de toucher a l'hymne patriotique,.. c'est, je l'affirme, d'une main pieuse, d'une main respectueuse. » (S. Dupuis).
Werd er schoonheid in 't leven geroepen, dan zal men niet aarzelen. De oude passus :
Lsc-
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is voorzeker minder schoon dan de nieuwe :

Wij dan - ken U...
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Achter het woord tombeau (trouw) deed zich een figuur of Hip,breking voor, die stellig weg moet vallen. Met zulke moeilijkheden hoeft het yolk zich het hoof d niet te breken. Men
tinge dus
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Begeleiding. — Hier gelden de regels, die gewoonlijk voor
het begeleiden van oude liederen nageleefd worden. Men zal
het karakter van het lied trachten te dienen en ietwat in den
geest van den tijd pogen te componeeten. Men zal den tang niet
versmachten door een al te weelderige of te lawaaierige klavier-,
orkest-of harmoniepartituur. Om de verspreiding in de hand te
werken, zal de begeleiding niet te veel eischen van den Of de
uitvoerder (s) .
Samenvatting. — Vat ik mijn arbeid samen, dan meen
ik te mogen beweren, dat hij geen stoutheden vertoont. A priori,
verwerpt hij de zoogezegde Boeren-Brabanconne of Brabanconnepas-redouble, even.als de Brabanconne — met — de — vier — vooizen. De herziening komt eigenlijk neer op hetgeen onmisbaar is,
,om de zingbaarheid te bevorderen. Zij gelijkt op het wasschen
en, reinigen, van een schilderijtje, meer niet. Zij blijft zoo dicht
mogelijk bij den oorspronkelijken vorm. Weert zij eenige versieringen, dan wijst zij op het f eit, dat die heden niet meer bestaan,
en dat zij de zan,gvoordracht hinderen. De herziening werd gedaan
met schroomvalligheid en met mate. De zangwijze werd geenszins
verminkt, gelijk bij Butaye en Clos gon. Geen enkel fragment
viel er uit weg, gelijk bij M. Coune. Naar te veel stugge regelmatigheid, gelijk bij Ceulemans, werd niet gestreef,d. Gewoonlijk
ben ik gebleven bij hetgeen het meest door het yolk (en niet door
(le geleerde musici) gebezigd wordt. Tot afwijken van of terugkeeren naar de oorspronkelijke redactie werd enkel besloten...
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waar het nthest. Wat de woorden betreft, die willen niet te hoogdravend zijn. Multatuli zegt ergens, dat het Yolk zich geen liederen laat opdringen door de bewoners van de Heerengracht.
Ik hoop dat geen enkel van mijn 8 verzen moeilijk, loom of
onmuzikaal zal bevonden worden. Zijn zij ietwat in den yolkstoon bedoeld, iedereen weet nochtans dat de tekst van een landshymne niet al te dicht bij den grond mag bewegen.

Wenschen. — Al is een nationaal lied meer bestemd om
gezongen dan gespeeld te worden, met de Br. hebben wij ten
onzent het tegenovergestelde zien doen. Precies gelijk de Turken
altijd gehandeld hebben met hun nationalen marsch, en gelijk
in de ,7e en de ,8e eeuw gedaan werd met de Duitsche, de Hongaarsche en de Engelsche legermarschen. Er zou dus moeten
geijverd worden, om de schade in te halen. In Duitschland heeft
ieder regiment een zangkoor van circa zestig man, om de vaderDaar de maat
landsche liederen te zingen. Wat een toevlucht !
van twee niet in werkelijkheid, maar in den geest dient behouden
te blijven„ zouden de dirigenten de Br. nooit meer als stapmarsch
mogen. gebruiken. Zij hoeft staand of zittend gespeeld of gezongen te worden, niet gaand ; dus net gelijk het W ilhelmus, het
N eerlands Bloed, het God save the King, The last Rose, Gott erhallte !
Heil dir ! kortom, gelijk de acht tienden van de nationale liederen. Wil men een of ficieele bekrachtiging geven aan een stapmarsch, zoo kieze men het Arteveldelied (Gevaert) of Strijdkreet
(Benoit) en de mees;te staten zullen ons benijden ; want meesleepender marschen bestaan er waarschijnlijk niet. Desnoods kan,
men nieuwe woorden op die melodieen dichten. Ook De Vlaamsche Leeuw zou hier uitstekende diensten kunnen bewijzen, hetgeen hij tijdens den oorlog op zoo schitterende wijze heeft getoond. Stellig wordt er te veel gefanfaard en gebierd, zei E. Tinel,
hetgeen haast alle geestelijke ontwikkeling — ook die van de
goede muziek, — in Vlaanderen. stremt. Zucht naar politieke
propaganda zal hier wel schuld aan hebben. Welnu, de eischen
dier akelige boerenpolitiek zouden wij, bij het bespreken en
dienen, van de onderhavige stof, , beslist moeten miskennen,
ja, moeten uitlachen. Men drukke ook wat meer op de noodzakelijkheid van het zingen en vooral op het beoefenen van den
edelen samenzang. — Er zou ook overtuiging en goede wil moeten bestaan, hetgeen niet altijd het geval is ten onzent, vooral
niet bij ontwikkelde lieden : deze onthouden zich wat al te gemakkelijk, waar de Br. -- of een ander lied — collectieve gevoelens
moet vertolken. Te talrijk zijn de Belgen, die vreezen zich een
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beetje belachelijk te maken, wanneer zij hun vaderlandsche fierheid of hun zanglust moeten toonen. De Br. lijkt hun niet schoon
genoeg, zou men zeggen. Het zou misschien een tegenhanger
van de Ode aan de Vreugde moeten zijn. En wie hooren we zoo
spreken ? Gewoonlijk menschen, die geen muziek bestudeerd
hebben, die niet kunnen solfieeren, zelfs niet in do majeur
Hier mag wel herinnerd worden aan de woorden van Ch. Vandersypen, die een gansch boek gewijd heeft aan Les ChasseursChesteler et la Brabanconne. Hij schrijft o. m. : « Ii parait que
c'est un parti pris et qu'une veritable fievre de denigration s'empare de certains esprits, lorsqu'il s'agit des differents auteurs
et compositeurs de chants nationaux. Its eprouvent, dirait-on,
un plaisir secret a vouloir enlever la paternite de leur oeuvre a
ceux qui n'ont ete guides, dans leur composition, quc par leur
patriotisme ou par un ardent amour de la liberte, » Evenals de
Marseillaise, heeft men de Br. van een Duitsch lied willen afleiden, en in Holland werd er een groot dagblad gevonden, om die
meening te verspreiden, welke echter zon,der veel moeite kon
weerlegd worden. De beste wijze om de Br. te dienen, is ze goed
te helpen zingen. Al biedt de muziek een verre overeenkomst
aan met zekere muziekstukken van road het jaar 3o, gelijk de
marsch van Tancrêde (Rossini} en Aux temps heureux de la chevalerie (Crary), zij is wel degelijk een eigen schepping van Van
Campenhout. Komen er reminiscencies in voor, dat is eveneens
het geval met de Marseillaise van Rouget de Lisle, het God save
the King van Carey en andere landshymnen. Men kent een zestal
melodieen, die beginners, gelijk de Marseillaise en ouder zijn dan
deze. Hetzelfde client geboekt voor de Engelsche hymne.
Buitengewoon oorspronkelijk zijn die scheppingen bijna nooit.
Daar zij collectieve gevoelens moeten vertolken, zou een al te
sterke persoonlijkheid veeleer een tarra dan een deugd moeten.
heeten. De reminiscencies in Den Vlaamschen Leeuw doers, eilaas,
veel pijnlijker aan dan die van de Br. De meeste volkeren verlagen zich niet door een stelselmatige kleineering van hun
landshymne en pogen ze dapper mee te zingen, waar zij aangeheven wordt. Dat is schooner dan achteruitwijken, den
mond toehouden en beven dat een spotter zou kunnen zeggen :
« Je croyais ce Monsieur trop intelligent pour cela » — Aan de
overtuigde Vlamingen geven wij voor raad — en dat zullen on,ze
laatste woorden zijn : De Br. moet u niet beletten Den Vlaamschen Leeuw te zingen, waaruit trouwens een, officieele hymne
voor morgen kart groeien. Vraagt nooit de afschaffing van de Br.
maar doet wat de Pruisen met de Borussia gedaan hebben. Moet
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de Br. slepen, verstarren en eindelijk uitsterven, zoo geschiede
dit in uwe an.thologieen en uwe folkloristische verzamelingen.
Laat haar, och arme, en laat de onbevoegde chauvinisten, die
kleine voldoening smaken. Inmiddels dient gij te begrijpen
naast het nationaal lied moogt gij andere vaderlandsche hymnen
zingen, die stilaan in belang kunnen toenemen, en eindelijk
een officieele sanctie waardig kunnen bevonden worden. Verscheidene landen hebben twee of drie nationale liederen en die
staan elkaar niet in den weg. Hebben wij m.arschen en hymnen,
die tot de schoonste van de wereld behooren, welnu, dan
moeten wij ze ook beslist durven gebruiken !
Gent, Maart 1931.

Lambrecht Lambrechts.

Aanhangsel. — Wie een 2" vorm verlangen mocht, werpe
een blik op onderstaande adaptatie en kieze.
Wij zweren trouw aan het schoonste van de landen,
Zoo rijk aan eer, maar rijker nog aan nwed !
Wie zou dien bodem zijn liefde niet verpanden
En waar het moet, ons goed en ons bloed ?
Een manlijk yolk moet manlijk durven zingen,
Terwijl zijn hart van eedle fierheid beeft,
Nooit zal men ons een morzel grond ontwringen,
Zoo lang een Waal of Vlaming leeft !
De eerste vier verzen zijn nieuw, de volgende vier werden
ontleend aan, de eerste strophe der Ceulemans-redactie. In het
eerste deel is het mij telkens gelukt bet voornaamste woord van
elk vers met de voornaamste noot (gewoonlijk de hoogste) van
elke muziekfraze te laten. samenklinken. Voor het Ceulemansfragment heb ik het slotvers moeten wij zigen. Ceulemans begon dat
vers met zoo lang een Belg, hetgeen krachtig is, doch niet voorkomt
bij Van Campenhout en ook niet bij Rogier. Hij heeft de muzieklijn yerlengd,klaarblijkend om een drieledige anacrouse te kunnen
scheppen, hetgeen niet onmisbaar was. In princiep neemt men
aan, dat een toondichter den muziekvorm in een slotvers mag
samenpersen, dus verkorten, hetgeen Van Campenhout hier
instinctmatig gedaan heeft met den oorspronkelijken regel van
Jenn,eval : Sur l'arbre de la liberte. Daar het slotvers doorgaans
een oplossing van, de toongolving moet aanbrengen, dient het
remmend, raak en snijdend te werken, dus veeleer ingekrimpt
dan uitgebreid te worden. Die esthetiek werd door den Antwerp-
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afwijkingen heeft hij zich daarom niet schuldig gemaakt : de
gedachten van zijn koepletfragment zijn mooi en werden op
treffende wijze door hem verwoord.

Nieuw Aanhangsel. — Hieronder laten wij een derde
aanpassing volgen, die onze voorkeur heeft. Het practisch gebruik
heeft reeds bewezen, dat de uitvoering gemakkelijk van stapel
loopt.
Gezegend land, groot in vrede, groot in rampen,
Wat zonnig heil lacht al uw burgers aan !
Wij zijn bereid tot den laatsten man to kampen !
Nooit of nooit zal uw vrije droom vergaan !
Waar eendracht heerscht, zal kunst en handel bloeien :
Een yolk is groot, dat voortwil hand in hand !
Aleeuwig trouw zal 't hart der Belgen gloeien
Voor Vorst en Wet en Vaderl and !
Gent, I. Juni 1931.

L. L.

1 0) KAitEL BARBIER-PRIJS.
Op 31 December 1932 loopt het 3 e tijdvak (begin 1931 tot
einde 1932) van den KAREL BARBIER-PRijs ten einde. Hij bedraagt 1000 fr. en wordt toegekend aan den Belgischen sQhrijver
die in die tijdruimte het beste belletristisch verhaal op nationaalgeschiedkundigen grondslag (historische roman, geromanceerde
levensbeschrijving, enz.) zal ititgegeven hebben, in 't Viaamsch
geschreven en geput nit onze eigene geschiede-nis.
De prijs kan niet toegekend worden aan hem die y our hetzel/de werk ii i een door het Staatsbestuur of een Academie nitschreven prijskamp reeds bekroond werd.
werken dienen ingezonden aan den Besteiidigen Secretaris
der Koninklijke Vlaamsche Academie, uiterlijk op 10 December
1932, met de vermelding op het wires : BARMIER-PRIJS.
2°)

NESTOR DE TitRE-PRIJS.

De NESTOR DE bedragende 2000 fr., \vordt mu
de twee jaar toegekend aan het beste order de Vlaamsche tooneelwerken \velke, gedrukt of in handschritt, v6Or het einde van elk
tweejarig tijdvak, door hunne schrijvers op de Koninklijke
Vlaamsche Academie sullen ingezonden zijn. Het eerste tijdvak
,--mivat de jaren 1032 er 1933.
Voor den prijs komen alleen in aanmerking tooneelwerken
a) die nog in Been andere prijskampen werden bekroond ; b) die
in den loop van het tweejarig tijdvak werdcn geschreveh, of die
althans, vddr tijdvak, noch door den druk, nosh door de opvoering, openbaar \verien gemaakt.
3 0 ) KAREL BOURY-PRIJS.
De KARIA, BouRv-PRIJ s, bedragendc loon fr. en gesticht ter
verspreiding van Ylaanische liederen, worth oni de vier jaar
toegekend aan den toondichter van de beste onnitgegeven
Vlaanische school- of volksliederen (ten niinste twee) \vaarvan
biizelf de teksten zal inogcn kiezen. Er kan bovendien een tegemoetkoming vers-trekt worden om de bekroonde liederen te helpen uitgeven.
Het loopende tijdvak zal op 31 December 1932 gesloten
wordeii.
1)e liederen (tekst en niuzick) (Hellen door de belanghebbenlen bij den Bestendigeii Secretaris der Koninklijke Vlaamsche
Academie, Koningstraat, 18„ Gent, uiterlijk op io December 1932
ingezonden te worden, met volgende vermelding op het adres
VOOR IWN- KAREL BOURN-PRUS.

De nitgaven der Academie zijn te verkrijgen :
GENT : W. SIFFER, Sint Baafsplein, en VAN Rvssf:LBERGHE,
[(outer, 1.
BRUSSEL : STANDAARD-BaEKHANDEL, Em. Jacqmainlaan, 127.
ANTWili,'RPF4N - : DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL, SintSTANDAARD - BOEKIIANDI .:14 , Korte
Jacobsmarkt,
Nieuwstr., 41.
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•

2 t) De Code-ve)itaingen, in den -Frp;nschen lid, door Prof.
Dr. PA.uir,

87

BELLEFROin

31) Helmontiana I V, door Prof. Dr. ALB. J. J. VAN•DE: VELDE IOC
4° De om.,-pronkelijke

.Plaritsnamen osschen, de

Somme en de Can,che, door t KARR',

FLOU .

.

5" Nog 70at 0 .-cer Poiners, door Dr. EmvARD. RomnAuTs . . 131

Vergadering van 17 Februari 1932.
Ziin aanwezig : de HH. Prof. J. SALSMANS, S. J., bestuurder,
HERMAN TEIRLINCK, onderbestuurder, en Dr. L. GotmANs,
bestendig secretaris ;
de HH. Dr. IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, Prof. Dr.
J. MANSION, 0. W.kTTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof.
Dr. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A.
VERMEYLEN, Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE, J. JACOBS,
F. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Prof. Dr. P. BELLEFROID, Dr.
J. VAN MIERLO, S. J., en Dr. J. CUVELIER, werkende leden;
de HH. Prof. Dr. R. VERDEYEN, JORIS EECKHOUT en
Emm. DE Bom, briefwisselende leden.
Laten rich verontschuldigen de HH. Dr. L. SIMONS,
Prof. Dr. L. SCHARPE, Prof. Dr. J. PERSYN, Prof. Dr. M.
SABBE, Dr. J. Mui,s, Kan. A. Joos, FR. VAN CAUWELAERT en
C. HuYsmANs, werkende leden ;
de HH. Prof. Dr. L. GROOTAERS en Dr. FLORIS PRIMS,
briefwisselende leden.

])e Bestendige Secretaris leest het verslag van de Januarivergadering het wordt goedgekeurd.

-
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AANGEBODEN BOEKEN.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over
van de Boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :

Les Archives de l'Etat en Belgique de 1919 a 193o. — Rapports publies
sous la direction de JOSEPH CUVELIER, archiviste general du Royaume.

Inventaire des Archives de la Belgique, publies par ordre du Gouvernement, sous la direction de l'Archiviste general du Royaume.— Les Chartes du
Luxembourg, par MARCEL BOURGUIGNON.
Dienst der Paketbooten van den Belgischen Staat tusschen Oostende en'
Dover.
Door de Provincie Oost-Vlaanderen :

Officieele processen-verbaal der Zittingen van den Provincteraad van OostVlaanderen. — Buitengewone zittijd en gewone zittijd 1931.
Door de Universiteit te Amsterdam :

Verslag van de universiteitsbibliotheek te Amsterdam over het jaar 1930.
Cytological Studies in some species of the genus EEnothera, door J . ADOI,PHINA LELIVELD.

Reeksontwikkelingen van Algebraische vormen, door A. J. DROST, S. J.
Etude sur les mots frar cais d' origine neerlandaise, door MARIUS VALKHOPF.
Reformatories for women in the United States, door E. C. LEKKERKERICER.
Onderzoekingen over Kongo-kopalolie en het hieruit bereide 1.2.5— Trimethylnaftaleen, door L. WESTENBERG.
Het verbod van getuigenbewijs tegen den inhoud der schrittelijke actie,
door Carel ZADOKS.
Entmalaria, door VAN ASSENDELFT.

Bijdrage tot de verstillseling en retrogradatie van zetineel door middel van
de Rontgen-spectographie, door TH. B. VAN ITALLIE.
Megasthenes en de Indische maatschappij, door B. C. J. TIMMER.
All investigation into the Character of Jonathan Swift, door C. VAN DOORN.
De wording van de staten van Stad en Land tot 1536, door W. J. FORMSMA.
De Parabelen van Cyrillus, door C. M. LEIN.
Le Theatre biblique a la veille du romantisme (1789-I830), door A. C. C.
KROMSIGT.

Coenraad van Beuningen, Staatsman en libertijn, door C. W. ROLDANUS.
The Hero in the Feminine Novel, door G. M. KOOIMAN-VAN MIDDENDORF.
Der Heilbringer. Eine ethnologische Studie fiber den Heilbrtnger bei den.
Nord-Amerikanischen Indianern, door A. VAN DEURSEN.
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Over het bestaan van verbindingen tusschen SiliciunwAyde en Water, door
U-J. RUTGERS.

Het Dialect van Drechtland I, door G. KARSTEN.
De Onachtzaam/ieid en hare Bestrijding, door F. W. GOUDSMIT.
Over C-Vitaminosen en tropische spruw, door J. A. SLoT.
L' Angleterre et la Litterature anglalse dans les trots plus anciens peraoaiques de Hollande de 168,1 a 1709, door H. J. REESINK.
Cotton Ms V ztelltits C III of the Herbal/71in' Apitleii, door A. J. G. HEIIBELINCK.

Uitkomsten

een onderzoek van een 6o-tal hersenen van Chineezen, door

A. J. VAN BORK-FELTKAMP.

Over het ultrafiltreerbare deel van het calcium van het bleedseritin onder
normale en pathologische omstandigheden, door ZAINAL.
Biydrage tot de pathologie van den bloedsomloop vcn de liztid en van het
bloed biy chronisch ;heuma, door L. A. H. VAN HOUTEGHEM.
Het Essayistisch W erk van Jacques Riviêre, door ELISABETH DE Roos.
Herman LOns : Der Mensch and der Dichter in seiner volklichen Gebundenheit, door E. M. BOLAND.
The Lizard's Brain. An investigation on the hisotlogical structure of the
brain of Lacerta Vivipara, door A. FREDERIKSE.
De weefselcultuur in vitro als huipmiddel in de bacterzologje, door G. STOEL.
De bloedafbraa,k en zijn bepaling in het biyzonder bij aandoeningen van
de lever, door S. POSTHUMA.
Komplementbindingsreaettes met streptococcen, door Pie. A. COPPENS.
Het Ontwaken van het sociale bewitstzijn in de litteratuur, door ARN. SAALBORN

H. L. Spieghels Hertspie

Uitgegeven en taalkundig toegelicht, door

A. C. DE JONG.

Magna Carta Libertatum en Witena Gemot. De Middeleeuwsche Oorsprong
en Geschiedenis van het Engelsche Parlementaire Stelsel, door D. VAN HINLOOPEN-LABBERTON.

Geschiedents van de Handelspolitieke Betrekkingen tusschen Nederland
en Engeland in de negentiende eeuw (1814-1872), door AUG. Dr. VRIES.
The English Philosophic Lyric, door L. H. ZWAGER.
Mancipatio en Traditio, door D. HAZEWINKEL-SURINGA.
De Roodneuzen-ziekte van Phaseolus Vulgaris L veroorzaakt door Pleospora Herbarum (Pers) RBH., door A. BRINKMAN.
The Zeeman effect in the noble gas spectra in connection with « Anomalous «
coupling of quantum vectors, door C. J. BAKKER.
Studies over de epidemiologie van de ziekte van Weil, over Karen verwekker
en de daaraan verwante organismen, door SJOEIB PROEHOEMAN.
Studien over dew tijd van Constantzjn, door J. A. KOCH.

- 78 De Inwerking van Natriummethylaat op eenige derivaten van MetaDichloorbenzeen, door L. M. F. VAN DE LANDS.
Habitusvormen van zuigelingen, door W. CoHEN.
Het Stelsel Glucose-Water, door J . A. VAN DEN WANDEL.
Onderzoekingen over den Vlasbrand veroorzaakt door Pythium Megalacanthum De Bary, door H. A. DIDDENS.
De Kristalstructuur van Mercuribromide, door H. J. VERWEEL.
Osmose en Moleculairgewicht van Acetylcellulose, door P. J. P. SAmwriL.
Physiologische Untersuchungen iiber die Anthocyane, door L. W.
KUILMAN.

Het Sulfoneeren van Pyridine onder katalystischen invloed van kwiksulfaat, door A. J. P. VAN GASTEL.
Thrombose en Embolie van de Buikaorta, door ARON IZAK KRopvELD.
De Eigendornsovergang bij zuivere, contractueele, middelijke vertegenwoordiging, door G. M. A. VAN MEER.
Henry Fielding, Critic and Satirist, door F. P. VAN DER VOORDE.
Dirck FranckensZ, Pauw (Theodericus Pauli) Kronycke des Lants van
Arckel ende der Stede van Gorcum, door H. BRUCH.
De Verbintenis in het fiscale Recht, door H. A. L. TEN HOLDER.
La Vie de Saint Jehan Bouche d'Or et la Vie de Sainte Dieudonnee, so
Mere. Textes francais du Moyen-A ge, door HIRMINE DIRICKX-VAN DER
STRAETEN.

Catalogus van de boeken en tijdschriften geplaatst in de biblzotheek van
de kinderkliniek, de interne kliniek, chirurgische kliniek. - Prof Lanz,
de chirurgische kliniek. - Prof. Noordenbos, van het laboratorium voor huidziekten, en in de kliniek voor keel-, neus- en oorziekten. Gedeelteliyke aanvulling
op den catalogue van 1920.
Door de Rijksuniversiteit te Groningen :

De Psychologie der Spaarsche Mystzek, door JOHAN BROUWER.
Etude sur la Negation dans les Chroniques de Froissart (Edition LuceRaynaud), par W. SCHREVER.

Romantisches in F. Schlegels Trauerspiel « Alarcos ». Ein Beitrag zur
Kenntnis der Friihromantik, door B. M. BLOK.
du Codex Bobiensis (K) des Evangiles, door P. W.
Etude sur le
HOOGTERP.

Etude sur l'emploi que Froissart fait del( Preposition, door F. H. H. A
BZKKERS.

De Studie van het Middeli ederlandsch tot in het midden der negentiende
eeuw, door H. DE BUCK.
Hermannus Muntznghe, door A. STEENBEEK.
Jaarboek der Rijksuniverszteit te Groningen 1931.

- 79 Door de « Keizer Karel Universiteit », te Nymegen :

Gids, voor het studiejaar 1931-1932.
Jaarboek der R.-K.Universiteit te Nymegen 193o-1931.
Jaarboek der St Radboud-stichting.
Gezag en kritiek, door Prof. R. L. JANSEN. 0. P.
Gysbert Karel's Leerjaren, door L. G. J . VERBERNE.
Une Correspondance commerciale assyrienne de Cappadoce, par PETRUS
VAN DER MEER.

Het Fascisme naar zijn beginselen beoordeeld, door Dr. FRANS SCHAEPMAN.
De Eerste Nederlandsche Tekstiamilie der Navolging van Christus (De
Alpha-GroeP), door LOUISE VELDHUIS Vr. v. N.
Door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg :

Archie/. - Vroegere en latere .1VIedeelingen voornamelzjk it betrekking
tot Zeeland.
Door de Commissie ter Redactie van 's Rijks Geschiedkundige Publicatien :

Bronnen tot de Geschiedenis van Middelburg in den Landsheerlijken Tijd,
uitgegeven door Dr. W. S. UNGER, Dl. 3.
Door de Technische Hoogeschool te Delft •

Bijdrage tot de kennis van de evenwichten welke blj Bóeseken's Configuratiebepalingsmethode voor Glykolen er Oxyzuren een rol spelen, door N.
VERMAAS.

De Afscheiding Wollyaam uit Gasvormige Verbil dingnen en hare T,mPassing, door Ir. J. A. M. VAN LIEMPT.
Bereiding van organische zuurchloriden uit I.I.I. Trichloor-verbindingen,
door J. W. H. ADER.

Over Sulfaatreductie door bacterien, door J. K. BAARS.
Het Waterstof getal en eenige toepassingen, door H. A. VAN WESTEN.
Het Temperatuursverloop zn koelribben en de berekening dezer ribben,
door C. P. M. M. BOGAERTS.

Selectie in veypla6tsing van dubbele bindingen bij de Hydreering van Linolen Lznoleenzu ye Esters, door H. VAN DER VEEN.
Intramoleculaire ontleggingen bij de Hydreering van Esters van enkelvoudig overzadige vetzuren, door H. W. SCHEFTERS.
Spanningsregeling van electrische machines door ontladingsbuzzen, door
N. A. J. VOORHOEVE.

Arbezdswet en Industrie, door Jhr. Ir. W. J. J. DE MURAI,T.
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Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden :

Handeltngen en Levensberichten I930-1931.
Door het Historisch Genootschap, te Utrecht :

Bijdragen en Medeelingen, Di. 52.
Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-generaal in de Nederlandcn, 1585-1588,
uitgegeven met subsidie van Teylers Tweede Genootschap, door Dr. H.
BRUGMANS, Dl I, II en III.
Door het Gesellschaft der Wissenschaften, te Gottingen :

Nachrichten.- Geschaftliche Mitteilungen aus dem Berichtsjahr 193o-1931.
Nachtrichten. - Philologisch- Historiscke Hasse 1931. Heft 1 and 2.
Door het Historischen-Verein fur den Niederrhein ;

Annalen, Heft 119.
Door leden der Academie :

De Dienaar Gods Adolf Petit « Apostel van den Goeden Meester p, door
Dr. J. VAN MIERLO, S. J.
Les Livres populaires flamands, par EMILE VAN HEURCK (geschonken
door Prof. Dr. M. SABBE).

Esquisse d'une histoire de la langue sanscrde, par Prof. Dr. J. MANSION.
Althochdeutsches Lesebuch far Anfeinger, van Prof. Dr. J. MANSION.
Toelichting van het Nederlandsch-Belgisch verdrag van 28 Maart 1925,
door Prof. Dr. P. BELLEFROID.

Geschiedenis van Antwerpen. III. - Onder Hertog Jan den Tweede (12941312) door Dr. FLORIS PRIMS.

Het Koninklijk Paleis te Antwerpen, door Dr. FLORIS PRIMS.
Het woord om te sluiten over S. W illibrordus en S. A ma,ndus te Antwerpen,
door Dr. FLORIS PLUMS en KAN. Dr. J. LAENEN (Overdruk uit Collectanea
Mechliniensa, 1932, II).
Onuitgegeven documenten betreflende de priorij van 0. L. V. ten Throon
(Grobbendonck) (143o-I437), door Dr. FLORIS PRIMS.

AANGEKOCHTE BOEKEN.
Het Brugsche Livre der Mestiers en zijn navolgingen.
Oud-Gentsche Naamkuncle, door Prof. Dr. J. MANSION.
Jubileum-uitgave van Guido Gezelle' s volledige werken,I11.
J. DE CUYPER, PR.

i ste Deel door
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Merijntje Gijzen's Jeugd, door A. M. DE JONG.
Droomkoninkje, door HERMAN HEVERMANS.
De Kleine Inez, door R. VAN GENDEREN-STORT.
Vormen, door M. NIJHOPT.
Liederen van den huisvlijt, door A. VAN COLLEM.
Hart zonder land, door ALBERT HELMAN.
De Violiers, door WILLEM SCHURMANN.
Jan Van Ruusbroec Leven en Werken.
Witte Vrouwen, door H. MARSMAN.
Zuid Zuid West, door ALBERT HELMAN.
Paradise regained, door H. MARSMAN.
De kleine Rudolf, door AART VAN DER LEEUw.

MEDEDEELING EN
door den Bestendigen Secretaris
1°) Wetten der Koninklijke Vlaamsche Academie. —
Wijzigingen. — Bij brieve van 26 Januari 1932 laat de heer
Minister van Kunsten en Wetenschappen een afschrift geworden van het Koninklijk Besluit d.d. 7 Januari j.l. houdend
wijziging van het Reglement van inwendige orde der K. V.
Academie.
Dit Kon. Besluit zal in het Jaarboek 1932 der Academie
overgedrukt worden.

2 0) Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen.
Len
en brief gedagteekend van 2 Februari vanwege die vereeniging wijst op de 25 ste verjaring van haar bestaan en vraagt
of het niet mogelijk is, van 25 Juni 1932 af, door de zorgen
van de K. V. Academie en in de lokalen van deze, een tentoonstelling te zien inrichten van handschriften van onze Vlaamsche letterkundigen. Het Bestuur zal die vraag onderzoeken.

3 0) Aug. Beernaert-Prijs. — Bij brieve van II Februari
1932 van wege den heer Minister van Kunsten en Wetenschappen, werd de Academie ter kennis gebracht, dat de heer A.
Mussche, letterkundige te Gent, door de Regeering is aangesteld om als haar vertegenwoordiger te fungeeren in de jury
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belast met het beoordeelen der werken voor het tiende tijdvak
van den Beernaert-wedstrijd ingezonden.
4 0) Vlaamsch Philologencongres te Gent. -- Een
brief (zonder dagteekening) van Prof. Dr. Blancquaert, uit
naam van de Afdeeling Nederlandsche Taalkunde van het
Congres, verzoekt de K. V. Academie te willen medewerken
aan de tentoonstelling welke te Gent bij die gelegenheid zal
plaats grijpen.
De Academie zal op dit verzoek ingaan.
5 0) Wijziging in den datum der maandelijksche

zittingen. — De heer C. Huysmans vraagt bij brieve van
16 Februari 1932 of het niet mogelijk zou zijn de zittingen
op den Vrijdag vast te stellen, daar het hem bijna onrnogelijk
wordt de zittingen op den Woensdag bij te woven.
Het Bestuur zal de vraag onderzoeken.

MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSIES.
1 0) Bestendige Commissie voor Middelnederland-

sche Taal- en Letterkunde. — Bij afwezigheid van Prof.
Dr. SCHARPE, secretaris, legt Prof. Dr. VAN MIERLo verslag
ter tafel van de morgenzitting door de commissie gehouden.
Waren aanwezig : Dr. ISID. TEIRLINCK, Dr. GOEMANS,
Prof. Dr. J. VERcot TLLIE, Dr. A. CUVELTER, Mr. LEON.
WILLEms, leden, Prof. Dr. R. VERDEYEN, hospiteerend lid en
Prof. Dr. J. VAN MIERL0, d.d. secretaris.
Aan de dagorde staat : Een niewe, handschri it van Elck.erLezing door Mr. LEONARD WILLEnD.
lyc.
De Voorzitter der Commissie, Mr. WILLEms, neemt het
woord, om mededeeling te doen van een nieuw Elckerlychandschrift. Het hs. is totaal onafhankelijk van de drie drukken, en van dien card, dat een nieuwe uitgave noodzakelijk
wordt.
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Hopeloos corrupte plaatsen der drukken bieden hier
goede lezingen : ontbrekende rijmen worden hersteld. Woorden
in den druk uitgevallen komen in het hs. voor.
Toch is het nog een onbetrouwbare kopie : de drukken
kunnen hier nog helpen. De Delftsche drukker heeft klaarblijkelijk een tekst gebruikt die met ons hs. verwant is. Het
is een heugelijk en verrassend nieuws, dat wij in 't bezit komen
van een hs. dat de tekstkritiek van Elckerlyc zoo uitstekend
bevoidert. De taal is verjongd en gesteld in die van het einde
der I6 e eeuw.
Het hs. is in 't bezit van collega Dr. FL. PRIMS, die het
Mr. WILLEMS ter beschikking heeft gesteld.
De commissie drukt den wensch uit, dat ze over de Geschiedenis van het handschrift zelf verder zou ingelicht worden.
De commissie neemt aan dat een stuk, ingezonden door
J. De Smet over t( De oorspronkelijke Taal der plaatsnamen
tusschen de Somme en de Canche », gevonden onder de nagelaten papieren van Dr. Karel de Floe, in de Verslagen en Mededeelingen zou opgenomen worden.
2°) Bestendige Commissie voor nieuwere 'Taalen Letterkunde. — Bij ontstentenis van den heer SABBE,

secretaris, legt de heer 0. WATTEZ, verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig : de HH. FRANK LATEUR, voorzitter,
Dr. IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. J. SALSMANS, S. T., Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE, leden; E. H.
JORIS EECKHOLTT, hospiteerend lid en 0. WATTEZ, diestdoende
secretaris.
Aan de dagorde staat :

Helmontiana IV. -- Lezing door Prof. Dr. A. J. J. VAN
DE VELDE.
Vooraleer Prof. VAN DE VELDE aan het woord komt,
brengt E. H. JORIS EECKIIOUT verslag uit over het stuk ingezonden door Prosper Arents : Guid9 Gezelle in 7,vrtaling. De

-84-verslaggever is van meening dat het stuk overvolledig » is,
en dat er in kan gesnoeid worden, vooraleer te worden opgenomen in de Verslagen en Mededeelingen.
Ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen wordt
nog aangeboden een nagelaten stuk van wijlen ons betreurdmedelid Dr. KAREL DE ROT] : De taalgrens van het Nederlandsch
in de zuiderge?cesten.
De Commissie stelt aan als verslaggevers de heeren E. P.
SALSMANS en Dr. LEO GOEMANS.
Daarna wordt het woord verleend aan Prof. Dr. A. J. J.
VAN DE VELDF, voor zijn lezing Helmontiana IV.
In Helmontiana IV worden verscheidene werken van
,Johan Baptista van Helmont en van zijn zoon Iranciscus
Mercurius beschreven, namelijk De magnetica vulnerum curatione in 1621 te Parijs verschenen, Supplementum de Spadanis
iontibus, verscheidene uitgaven van Ortus medicinae en Opera
omnia, een groote Duitsche uitgave onder den titel Au/ gang
der Artznevkunst, en ten slotte een herdruk van eene verhandeling van 1667 over de geneeskundige behandeling der doofstommen door Wilhelm Vietor in 1916 in een tijdschrift over
phonetiek in het licht gezonden.
De lezing van Prof. Dr. VAN DE VELDP,- zal opgenomen
worden in de Verslagen en Mededeelingen.
DAGORDE
i 0) Boekerij der Academie. — De Bestendige Secretaris brengt hieronder volgend verslag uit :
Nlijne Heeren,
Om te voldoen aan de voorschriften van het Reglement
der Secretaris, heb ik de eer tJ verslag te doen over den toestand van de boekerij der kcademie gedurende het jaar 1931.
AANWINSTEN. Deze worden regelmatig medegedeeld in
onze Verslagen en Mededeelingen ; gedurende het verloopen
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jaar beliepen zij 294 boeken en brochuren, en 37 tijdschriften
en dagbladen. Daarvan werden iSb boeken en tijdschriften
aan de Academie ten geschenke aangeboden, namelijk :
Boeken en Tijdschrif ten
brochures en dagbladen
Door de Regeering . . .
Door openbare besturen, letterkundige en andere genootschappen, onderwijsinrichtingen, enz.
in Belgie ..........
Door .Academien, Universiteiten, Bibliotheken, enz. uit den
vreemde
Door buitenlandsche eereleden
Door werkende en brief wisselende leden . .....
Door bijzonder personen :
a) in Belgie,
b) uit den vreemde,

35

9

23

7

62
1

II

32
32

I
186

27

Werden aangekocht : IoS boeken en To tijdschriften.
In roiling met haar Verslagen en Mededeelingen en haar
Jaarboek ontving de Academie : uit Belgie 27 tijdschriften
en dagbladen ; uit den vreemde IS tijdschriften.
2 0) Lezing door Prof. Dr. Paul Bellefroid, werkend
lid der Academie : de Codes-vertalingen van 1811.
Op voorstel van den Bestuurder die den =preker bedankt,
zal die lezing in de Versllgen en M ededeelingen opgenomen
worden.

De code-vertalingen in den
Franschen tijd
DOOR

Dr. Prof. PAUL BELLEFROID,
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

De behoefte aan een vertaling der Fransche wetboeken,
waaraan de bij Koninklijk Besluit van 18 September 1923 benoemde Commissie thans haar beste krachten wijdt, heeft zich
doen gevoelen reeds lang voor Belgie's onafhankelijk bestaan.
Bij Besluit der Volksvertegenwoordigers van 13 October
1795, enkele dagen na de inlijving bij Frankrijk, werd de wijze
geregeld, waarop de Fransche wetten zouden worden bekend
gemaakt in de negen nieuwe departementen.
Dit Besluit houdt de volgende bepaling in
« De arrondissementen, waar een andere taal dan de Fransche zoozeer in gebruik is, dat het ontbreken eener vertaling
der wetten bezwaren zou opleveren, kunnen er eene laten maken
ten gerieve hunner onderhoorigen en er exemplaren van laten
verspreiden overal, waar dit noodig is ».
Het is thans moeilijk, na to gaan in hoeverre de gewestelijke besturen gebruik gemaakt hebben van de bevoegdheid, die
hun bij deze bepaling werd verleend.
Vast staat, dat in verschillende departementen werd uitgegeven. een « Verzameling van de Besluiten der Commissarissen
van het Fransche Gouvernement in de vereenigde landen » (I).
Deze verzameling was tweetalig. De vertaling van den Franschen
tekst werd bezorgd op last van het departementaal bestuur.
Onder het « Directoire » werd voor de Vlaamsche departementen een bijzonder « Bulletin des Lois » uitgegeven, waarin de
Vlaamsche vertaling der wetten werd opgenomen naast den
(I) De Belgique Judiciaire, 1898, blz. 335, vermeldt de « Verzameling
van de Besluiten der Commissarissen van het Fransche Gouvernement, in de
vereenigde landen, ingevolge de wet van 9 vendemiaire, vierde jaar, gedrukt
en vertaald door order van d'administratie van het departement der Schelde»
(in 4°, bij Steven, drukker van dit departement).
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Franschen tekst. Dit
bekend onder den naam van
« Bulletin flamand », werd gedrukt te Parijs, op de drukkerij der
republiek, later op de keizerlijke drukkerij, en was op elke aflevering van het staatszegel voorzien.
Volgens de « Belgique Judiciaire » was de tweetalige bekendmaking der wetten ingevoerd op initiatief van Lambrechts, een
Belg, die onder het « Directoire » het ambt van Minister van
Justitie bekleedde (2).
Het Vlaamsche Bulletin is blijven verschijnen tot in 1813.
In dit Bulletin zijn o. a.411 de wetten afgekondigd, waaruit de
codes zijn samengesteld.
Toen de « code civil » voltooid was, werden de afleveringen,
die de daartoe behoorende wetten inhielden, opnieuw gepagineerd
en in een bisnummer verzameld volgens de methode, die ook
voor het uitsluitend Fransche « Bulletin des lois » gevolgd werd.
De « code civil » verscheen aldus in het geheel in Ilr 154bis van
het tweetalige Bulletin.
De « code d'instruction criminelle » van 1808 en de « code
penal .» van 1810 werden achtereenvolgens op dezelfde wijze
uitgegeven in nrs 214bis en 277bis van hetzelfde Bulletin.
Het is mij niet bekend of ook de wetten, die te zamen den
« code de procedure civile » van 1806 en den « code de commerce »
van 1807 vormen, in bisnummers verzameld zijn (3). Waarschijnlijk is dit niet het geval, daar deze wetten zeer kort na elkaar
tot stand zijn gekomen.
De vertalingen van het Vlaamsche Bulletin zijn in het algemeen, wat de overeenstemming met den Franschen tekst betreft,
nauwkeurig. Aan de keus van zuiver Nederlandsche rechtswoorden daarentegen lieten de vertalers zich weinig gelegen zijn.
Als voorbeelden kunnen dienen art. 321-325 van « den Penaelen
Wetboek » luidende a. v.
Art. 321. — Den doodslag, alsmede de kwetsueren en de slaegen zyn
verschoonbaer, is 't dat zy veroorzaekt zijn geweest door zwaere slaegen of
gewelddaedigheden jegens de lieden.
Alt. 322. — De misdaeden en delieten vermeld in den voorgaenden artikel zyn insgelyks verschoonbaer, is 't dat zy begaen zyn met ten tyde van
den dag af-te-weren het beklimmen of het inbreeken der omtuyningen, mue-

(2) Belgique Judiciaire, 1897, blz. 336.
(3) Een volledige verzameling van het Bulletin flamand heb ik niet kunnen
vinden. Welliclit is zij nog aanwezig in het een of het ander stadsarchief..
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ren of ingang van een huys of van een bewoont appartement ofte toebehoorten der zelve.
Indien het feyt voorgevallen is by nagt-tyde, dit geval word bepaeld by
den artikel 329.
Art. 323. — De vader-moord is noyt verschoonbaer.
Art. 32 4 . — Den doodslag begaen door den man op de vrouw, of door
deze op haeren man, is niet verschoonbaer, is 't dat het leven van den man
of van de vrouw die den doodslag heeft begaen niet in gevaer is gesteld geweest
in den stond zelfs als den doodslag voorgevallen is.
Nogtans, in het geval van overspel, ten dezen voorzien by den artikel
336, den doodslag begaen door den man op zyne vrouw, als ook op den
medepligtigen, op den stond als by hun betrapt in flagrant delict in het huys
der egtgenoten, is verschoonbaer.
Art. 325. — Het misdaed van lubbinge, is 't dat het immediaetelyk
geprovoceerd geweest is door eene geweldige belediginge aen de eerbaerheyd,
zal aenzien worden als verschoonbaeren doodslag of kwetsueren.

Behalve de officieele vertalingen van het Vlaamsche Bulletin
werden in Vlaanderen onder het keizerrijk verschillende codevertalingen uitgegeven op particulier initiatief.
In 1806 verscheen bij Bogaert, te Gent, een vertaling van
den « code Napoleon ». De vertaler was Lorio. Deze Lorio bewerkte
bovendien een « Commercialen Wetboek », waarvan echter, naar
het schijnt, geen enkel exemplaar meer te linden is.
Een vertaling van den « code de procedure civile » werd
bezorgd in 1806 bij Steven, boekdrukker te Gent, door Lecat,
rechter in de burgerlijke rechtbank aldaar. Het verlof tot de
uitgave van dit werk werd verleend door den prefect van het
departement, nadat de rechtbank, op verslag van Lecat zeif,
de vertaling voor gelijkvormig verklaard had met den Franschen
tekst (4).
De officieele en niet officieele wetsvertalingen ten gebruike
van de Vlaamsche departementen hebben op de vorming der
Nederlandsche rechtstaal geen duurzamen invloed uitgeoefend.
Van grooter belang zijn de code-vertalingen, die tot stand
zijn gekomen in Nederland na de inlijving van het Koninkrijk
Holland bij het Fransche keizerrijk.

( 4) Nadere bijzonderheden over bovengenoemde vertalingen zijn gegeven
in de Belgique Judiciaire, 1897, blz. 13o, 191, 336, 75r, en 1898, blz. 335.
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In 181o, toen bijna de geheele Fransche wetgeving in de
nieuwe Hollandsche departementen zou worden ingevoerd, bleek
het noodzakelijk, een vertaling dezer wetgeving te bezorgen ten
behoeve van de Hollandsche gerechten en bestuursorganen.
Aan de bestaande Vlaamsche vertalingen heeft men toen wellicht niet gedacht. Hoe dit ook zij, bij keizerlijk decreet van 22
Juni 1810 (5) werd de bekendmaking der Fransche wetten en
reglementen in de departementen der Rijn- en, Scheldemonden
en in het arrondissement Breda geregeld a. v. :
Art. 2. - Les lois et reglements ci-dessus designes, ainsi que touter les
lois et tous les reglements dont nous ordonnerons la publication dans les dits
departements et arrondissements, seront traduits en langue hollandaise, et
inseres par ordre d'urgence dans un Bulletin, qui sera distribue, par les coins
du prefet, aux autorites judiciaires et administratives.
Art. 3. — Le traducteur ou les traducteurs seront choisis par notre commissaire de justice, lequel avisera, de concert aNec les pr gets, au mode le plus
economique de traduction et d'impression.
Art. 5. — Le Bulletin des lois en langue hollandaise sera distribue gratuitement aux coins de justice, aux tribunaux et aux juges de paix... . .
Art. 7. — Le texte du Bulletin des lois en langue francaise servira seul
de reglepour lever les difficultes qui pourraient s'elever sur le sens dune disposition de la loi ou du decret.

De Fransche wetboeken, benevens verschillende afzonderlijke wetten, werden uitvoerbaar verklaard in de departementen
der Rijn- en, Scheldemonden en in het arrondissement Breda bij
keizerlijk decreet van 8 November i8io te rekenen, van 1 Januari
1811, in de departementen van de rechter Rijnoever bij keizerlijk
decreet van 6 Januari 1811 te rekenen van 1 Maart 1811 (6).
Het decreet van 8 November 1810 bepaalt, dat de daarin
vermelde wetten (wetboeken inbegrepen) zullen vertaald worden
in de Hollandsche taal, indien dit nog niet is geschied (ik cursiveer),
en opgenomen in het bijzonder Bulletin, waarvan de uitgave
was voorgeschreven door het decreet van 22 Juni 181o.
Zonder veel moeite werden in Nederland vertalers der Fransche wetboeken en uitgevers der vertalingen gevonden.
(5) Decret imperial du 22 juin 181o, Bulletin n° 295, qui determine le
mode de publication des lois dans les departements des Bouches du Rhin,
des Bouches de l'Escaut et dans l'arrondissement de Breda. Bij dit decreet
werden tevens tal van Fransche wetten en reglementen in de landen van den
linker Rijnoever ingevoerd.
(6) Bulletin des lois, nrs 295 en 342.
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Volgens een brief van Portalis (7) aan, van Maanen (8) van
13 November 1810 (9) hadden zich toen reeds drie uitgevers
aangeboden, t. w. :
Honkoop, boekdrukker te Leiden, die zich rechtstreeks tot
Portalis had gewend ;
Van Bergen, boekdrukker te 's-Hertogenbosch ; deze zou
een vertaling der Fransche wetten drukken, welke bewerkt werd
te 's-Hertogenbosch onder leiding van Van der Beken, substituut
van den procureur des keizers aldaar, en onder toezicht van baron
Beytz, Procureur-Generaal in den Haag.
Eindelijk Johannes Allart, uitgever te Amsterdam, die reeds
vOOr Augustus 1810 de vertaling der 969 eerste artikelen van den
« code civil » had laten drukken. Een exemplaar van dit nog niet
in den handel gebrachte gedeelte van het wetboek werd gezonden
door Lebrun, Gouverneur-Generaal der Hollandsche departementen, aan Gaudin, minister van financiên van het keizerrijk, die
het ter beoordeeling doorzond aan Van Maanen.
Deze vertaling van den « code civil » was bezorgd door Mr. J.
van der Linden in medewerking met Mr. D'Engelbronner, advokaat en rector der Latijnsche klassen te Zalt-Bommel.
Volgens een schrijven van Van Maanen aan Gaudin, van 16
Augustus 18io (io) was J. van der Linden « een der vermaardste
rechtsgeleerden van Holland ; van zijn hand waren verschenen
tal van werken en vertalingen der beste vreemde schrijvers, die
zich met de rechtsgeleerdheid hadden beziggehouden, o. a. vertalingen van de voornaamste werken van Pothier ; sinds lang had
hij in het bijzonder den «code civil» bestudeerd, hetgeen nit zijn
geschriften bleek » (I I).
(7) Directeur-generaal van het toezicht op de drukpers.
(8) Te dien tijde voorzitter van het keizerlijk gerechtshof in den Haag.
(9) COLENBRANDER, Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van
Nederland, 1810-1813, dl. V1, n rs 1016, blz. 768-769.
(I 0) COLENBRANDER, Gedenkstukken, 1810-1813, dl. VI, nrs 1002, blz.
760 : brief Gaudin aan Lebrun van 22 Augustus 181 o en brief Van Maanen
aan Gaudin van i6 Augustus 1810.
(I i) j OANNES VAN DER LINDEN (1756-1835) promoveerde te Leiden in
1774 en vestigde zich als advokaat eerst te 's Gravenhage, later te Amsterdam,
waar hij in 1827 tot rechter in de rechtbank van eersten aanleg werd benoemd
De lijst zijner werken, waardoor hij groote verdienstenvoor de rechtswetenschap verworven heeft, is te vinden in het Nieuw Nederlandsch Biographisch
Woordenboek, VII, blz. 770, dat echter zijn code-vertalingen niet vermeldt;
zie ook Rechtsgeleerd Magazijn (N. de Beneditty), 1924, blz. 364 -373 en 44 8
. Van hem verscheen o.a., in 1811, een nieuwe vertaling van het Tarief-45
van gerechtskosten, vastgesteld bij keizerlijk besluit van 16 Februari 1807.
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Het oordeel van Van Maanen over de vertaling der 969 eerste
artikelen van den « code civil » was gunstig ; het luidde a. v. (1o) :
« Il me parait, que (la traduction) se recommande par sa
precision, et par la clarte et purete du style qui y regne, pour
autant qu'il m'a ete possible d'en juger apres un examen sommaire. Toutefois les personnes qui se sont occupees de cette traduction, me sont connues pour avoir les talents necessaires pour
un travail de ce genre
Je crois donc que le travail de
ces savants merite une attention toute particuliere, et que peutetre la traduction de laquelle ils s'occupent pourralt etre adoptee
un jour comme traduction authentique du code Napoleon, apres
un examen ulterieur autant scrupuleux et prof and qu'exige la
haute importance de cet objet »
De keizerlijke regeering heeft evenwel van der Lindens
vertaling, toen zij voltooid was, niet als authentiek aangenomen,
blijkbaar omdat alleen aan den Franschen tekst rechtskracht
kon worden toegekend.
Bij Besluit van 3 November i8io betreffende de vertaling
der wetboeken, wetten en decreten (12),liet de Gouverneur-Generaal Lebrun het maken van vertalingen vrij met dien verstande,
dat alleen de Fransche tekst als authentiek zou Belden.
De vertaling van den « code Napoleon », bewerkt door J. van
der Linden, werd uitgegeven in 1811 naast den Franschen tekst
met privilege van den Gouverneur-Generaal voor rekening van
Johannes Allart (i3).
Behalve den « code Napoleon » bezorgde J. van -der Linden
een vertaling van den « code de commerce », insgelijk verschenen
in 1811 voor rekening van Allart. Deze vertaling is, zoowel wat
de taal als de nauwgezetheid der bewerking aangaat, van gelijke
waarde als die van den « code Napoleon » (14).

(I2) FORTUIJN, V erzameling van wetten, besluiten en andere rechtsbronnen
van Franschen oorsprong ; 1839, dl. III, blz. 222.
(13) Het werk verscheen in.twee deelen. De titelbladen luidden : « Code
Napoleon. Article I-1581 (1582-2281). Edition officielle. A l'imprimerie imperiale pour compte de Jean Allart, Amsterdam, 1811. — Wetboek Napoleon.
Artijkel I -I 581 (1582-2281). Officieele uitgave. Op de keizerlijke drukkerij
voor rekening van Johannes Allart to Amsterdam, 18/1. » De woorden « ooficieele uitgave » zijn de vertaling van « edition officielle », maar beteekenen
niet, dat de Hollandsche tekst een officieel karakter zou hebben.
(14) Bit werk werd in den handel aangekondigd a. v. : 0 Wetboek van
Koophandel voor het Fransche Keizerrijk, vertaald door Mr. J . VAN DER LINDEN uitgegeven door Joh. Allart, 18io». Het titelblad komt overeen met dat
van het Wetboek Napoleon.
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Het zou niet van belang ontbloot zijn, de oorspronkelijke
bronnen na to gaan, waaraan van der Lindens rechtstaal is ontleend. Dit is echter niet wel mogelijk zonder een grondige kennis
van de geschiedenis der Nederlandsche rechtstaal, een geschiedenis, die tot nog toe niet geschreven is.
Vast staat evenwel, dat van der Linden een ruim gebruik
gemaakt heeft van het « Wetboek Napoleon, ingerigt voor het
Koninkrijk Holland », dat hij gedurende ongeveer twee jaren in
de praktijk had leeren kennen, benevens het ontworpen wetboek
van koophandel van 1809, waaraan hij zelf had medegewerkt.
Onder koning Lodewijk Napoleon, in 1809, werd een volledige codificatie uitgewerkt, bevattende : het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koninkrijk Holland, het Crimineel Wetboek, het Wetboek op de rechterlijke instellingen en rechtspleging en het ontworpen, doch niet vastgestelde Wetboek van koophandel. Slechts de twee eerst genoemde wetboeken zijn in werking
getreden ; zij zijn van kracht gebleven tot de invoering der Fransche codes. Ten gevolge der codificatie onder Lodewijk Napoleon
werd voor het eerst in Nederland, naast eenheid van recht, ook
eenheid van rechtstaal tot stand gebracht, hetgeen de taak der
code-vertalers van 1811 aanmerkelijk heeft verlicht.
De wetboeken van Lodewijk Napoleon kunnen zeker niet
beschouwd worden als vertalingen van de Fransche codes, waarvan zij ten opzichte van vorm en inhoud grootelijks afwijken.
Zij zijn evenwel opgebouwd op den grondslag der codes. In het
Wetboek Napoleon, ingerigt voor het koninkrijk Holland, vooral
in het 2 e en 3 e boek, komen zelfs tal van bepalingen voor, die
uit den « code Napoleon » ongewijzigd zijn overgenomen. Waar
dit is geschied, blijkt duidelijk, hoe ruimschoots van der Linden
de codificatie van koning Lodewijk Napoleon benuttigd heeft.
Voorbeelden zijn artikelen 855-858 van het Wetboek Napoleon van 1809, die met artikelen 735-738 van den « code Napoleon » bijna geheel overeenstemmen.
Wetboek Napoleon 1809.

Code Napoleon, vertaald door

bloedverwantschap wordt berekend

v. d. Linden.
Art. 735. -- De betrekking der
bloedverwantschap wordt berekend

naar het getal der generation.

naar het getal der generation : iedere

Art. 855. — De betrekking der

Iedere generatie maakt een graad
uit.

generatie
maakt een graad
uit.
z.,
,

- 94 Art. 856. — De opvolging van graden maakt de linie : men noemt eene
regte linie de opvolging van graden
tusschen personen, die de een van den
anderen afstammen ; zijdlinie de opvol-

Art. 736. — De opvolging van graden maakt de linie : men noemt eene
regte linie de opvolging van graden
tusschen personen, die de een van den
anderen afstammen; zijdlinie de opvol-

ging van graden tusschen de personen,

ging van graden tusschen personen,

die niet van elkander afstammen,
maar eenen gemeenen stamvader heb-

die niet van elkander afstammen,
maar die eenen gemeenen stamvader

ben.
De regte linie wordt onderscheiden
iii, de regt nedergaande en regt op-

hebben.
De regte linie wordt onderscheiden

gaande linien.
De eerste maakt het verband tusschen den stamvader, en die van hem
afstammen ; de laatste verbindt een
persoon met die genen, van welke hij

gaande linien.
De eerste maakt het verband tusschen den stamvader, en die van hem
afstammen ; de laatste verbindt een
persoon met die genen, van welke hij

afstamt.

afstamt.

in de regt nedergaande en regt op-

Art. 857. — In de regte linie wordt

Art. 737. — In de regte linie rekent

de regel in acht genomen, dat er tusschen de personen zoo vele graden zijn,
als er generatien bestaan ; derhalve
staat een kind, met betrekking tot
zijnen vader, in den eersten graad ;
een kindskind in den tweeden, en,
wederkeerig, een vader tot zijn kind
mede in den eersten, en een grootvader
tot zijn kindskind mede in den tweeden
graad.

men dat er tusschen de personen zoo
vele graden zijn, als er generatien
bestaan ; dus staat een zoon, met
betrekking tot zijnen vader, in den
eersten graad ; een kleinzoon in den
tweeden ; en zoo ook wederkeerig de
vader en de grootvader, met betrekking tot zonen en kleinzonen.

Art. 858. — In de zijdlinie worden
de graden gerekend naar de genera-

Art. 738. — In de zijdlinie worden

wordt, toe, en van deze af weder naar

de graden gerekend naar de generatien, van den eenen bloedverwant af
naar boven, tot den gemeenen stamvader, welke echter niet mede geteld
wordt, toe, en van deze af weder naar

beneden, tot aan den anderen bloed-

beneden tot aan den anderen bloed-

verwant ; twee broeders bestaan der-

verwant.
Derhalve bestaan twee broeders

tien, van den eenen bloedverwant af
naar boven, tot den gemeenen stamvader, welke echter niet medegeteld

'halve elkander in den tweeden
graad, oom en neef in den derden,
voile neven in den vierden graad ;
en zoo vervolgens.

elkanderen in den tweeden graad ;
oom en neef in den derden ; voile
neven in den vierden graad ; en zoo
vervolgens.

-95-Indien men de code-vertalingen van Mr. J. van der Linden,
aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpt en daarbij de tijdsomstandigheden in aanmerking neemt, zal men moeten erkennen,
dat Van, Maanen de verdienste der vertaling van het Wetboek
Napoleon niet te hoog heeft aangeslagen en dat zijn beoordeeling
ook tot het Wetboek van Koophandel mag worden uitgebreid.
Er komen zeker in van der Lindens vertaling der 2281 artikelen van den « Code Napoleon » en der 648 artikelen van den
« Code de commerce » enkele onnauwkeurigheden, voor. Doch
men bedenke daarbij, dat in 1811 de Fransche wetgeving nog
weinig bekend was in Holland, waar zij pas was ingevoerd.
En zal er wel ooit een code-vertaling tot stand komen, waarvan achteraf niet zal blijken, dat zij onnauwkeurigheden inhoudt ?
ook bastaardwoorden, waarvan Mr. J. van der Linden
gebruik maakt, geven thans aanstoot.Wie echter met het Advokaten-Hollandsch van de 18 e en het begin der 19e eeuw bekend
is (15), zal moeten toegeven, dat het werk van Mr J. van der Linop veel hooger peil staat. Met zijn code-vertalingen, gevoegd bij
die van Bilderdijk, is, mag men zeggen, een nieuw tijdperk begonnen voor de ontwikkeling der Nederlandsche rechtstaal.
W. Bilderdijk, de groote Nederlandsche dichter, bewerkte
de vertaling van den « code de procedure civile »,den « code penal
en den « code d'instruction criminelle ».
Het valt niet met zekerheid te zeggen, wie de opdracIL tot
de vertaling der Fransche wetboeken aan van der Linden en
Bilderdijk gegeven heeft.
Volgens Kollewijn (16) zou van Maanen, Minister van Justitie onder koning Lodewijk Napoleon, bij brieven van 5 en II
Augustus 1808 Bilderdijk uitgenoodigd hebben om de drie bovengemelde codes in het Nederlandsch te vertalen (17). Dit is echter
een vergissing. Van Maanen heeft Bilderdijk niet uitgenoodigd
om de Fransche codes te vertalen in het Nederlandsch, hetgeen
trouwens in 1808 niet mogelijk was, daar de « code penal » eerst
in 1810 tot stand is gekomen, maar wel om de in het Nederlandsch
(15) Bekend is de geestige uitval van W. SCHORER in zijn Vertoog over de
ongerzjmdheid van het samenstel onzer hedendaagsche Rechtsgeleerdheid (1777) :
Wanneer men op de Rollen komt, is 'er geen Joodsche Synagoog, die hier
bij haalen kan : de alleronverstaanbaarste konst termen, die de spreeker
zelve by wylen niet verstaat, werden hier met veel arrogantie uitgebromt ».
(i6) KoLLEwijN, Bilderdijk, zijn leven en zijn werden ; 1891, dl. I, blz. 464.
(I 7) Hs. Leidsche Univ. Bibl. Cat. hss. blz. 17o en 187. Een afschrift van
bovengemelde brievenwerd. mij bereidwillig ter hand gesteld door den Bibliothecaris der Leidsche Universiteit en is met toestemming der betreffende
directie als bijlage toegevoegd.
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gestelde ontwerpen van het Wetboek Napoleon, ingerigt voor
het Koninkrijk Holland, het Crimineel Wetboek en het Wetboek
op de rechterlijke instellingen en rechtspleging over te zetten in
het Fransch ten einde den koning in de gelegenheid te stellen,
den inhoud er van te beoordeelen.
Hebben , rnisschien van der Linden en Bilderdijk opdracht
gekregen van de keizerlijke regeering ? Dit is mij uit geen enkel
stuk gebleken en komt mij onwaarschijnlijk voor. Weliswaar
bepaalde het decreet van 22 Juni 181o, dat de vertalers van de
Fransche wetten zouden worden, aangewezen, door den minister
van justitie. Doch bij decreet van 13 November d. o. v. , toen de
regeering wist, dat althans van der Lindens Wetboek Napoleon
op het punt stond te verschijnen, werd het bevel tot het maken
eener vertaling beperkt tot die wetten, waarvan er nog geene
bestond.
Waarschijnlijk zijn de code-vertalingen van 1811 bewerkt
in opdracht van de uitgevers.
In het belang der eenheid van rechtstaal had het; de voorkeur verdiend, dat de uitgevers zich voor de vertaling der vijf
codes tot een deskundige hadden gewend. Dit is intusschen
niet geschied. De code-vertalingen zijn niet van dezelfde hand en
komen dan ook niet volkomen met elkaar overeen.
Het ligt voor de hand, dat de uitgevers hun keuze gevestigd
hebben op Mr. J. van der Linden, die als knap schrijver en jurist
bekend stond. De keuze van Bilderdijk daarentegen, dien wij
thans vooral als dichter waardeeren, kan eenigzins vreemd voorkomen. Zij is te verklaren door het min bekende feit, dat Bilderdijk aan grondige taalkennis rechtskundige ervarenheid paarde..
Bilderdijk had gedurende twee jaren, in de rechten gestudeerd
aan, de Universiteit te Leiden. In 1782, na er den doctorstitel
verworven te hebben, vestigde hij zich te 's-Gravenhage, waar
hij zich als advokaat liet inschrijven bij het Hof en den Hoogen
Raad van Holland. Volgens Mr. Thomassen is hij een der eerste
advokaten van zijn tijd geweest (i8). In 1795 werd hij gedwongen, 's Gravenhage te verlaten ; hij moest derhalve de praktijk
opgeven (19).
(18) THOMASSEN a Thuessink van der Hoop van Slochteren, « Bilderdijk
als advocaat » in Mr Bilderdijk, 1906.
(19) Na zijn terugkeer in het vaderland trachtte Bilderdijk de advokatenpraktijk weder op te vatten ; maar een proefneming van zes weken deed hem
inzien, dat hij hiertoe niet meer in staat was. THOMASSEN, Bilderdijk als advocaat, 1906 ; H. W. T. TVDEMAN, Briefwisseling van Mr. Bilderdijk met M. en
H. W . Tydeman, 1866, dl. I, blz. 259 : Bilderdijk aan Tydeman, 5 Mei 1811.
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Niettegenstaande Bilderdijks taal- en rechtsken.nis kon in
de omstandigheden, waarin hij zich van zijn opdracht moest
kwijten, een keurige vertaling van hem niet worden. verwacht.
Omstreeks begin November 1810 werd hem de vertaling
der drie codes toevertrouwd. Het werk eischte spoed ; want de
Fransche wetgeving zou enkele weken later in Nederland worden
toegepast. Met I Januari 1811 moesten derhalve de drie codes
vertaald en zelfs twee van de drie vertalingen gedrukt zijn, hetgeen inmiddels onmogelijk is gebleken (20). De tijd was dus te
kort om het werk behoorlijk te kunnen verzorgen. Bovendien
had Bilderdijk de vertaling van een « Formulaire » der burgerlijke rechtspleging op zich genomen, een werk, dat evenmin
uitstel kon lijden.
Daarbij kwam nog, dat Bilderdijk, die sedert 1795 de praktijk verlaten had, niet voldoende op de hoogte was van de nieuwe
Fransche wetgeving. Hij heeft dit zelf erkend.
« Bij tusschenpoozen, zoo schreef hij op 21 Januari 1811
aan Immerzeel, vertaal ik het « Formulaire », hetgeen ik pas
begonnen heb, omdat ik het toch bestudeeren moest om de
« procedure civile » te kunnen verstaan, en, had ik het eer gekend
en vertaald, mijne vertaling van de « procedure civile » zou beter
geweest zijn, vrijer en losser ».
Zelfs de taal der codes was aan Bilderdijk vreemd : de diepe
en zwarte duisterheid » van den Franschen tekst, om zijn eigen
uitdrukking te gebruiken, die ik overigens voor zijn rekening
laat, heeft hem veel zorg gebaard (21).
Bilderdijk beschouwde dan ook het overzetten der drie
codes als een verdrietig en vernederend vertaalwerk, dat hij
niettemin dankbaar aanvaardde, omdat hij na den val van koning
Lodewijk Napoleon in dringenden nood verkeerde. En het werk
werd ook niet al te ruim betaald. « Maar al verdiende ik er 2 stui(2 o) H. W. T. TYDEMAN, dl. I, blz. 243 : Bilderdijk aan Tydeman, io
November 1810.
(21) BILDERDIJK aan Immerzeel, 12 December 181o. — Vermelding
verdient nog het eigenaardige oordeel van Bilderdijk over de wetenschappelijke waarde der Fransche wetboeken : « Wat de wetenschappelijke waarde
der codes betreft, aldus Bilderdijk, zij hebben er geene (zoo ik nog eenig
greintje oordeel gebruiken kan),maar zij zijn zoo inconsequent saamgeflanst
als onverstandig in de wijze van voorstelling, en verraden de domste en
verwardste hersenen. Maar het systema dat zij daarstellen, is het volkomenste
systema van inquisitoir despotisme, dat mooglijk uit te denken zou zijn, en
zoo als waarmee dit geslacht verdiende verpletterd te worden ». (Briefw.
Tydeman ; dl. I, blz. 2 4 8 : Bilderdijk aan Tydeman, 13 Februari 1811 ; zie
ook ibidem, dl. I, blz. 287.
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vers 's daags mede, aldus Bilderdijk, ik zoude 't een plicht rekenen,
het aan te nemen, als door God in het uiterste oogenblik mij
toegezonden, en ik doe het dus met een gevoel van dankbaarheid.
Het weinig, door vlijt verdiend, is gezegend » (22).
Op 13 Februari 1811 was de vertaling der drie codes af.
« Maar weder terug tot de codes ! zoo schreef toen Bilderdijk aan Tydeman, — gij zegt wel : als wetboeken beschouwd is het beneden niemand
dezelven voor onze Natie goed, juist en getrouw over te brengen, maar het
was wel beneden mij, het te doen, met een hoofd dat te veel gedrukt was,
om dit goed te kunnen doen, en het te doen zonder mij daar vooraf behoorlijk
in staat toe te stellen. En zoo was het echter met de zaak, doch ik heb het
gedaan, omdat ik begreep, dat, na alle opofferingen, Gods Voorzienigheid nu
ook van mij vorderde, het weinigjen achting dat ik voor mij zelven mij altijd
bewaard had, nu nog weg te smijten, om een stuk broods voor mijn vrouw
en kind op te rapen, dat de geringste bedelaar van de hand wees. Doch dit is
nu geschied » (23).

Het Wetboek der Civiele Rechtsvordering, het Wetboek
van het Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering zagen,
door Bilderdijk vertaald, het Licht in 1811 op de keizerlijke drukkerij, de twee eersten voor rekening van Allart en Immerzeel,
het derde voor rekening van Allart (24).
Bilderdijk was zelf van meening, dat zijn code-vertalingen
veel te wenschen overlieten ; maar hij kon verzachtende omstandigheden doen gelden.
« Dat zij (de vertalingen), aldus Bilderdijk (25), zeer slecht zijn, behoef
ik u wel niet te zeggen, daar ik ze niet vooraf behoorlijk heb kunnen bestudeeren, maar er zoo illotis manibus aan moest vallen om ze alle drie in zes
weken gereed te hebben : hetgeen ik ook, wat mij betreft, gedaan heb, schoon
de drukkerijen de uitwerking (moedwillig durf ik zeggen) te loor gesteld
hebben (26), met dat alles zouden ze beter zijn en ongelijk beter, maar ik
(22) Briefw. TYDEMAN, dl. I, blz. 2 4 8; Bilderdijh aan Tydeman, io November i8io.
(23) Briefwisseling TYDEMAN, dl. I, blz. 2 4 8 ; Bilderdijk aan Tydeman,
13 Februari i8ii.
(24) DA COSTA, De niensch en de dichter Bilderdiik, blz. 2 5 8, meent ten
onrechte, dat de vertaling der codes wend gestaakt.
(25) Baderdijk aan Tydeman, 13 Februari 181i.
(26) Bilderdijk had zich te beklagen over de onachtzaamheid der zetters,
die 3 of 4 proeven of revisies noodig maakten, waar an behoorde genoeg te
zijn. (Bilderdijk aan Immerzeel, 12 December i8io).
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heb met een Censor moeten haspelen, die geen Fransch verstaat, en (zoo
bevreesd als dit hem waken moest) bij alle juiste vertaling van termen die
hij niet verstond, die vertaling niet toelaten dorst, maar dan woord voor
woord uit het dictioiinaire portatif van Marin over ging zetten, van bagues et
joyaux (paarlen en juweelen) ringen, van een conducteur de voiture ou de mulet,
een geleider (in plaats van een voerman of menner en muildrijver) maakte,
den samenhang van de fransche conjunction altijd kwalijk begreep, enz., met
een woord, het zoo fraai heeft bedorven dat er reeds bij den Gouvr. Gener.
vertogen gedaan zijn om het geheel weer over te laten werketi hetgeen ik
Ik
voor mij ook als een volstrekte noodzakelijkheid beschouw.
heb nog na het afdrukken, 3 vellen gedeeltelijk laten verdrukken, om eenige
schreeuwende verkeerdheden weg te nemen, maar dit heik niet veel
Thans ben ik er af, en daar ik voor het werk nooit hart heb kitnnen opvatteit
als zijnde (God hetere't) huur- en loonwerk, trek ik het mij nog te minder
aan » (27).

Bilderdijk is inderdaad in zijn code-vertalingen niet gelukkig
geweest, al mag m. i. het oordeel, dat hij, licht tot overdrijving
geneigd, over zijn eigen werk geveld heeft, althans in taalkundig
opzicht te streng genoemd worden.
Reeds de titels van Bilderdijks Wetboeken zijn onjuist :
« Code penal » beteekent niet Wetboek van het Strafrecht, maar
Strafwetboek ; en « Instruction criminelle » is ruimer dan Strafvordering, « Procedure civile » ruimer dan Civiele Rechtsvordering.
Mr. J. van der Linden heeft beter werk geleverd dan Bilderdijk.
Ook de vertalingen van het Vlaamsche Bulletin zijn nauwkeuriger, dan die van Bilderdijk, loch moeten, wat de taal betreft, voor de zijne onderdoen. Dit is hieraan toe te schrijven,
dat de Vlaamsche vertalers zich bediend hebben van de onbeholpen rechtstaal der 18e eeuw, terwij1 Bilderdijk zich, evenals
van der Linden, ingespannen heeft om die taal te zuiveren en
verstaanbaar te maken, waarin hij ook tot op zekere hoogte is
geslaagd.
Boven gaven wij art. 321-325 van « Den poenalen Wetboek »
volgens het Vlaamsche Bulletin. Wij laten nu de vertaling derzelfde artikelen in Bilderdijks Wetboek van het Strafrecht ter
vergelijking volgen.
(27) Bridwisseling van Mr. Bilderdijk met 1W . era H. W . Tydeman, dl. I,
blz. 245. Zie ook ibidem, blz. 302-305, en J. SMIT, Bilderdijk et la France, blz.
267 v. .

- 100 Art. 32 1 — De doodslag, zoo als ook de kwetsuren, en slagen of stoten
zijn verschoonbaar, ingevalle zij door zware slagen of gewelddadigheden
jegens iemands lijf of leven, verwekt (of geprovoceert)' zijn geworden.
Art. 322.— De misdaden en wanbedrijven in het vorig artykel vermeld,
zijn desgelijks verschoonbaar, in geval zij begaan zijn, met bij den dag het
beklimmen of inbreken van omschuttingen, muren, of den ingang van een
bewoond huis of bewoond wordend gedeelte van een huis, of van derzelver
toebehooren, of te weeren.
Ingevalle de zaak bij de nacht voorvalt, wordt het geval bij artykel 329
bepaald.
Art. 323. — .De vadermoord is nooit verschoonbaar.
Art. 324. - De doodslag door den man aan zijne vrouw, of door deze
aan haren man gepleegd, is niet verschoonbaar, ingevalle het leven van den
man of de vrouw die'den doodslag begaan heeft, niet in het eigenst oogenblik
van den doodslag in gevaar was gebracht.
Echter is in het geval van overspel, bij artykel 336 gemeld, de doodslag
door den man aan zijn vrouw, zoo als ook aan Naar medeplichtige begaan,
verschoonbaar, geschied zijnde in het oogenblik dat hij in het huis zijner
zamenwoning met zijne vrouw hen te zamen op de daad (in flagranti) betrapt.
Art. 325. - De misdaad van ontmanning, zal indien zij onmiddelijk
door een geweiddadige schennis der eerbaarheid veroorzaakt (geprovoceert)
is, gelijk een verschoonbare doodslag of kwetsing aangemerkt worden.

In 1823 verscheen een nieuwe verbeterde uitgave der codevertalingen van J. van der Linden en W. Bilderdijk (28). Verschillende verbeteringen van taal en stijl werden in den oorspron.kelijken tekst aangebracht. Ook werden voor en.kele rechtswoorden, meest van Franschen oorsprong, andere in de plaats gesteld.
Arrest op schepen werd vervangen door in beslagneming van
schepen, abandonnement door overlating (delaissement), rehabilitatie door herstelling, stedehouder van den keizerlijken procureur door plaatsvervanger, inrichting der zaak door instructie.
Het Wetboek der civiele rechtsvordering werd Wetboek der burgerlijke rechtsvordering genoemd en in dit Wetboek werden
vierscharen van beroep vervangen door rechtbanken van beroep,
vaste goederen door onroerende goederen (29), in bewaarder
(28) Bij Brest van Kempen, uitgever, van de drukkerij Hayez, te Brussel.
(29) Dit om het Wetboek van rechtsvordering in overeenstemming te
brengen met het Wetboek Napoleon. Bilderdijk had reeds het gebrek aan eenheld der vertalingen opgemerkt. « 't Ware goed geweest, zoo schreef hij aan
Tydeman, had Immerzeels plan doorgegaan, en waren de wetboeken en al
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handgeving door in bewaargeving (consignatie), verblijf aan
goede manners of gekozen scheidslieden door uitspraken van
scheidsmannen, enz. (3o).
De code-vertalingen van 1811 zijn zoowel voor Vlaanderen
als voor Nederland van groote beteekenis.
Bij besluit van 15 September 1819 S. 48 had Koning Willem I
bevolen, dat te rekenen van I Januari 1823 in de provincial
Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen
geene andere taal, dan de taal des lands, voor de behandeling
van openbare zaken zou erkend en gewettigd zijn (31). Intusschen
stond het aan alle vrederechters, rechtbanken en rechterlijke
officieren in genoemde provincien vrij, zich reeds voor I Januari
1823 voor alle rechterlijke onderzoekingen, ondervragingen,
debatten en vonnissen van de taal des lands te bedienen, een
vrijheid, waarvan dan ook door vele Vlaamsche gerechten gebruik
gemaakt werd (32).
........,...........■•■■■•••...,

wat daartoe behoort door dezelfde hand vertaald en in dezelfde kunstbewoordigingen ». (Brielwisseling van Mr. Bilderdijk liaet Tydeman, dl. I, blz.
302 : Bilderdijk aan Tydeman, 27 september 1811).
(3o) In 182o werd te Brussel bij J . Mailly uitgegeven : Dictionnaire por-

tatif francais-hollandais des termes de droit les plus usites en matiêre civile ,criminelle et com,merciale, -par Zan magistrat de 1' ordre judiciaire. Deze « Dictionnaire », in werkelijkheid slechts een woordenlijst, werd samengesteld op
grondslag der oorspronkelijke code-vertalingen van 1811. In 1823 verscheen
een Supplement tot den « Dictionnaire », dat bij de verbeterde uitgave dezer
vertalingen aansluit.
(31) De koning behield zich voor, de bepalingen van het Besluit van 15
September 1819 bij bijzonder Besluit uit te strekken tot die plaatsen en gemeenten van Zuid-Brabant (Belgisch Brabant), waar hem bij nader onderzoek zou blijken, dat de Vlaamsche taal de landtaal was, alsook tot die plaatsen en gemeenten der overige provincien, welke te voren met andere provincien vereenigd waren en waar het gebruik der taal verschilde met die der
provincien, waartoe zij in 1819 behoorden (Besluit van 15 September 1819,
art. 6).
(32) COI,ENBRANDER, Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van
Nederland, 1815-1825, nr 539, blz. 593 : advies van Van Maanen aan den

koning, 26 November 1822. — Te Gent rees eenig verzet tegen het Besluit
van 15 September 1819 : 21 advocaten der Gentsche balie verzochten den
koning, de uitvoering van dit Besluit te schorsen tot de afkondiging der nationale wetboeken, die toen werden samengesteld (ibid. nr 538), Van Maanen
gaf echter een afwijzend advies. Het geheele verzoek droeg volgens hem het
kenmerk van een verregaand eigenbelang der supplianten, die uit het oog
schenen te hebben verloren, dat 's konings maatregelen met betrekking tot
de landtaal genomen waren tot het gerief en dus in het wezenlijk belang der
ingezetenen, welk belang zij echter uit een geest van tegenwerking en om hun
gemakswil zouden willen zien opgeofferd.
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Ten gevolge van de invoering der Nederlandsche taal voor
de Vlaamsche gerechten werden de code-vertalingen van 1811
in Vlaanderen algemeen verspreid. Zij bevonden er zich in handen
van alle rechters, rechterlijke ambtenaren en advokaten, op de
kantoren van alle deurwaarders en notarissen. Men mag gerust
zeggen, dat deze code-vertalingen ten grondslag gelegd zijn aan
de toenmalige rechtstaal van Vlaanderen en den weg hebben
gebaand voor verdere ontwikkeling.
Het Burgerlijk Wetboek van den Vlaamschen dichter Ledeganck, dat voor het eerst in 1841 verscheen, is, zooals ik in een
lezing van 1914, tijdens mijn eerste lidmaatschap, in deze Academie aantoonde, grootendeels aan van der Lindens vertaling ontleend.
Ook de Hondt heeft ruim gebruik gemaakt van de codevertalingen van 1811. Dit valt dadelijk in het oog, wanneer men.
zijn Wetboek van Rechtspleging in Strafzaken (33) met Bilderdijks Wetboek van Strafvordering vergelijkt. Aileen heeft de
Hondt, een kun,dig rechtsgeleerde, die de juiste beteekenis der
Fransche rechtstermen kende, deze zorgvuldiger en nauwkeuriger dan Bilderdijk in het Nederlandsch weergegeven, hetgeen
reeds uit den titel van zijn Wetboek blijkt.
En zelfs de officieele code-vertalingen der Belgische Commissie van 1923, alhoewel deze terecht op de thans in Nederland
geldende wetgeving het oog heeft gericht, zullen, ten minste
zijdelings aan den invloed der code-vertalingen van 1811 niet
kunn,en ontkomen.
In Nederland hebben de code-vertalingen van 1811, meer
nog dan in Vlaanderen, hun invloed op de rechtstaal doen gelden.
Uit bovengemelde decreten van 22 Juni en 8 November 181o,
betreffende de afkondiging der wetten, werd afgeleid, dat de hovers
en rechtban,ken in Nederland bevoegd waren, in hun vonnissen
en arresten van de code-vertalingen gebruik to maken. Dit is dan
ook geschied tot 1838, en ten aanzien van het Wetboek van het
Strafrecht tot 1886. In de strafvonnissen werd dientengevolge
doorgaans de Hollandsche tekst der code-bepaling, waarop de
veroordeeling steunde, opgen omen. Zelfs kenden de lagere gerechten weleens voorrang toe aan de Hollandsche vertaling, waar
zit van den Franschen tekst of week (34).
(33) Het Wetboek van Rechtspleging in Straf zaken van DE HONDT verscheen
in I 874 als officieele Nederlandsche vertaling.
(34) Hiertegen kwam echter de Hooge Raad op : wanneer de vertaling
niet nauwkeurig of taalkundig was, moest de rechter zich houden aan den
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Boven, gvven wij naast elkander de met art. 345-349 B. Wb.
overeenstemmkende bepalingen van het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het kmninkrijk Holland, en van den door Mr. J. van der
Linden vertaaldera, « Code Napoleon ». Bij vergelijking blijkt, dat
er tusschen de drib teksten, die van 1809, 1811 en 1838, geen
noemenswaardig verschil bestaat, behalve dan de vervanging
van generatien door geboorten.
Verkeerde of min goede rechtswoorden der code-vertalingen
werden in de na4ionale wetboeken door betere vervangen, b. v.
erfvolging door erfopvolging, afstand der erfenis door verwerping,
opkoming tegen het verstekvonnis door verzet, aanneming of
opvatting der zaak door hervatting van het geding, afstemming
(desaveu) door ontkentenis van gerechtelijke verrichtingen, het
afstaan van rechtszaken door afstand van instantie, opkoming
van een derden persoon door verzet door derden, bedwang bij
aantasting van persoon door lijfsdwang, onverwijlde en onvervankelijke voorziening door kort geding, boedelopschrijving
door boedelbeschrijving, bevel van gijzeling door bevel van gevangenneming, aanduiding (indicie) van schuld door aanwijzing, enz.
Vooral in het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering werd
tat van bewoordingen en woordkoppelingen der code-vertaling
als slecht gekozen of slecht gevormd ter zijde gesteld.
Soms was de code-vertaling niet bruikbaar, omdat de Fransche rechtsinstelling zelve slechts na diepgaande wijziging in het
Nederlandsch recht werd overgenomen. Daarom werd b. v.
afwezigverklaring vervangen door verklaring van vermoedelijk
overlijden, huwelijkscontract door huwelijksvoorwaarde, ongeeigende door onbeheerde nalatenschap.
Uitheemsche woorden, die nog in de code-vertalingen voorkwamen, moesten plaats maken voor goede Nederlandsche, b. v.
oppositie tegen het huwelijk voor stuiting, accessie voor natrekking, beneficie van inventaris voor voorrecht van boedelbeschrijving, actie voor rechtsvordering, executeurs van uiterste willen
voor uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen, testateur voor
erflater, solidair voor hoofdelijk, poenaliteit voor strafbeding,
nul-verklaring voor nietigverklaring, evictie voor uitwinning,
societeit voor maatschap, transactie voor lading (35), royeering
(35 )
Rv. 48.

Dading » wordt reeds vermeld naast transactie door BILDERDIJK,
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eerier inschrijving voor doorhaling, comp pieschap voor vennootschap, instructie bij geschrifte voor bchandeling bij geschrifte, executie voor tenuitvoerlegging, civiek .partij voor bei
leedigde partij (36).
Andere uitheemsche rechtswoorden ginger, echter wes cle
code-vertalingen in de wetgeving van 1838 over. En er werden
zelfs verschillende vreemde rechtstermen in opgenomen, zooals
reclame, incidenteele vordering, preparatoir vonnis, interlocutoir
vonnis, request-civiel, cassatie, arrestant, gearresteerde, geexecuteerde, waarvoor de vertalers van 1811 zuiver Nederlandsche
uitdrukkingen gebruikt hadden.
Waar de vertalingen van 1811 naast de Nederlandsche
uitdrukking nog den vreemden rechtsterm vermeldden, werd
deze laatste in de nationale wetboeken doorgaans weggelaten.
Dit was het geval o. a. met servituten of erfdienstbaarheden,
representatie of plaatsvervulling, collatie of inbreng, reductie
of vermindering, conditioneele of voorwaardelijke verbintenis,
cessie of boedelafstand, novatie of schuldvernieuwing, confusie
of schuidvermenging, presumptie of vermoeden, mandataris of
gemachtigde, fonds tot betaling of provisie, vrijwaring (garantie),
getuigenverhoor (enqueste), verstek (default), het wraken of
recuseeren, gewaarmerkt (geparafeerd), verwijzing of renvooi,
tusschengeschil (incident). Blijkbaar was de Nederlandsche benaming tijdens de codificatie reeds zoozeer in het gebruik doorgedrongen, dat zij door ieder werd verstaan.
Somtijds oordeelde de wetgever van 1838 het evenwel nog
noodig, hetzelfde begrip in het Nederlandsch en het Fransch to
herhalen, b. v. woonplaats of domicilie, compensatie of vergelijking van schuld, beding van straf of poenaliteit.
Uit de code-vertalingen komen ook het Hoogduitsche « daarstellen » en de eigenaardige verbuigingen « des overledenens » en
« des gedaagdens », die aan ons medelid Dr. van Ginneken aanstoot gegeven hebben (37).
Dat de code-vertalingen de bronnen zijn, waaruit de wetgever
van 1838 geput heeft, blijkt wel duidelijk hieruit, dat zelfs vergissingen, in deze vertalingen geslopen, in de nationale wetboeken
zijn overgenomen. Ook voor de wetsuitlegging is dit feit van
belang.
(36) lie ook De Nederlandsche rechtstaal, 's Gravenhage, 1816, dl. I, blz.
23-24.
(37) VAN GINNIKEN, Handboek der Nederlandsche Taal, 1914 ,dl. II, blz.
219. vgl.
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In art. 930 b v. van het Wetboek Napoleon van Mr. J. van
der Linden wordt « donataire » bij vergissing door « donateur »
vertaald, welli'*t een zetfout, en « alienation » door gift in plaats
van vetheemding. Wij lezen nu in de verbeterde uitgave van
1823, dat de foutieve vertaling « donateur » er door « gever »
vervangen werd, terwijl « gift » onveranderd bleef. Op den
Franschen tekst had de verbeteraar van 1823 dus geen acht
geslagen ! En beide vergissingen, gever voor « donataire » en
gift voor « alienation », komen thans nog voor in art. 976, eerste
en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek van 1838 (38).
Een ander voorbeeld : volgens art. 1359 C. c. kan de beslissende eed alleen worden opgedragen « sur un fait personnel a la
partie, a laquelle on le defere ». De vertaling van 1811 en het
Burgerlijk Wetboek, art. 1968,in navolging dezer vertaling hebben
daarvan, gemaakt : « een daad(zaak), welke persoonlijk verricht
is » door dengene, aan Wiens eed de beslissing wordt overgelaten,
alsof de beslissende eed niet kon worden of gelegd omtrent de
daad, door een ander verricht, wanneer zij door dengene, die den
eed aflegt, persoonlijk is waargenomen !
Er kan echter geen sprake zij n. van foutieve vertaling, telkens wanneer de tekst der wetboeken van 1838 van dien der codes
afwijkt. Een afwijking, hoe licht ook, van den Franschen tekst
is integendeel bijna altijd een aanwijzing, dat de Nederlandsche
wetgever ook van den inhoud der Fransche wetsbepaling is afgeweken. Daarom is groote omzichtigheid geboden, wanneer de
Belgische wetgever of wetsvertaler aansluiting zoekt bij de taal
der Nederlandsche wetboeken. Immers, bij overneming eener
in deze wetboeken voorkomende uitdrukking loopt hij gevaar,
met den Nederlandschen tekst ook een stuk Nederlandsch recht
in het Belgische binnen to halen.
De code-vertalingen, van 1811 hebben, en hiermede besluit
ik deze lezing, de bouwstoffen geleverd, waaruit in het algemeen
de taal der wetboeken van 1838 is gevormd, evenals in beginsel
het Fransche code-recht aan den inhoud dezer wetboeken ten
grondslag is gelegd. De nationale wetgever heeft evenwel deze
bouwstoffen geschift, ook oudere bronnen geraadpleegd en door
oordeelkundige verbeteringen de rechtstaal tot een hooger peil
opgevoerd. Daarbij bedenke men dat het vertaalwerk van.
1811 slechts enkele maanden, de codificatie van 1838 daarentegen 24 jaren geduurd heeft.
(38) Vgl. ook art. 10 van Bilderdijks vertaling van het Wetboek der
civiele rechtsvordering met art. 22 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering van 1838.
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BIJLAGEN.
A. N° 3.

Utrecht, den 5 en Augustus 1808.

De Minister van Justitie en Politie.
AAN DEN HEERE MR WILLEM BILDERDIJK.

Wel fzeboren Heer !
De respectieve Commission, belast met het vervaardigen eener nieuwe
manier van procederen, en een plan van Organisatie voor het Justitiewezen
in dit Koningrijk, het adapteren van den Code Napoleon van Holland, en
het ontwerpen van een nieuw Crimineel Wetboek, hebben haren taak volbragt, en haren arbeid aan Zyne Majesteit overhandigd ; Zyne Majesteit
heeft daarna verlangd, dat de Presidenten dier Commission gezamentlijk de
drie ingeleverde ontwerpen zouden overzien, en in harmonie brengen, en
ook dit is reeds verrigt ; — maar Zyne Majesteit verlangt ook nu, natuurlyker wyze, in de gelegenheid gesteld te worden, om dit belangryk werk in
de Fransche taal te kunnen lezen en beoordeelen, en heeft my gequalificeerd.
U Wel Geb. uit Hare naam te verzoeken dezen taak op U te willen nemen. —
Deze keuze van Onzen Koning levert een nieuw bewys op van Hoogsdeszelfs
doorzigt ; en toont, dat Zyne Majesteit Uwe bekwaamheden op de juiste
waarde weet te schatten.
Ik vleye my dus, Wel Geb. Heer! dat U Wel Geb. : zich deze keuze van'
Zyne Majesteit zal laten welgevallen, en eene taak op zich gelieve te nemen,
waar voor in het Ryk niemand beter berekend is dan U Wel Geb., die eene
grondige kennis der beide taalen zo gelukkig vereenigt met eene even zo
grondige kennis van het onderwerp, waar van Zyne Majesteit eene getrouwe
en letterlyke vertaling verlangt ; terwyl Uwe vlyt en gemakkelyke wyze
van werken alle hoop geeft, dat binnen den kortst mogelyken tyd aan het
verlangen van den Koning zal worden voldaan.
Het zal my aangenaam zyn, Wel Geb. Heer ! uw antwoord hierop te
ontvangen, en te vernemen, dat U Wel Geb. zich met de vertaling van dat
werk wel zal willen chargeren; in welk geval ik U Wel Geb. dadelyk een exemplaar daarvan zal doen toekomen.
Het zoude onnodig zyn, hier by te voegen, dat Zyner Majesteit even
zeer Uwen hiertoe besteden vlyt zal weten te belonen, als Hoogst dezelve
Uwe verdiensten heeft weten te apprecieren.
1k verzoeke U WelGeb. te willen aannemen de opregte verzekering myner
zeer gedistingueerde hoogachting.
Wel Geboren Heer !

U Wel Geb. Dienstw. Dienaar,
C. F. VAN MAANEN.
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N° 61.
Utrecht, den ii Augustus 1808.

De Minister van Justitie en Politie.
AAN DEN INURE MR. BILDERDIJK.

Wel Geboren Heer !
Ik make het my tot eenen aangenamen pligt Uw. Geb. mijnen hartelijken
dank te betuigen, voor de bereidvaardigheid waarmede U Wel Geb. zich de
keuze van Zijne Majesteit den koning tot het volvoeren van den zoo belangrijken taak heeft laten welgevallen, en het strekt mij tot een bijzonder genoegen, zulks aan den koning te kunnen melden, niet twijfelende of Zijne Majesteit zal ten hoogsten voldaan zijn over de bereidwilligheid welke U Wel Geb.
in dezen ondangezien de zwakke en wankelende gezondheid welke U Wel Geb.
ongelukkig en bij voortduring schijnt bij te blijven, betoond heeft om aan
het zoo w(1 geplaatst vertrouwen van Hoogstgedachte zijne Majesteit te
zullen beantwoorden.
1k neme thans de vrijheid, Wel Geb. Heer, de in mijne vorige Missive
bedoelde ontwerpen aan U Wel Geb. te doer toekomen, bestaande in de hiernevensgaiande Drie boekdeelen, als het ontwerp van een Crimineel Wetboek,
de Code Napoleon voor Holland geddapteerd, en het plan van organisatie van
de Regterlijke magt en mauler van Procederen, zoo als dezelve door de Commissie tot herziening van die wetboeken, aan Zijne Majesteit den Koning zijn
aangeboden geworden.
lk voege nog hierbij, Wel Geb. Heer, mijne hartelijke wensch voor eene
spoedige en volkomene herstelling van Uwe, in zooveele opzigten, dierbare
gezondheid, en gebruike tevens deze gelegenheid om U Wel Geb. de verzekeringen van myne ongeveinsde Achting aan te bieden
De Minister voornoemd
bij Absentie van Zijne Exellentie.

De Secretaris Generaal.
BRAKEL

Helmontiana IV
DOOR

Prof. Dr. ALB. J. J. VAN DE VELDE,
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie van Belgie.

In mijne Helmontiana III (I) gaf ik een bibliographische
lijst der werken van van Helmont vader en zoon, waarover ik
inlichtingen had kunnen vereenigen. Ik ben thans in de gelegenheid die lijst to volledigen, dank aan de welwillendheid van den
heer G. Bonhomme, bibliothecaris van de Universiteit Luik en
den heer De Born., conservator van de Hoofdbibliotheek der
Stad Antwerpen ; ook kon ik eenige werken verder lezen en bestudeeren. In deze aanvullende lijst beteekent BG Bibliotheek
der Universiteit Gent, B Lg = Bibliotheek der Universiteit Luik,
BA = Hoofdbibliotheek der Stad Antwerpen.
1621 De Magnetica vulnerum curatione : BA.
1624 Supplementum de Spadanis fontibus : B Lg.
163 4 Propositiones notatu dignae : B Lg.
1648 Ortus medicinae : B Lg.
1652 Ortus medicinae : B Lg, BA.
1655 Ortus medicinae : BA.
166o Dageraed, Rott. : B Lg, BA.
1667 Ortus medicinae : B Lg.
1670 Euvres, Lyon : B Lg.
1682 Opera omnia : BG.
1683 Aufgang der Artzney-Kunst : BG.
I 707 Opera omnia : B Lg, BA.
1916 Kurtzer Entwurff des eigentlichenNaturalphabets der Heiligen
Sprache 1667 : Zentralbl. Experim. Phonetik 1916.

In deze vierde Helmontiana beschrijf ik de werken van
van Helmont 1621, 1624, 1634, 1652, 1682, 1683, 1707 en, 1916/
1667.
(I) Verslagen en Meded. Kon. VI. Acad. 1929, 857-879. Cf. Ook : Hel-

montiana I en II, Ibid., 1929, blz. 453-176 en 715-737.

- 1 10 –

[1621 HELMONT] Joan. Bapt. Helmontii, De Magnetica vulnerum curatione. Disputatio, Contra opinionem D. Joan Roberti, Presbyteri de Societate
Jesu, Doctoris Theologi, in brevi sua anatome sub censurae specie exaratam.
Parasiis, Apud Victorem le Roy, in area Palatii e regione Controrolatus
Cancellariae. MDCXXI. (16.2 X 10.3 cm., 8 lim + r38 blzz., Hoofdbibl. Stad.
Antwerpen) (2).

In Ortus Medicinae en in Opera omnia maakt dit stuk deel
uit als tractaat n r 15, van het Supplementum en behelst 174 paragrafen. Alhoewel uit Leuven 1620 gedagteekend, verscheen het
boek in 1621 te Parijs, waarschijnlijk zonder voorkennis van den
schrijver. Alzoo kon men hem voor de door hem uitgesprokene
denkbeelden gemakkelijker vervolgen.
Het boekje van 1621 begint met een voorrede van den drukker tot den lezer, en een voorrede van den schrijver.
Onder de verhandelingen van den schrijver is het zeker een
der zwakste, en men snag veronderstellen dat hij het zelf voelde,
daar hij er via aan dacht het in het licht te zenden. Daar ontwikkelt hij zijne meening dat de dierlijke magnetismus de verklaring verstrekt van al de buitengewone verschijnselen, zooals
de genezing door de relikvvieen, de invloed van de heksen.
[1624 HamoNT] Supplementum de Spadanis fontibus. Authore Joanne
Baptista Helmontio Belga, Medico Hippocratico et Hermetico. Leodii, Excudebat Leonardus Streel, Typographus juratus. Anno MDCXXIIII. (r5 X
9. 4 cm., 64 blzz., Bibl. Univ. Luik) (3).

J. B. Helmontius, die zich «Belga, Medicus » en « Philosophus
per ignem » noemt, aldus Vlaamsche geneeskundige en scheikundige, draagt zijn, boekje op aan den aartsbisschop van Keulen,
keurprins Ferdinand. De tekst, met zijne 6 paradoxa en zijn
paradoxum numerocriticum, were later door de verschillende uitgaven van Ortus medicinae en van Opera Omnia, in het Supplementum letterlijk opgenomen, waar het overzicht met nummers
volledigd were.
[1634 HELMONT] Joannis Baptistae Helmontii medic'i et philosophi per

ignem propositiones notatu dignae, depromptae. Ex ejus disputatione de
Mag : Vulnerum curatione. Parisiis edita. Additae sunt censurae celeberrimorum, tota Europa, Theologorum, et Medicorum ex Autographis optima
fide descriptae. Leodii, Typis Joannis Tournay, sub signo Sancti Augustini
1634. Superiorutu permissu. (i8 x r 4 cm., o blzz., Bibl. Univ. Luik) (4).
(2) Cf. Helmontiana II, blz. 720.
(3) Cf. Helmontiana II, biz. 722.
(4) Cf. Helmontiana II, olz. 722.

Opsonnning der 24 stellingen die door de vijanden van T. B.
van Helmont werden opgesteld om vervolgingen tegen hem te
kunnen inspannen. Het stuk draagt de lijst der uitgesproken
oordeelen vanwege theologen en medici nit Belgie, Frankrijk,
Duitschland, Spanje, Italie, Leuven, Lotharingen. Het is na
bet verschijnen van dit stuk dat het geding tegen van Helmont
in zijn scherpe periode trad, en dat hij op 4 Maart 1634 in de
gevangenis werd geworpen. Het dient herinnerd te worden dat
de aartsbisschop van Mechelen de strengheid van het gevangenschap zocht te verminderen, met van Helmont de toelating te
geven, vanaf 6 Maart 1634, in het klooster der Minderbroeders
te Brussel te verblijven, en vanaf 17 Maart 1634 tot 1636 in ziin
eigen huis, dat hij niet zonder toelating moat verlaten.
[1652 HELmoNT] Ortus medicinae. Id est initia physicae inaudita. Progressus medicinae novus, in morborum ultionem, ad vitam longam. Authore
Joanne Baptista van Helmont, Toparcha in Merode, Royenborch, Oorschot,
Pellines, etc. Edente Authoris Filio, Francisco Mercurio van Helmont, Cum

ejus

Praefatione ex Belgico translata. Editio nova, cunique locupletiori
Rerum et Verborum Indice, pro illa Venetiis nuper excusa, multam partem

adauctior reddita et excornatior. Amsterodami, apud Ludovicum Elzevirium,
CID I-Jc LIT (19,5 X 14,8 cm., 32 lira + 89 1 blzz. + index, Bibl. Univ.
Luik, Hoofdbibl. Stad Antwerpen) (5).

Het boek, versierd met dezelfde portrettenplaat als de Dageraad, wordt als volgt verdeeld :
Verbo ineffabili... (inleiding van J. B. v. Helmont). Amico
lectori... (inleiding van F. M. v. Helmont). Index tractatuum.
Reeks van 67 verhandelingen, blzz. I tot 422. Tractatus de morbis,
met 27 deelen, blzz. 423 tot 544. Supp/ementum met 20 verhandelingen, waaronder De Spadanis iontibus en De magnetica vulnerum curatione,blzz. 545 tot 648. Opuscula medica inaudita, vier
stukken, blzz. 649 tot 894, Index rerum et verborum.
Het exemplaar van de Hoofdbibliotheek der Stad Antwerpen draagt de inlichtingen dat het H. J. Rega heeft toebehoord,
en dat de tekst verschcidene aanteekeningen van zijn, hand bevat.
Onder die aanteekeningen heeft Rega op blz. 14 geschreven. dat
J. B.van Helmont op 3o Dec. 1644 overleed op 70-jarig leeftijd,
en dat hij geboren werd in 1578. Ik herinner hier dat ik in mijne
l e mededeeling (6) zeide : « geboren, volgens zijn eigen getuigenis
(5) Cf. Helmontiana II, blz. 734.
(6) A. J. J. VANDEI.TELDE, lielmontlana 1, Versl. en Meded. Ron. Vi.
Academie 1929, 1)1. 433.
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in 1577, en volgen,s de doopregisters van de parochie S t Gudula
te Brussel in 158o ». In zijne studie over van Helmont kom.t onze
Collega J. CUVELIEE (7), na eene reeks geschiedkundige veronderstellingen, tot het besluit dat de geboortetijd 12 Januari 1759
moet zijn.
H. j. Rega leefde tusschen 1690 en 1754, was medicus en
hoogleeraar te Leuven. De tekst op blz. 14 van Ortus medicinae
schijnt hem getroffen te hebben. : « Anno autem 1594, cursum
Philosophiae absolveram qui erat mihi decimus septimus »; indien
Rega op dezelfde wijze berekent, en indien decimus septimus
het jaar (annus) bedoelt, dan hesluit ik zooals hij, 1577 oude
still, of 1578 nieuwe still. Maar waarom schrijft Rega, Diet
alleen op blz. 14, doch ook op de 1 e blz. van de voorrede van Fr.
M. van Helmont : « obiit anno aetatis 7o », na op de twee plaatsen
het getal 67 uitgeschrapt te hebben ?
Wist Rega dat 1644 J. B. van Helmont bij zijn overlijden
7o jaren oud was ? Dan zou J. B. Van Helmont in 1574 moeten
geboren zijn, en dan zou kunnen begrepen worden dat in 1594,
niet zijn « decimus septimus » annus was verloopen, maar wel
zijn dito cursus. Verder zou het ook te begrijpen zijn dat hij in
hetzelfde jaar 1594, als hij niet 17, maar 20 jaren oud was, een
leergang van chirurgie te Leuven, gaf of misschien herhaalde ;
men leest. op blz. 833 in Tumulus pestis : « Anno 17 meae adolescentiae praelegebam lectiones chirurgicas in Collegio Medicorum Lovanii, a Professoribus Thoma Fyeno, Gerardo de Villeers,
et Stornio constitutus. Eheu p raesumsi docere, quae ipse nesciebam. »
Met goede reden zegt Cuvelier dat die zeventien jaren meer
dan eens op onbegrijpelijke wijze van Helmon,t hebben, geplaagd
en hij herinnert (8) dat nog aan, eene andere plaats van de Ortus
waar er weder spraak is van 17 of 18 jaren. Ik ben het volkomen
eens met Cuvelier, als hij zegt dat « van Helmont met de jaartallen een beetje overloop ligt, » maar ik begin te twijfelen, na
de aanteekenin,gen van de hand van Rega gezien te hebben,
of wij de zekere overtuigigng kunnen behouden dat het geboortedatum «voortaan op ix of 12 Januari 1579 vastgesteld moet zijn,»
[1682 HELMONT] Joannis Baptistae van Helmont, Toparchae in Merode,
Royenborch, Oorschot, Pellines &. Opera Oinuia. Additis his de novo Trac(7) J. CUVEUER, Rond J. B. van Helmont's uurgelijken stand, Ibid. ,
193o, blz. lot.
(8) euv4InR, Op. citat., blz. rot.
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tatibus aliquot posthumis ejusdem authoris, maxime curiosis pariter ac
perutilissimis, antehac non in lucem editis ; una cum indicibus rerum ac
verborum ut locupletissimis, ita et accuratissimis. Francofurti, Sumtibus
Johannis Justi Erythropili. Typis Johannis Philippi Andreae. MDCLXXXII.
(19 X 15,1 cm., 38 lim + 765 blzz. + index verum et verborum + 16 lim
x 275 blzz. + index rerum, Bibl. Univ. Gent Me 64881).

Op eene titelplaat rechtover den titel treft men de gelaatsbeelden der beide Helmont's met de 8 schilden van Helmont,
Bauw, Stassart, Renialme, Ranst, Vilain, Halmale en Merode ;
in het midden der bladzijde « Johannis Baptistae van Helmont
Toparchae in Merode, Royenborch, Oorschot, Pellines, etc. Opera
omnia tam antehac prodita, quam jam prodeunda adornata
judicibus accuratissimis ac locupletissimis Francofurti apud
joh. justum Erythropilum onderaan een prentje met een natuurzicht waarop planters, een meer met dolphijnen, een dorp, een
vulkaan en de zon, met een alchemist rechts en drie kleine
mijnwerkers aan de opening van een bergholte werkende.
Het boek bevat de reeks der gewone verhandelingen van
J. B. van Helmont, de Tractatus de morbis, het Supplementum,
waaronder de Spadanis lontibus, daarna met afzonderlijke pagineering : Opuscula medica inaudita, waaronder De lithiasi, De
jebribus, Scholarum humoristarum passiva deceptio ac ignorantia,
Tumulus testis.
In Helmontiana II (9) heb ik Ortus medicinae 1655 beschreyen, waarvan ik vaststelde dat de tekst gansch dezelfde is als
in de eerste uitgave van Ortus medicinae in 1648. Tusschen Opera
Omnia en Ortus medicinae bestaan er slechts enkele verschillen.
Tusschen de voorrede aan Amico lectori en het Index tractuum, bevindt zich in de Opera een Explicatio verborum, op 2
blzz., waarin de volgende uitdrukkingen worden uitgelegd :
liquor alkahest, archeus, bias, duelech, gas, magnale, magnum,
oportet, leflas, zenexton, pulvis vigonis, elementum ignis Veneris,
aqua chrysulca, aurum horizontale, diaceltatesson, relolleum. Dezelfde lijst kornt echter voor in [1644 Helmont] Opuscula medica
inaudita (io) en op de laatste bladzijde van Ortus medicinae 1655.
De verhandeling De Magnetica vulnerum curatione die voor
J. B. van Helmont tot zulke groote moeilijkheden, tot vervol-

(q) Verslagen en Meded. Kon. Vl. Acad. 1929, blz. 734.
(1o) Coloniae Agrippinae. Zie lijst Helmontuout II, Versl. en Meded.
Kon. Vl. Acad. 1929, blz. 726.
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gingen en opsluitingen, aanleiding gaf (II) bevindt zich in zijn
geheel in de Opera 1682, blzz. 70o tot 733, evenals in Ortus 1655,
blzz. 454 tot 475. De twee teksten zijn dezellde ; het eenig verschil
dat ik treffen kon is de indeeling aan het hoofd der verhandeling,
174 deelen in Opera, 173 in Ortus het verschil bestaat alleen
in het nummeren tusschen 59 en 63 in Opera (blzz. 714 en 715),
en in Ortus (blzz. ^463 en 464).
Aldus geraken wij tot Arbor vitae, het laatste der stukjes,
eindigende op blz. 487 in Ortus, op blz. 752 in Opera. Doch in
Opera komt nog, blzz. 753-765 het volgend stukje
Sequitur Tractatus novus posthumus, cornmunicatus ab authoris
filio, Francisco Mercurio van Helmont ; de Virtute magna verborum
ac rerum.

dat op mijne lijst der Helmont's werken niet voorkomt (12).
Daarna komt een zeer uitvoerige alphabetische lijst van
taken, op 72 ongepagineerde bladzijden die in Ortus ook voorkomt, doch na de Opuscula medica inaudita.
De Opuscula verschijnen in de Opera zonder bijzondere
nummering van uitgave :
[r682 HEtimoNT] Joannis Baptistae van Helmont, Toparchae in Merode,
Royenborch, Oorschot, Pellines &. Opuscula medica inaudita. I. De lithiasi.
II. De febribus. III. De humoribus Galeni. TV. De peste. Editio omnium
accuratissima. Adornata pariter indice rerum ac verborum copiosissimo.
Francofurti, Sumptibus Johannis Justi Erythrophi. Typis Johannis Philippi
Andreae. MDCLXXXII. (19 x 15,1 cm., 16 lim. + 275 blzz. + index, in
Opera omnia 1682, Bibl. Univ. Gent Mc 64881).

Evenals in Ortus, treft men hier opvolgentlijk het Latijnsch
artigalenisch gedicht van Doctor Jan Walhorn (13), de opdracht
aan Casparus Uldaricus van Hoensbroeck geteekend J. Baptista.
van Helmont, Bruxellae, 6 kal. Octobr. 1643 (14), en een voorrede aan den lezer.
De verhandeling De Lithiasi met zijne 9 hoofdstukken behelst
bladz. tot 92 en krijgt een bijzonder titelblad, in Ortus ook
aan wezig :
Doctrina inaudita, De causis, modo fiendi, contentis, radice, & resolutione Lithiasis. Itemque De sensu, sensatione, dolore, insensibilitate, stu(II) Zie Helmontiana
720 ;

Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad., 1929, blz.

Helmontiana III, Ibid., 1929, blz. 877.
(12) Helmontiana III, Op. citat., blz. 877.
(r3) Zie Helmontiana II, Op. citat., blz. 725.

(14) Hetgeen wel overeenkomt met de vaststellingen van J CuvELIER,
dat J . B. van Helmont in dien tijd in Brussel leefde en aldaar overleed, Versl.
en Meded. Kon. Vl. Acad., 1930, blz. tor.
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pore, motu, immobilitate. Prout De morbis hujus classis, Caduco, Apoplexia,
Paralysi, Spasmo, Comate, &, Nova & paradoxa hactenus omnia. Tractatus
tam Physico, & Medico, quam Spagyro utilis ; miseris autem utilissimus.
Autore Johan, Baptista van Helmont, Bruxellense.

In Ortus 1655 heeft Febrium doctrina een bijzonder titelblad
met de melding van een 5 e uitgave, in Opera 1682 geen bijzonder
titelblad ; de verhandeling met zijne 17 hoofdstukken bedraagt
de blzz. 93 tot 154.
Noch in Ortus 1655, noch in Opera 1682 krijgt Scholarum
humoristarum passiva deceptio atque ignorantia een bijzonder
titelblad; de verhandeling bedraagt blzz. 155 tot 200 en eindigt
met het volgend gedicht :
In Argumentum
Libri sic hisit Poeta contra Humoristas Christiani
Sanguinis sitibundos.
Quid multis fidis Medicis, Dux optime ? multum est
Si fidas uni : caetera turba nocet.
Nonne vides toto vacuari corpore venas ?
Hic secat, hic writ ; crescit ab arte malum :
Quisque aliquid gipsi Galleni consulit : omnes
Oppugnant unum corpus, & arte necant.
Induperatorem medicorum turba peremit ;
An Medicos medicam credis habere manum ?
Sanguine Belga fuit Princeps, medicatur Ibero
Turba modo : Belgas non juvat iste modus.
Pauca dabo tumulo : Jacet hic Dux optimus , in quem
Nil potuit Mars, dum corpore sanguis erat.
Quod Mars non potuit, Medici potuere secando :
Sic May ors ipso sit minor Hippocrate.

En eindelijk het belangrijk stuk over de pestziekte op blzz.
()I tot 275 met het titelblad :
Tumulus pestis. Lector, titulus quern legis, terror lugubris, foribus
affixus, intus mortem, mortis genus, & hominum nunciat flagrum. Sta :
& inquire, quid hoc ? Mirare. Quid sibi vult Tumuli epigraphe Pestis. Sub
anatome abii, non obii : quam diu malesuada, invidia Momi, & hominum
ignara cupido, me fovebunt. Ergo heic Non funus, non cadaver, non mots,
non sceleton, non luctus, non contagium. Aeterno da gloriam. Quod Pestis
jam desiit, sub Anatomes proprio supplicio.

I16 —
In Ortus 1655 komt Tumulus pes;is als 5 e uitgave voor, in
Opera 1682 zonder aanduiding daaromtrent.
Een Index serum betreffende de 4 verhandelingen, op 43
ongenummerde biadzijden, eindigt het boek.
De Opera omnia 1682 bevatten aldus de uitgaven van de
volgende werker, ook in 1682 to Frankfurt afzonderlijk vetschenen
De magnetica vulnerum curatione, blz. 700.
Supplementum de spadanis fontibus, blz. 644.
Opuscula medica inaudita, blz. 1.
[1683 Ha* )NT] Aufgang der Artzney-Kunst. Das ist : Noch wie erhOrte
Grund-Lehren von der Natur, zu einer neuen Beforderung der Artzney-Sachen
so wol die Krancheiten zu vertreiben alsein langesLeben zu erlangen. Geschrieben von Johann Baptista von Helmont, auf Merode, Royenborch, Oorschot,
Pellines, u. Erbherzn. Anitzo auf Beyrahten dessen Herrn Sohnes, Herrn H.
Francisci Mercurii Freyherrn von Helmont. In die Hochteutsche Sprache
abersetzt in seine rechte Ordnung gebracht mit Beyfilgung dessen was inder
Ersten auf Niederlândisch gedructen Edition genannt Die Morgen-ROhte.
Mehr, oder auch anders als in der Lateinischen durchgehends, wie auch mit
einem ehmals ausgelassenen Tractat von der grossen Krafft der Worte und
Dinge, aus dem geschribenen vermehret, von alien in alien Editionen eingeschlichenen Fehlern gereiniget, und mit deutlichen Anmerckungen, so zu
einem gnugsamen Schhissel aller dunckeln Orte dienen kiinnen, erlAutert :
,Saint einer neuen Vorrede, darinnen ein kurzer Entwurff alter Helmontischen
Kranckheiten. und Artzenyen : wie auch einem vollstandigen Register. Sulzbach, In Verlegung Johann Andreae Endters Sel. Sane. Gedruckt bey Johann
Hoist. Anno MDCI,XXXIII (33 X 20,7 cm, 2 titeiprenten, 32 lim 1270
blzz. + Register in 59 ongepagineerde blzz., Bibl. Univ. Gent Mc 65001).

Dit zeer merkwaardig boek werd, als gevolg van den wensch
in Helmontiana III uitgedrukt (15),tot mijn groote vreugde door
de Gentsche Universiteitsbibliotheek op mijn voorstel aangeschaft. Het begint mct een schoone titeiprent van Joh. Jacob
de Sandrari, dat door de volgende verzen wordt uitgelegd
Erkldrung des Kupffer-Tituls.
Es hat die Artzney-Kunst sich aus der Welt verlohren,
und unter dem Gestein in eine Grufft versteckt ;
da dicke Finsterniss viel blinde jungen heckt ;
Und wider alles I,iecht die Nacht sich selbst verschworen.
(15) Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad., 1929, biz. 857.

Galen zwar wolt hinein ; doch war er nicht erkohren,
mid fiel gleich fornen an zur Erden ausgestreckt.
So war auch Avicenn hierzu nicht aufgeweckt.
Bombast von Hohenheim der schien hierzu gebohren ;
Drang mit der Fackel durch, biss en den Grabes-Stein :
Doch must er da for Dampf in kurtzer Zeit ersticken.
Von Helmont trat ihm nach und wolte kliiger seyn ;
begunt und Aberall viel Wunder zu erblicken.
Doch weil das Liecht zu kurtz, must' er sich anders fassen,
Und fieng von oben an das Liecht hinein zu lassen.

Bij bet graf van de geneeskunde vallen. Galenus, Avicenna,
Theophrastus, de mannen van de verouderde gedachten neer,
terwijl Helmont van omboog, waar proefondervindelijk wordt
gewerkt, het Licht ontvangt.
De tweede titelprent is een schoon portret Ai an J. B. van
Helmont, met de melding : s geboh. A 0 1578, gestorben 3o Dec.
A o 1644 ». (i6)
De vertaler noemt zich niet ; in zijne voorrede, die op 2
blzz. het werk begin t, verwittigt hij dat J. B. van Helmont
eerst had gedacht zijn vol l edig werk in het Nederlandsch to schrijven en dat reeds een groot gedeelte was gereed. Toen had hij een
werk van minder omvang opgesteld, dat in 1659 en 166o onder
den titel Dageraad (i7) verscheen.
De Duitsche uitgave is geen eenvoudige vertaling van de
verhandelingen in Ortus medicinae of in Opera (mnia, doch wel
eene bewerking waarin deze tractaten met den tekst van den
Dageraad op de gepaste plaatsen verschijnen. Aldus vindt men
b.v. op blz. 259, bij het begin van de 29 e verhandeling, dezelfde
woorden als in den Dageraad over de verteering in het menschen.lichaam ; op blz. 671 komt over den wijnsteen de vertaling van
den overeenstemmenden tekst nit den Dageraad, blz. 143 ; de
vertaler duidt zorgvuldig de bronnen aan, door de vermelding
Niederl.
Op de 2 volgende bladzijden komt in het Duitsch, dezelfde
opdracht aan God, als deze in het Vlaamsch in den Dageraad
en deze van de Opera omnia 1682, waarop nu een 2 e voorrede,
(i6) Over het geboortejaar, vermeldt van Helmont zelf in Ortus medicinae, 1655, blz. 1 1 : « Anno 1594.... qui erat mihi decimus septimus. » (Helmonhana Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad., 1929, blz. 453). CuvELIER bewijst (Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad. 193o, blz. I o 1 ) dat van Helmont op
II of 12 Januari 1579 geboren werd.
(17) Helmovtlana I, Versl. en Meded. Kon. V1. Acad., 19-29, blz. 453.

I,
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« Andere Vorrede » op 12 blz. volgt : de vertaler, nog altijd ongenoemd, geeft daar een volledig tabellarisch overzicht van het
geneeskundig stelsel van J. B. van Helmort.
De V erzeichniss der Tractaten bedraagt de zes volgende
bladzijden met verwijzing naar de teksten : 32 verhandelingen,
waarna de 4 verhandelingen over de koortsen, de onwetendheid
der scholen, den steen en de pest, waarna de 32 e verhandeling
wordt voortgezet tot de laatste, de 55 e over het lang leven.
Daarna op 4 blzz. treft men een alphabetische Latijnsche
lijst aan van de titels der verhandelingen met de Duitsche vertaling, en op de 2 volgende blzz. eene 3 e voorrede, de letterlijke
Duitsche vertaling van het stukje dat J. B. van Helmont onder
den titel « Aen de Oeffenaers der Geneeskonst » aan de lezers
van den Dageraad toericht.
De pagineering met blz. 1 begint met een lang Duitsch gedicht in 15 stukken, waarin Jan Baptiste van Helmont als de
verlosser der geneeskunde tegenover Hippocrates, Galenus en
de anderen wordt gesteld. Dit gedicht wordt geteekend D. S. v. A.,
wellicht de vertaler zelf.
Op verscheidene plaatsen, b.v. op blzz. 107, 146, 190, geeft
de vertaler zijn eigene opmerkingen ; op blz. 124 wordt een, nieuw
figuur gebracht, dat in de Opera niet voorkomt. Pit alles belet
niet dat de vertaler de gedachten van van Helmont aanneemt
en verdedigt, namelijk de Logica inutilis, de ijdelheid van de
natuurkunde van Aristoteles en Galenus, « dass Aristoteles in
der Lehre von der Natur bissweilen lachenswerth sey, bissweilen
sick auch wiederspreche D.
Wij hebben gezien dat zekere verhandelingen niet stelselmatig in dezelfde orde verschijnen als in de Opera en in de Ortus.
Aldus treffen wij blzz. 75 tot 94 de Zugabe von den Sauer-Brunnen
zu S5aa, terwiji het Supplementum De Spadanis fontibus in de
Opera op blzz. 644 tot 663 zich bevindt.
In het midden van de 32 e verhandeling, over wijnsteen,
treft men, van blzz. 293 tot 664 de Duitsche vertaling der Opuscula niedica inaudita, met het volgend bijzonder titelblad :
Johann Baptista von Helmont auf Royenborch, Pellines, u. ErbHerrn. Vortrab, Das ist Etliche vor aus gegangene eintzele Wercklein,
ehe er das grosse Haupt-Werck von der Artzney-Kunst vollendet. Nemlich : I. Von den Piebern, II. Von den Humoren oder Leibes-Feuchtigkeiten des Galeni, III.Von dem Stein, IV. Von der Pest. Welche umb
der Orduung der darinnen enthaltenen Materien willen ; nach Gutbefinden des Autholis selbst dem Leser zum besten hier eingeschoben
worden.
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Daarop komt tot aan het einde de verhandelingen over den
wijnsteen.
Op blz. 699, wordt de volgorde opnieuw gewijzigd ; de vertaler slaat de volgende hoofdstukken in de Opera tusschen blz.
245 en 384 gelegen over : Custos errans, Imago mentis, Demens
idea, Sedes animae, A sede animae ad morbos, Jus duumviratus,
Mentis Complementum, Scabies et ulcera Scholarum, I gnati actio regiminis, Duumviratus, Tractatus de anima, Distinctio mentis
a sensitiva anima, De animae nostrae immortalitate, Nexus sensitivae et mentis, Asthma et Tussis, Latex humor neglectus, Cauterium,
Volupe viventium morbus antiquitus 75utatus, et Pleura turens.
Op blz. 699 wordt aldus overgegaan tot de drie beginselen der
Alchymisten, welke verhandeling in de Opera op blz. 384 voorkomt. Daarop volgt de verhandeling De flatibus van Opera blz.
398 als von den Blahungen, en dan blz. 738 herneemt de vertaler
de volgorde der Opera blz. 247 met Custos errans, of Der irrende
Wachter. De orde van de Opera wordt nu niet meer gevolgd,
zooals nit volgend. overzicht blijkt
AUFGANG DER ARTINEV-KUNST.
35. Irrende Wachter
36. Feuchtigkeit des Geblutes
37. Thorheit des Catarrhen
38. Engbrustigkeit und.
Husten
39. Fontanellen
40. Zipperlein
41. Steitenstechen
42. Eignen Herrschaft
43. Seele
44. Sitz der Seelen

blz. 738
blz. 747
blz. 754

OPF;RA.
38. Custos errans

p.

53. Latex humor

P . 358

59. Catarrhi deliramenta

P. 410
P- 342
P- 365
P. 370
P. 376
P - 313
P - 272

52. Asthma en tussis
Cauterium

blz. 781
blz. 797
blz. 802
blz. 8o8
biz. 815
blz. 829

55.
56. Pleurafurens
46. Ignota actio
41. Sedes Animae
42. A sede animae

blz. 835

43. Jus duumviratus

45. Zweyherrige Regiment

biz. 841

id.
46.
47. Seelen oder Gemuth
48. Unsinnigkeit
49. Essen and Trincken
50. Kratze der Schulen
51. Kranckheit
52. Wassersucht
53. Rache der Hurnolisten
54. Von den Kranckheiten

blz. 853
blz. 857
blz. 883
biz. 893
blz. 897
1 , 1z. 904
blz. 925
blz. 933
blz. Q43

7 Duumviratus

48. 5o, 51 39, De anima, enz.
40. Demens Idea
6o. Victus ratio
45. Scabies Scholarum
63. 64, Praefatio, enz.
65. Ignotus hydrops
66, 67. Humoristarum
enz.
vindict
Tractatus de morbis

245

P. 278
P. 284
325

P. 329
P. 262
P. 430
P. 303
P- 460
P. .182
P- 496
p. 502

- 120 -

Op gelijke wijze worden de boeken Von den Kranckheiten,
blzz. 943 tot 1140 in 24 hoofdstukken en V om langen Leben,
blzz. 1141 tot 1261, in 22 hoofdstukken, met de hoofdstukken
van de Opera in een nieuwe, ja zelfs verbeterde volgorde gebracht,
zoodanig dat men mag zeggen dat de Duitsche uitgave een rationeele bewerking der verhandelingen uitmaakt die in de Latijnsche
uitgaven wat wild en soms ongepast op elkander volgen.
Het lijvig boek eindigt met een zeer uitvoerig alphabetisch
register van zaken.
Evenals voor Opera omnia kunnen wij pier, als verschenen
to Sulzbach in 1683, de Duitsche uitgaven van afzonderlijk verschenen verhandelingen noemen :
Von der Magnetischen Cur der Wunden, blz. 1003.
Von den Sauerbrunne'i zu Spaa, blz. 75.
Von den Fiebern, von dem irrthum der Schulen von den vier Humoren,
vom Stein, das Grab der Pest, blz. 299.
[1707 HELmoNT] J ohannis Baptistae van Helmont, Toparchae in Merode,
Royenburg, etc. Opera omnia, novissima hac editione ab innumeris menclis
repurgata, et indice rerum ac verborum locupletiori instructa, Una cum introductione atque clavi Michaelis Bernhardi Valentini, Haereditarii in Dirshrot. Phil. et Med. Prof. P. Gisseni, Archiatri Hasso-Darmstatini, Praesidis
in S. R. I. Acad. Nat. Cur. Adjuncti, Regiae Prussiacae Societ. Scientiarum.
& Recup. in Italia Collega. Cum Gratia & privil. Potentiss. Reg. Poloniae
& Elect. Saxoniae. Ex Bibliopolio Hafniensi Hieronymi Christiani Paulli,
Anno 1707. (2,o,1 x r6 cm., 54 lim. + 765 blzz. + index rerum et verborum.
+ 16 lim. + index rerum. Bibl. Univ. Luik.)
.

Rechtover den titel dezelfde titelplaat als in de uitgave
van 1682, alleen met de vervanging van, « Apud Joh. justum
Erythropilum » door « Apud Hier. Christ. Paulli » onder de gebleven aanduiding « Francofurti ».
Het werk bedraagt eene Introductio, een Latijnsch gedicht
v an Justus Fridericus Dillenius, gedagteekend Giessen 1706,
een tweede Latijnsch gedicht van Joh. Melchior Verdris uit
Giessen, de rede Verbo ineffabili, de voorrede aan den lezer van
Fr. Mercurius van Helmont onder den vorm van de levensschets
van J. B. van Helmont, eene uitlegging van woorde op 6 blzz.
De verhandelingen bevinden zich in dezelfde orde als in
de uitgave van 1683, en op dezelfde blzz. gebracht, aldus :
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De reeks van 67 tractaten, op blzz. I tot 501.
De tractatus de morbis met 27 deelen, op blzz. 502 tot 643.
Het supplementum met 21 deelen, op blzz. 644 tot 753.
De opuscula medica inaudita, op blzz. I tot 275.
Het eenig verschil met de uitgave van 1682 berust dus in
de inleiding van het werk.
[1916 HELM0NT] Franz Mercurius van Helmont, Kurtzer Entwurff
des eigentlichen Naturalphabets der Heiligen Sprache (1667). Neudruck
besorgt von Wilhelm Vietor, Fischer's Medicinische Buchhandlung Berlin
W62. L. Friederichsen & C o Hamburg 1916. (23,8 X 15,4 cm., Uit Phonetische Bibliothek herausgegeben von Prof. Dr. IA ilhelm Vietor. In Intern.
Zentralbl. Experim. Phonetik Vox, 1916, Heft 3 (1-32 blzz.), Heft 4 /5 (blzz.
32-48), Heft 6 (blzz. 4 8-64) ; 1917, Heft I (blzz. 65-86).

Deze herdruk werd mij door Prof. Scharpe vriendelijk medegedeeld.
In zijne inleiding vermeldt Vietor de vroegere opzoekingen
van Broeckx over Fr. Merc. van Helmont. Broeckx spreekt echter
niet van een Duitsche vertaling van het Latijnsch werk dat ook
in 1667 te Sulzbach onder formaat in-I2 verscheen. Twee Duitsche
exemplaren en een Latijnsche tekst bevinden zich in de Stadsbibliotheek te Hamburg.
Met een titelplaat en den volgenden titel begint de herdruk :
« Kurzer Entwurff der Eigentlichen Natur-Alphabets der Heiligen
Sprache : Nach dessen Anleitung man auch Taubgebohrne verstehend and redend machen kan. Aus Liecht gegeben durch
F. M. B. V. Helmont. Suitzbach. Bey Abraham Lichtenthaler,
Anno MDCLXVII. »
Het boek wordt aan Pfaltzgraaf Christiaan August opgedragen. Na een lange voorrede vindt men, het overzicht van, den
inhoud « des gan,zen Bachleins » : het l e deel is eene voorbereiding
in 5 gesprekken, het 2 e deel is de verklarin,g van het natuuralphabet in het 6 e gesprek, het 3 e deel handelt over de volmaaktheid van de heilige Spraak in het 7 e gesprek. Het werk eindigt
met 36 figuren met doorsneden van het hoofd waarop de ligging
en de vorm van de tong en de lippen bij het uitspreken der klanken en letters duidelijk wordt gemaakt.
In zijn, Essai sur l'histoire de la Módecine beige zegt Broeckx
(18) dat Fr. Merc. van Helmont de eerste is geweest die zich met

(i8) Bruxelles, 1838, blz. loo.
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de geestesopvoeding der doofstommen bezig heeft gehouden.
Door zijne methode zoekt hij deze ongelukkigen niet alleen in
de mogelijkheid te stellen te kunnen begrijpen wat andere men.schen zeggen, dock ook hun het vermogen tot spreken te schen.ken ; daarom moest men hun « figurer la parole D. Door middel
van de 36 figuren, waarop de bewegingen van de gorgelspleet,
de tong, de kakebeenen en de lippen bij het uitspreken van de
letters en de lettergrepeu, die in verheven werk waren uitgewerkt,
en met de hulp van een spiegel, konden de doofstommen leeren
de geluiden zelf uit te spreken, door hunne eigene organen volgens de modellen die zij onder het oog kregen, te plaatsen en
te bewegen.

De oorspronkelijke Taal
der Plaatsnamen tusschen de Somme
en de Canche
DOOR

t KAREL DE FLOU
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
De oudste zegsman onzer vaderlandsche geschiedenis, de zoo
vaak, te pas en ten onpas, als getuige opgeroepen Julius Caesar,
bericht ons in zijn werk de Bello Gallico, I, i en II, 4, (-59 v.
Chr.), hoe meest al het y olk, dat toenmaals ten noorden van de
rivier de Somme gevestigd was, als van Germaansche afkomst
bekend stond. Was die bevolking metterdaad Germaansch, dan
lijdt het niet veel twijfel, of de taal, welke zij in den omgang
bezigde, moest toen ter tijd nog een Germaansch dialect zijn.
Wel heeft men deze zinsnede van Caesar's boek trachten
uit te schakelen, of althans aan eene afbrekende kritiek te onc1 erwerpen ; maar er heeft daartoe niet meer gegronde reden bestaan
dan voor het betwijfelen van de echtheid van menige an Jere
passages. Het kon intusschen een geboren, Franschman bevreemden, dat een groot deel van noordwestelijk Frankrijk niet steeds
Fransch en voorheen Gallisch, ja Keltisch van spraak zou geweest
zijn.
Wat aan het gezegde van den Romeinschen veldheer kracht
bijzet, is het feit, dat nu joist veel oordsnamen ten noorden, ja
ook tegen de zuidelijke oevers van de Somme niet gemakkelijk
tot het Keltisch, het Gallisch of het Romaansch te herleiden
zijn, maar dat zij veeleer een Germaansch, zij het ook vaak hybridisch, voorkomen hebben.
We gaan niet zoover van te beweren, dat de naam van de
Somme zelf tot een Germaansch dialect behoord heeft, al is
't ook treffend, dat deze rivier in de oudste documenten als Sommen-a en Sourer-a voorkomt, en dat eene oude stad, die door
haar besproeid wordt, nu eens door de Romeinen Ambiani en
dan weer door anderen Sommerabriva, brug over de Sommer-a

- 124 -

en niet Somma-briva, genoemd werd. Dit geeft stof tot nadenken.
Besluiten durven wij alleen, dat de Somme in dien tijd Sommer-A
hiet.
Andere plaatsnamen in het zeegewest, dat al vroeg Pontivium, Pondu, en Foal/ (Ponthieu) geheeten wad, zijn evenzeer
van vreemdsoortig voorkomen. De stad Rue, eertijds Roue, en
door de Gentsche magistraten der XVI e eeuw, nog steeds op
zijn Vlaamsch Rouwe geheeten, ja tot in de XIXe eeuw door
hare meestbejaarde ingezetenen, Roue uitgesproken, doet ons
aan Rouwe = Ruwagie = woeste grond denken, zooals de streek
metterdaad en tot heden gebleven is (I).
De namen van stroomen en rivieren mogen hier ook wel
voor oogen, gebracht worden.
De Ingond is eene kleine rivier, wier naam ons dadelijk gonduit Gontrode bij Gent te binnen brengt. — La Germaine is ook
zonderling, en een liefhebber van etymologie kan er gemakkelijk
iets als eene * Germ-erne in bespeuren. -- De waterloop, die den
naam van Avre draagt, lijkt al even Germaansch van oorsprong
te wezen, en komt in elk geval met de vele Havre's en Haven's
of Aven's uit meer noordelijke gewesten overeen. — De Liger,
eene an&re rivier van maar 13 kilometer loop, die door de geschied,schrijvers vaak met de Loire verward is geworden, schijnt wel
tot Lege of Legge, den oudsten naamvorm van de Leie, te kunnen
teruggebracht worden. Nu nog is een Legge een vloeiend water
tusschen twee barmen .
*

*

*

Er staan, benoorden de Somme nogal eenige dorpsnamen
op de kaart, die op -i of -y uitgaan en met die uit het Pas-deCalais mogen vergeleken worden, schoon, bij gemis aan documenteering, de zaak thans niet te ondernemen is.
Andere kunnen met vrucht die vergelijking doorstaan
Bavelincourt heeft een familietrek gemeen met Bavichove (Kortrijk) en Bavinchove (Cassel). -- In Beaumetz herkent men Licht het
beau = bouze) = slijkgrond en het tweede lid metz, dat voor mersc
kan getuigen, of schoon de ligging der plaats zulk een uitleg niet
bevestigt 1 — Behen kan Behem geweest zijn. — De naam der
stad Bray wordt door de ligging gedekt. — Buire is met zijn
(r) Bij Rue is een nota gevoegd waarop staat :
in oude tijden (vgl. Deeve en Dyver).

Pas

et Thievres : Tevera,
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homoniem uit het Pas-de-Calais to confronteeren, terwij1 bij Bus,
Bussu en Bussus naar Bossuyt (Wvla.) en Boussu (Henegouwen)
kan, verwezen worden. — Ten N. van de Somme : Boisbergues
ligt op en tegen heuvels. — Doudelinville, ten, zuiden van de
Somm, is verwant met Doudeauville en ook met Dudzeele (Wvl.)
waar de mansnaam Dudo het stamwoord van is. — Ien wijk
Colincamp, Z.-0. van Courcelles-au-Bois, brengt onze gedachten
naar Coolscamp in West-Vlaanderen. — Eppeville : eppe (waterloop) en ville, wellicht voor fil (ook een waterloop) kan een
dubbelnaam geweest zijn. In elk geval ligt Eppeville tegenaan
eene beek, die in de Somme uitmondt. — Etinehem, wellicht
een ouder * Stienehem, ligt tegen de Somme. — Flers (vgl.
Fliers en Rang-du-Fliers) is daarentegen aan den voet van eene
heuvelenreeks gelegen, en zelfs door andere hoogten omringd.
— Flesselles zou in ons Vlaamsch Vliszeele luiden : het ligt echter
bij geen waterloop. — Frettemeule en Frettemole zijn twee plaatsjes nabij malkander en ze hebben beide een Germaansch uitzicht.
— Frohen, dat op de Authie ligt, heeft dat ook : zijn eind-hen
lijkt op een verbasterd -hem. — Frise lijkt nog meer een woord
uit onze taal. Bene vries is immers een vijver of waterpoel, en
nu wil het geval, dat Frise juist gelegen is tegen meerschen van de
Somme en in, de nabijheid van eene reeks klein,e vijvers. — De
oude stad Ham is ook op de Somme gelegen en draagt voor vast
geen Romaanschen naam. — Hem, van zijnen kant, ligt eveneens
aan, de Somme-meerschen, en is daarin geographisch gelijk aan
de vele Hems uit Vlaanderen en Artesie. — Nog een ander Hem,
met den bijnaam van Hem-Monacu, ligt ook alweer in de waterlanden door de Somme, nabij Peronne bespoeld. — Hocquincourt,
ten zuiden van de Somme, doet ons denken aan den meer Vlaamschen naam van Hocquinghem uit het Land van Boulogne. —
Mametz, bij Aire-sur-la-Lys, heeft een naamgenoot Mametz in
het kanton Albert : misschien schuilt hier migratie achter, doch
in welke richting ? — Merville-au-bois brengt ons Merville, alias
,Mereghem, uit het Noorder-Departement, in den zin. — Schuilt
er al of niet eene zeele in Morisel ? — En is Piennes niet soms met
Peene uit het Noorder-Departement verwant, dat in Fransche
oorkorden ook wel eens als Piennes geschreven staat ? — Ponthoile ligt tegen eene beek in lage meerschen : hoile kan hier zoowel hole als heule verbeelden. —Van Quend werd, door een Franschman nogal, beweerd dat die naam Vlaamsch is en kant, zeekant
beteeken,d ; dat is echter maar uit de lucht gegrepen. — La Quillienne, rivier, kan tot kille-enne herleid worden. — Het stadje
Rue ligt langs het riviertje de Maye. — Sailly-Bray ligt in eene
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vallei en daarnaast vindt men Saillv-le-Sec, aan den voet van
een heuvel, als zijn tegenhanger, gelegen. — een heuvel die Witermont heet kan bezwaarlijk een Romaanschen naam dragen. —
Vaire-sous-Corbie, Oost bij Corbie, ligt aan den boord van een
weerd(waarde) aan den zuidoever van de Somme. — De kleine
gemeente Ytres, die niets bijzonders vertoont, brengt ons evenwel
Ittre, Itterbeek en Etterbeek uit Zuid-Brabant in, de gedachte. —
Yvrench en zijn tegenhanger Yvrencheux zeggen ons niets, maar
de uitgang -ench brengt ons -inghe en -enghe te binnen. — Y zengremer , verre Zuidwaarts van de Somme, heeft ook weer geen
Romaansch uitzicht, meenen wij. — Dat Caubert een Cauzvberg
verbeeldt, is mogelijk : Caubert ligt aan den voet van een grooten
heuvel, die le Mont de Caubert heet. — Caumont ligt even bezuiden.
de Somme en heeft onloochenbaar een familietrek met Caubert
gemeen.
*

*

*

De zooeven opgenoemde plaats- en riviernamen zijn, behalve een drietal, ten Noorden van de Somme gelegen en kunnen
dus als uitgangspunt genornen worden voor eene aanvaukelijke
studie over de toponiemen van het noordelijk deel van het departement der Somme. Eerst zou men zich te documenteeren hebben
uit de arehiefdepots van het Sommegebied om eene schifting
tusschen waarlijk oude en tameliik jon.gere benamingen te kunnen
doen. Het is immers klaar dat er, in, Caesar's tijd, en nog lang
daarna, geen dertigste gedeelte van de plaatsen bestonden, die nu
kunnen geboekt worden. Enkele der toenmalige namen zullen
ook wel spoorloos verdwenen zijn, terwiji andere van over lang
namen dragen, die aan het Romaansch, bepaaldelijk aan het Picardisch dialect, ontleend zijn geworden. Vele anderen, zijn, eerst
in den laatsten tijd der middeneeuwen, ja in het modern tijdvak,
ontstaan met, heel n,atuurlijk, Fransche benamingen. Dat er,
met de steeds vooruitzettende Romaniseering der Somme-streek,
oudgermaansche namen weggevallen zijn, of in het nieuwere
dialect overgezet, achten wij als van zelf te spreken ; dit verschijusel heeft zich immers ook meer noordwaarts geregeld voorgedaan, : Saint-Venant, Merville, La Gorgue, Nieppe, Douxlieu,
Kienville, Godefroycamp, Sercus, enz. getuigen dat.
*

*

*

Men kart dus tot het besluit komen, plat Caesar zich weinig,
of in 't geheel niet, vergist heeft, en dat de thans bestaande plaats-
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namen, vooral de oudste daarvan, Germaansch geweest zijn.
Doch hoe er dat Germaansch uitzag, zal nog wel voor langen
tijd een raadsel blijven. Het geval zal zich mede kunnen voordoen
dat zekere namen,, waar niemand nu acht op geeft, met tijd van
jaren als oudgermaansch zullen kunnen herkend worden, jets
wat meer gebeurd is.
*

*

Intusschen blijft het gebied ten noorden van de Somme
een, in toponymisch opzicht, geheel braakliggend veld, waar het
gemakkelijk vallen zou tal van hypothesen te zaaien, en waar
liefhebbers van. etymologien vooral, eene ware lustwarande zouden
doorwandelen, — tot op den te duchten dag, dat de weten.schappelijke navorschers genoegzaam zullen gedocumenteerd zijn om
betere verklaringen te kunnen geven.

Tusschen de rivieren de Authie en de Canche, in het land
dat Marquenterre genoemd wordt, zijn de taaltoestanden van
voorheen, in zake van plaatsbenamingen, gemakkelijker na te
gaan. Laat ons dan ook de plaatsnamen Bier streek in oogenschouw
namen :
Dat Aix-en Issart in 1042 A scia voor Asche geschreven werd,
om van 1143 voort als Ays te gelden, is te meer te verstaan als
men: nit allerlei oude teksten heeft kunnen opmerken, dat Ascsteeds met Aix en Aigue, uit aqua gelijkloopend geweest is. Naast
clat dorp vloeit de beek die le Bras de Bronne beet.
Het Beaurainville van heden, was, nog in 1054, Belrem geheeten, en de gelatiniseerde schrijfwijzen Belrinium Bellum
ramum maken den naam daarom niet latijnscher, te min daar
Beiraim, rog ongelatiniseerd, in 1131 dienst deed.
Van Bois-Jean is te zeggen, dat het, nog in 1763 Bosjean
hiet, na in de XIII e veelal Jan Bos geschreven te zijn geweest,
wat op een Vlaamschen vorm terugwijst.
Boubers-les-Hesmond, verbergt het woord berch.
Maintenav, Menteka in 1107. Daarna begint de latiniseering :
Mentenaium, 1197 ; Menteniacum, 1207 ; Menteneium in 1224
en ten slotte Montenoyum in 1626. De eene latinist schijnt hier
van den andere niet geweten te hebben. Intusschen was 't oorspronkelijk Menteka, dat met de Menten, als plaatsnaam in geheel
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Nederland te vinden, in verband te brengen is, zoowel als zij
uitgang eke.
Les Mousans, eene wijk van Mentenay, was in de XIIIe
eeuw het bosch van Mosench geheeten. Ench lijkt hier op -enghe,
inghe.
Marant was eertijds Maranch (1291) en Marang (1650).
Vgl. Mousans hierboven.
Een weg aldaar beet le chemin des Flamands (Vlamingweg)
en loopt door eene moerassige streek.
Marenla is te vergelijken met Vlaamscbe namen, die ook
op -la uitgaan. : Honela (Houlle), Monela (Montle) en Bella. Deze
naam was er al in 637.
Een bosch aldaar heet nu nog tautologisch le Bois du Bus !
Maresquel werd in 1135 gelatiniseerd tot Maraculum, en in
1156 tot Maresquellium ! De schrijfwijzen Mareskel (1244) en
Mareskiel (1250) schijnen wel de rechte te wezen.
Marles was Marla in 1127 en Marie in 1237.
Le Bus de Marie, een bosch aldaar, bewijst genoeg, dat men
bus in stele van bois of bus gezegd heeft. (I)
Roussent. In 1140 Rossem, in 1207 en nog in 1311 Roussent.
Saulchoy : latiniseeringen : Sauciacum (1217), Salceium
(1226), Salcetum (1244), Salceptm (1245). Schoon voorbeeld bran
fantaisie !
Sempy : Simpiacum (818), Senpi (I311), Sempy (1355), Saint
Py (1415) !
Attin 1042, Atiniacum.
Beutin : Botinum (1042), Buetin (1259), Bueting (1290),
Boeting (1328).
Brexent : Brescelessen (1182), Brekelessent (1290).
Hodicq
is eene wijk aldaar.
Camiers XIIe eeuw Gamier en Camyer.
Cormont : Corminium (Malbrancq), met een wijk Fernehem,
een edel leen.
Estrie : 857 Strata.
Recques : Reka (857), Reke (T311), Recke (1328) ; Fordres
is een wijk aldaar.
Tubersent : Thorbodashem (857), Turbodeshem (1093). —
Courteville, is een wijk en een waterloop aldaar, Zelucques, ook
een wijk aldaar.
Widehem : 1311 Widehem en altijd nog zoo
(I) Van hier of schijnt het opstel op te houden, en schijnt de Flou

enkel rotas opgeschreven te hebben om ze later te bewerken.
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Airon-Notre-Dame : Airo (1123), Hiro (I210), Ayron (131I).
Airon-St-Vaast : 1311 Ayron Saint-Vaast.
Berck-sur-Mer : 1235 Berck.
Calloterie : de wijken : Vis-es-Marest (Vicus e Mariscis) en
Monthuis (Montawicus), vgl. Quentowicus.
Cucq : 1173 Cucq, 1311 Cuk ; wijk : Le Touquet ('t Hoekske).
Grofiliers : Grofflies (I3oi), Gros/lie (i3ii), Grofflers (1495),
Groffliers-lez-Waben (I5io).
LJj5ine : wijken Abihem, Colleen, en Bus-Beraut (1311).
Merlimont : Mellimont (1318), Merlimont (1476). Het dorp
is nit de duinen verhuisd (XVI e eeuw) naar de plaats waar het
nu is. — Wijken : la Capelle, la Hollande.
Montreuil : Brayon, Braye.
Rang du Fliers : 1512 Le Rencq-du-Fliez ; wijk : la Folie.
Waben : 1199 Waben, 1199 Wabent (1).

(r) Hier was nog eennota bijgevoegd over Portthiett: Veel rivieren heeten

er

Pont- (Somme), Rivieren : le Rieu. Vgl. Rut (Antwerpen) en Reie (Brugge).

Nog wat over Poirters
DOOR

D r EDWARD BOMB RUTS.
I.
GELEGENHEIDSGEDICHTEN VAN 1638.
Voor eenigen tijd wijdde Prof. Dr. M. Sabbe in de Kon. Vl.
Academie een paar lezingen aan enkele gelegenheidsgedichten
die in 1638 gepubliceerd werden naar aanleiding van de dubbele
overwinning der Spaansche legermachten te Calloo en voor SintOmaars. Een tweetal gedichten : Den Hollandschen Cael-af van
Calloo en Den Franschen Kraem-op van S. Omer werden uitvoeriger hesproken, daar ze veel belangrijker zijn dan de andere en
Prof. Sabbe ze aan P. Poirters meent te mogen toeschrijven.
Daar mijn studie toen juist ter p arse gelegd was, zag ik er Been
kans meer op daarin nog Prof. Sabbe's mededeelingen te kunnen
verwerken. In voetnota kon ik er alleen nog bijvoegen (bl. 65,
nota 6.) dat de taal van het eerste gedicht — het tweede was me
toen nog niet bekend — inderdaad de grootst mogelijke overeenkomst vertoonde met Poirters' spraak en dichttrant uit zijn
beginperiode. Daarom kom ik nog eventjes terug op die twee
gedichten ; deze kleine mededeeling kan dan ook beschouwd
worden als een aanvulling van wat ik hierover schreef op biz. 6465 van mijn Poirters-studie.
*
**

Alvorens dit onderzoek aan te vangen, mag de vraag nog
wel eens gesteld worden hoe sommige biografen zoolang beweerden dat die gelegenheidsgedichten even goed in het Latijn als in
het Nederlandsch konden geschreven zijn. Het opdiepen, van
zulke weinig interessante bizonderheden moge velen slechts matig
interesseeren : volstrekt nutteloos zal dit onderoek wel niet zijn,
daar het nogmaals een voorbeeld geeft van de vaak willekeurige
wijze, waarop de vroegere compilators van biografische woordenboeken met de gegevens van hun voorgangers omsprongen.

- 132 -

Iedereen die over Poirters schreef, wist dat deze zijn dichterlijke loopbaan begonnen was in 1638 met het schrijvei van gelegenheidsgedichten. Slechts weinigen hadden die gedichten in
handen gehad ; de meeste vroegere biografen konden er ons bijgevolg slechts onnauwkeurige inlichtingen over geven.
De eerste maal wordt er gewag van gemaakt in de Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu (1643), van Pater Philip Alegambe. Vijf jaar dus na de gebeurtenis die Poirters tot dichten
had aangezet. Alegambe had echter, volgens de mode van den
tijd, de ongelukkige gewoonte alle titels van Nederlandsche
werkjes in het Latijn te vertalen en slechts die vertaalde titels
in zijn bibliografie op te nemen. Hij getuigde voor de eerste maal :
« Edidit, sed sine suo nomine, carmen de victoria Serenissimi
Principis Cardinalis Ferdinandi et Batavorum Glade ad Calloam
an. 1638, 21 Junii, quod maximo plausu exceptum est, ac saepius
recusum. Aliud de Serenissimi Principis Thomae Sabaudi, et
Comitis Piccolominey victoria in Morinis eodem anno. ». Edidit...
carmen de
• die woorden leggen heel wat uit : hij gaf een
Alegambe vertaalde
gedicht uit over de overwinning
bijgevolg de echte titel niet in het Latijn, maar gaf slechts een
omschrijving van den inhoud van het gelegenheidsvers. Dit
carmen werd door de volgende uitgevers der Bibliotheca voor de
Latijnsche titelopgave dier gedichten geregeld weggelaten. : zoo
konden we tot de veronderstelling komen dat de hier meegedeelde titels ofwel de oorspronkelijk Latijnsche, ofwel een juiste
weergave van de origineele Nederlandsche waren.
Maar er is nog wat meer. Alegambe liet die mededeeling
onmiddellijk voorafgaan door de volgende beteekenisvolle woorden : « Belgicum carmen pangit insigne facilitate et elegantia » (I)
en Andreas Valerius, de bekende auteur van de « Bibliotheca
Belgica (1643) schreef hem na : « Carmen ludit rithmis seu modules Belgicis mira facilitate, suavitate atque elegantia » (2). Hun
getuigenis is uitdrukkelijk : Poirters publiceerde die gedichten
in het Nederlandsch.
De volgende biografen hebben de twee naamlooze stukken
zeker niet in handen gehad. Nathaniel Sotwell (Southwell), die in
1676 een bijgewerkte uitgave der Bibliotheca Scriptorum Societatis
Jesu bezorgde, praat eenvoudig Alegambe na zondEr zich nit te

(I) Alegambe Philippus : Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu. Antwerpen, 1643 ; Apud Joannem Meursium, art. Poirters. — Belgicum en Belgica hebben in de XVII e eeuw altijd de beteekenis van : Nederlandsch.
(2) Valerius Andreas' Bibliotheca Belgica (1643) Appendix, 855.
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spreken over de taal waarin bedoelde gedichten gesteld waren.
De geleerde Bollandist Papebrochius maakt tweemaal melding
van het eerste stuk, en telkens om te bevestigen dat Poirters aan
zijn vreugde over de overwinning te Calloo uiting gegeven had
in « sijne moederlijcke taele » (i). In zijn Annales Antverpien.ces
voegt hij er zelfs bij : (( daar het (gedicht) naamloos is, zou het,
indien het teruggevonden of geidentifieerd werd, verdienen hier
een ander maal meegedeeld te worden » (2).
Uit zulk een getuigenis blijkt duidelijk genoeg dat men toen
reeds niet meer wist welk gedicht door Poirters op den slag van
Calloo geschreven werd. Over het tweede spreekt Papebrochius
zelfs niet meer. De getuigenissen werden hoe Langer hoe onduidelij ker.
Achttiendeeuwsche compilatoren zooals Foppens (3) konden
ons evenmin nauwkeuriger bizonderheden aan de hand doen. Hij
vermeldt slechts het eerste gedicht, en uit de manier van die
vermelding blijkt overduidelijk dat ook hij over geen oorspronkelijke gegevens beschikte.
De moderne voortzetters der Bibliotheca natuurlijk ook niet.
A. De Backer meende een vondst te hebben gedaan en schreef
triomfantelijk neer dat hij een stuk van het eerste gelegenheidsgedicht gezien had met Latijnschen titel (4). Bij nailer inzicht
moest hij in een volgend deel van zijn Bibliothêque (5) bekennen
dat hij een Latijnsch poêma van V ernulaeus verkeerdelijk beschouwd had als een fragment van het aan Poirters toegeschreven
gedicht op den slag van Calloo.
Deze twee mededeelingen stichtten echter verwarring bij
een paar menschen die zich nochtans niet uitsluitend-eenzijdig
op De Backer steunden. Pater Allard, de verdienstelijke Poirtersbiograaf geraakte er zoo door in de war dat hij er zonder rner
Latijn.sche gedichten van maakte ; om die bewering te staven
laat hij er aanstonds op volgen dat Alegambe bij de Latijnsche
titels van Poirters' gelegenheidsgedichten niet bijvoegt : « flandrice edidit » zooals hij gewoonlijk doet voor werken in de moedertaal geschreven. (6). Waar Allard dit bij Alegambe mag gelezen
(I) Inleiding van Het Heylich Hot van den Keyser Theodosius (1696). —
Annales Antv. : IV, p. 387.
(2) Ann Antv. : IV, p. 387 : « .... quod, quia anonymum est, vel cum
reperitur, ye! cum agnoscitur, dignum alias hic apponi. 0
(3) Bibliotheca Belgica, 1739, I. p. T8.

(4) Bibliotheque des ecrivains de la Compagnie de Jesus, 1872. Deel II,
col. 2040.

(5) id., III, col. 2433.
(6) Pater Poirters : 2 e vermeerderde uitgave, 1878, p. 31 en volg.
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hebben, is me een raadsel. Heeft hij het Belgicurn carmen verkeerd begrepen of had hij Alegambe's klein berichtje slechts uit
tweede hand ? Dit laatste lijkt me wel het waarschijnlijkste,
daar dat « flandrice edidit » wel een weinig naar Foppens ruikt
die gewoon is zich op die manier nit te drukken !
De tweede die zich vergiste was Sommervogel, de jongste
bewerker van de Bibliot/uque (I). Deze beriep zich ook op Sotwel,
maar heeft zich waarschijnlijk slechts met een oppervlakkige
lezing van De Backer vergenoegd, anders hal hij niet zoo verkeerdelijk kunnen neerschrijven, dat het eerste gelegenheidsvers
in kwestie aan V ernulaeus moest worden afgestaan.
Zeif wees ik er op hoe dit door Papebrochius als « anonymum »
aangeduide gedicht moeilijk kon geidentifieerd worden met het
lofschrift, dat de Leuvensche hoogleeraar bij dezelfde gelegenheid
liet verschijnen, maar toch sloop er, door Allard's schuld, een
onjuistheid in mijn betoog, die ik nu eerst kan goed maken. Mijn
bewering, als zou Poirters zijn eerste dichtproeven in 't Nederlandsch geschreven hebben, omdat pater Bollandus hem in 164o
gelastte met de samenstelling der Nederlandsche gedichten nit
de « Afbeeldinghe », was dus niet, te gewaagd.
-I,

**

Mogen we de door prof. Sabbe meegedeelde gedichten (2) op
rekening van den auteur van het « Masker van de Wereldt » zetten?
Den Cael-a/ van Callon en Den Kraem-o/ van S. Omer werden
bedoeld als gelegenheidsgedichten om de heuglijke wapenfeiten
te vieren, waarvan de beide titels melding maken. De twee gedichten zijn. — niettegenstaande de fictieve Hollandsche plaatsopgave
van het eerste — duidelijk Brabantsch. De taal wijst zulks voldoende uit.
Het is ons bekend. dat Poirters een paar gelegenheidsgedichten op die twee gebeurtenissen liet verschijnen. Niets zou bijgevolg natuurlijker zijn dan de twee, door prof. Sabbe gepubliceerde
stukken, als de tot hiertoe vermiste gedichten van den geestigen
Jezulet te beschouwen.
- Hier moeten we eventjes onderscheid maken tusschen, de
twee gedichten.
We mogen niet uit het oog verliezen dat Den Cael-a/ van Calloo niet het eenige gelegenheidsgedicht is, dat in 1638 ter gelegen(I)

VI, col. 927.
Meded. Kon. Vl. Acad.,

Bibliothdque

(2) Versl.

en

1929, bl.

275. — 193o, Jan. Febr.
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heid van het gevecht op den Callooschen dijk samengesteld -werd.
Die gebeurtenis had immers aanleiding gegeven tot groote feestelijkheden te Antwerpen en de openbare opinie liet zich nooit
onbetuigd in die dagen. Papebrochius getuigt het uitdrukkelijk :
Alle verstanden wierden doens opgeweckt om de gemeyne bliischap
met danck en lot-dichten te betuygen : ende onsen Adrianus heeft
een soo treffelijke beschrijvinghe der heele geschiedenis op rijm
gestelt ; datse, alhoeze'el sonder naem des auteurs in 't Licht gebrocht,
meermaals door de persse heeft moeten passeren (I).
Deze tekst doet ons reeds interessante gegevens aan de hand
voor de vaststelling van den aard van het gedicht. Een aantal
onbekende schrijvers gaven aan hun vreugde uiting met « danck
en lofdichten », terwiji Poirters zich met een « treffeliike beschrijvinghe der heele geschiedenis op riim,» tevreden stelde.
Bij de eerste serie kan Den Cael-af van Calloo zeker niet
gerekend worden ; het gedicht heeft ongetwijfeld meer van « eerie
treffelijke beschrijvinghe » dan van een dank-of lofgedicht. Dat
het verhaal in vorm van samenspraak gehouden is, doet niets ter
zake : het geeft immers het gebeuren op den Callooschen dijk in
verhalenden trant weer. Poirters' gedicht had blijkbaar de meeste
kans bewaard te blijven, daar het meermaals herdrukt werd ; we
mogen bijgevolg ook wet veronderstellen dat er een aanzienlijk
aantal exemplaren van verspreid werden.
Doorslaande bewijzen zijn dit zeker niet ; die moeten we
dan ook elders gaan zoeken, in de innerlijke critiek van den tekst
zelf.
Ik teekende reeds aan dat de taal van dit stuk de grootst
mogelijke overeenkomst vertoont met Poirters' spraak en dichttrant uit zijn beginperiode. We vinden er de prachtigste voorbeelden van in de gelegenheidsgedichten van de « Afbeeldinghe »
en in de eerste uitgaven van « Ydelheyt » en « Masker ».
Ofschoon Poirters toen reeds sterk den invloed van Cats
onderging, heeft hij toch nooit afstand gedaan van eigen persoonlijkheid. Zijn verzen en voornamelijk zijn volksch proza hebben
nog oorspronkelijkheid genoeg bewaard om ons toe te laten een
of ander anoniem stuk zonder aarzelen aan hem toe te schrijven.
Ten minste in die periode nog. Een dertigtal jaren later zouden
we met meer omzichtigheid moeten te werk gaan, daar we dan
met een bent slaafsche navolgers te doen hebben die den volkschen
Jezulet op hun manier handig kopieerden. De Poirteriaansche
--,
(1) Korte Aen-wijsinge van het lei'en en de wercken des auteurs, als inleiding tot « Het heylich Hof van Keyser Theodosius », uitgegeven in 1696.
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trant was rond 167o een stiP geworden, welke niet uitsluitend
meer eigen, was aan zijn schepper.
Den Cael-a/ van Callon levert ons zulke specifieke Poirteriaansche karaktertrekken bij de vleet. De titel alleen reeds roept
ons tal van geestig-bedoelde woordspelingen uit Ydelheyt en.
Masker te binnen. Wanneer hij in het Masker over de hoovaardigheid spreekt zegt hij ergens : wij menschen houden zoo veel
van, den « sit-op », maar van den « sit-af » willen wij niet weten.
Volksche samenstellingen in den aard van « Cael-af » vinden we
bij hem in overvloed, bewijze de volgende uitdrukkingen : ergens
kom-al van maken, haes-op gaan, en zoo meer.
De gemakkelijke conversatietoon klinkt ons zoo vertrouwd
toe dat hij ons dadelijk de bijschriften op zijn emblemata uit het
Masker voor den geest brengt, waarin de schrijver zich gemoedelij k met den lezer onderhoudt over wat er in de « aen-spraeck »
betoogd moet worden.
« Ey, seght ons eens, ghy fynen baes ......
......Lief vriendt, de kans is heel verdraeyt,
En omen aenslagh is bekaeyt : ......
Geliefde verzen en uitdrukkingen, welke ons bij de lezing van zijn
latere werken gedurig onder oogen vallen, zooals b. v.
...Daer moeten immers schijven sijn ......
......En wy syn quyt den heelen bras ...... ,
...... Wy syn den heelen preutel quyt ;
volksche uitdrukkingen, in den aard `an : « op ons muts hebben »,
« haes-op gaen » en verzen als de volgende :
...... Ick sie wy krygen bier een jouw,
Men speet ons blomkens op de mouw ......
de manier om na eene verhalende passage er de beteekenis van
vast te leggen in een paar concludeerende regels :
« In somma met een woord verhaelt
De Spaignaert heeft ons wel betaelt... »
wijzen reeds duidelijk op een techniek en op een, beeldspraak,
die we enkele jaren later ook bij den Brabandschen volksdichter
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weervinden. De i,lotte manier van versificeeren, het volksche
in de voorstelling zoowel als het aanwenden van de gemakkelijke
viervoetige jambenmaat — reeds een adaptatie van Cats — pleiten zoodanig ten voordeele van den volksdichter dat we met
bijna volledige zekerheid Poirters' vaderschap over dit gedicht
mogen erkennen.
Mogen we hetzelfde beweren vdn,het tweede ? Over den vorm
van dit gedicht hebben de biografen ons niets verteld. Den inhoud
kunnen we raden uit de lange Latijnsche omschrijving die Alegam be en Andreas Valerins ons gaven : het werd geschreven om
het krijgssucces te vieren van Thomas van Savoye en Octavio
Piccolomini, die den Franschen maarschalk de Chatillon in 1638
dwonger het: beleg van 't rinds zes weken bestookte Sint-Omaars
op te breken. Over den aard van 't gedicht ontbreekt ons elk
getuigenis : we weten niet of het hier gaat om een « danck of lofdicht » ofwel om een « treffelijcke beschrijvinghe » van de heele
geschiedenis ! Het is ons evenmin bekend of de andere « poeten A
die Calloo bezongen hadden, ook dit wapenfeit verheerlijkten.
Bij ontsterteni3 van alle uiterlijke criteria, moeten we ons
bepalen tot de innerlijke.
We waardeeren in Den Kraem-op van Sint-Omer dezelfde
gentakkelijke conversatietoon en vlotte verteltrant, dezelfde
volksche vergelijkingen en uitdrukkingen, dezelfde manier om
in een spreuk de kern van een heel e verhalende episode te leggen
als in Den Cael-at van Calloo.
Volksche uitdrukkingen als : « aen de pan blyven », « syn
volck plecker « een maer aen 't kiock-seel hangen », « met den
kop ghebrilt » zijn, en andere, wijzen er op dat het gedicht uit
de pen gevloeid is van iemand die door en door met de volksche
taal en spreektrant bekend was ; andere stijleigenaardigheden
in den aard van :
(( Somma, gheenen mensch ghelyck...
en

Somma, Baer bleef al den bras
Die aldaer te vinden was......,

welke later herhaaldelijk uit de pen van den populairen Jezulet
zullen vloeien, kunnen we n,atuur l ijk hier ook aanstippen.
We treffen er zelfs een kleine parodie aan in den aard van
de satiristische gedichten, uit het Masker. Wanneer de auteur
den Hollandschen soldaat laat spreken die naar S. Omaars trekt
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om daar met de Franschen mee te gaan vechten, legt hij hem een
vloed Fransche woorden in den mond :
Mits ick hadde hooren praten
Dat den Frans Baer buyten maten
Lustelycken domineerde
Triompheerde en floreerde ;
En dat by met approcheren
Korts de stadt sou emporteren.
Zoo laat Poirters ook zijn modejonkers praten !
Er is maar een bezwaar ! De platte taal waarop we hier en
daar in dit gedicht stooten, schijnt ors van het tegendeel to willen
overtuigen. In de zeventiende eeuw is platte taal, in stukken van
dien aard, wel niet zoo ongewoon : getuige de tooneelstukken van
Ogier en menig luimig-hekelend scrijdschrift van dien tijd. Ma ar
van Poirters zijn we zulks niet gewoon. Dit verzwakt natuurlijk
het vroegere betoog niet. De auteur laat hier een soldaat optreden:
wat is er natuurlijker dan dat hij hem ook de ruwe en platte
soldatentaal in den mond legt ? Poirters nu had toen juist enkele
maanden als missionaris onder de Duinkerksche zeelieden vertoefd : we mogen wel veronderstellen dat hij daar bekend geraakt
was met de realistische uitdrukkingen van zijn ruwe matrozen.
De Poirteriaansche karaktertrekken van het gedicht vallen
in ieder geval niet te loochenen. Niets bele t ons bijgevolg te
besluiten dat we, met een waarschijnlijkheid die de zekerheid
nadert, de twee besproken stukken op rekening mogen zetten
van den geestigen volksschrijver. We zoud en dus eindelijk beschikken over de stukken, waarmede Poirters in 1638 debuteerde.

II
DE WORDING VAN POIRTERS'
« MASKER VAN DE WERELDT ». (I).
Poirters' Masker heeft, sed.ert zijn verschijnen in 1644, een
populariteit gekend zonder weerga. In de Nederlandsche literatuur kunnen we s 1 echts enkele werken aanwijzen die zooveel
herdrukken beleefden als het meesterwerk van onzen 17 e eeuw(I) Dit als aanvulling van wat ik over de bibliografie van
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-139-schen volksschrijver. Veertien uitgaven uit de 17e, en even zooveel uit de 18e zijn ons bekend.
Zijn populariteit bleef niet beperkt tot de Zuidelijke Nederlanden. Amsterdamsche drukkers zooals de Van Eycks en de
Stichters verspreidden het werkje, met Antwerpsch drukkersadres,
als devotielectuur in het Noorden.
In de 19e eeuw verminderde de belangstelling niet : in 1827
verscheen reeds e,en nieuwe druk van het gewaardeerde boekje.
Na 183o mocht Poirters zich verheugen in de belargstelling van
de eerste generatie Gentsche filologen der Vlaamsche Beweging.
Jan Frans Willerns bezorgde de eerste gemoderniseerde uitgave
van het Masker in 1843 en schreef op het titelblad : « Opnieuw
overzierz en verbeterd ».
Willems' verbeterde uitgave was eerst en vooral bestemd
voor het y olk. Dit blijkt uit de manier waarop hij te werk ging.
Ben nauwkeurige vergelijking van deze editie met de eerste
drukken, bij Cnobbaert uitgegeven, toont ons op welke willekeurige wijze hij met den tekst omsprong : al te lange moralisaties werden met enkele verzen ingekort ; uitdrukkingen, welke
niet al te duidelijk rneer waren werden eenvoudig door andere
vervangen, die niet altijd dezelfde beteekenis hadden ; onder
voorwendsel van verbetering of vereenvoudiging werd de zinsbouw grondig veranderd.
Daar hij met zijn uitgave geen uitgesproken wetenschappelijk doel beoogde, vermeldt hij ook niet welke editie hem als.
model voor zijn afdruk diende. Dit punt nu is niet van belang
ontbloot, daar het Masker van de Wereldt een wordingsgeschiedenis heeft die uitermate interessant is en voor het ontstaan van
het boek zelf en voor den groei van Poirters als kunstenaar, die
zich met de omwerking van zijn boekje bewust ging worden van
zijn rol als volksschrijver.
Toen het Masker voor de eerste maal verscheen, zag het er
geheel anders uit dan zooals we het ons gewoonlijk voorstellen
en zooals het gekend is in de populaire edities van Van Soest.
De titel er van was zelfs heelemaal anders en luidde : Ydelheyt
des Wereldts. Op het einde van 1644 kwam het te Antwerpen van
de pers der weduwe en erfgenamen van Jan Cnobbaert.
Het werkje telde slechts 178 blz., 8 0 en was opgedragen.
aan : « Mijn Heeren de Superintendent, Raden ende Meesters,
Adviseurs ende Greffier van zijne Majesteyts Rekeninghen, in
't vorstendom Ghelder, Graefschap Zutphen, etc. De titelplaat
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is nog het bekende prentje niet van het Masker, maar stelt
slechts een vrouw voor, welke zich graag zou « palleeren», maar
door de goddelijke lief de van de ijdelheden afgetrokken, wordt.
Na de inleiding gericht tot de « waerachtighe Philothea, dat is
de Godt-minnende Siele » hebben we de bekende aanspraak van.
« Den schrijver tot syn boecxken », gevolgd door een paar lofgedichten. Het boekje is versierd met 16 prentjes, langwerpig vierkant en met gegraveerde Latijnsche spreuk en gedicht, en bovenen, onderschrift in het Nederlandsch. Ze werden alle gegraveerd
door Ph. de Mallery met adres van den uitgever J. Cnobbaert.
Op elk prentje volgt een uitleggend vers en een « aen-spraeck
in proza. Op het einde, van blz. 168 tot 174, komen er 8 « geestelijke liedekens » voor waaronder het pareltje « Van Jezus en Sint
Janneken, die spelen met een lammeken ». Deze liedjes werden
echter niet allemaal door Poirters gedicht hij zelf bekende dat
hij er enkele aan andere liederenverzamelingen ontleend had.
Door zijn vorm behoort de Y delhe yt, die het eerste was van
de menigmaal gedrukte en herdrukte werkjes, welke door Poirters
gepubliceerd werden, tot de in de 17e eeuw zoo geliefde emblemataliteratuur. Het boekje zelf is een omwerking, een, popularisatie van een der talrijke Latijnsche emblematabundels, welke
door de Jezifieten na 1620 uitgegeven en herhaaldelijk omgewerkt
of vertaald werden in het Nederlandsch. De volledige titel van
dat Latijnsche werkje is : Typus mundi in quo ejus calamitates,
nee non Divini, humanique anions antipathia emblematice proponuntur. A R(hetoribus) C(ollegii) S(ocietatis) J (esu) A(ntverpiensis). Het verscheen voor de eerste maal in 1627 en beleefde
reeds herdrukken in 1630 en 1652. Het bestaat uit emblemata,
met Latijnsche onderschriften, een lang Latijnsch betoog in
verzen met toepassing op de prentjes en enkele Fransche en
Nederlandsche rijmpjes, die als samenvatting dienen van de lange
Alexandrijnen. Die Nederlandsche versjes van den uitgever Cnobbaert hebben sterk den invloed van Cats ondergaan.
Poirters zelf wijst er op dat hij eenigzins athankelijk is van
een ander emblematawerk, waar hij in de voorrede van zijn
Y delheyt verklaart « Ick heb tot mindere costen van dit Boecxken
geen menichvuldighe platen doen snijden. »; inderdaad, bijna al
de prentjes van zijn boekje werden uit de Typus overgenomen.
Maar de on,tleening en de verwerking beperkt zich niet alleen tot

de overname van een stel platen van Ph. de Mallery ; er zijn in
doel en opzet van beide werkjes nog andere overeenkomsten to
vinden, zooals duidelijk blijkt uit de Nederlandsche voorrede van
de Typus en die van Poirters' Y delheyt.
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De behandeling en de uitwerking van de onderwerpen in

Typus en Ydelheyt is echter grondig verschillend. In plaats van
de lange Latijnsche bespiegelingen in alexandrijnen van het
eerste werkje, komt er in de Ydelheyt een Nederlandsch gedicht
voor als uitlegging op het emblema ; daarna hebben we een aanspraak in proza, die in de uitgave van Ydelheyt nog geen groote
plaats inneemt. In de moralisatie vertoonen Poirters' verzen
overeenkomst met de Latijnsche maar ze staan oneindig ver van
mekaar of door de manier van inkleeding. Pedant-akademisch
willen de j onge schrijvers van de Typus door gezochte redeneeringen en woordspelingen, maar vooral door hun uitstallin,g van
geleerd.-klassieke reminiscenties, bewijzen bijbrengen en meer
autoriteit geven aan hun betoog. Poirters, de volksmensch, met
oog voor de kleurrijkheid en de verscheidenheid van het borate
levers rondom zich, kleedt zijn didactische bespiegelingen in woord
en beeld aan de volkstaal ontleend, en illustreert ze met geestige
en raak-geziene schetsen uit eigen omgeving.
Groot belang had Poirters niet gehecht aan het onooglijke
werkje « daer by onnooselyck aen-gheraeckt was » en waaraan
hij slechts drie maand tijd besteed had. De kring van lezers waarvoor hij het bestemde, was ook niet erg uitgebreid. Hij koesterde
slechts den wensch dat zijn « Philothea » met veel jonge dochters
en juffrouwen kennis zou makers. Zijn bedoeling was dus blijkbaar een devotiewerkje te laten verschijnen zooals er in die dagen
zooveel gepubliceerd. werden. Maar met zijn aangename en yolkssche manier om iets voor te brengen, met zijn eenvoudig en levendig woord, had hij een eindeloozen voorsprong op de wee-zoete
taal van de ascetische literatuur voor hem.
Het enthousiasme, waarmede zijn eersteling begroet werd
was dan ook uitermate groot : de eerste uitgave was reeds in twee
maanden tijd uitverkocht. Een tweede, keurig verzorgde editie
verscheen nog in het begin van 1645. In de voorrede « aen den
goedt-jonstighen Leser » deelt hij ons merle dat hij reeds van plan
was zijn « Philothea » bij den tweeden druk te vermeerderen. Op
verzoek van den drukker stelde hij die vermeerdering nog wat
nit en publiceerde het werkje zonder de minste verandering.
Behoudens deze bijgevoegde voorrede, is deze tweede editie
een ongewijzigde of druk van de eerste uitgave ; al de prentjes
zoowel als de gegraveerde titelplaat werden onveranderd overgenomen. Ook de liederen werden behouden op het einde van
het boekje.
Voor den derden druk had de schrijver echter beloofd dat
deze « veel dichten ende leeringen vervatten sou tot voldoeninghe
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van eenen goedt-lonstighen Leser ». En die omwerking, die vermeerdering werd een gedaanteverandering, want deze uitgave
droeg reeds den naam van......« [let Masker van de Wereldt a fghetrocken ».
We staan hier dan voor de volgende moeilijkheid : in de
zesde editie van het Masker, die als de definitieve druk mag
beschouwd worden, lezen we een notitie die geregeld aangetroffen
wordt in het begin van de « aenspraeck aen Philothea » : Het is
gheschiedt buyten myne meyninghe, ende verre boven myn hope,
God-minnende Philothea, dat ick dit myn Boecxken, daer ick
onnoosel aengeraeckt ben, op het verloop van vyi jaeren drymael
onder den naem van Ydelheyt, drymael onder den naem van 't Masker, '1 samen sesmael de passe zou passeren. Er zouden bijgevolg
tusschen 1644 en 1649 drie edities van de Ydelheyt, en drie uitgaven van het Masker moeten verschenen zijn.
Welke uitgaven stemmen nu nog met deze gegevens overeen ?
Van een derde editie der Ydelheyt heb ik nergens eenig spoor
kunnen ontdekken ; van een eerste en tweede uitgave van het
Masker evenmin. Degene, die overal als « eerste druk » gesignaleerd wordt is eigenlijk geen andere dan de overal gewone derde
luxe-editie, welke voor het eerst den naam van Masker draagt.
Uit de opdracht aan Philothea blijkt dat de uitgaven van de
Ydelheyt meetellen voor het cijfer der uitgaven van het Masker.
Van de Ydelheyt zijn ons, voor 1649, slechts twee edities bekend ;
van het Masker kennen we er echter vier. Zoo komen we ook tot
de zes drukken waarvan Poirters sprak, met dit verschil nochtans
dat de schrijver zich waarschijnlijk vergiste, wanneer hij drie
uitgaven van Ydelheyt en er slechts drie van het Masker opsomde.
Bij de vergelijking van de nog bestaande, achtereenvolgens
verschenen edities dringt zich de overtuiging op dat de overgang
tusschen Ydelheyt en Masker gegaan is langs lijnen. van geleidelijkheid : het werkje werd niet in eenmaal herschapen tot het
volledige Masker zooals dit ons uit latere uitgaven bekend is.
Niets nu is logischer dan de overgang tusschen de tweede editie
van Ydelheyt en de eerste omgewerkte uitgave. Een minutieuze
vergelijking van de nog bestaande exemplaren heeft me de zekerheid gegeven dat die eerste omgewerkte Masker-editie — blijkbaar de derde (I) onmiddellijk aansluit bij den tweeden druk
van Ydelheyt.
..

■ • ■ •• ■■•• ■ •••■■•

(I) Dit kan opgemaakt worden uit het begin van de « aen-spraeck aen
Philothea » ..... : dat ick desen mynen hoeck, daer ick den derden druck
aenvangh, aen niemant anders, als u, o Godt minnende siele, en magh opdraghen
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Die omwerking werd nog uitgevoerd in. 1645, want den 28
Januari van het volgende jaar werd het boek geapprobeerd en
in druk gegeven. Het had aanzienlijke veranderingen ondergaan
en een ander uiterlijk gekregen.
Het Masker bevat nu twintig emblemataprentjes van verschillend formaat door Fr. Bouttats gesneden ; de titelplaat werd
insgelijks heelemaal veranderd en stelt nu een « me-vrouwe
voor, die de leelijkheid van Naar aangezicht onder een mooi masker zoekt te verbergen, doch daarvan beroofd wordt door de
goddelijke liefde.
De moraliseerende gedichten, welke als bijschrift op de vroegere prentjes geschreven waren stonden natuurlijk het meest
bloot aan een grondige verandering : enkele vielen weg, andere
werden gewijzigd en als gewone gedichtjes tusschen den prozatekst gebracht om afwisseling te bezorgen.
De omwerking valt echter voornamelijk op in den prozatekst er zijn. slechts 15 aanspraken, waarvan de tweede nog zonder inleidend emblema. Ze werden aanzienlijk uitgebreid en het
is opvallend hoe we in sommige moralisaties een redeneerenden
toon aantreffen, die volkomen verdwijnt in latere uitgaven.
Bovendien werden ze vermeerderd met een reeks anecdoten,
fabelen en langere verhalen in dicht en proza, welke in hooge
mate de aantrekkelijkheid van deze keurig-verzorgde luxe-editie
verhoogen.
Deze uitgave werd eveneens opgedragen « aen Myn Heeren
de Superintendent, Raden ...... in 't Vorstendom Ghelder, Graefschap Zutphen, enz. » doch deze opdracbt is niet dezelfde als
degene, die voorkomt in den eersten druk van Ydelheyt : ze is
veel korter en stijver, veel klassieker en zwaarder-op-de-hand
dan de overige prozateksten welke in het boek te vinden zijn.
Het zoo bekende Wit ende Oogh-merck van den Schrijver,
dat Kier voor de eerste maal voorkomt, en de Voorrede aen den
Goedt-ionstighen Leser van de Y delheyt (2de editie) vervangt, is
veel langer dan die van alle latere uitgaven en buitengewoon
belangrijk voor de kennis van Poirters' aesthetische en ethische
idealen. Daarna volgen een paar lofgedichten, de « aen-spraeck
aen Philothea » met een kleine verandering in het begin, en het
gedichtje : « Den Schrijver tot syn Boecxken », dat nog dezelfde
eindverzen heeft als inYdelheyt en in de latere edities ook eenigszins gewijzigd werd. Op het einde komt er geen enkel liedje meer
voor.
Het succes waarmede deze omgewerkte uitgave begroet
werd, evenaarde dat van het boekje in zijn eersten vorm. Ook
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deze luxe-editie was blijkbaar in een paar maanden uitverkocht,
want eenigen tijd daarna — de Sluyt-Reden was onderteekend :
19 Meert 1646 -- verscheen reeds de vierde uitgave die nog uit
Roermond gedateerd is. Ofschoon ze niet meer als luxe-editie
bedoeld was, vertoont ze toch weinig verschil met de voorgaande :
de titelplaat is dezelfde, doch wordt in kleiner formaat weergegeven ; het prentje voor de tweede aanspraak werd er nog altijd
niet ingelascht. Het Wit ende Oogh-Merck is met enkele geestige
anecdootjes vermeerderd ; enkele aanspraken, zooals b. v. de
laatste, werden, aanzienlijk uitgebreid en op het einde (biz. 364)
treffen we een Sluyt-Reden aan, waarin Poirters zich nogmaals
verontschuldigt over het weinig gekunstelde van zijn werk.
Twaalf liederen (van blz. 365 tot 382) moeten aan Philothea wat
afwisseling bezorgen, wanneer ze te veel heeft aan alle moraliseerend betoog.
Een vijfde editie volgde. Deze is eenvoudig een slaafsche
of druk van de vorige, blijkens de dateering, onder aan de SluytReden en blijkens de notitie aan Philothea die onveranderd uit
de vierde uitgave overgenomen werd. Aileen op de titelprent,
die weer dezelfde is als die van de luxe-editie, maar in kleiner
formaat weergegeven wordt, vinden we bijgevoegd : « Den 5
druck ». Ook de Twaalf liederen werden behouden op het einde (I).
Wanneer deze druk van de pers kwam, kan niet met zekerheid uitgemaakt worden. Toch meen ik niet dat Poirters nog te
Roermond vertoefde wanneer het Masker voor de vijfde maal
verscheen. In den loop van 1646 kwam hij p aar Antwerpen en
schreef er zijn Alder-heylichsten Naem, dat in den aanvang van
1647 als « nieuwjaarsgift » aan zijn lezers aangeboden werd. Het
volgende jaar reeds staat hij opgeschreven te Brugge waar hij
een paar jaren werkzaam was als predikant en biechtvader.
Blijkbaar heeft hij geen aandeel gehad in het publiceeren van
deze vijfde uitgave, waaraan geen de minste verandering — zelfs
niet in de dateering — werd aangebracht. Best mogelijk was het
in den aanvang van zijn Brugsche periode, in 1647, dat deze
uitgave het licht zag.
De zesde druk sluit de geleidelijke evolutie van Ydelheyt
tot Masker af. Nu eerst is het boek, na een nieuwe aanzienlijke
verandering gegroeid tot het volledige Masker van de W ereldt
al getrocken, zooals het algemeen gekend is met zijn « Toe-maetjens, Byworpjens, Vraegjens en Raetseltjens » die in de vroegere
(1) Deze 5 e druk van het Masker bevindt zich in de Bibliotheek van het
St Aloysiuscollege te 's Gravenhage.
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uitgaven niet voorkomen en dan ook de voornaamste vermeerdering uitmaken van dezen druk (I).
De opdracht « aen Myn Heeren de Superintendent...enz. »
is hier weer dezelfde als in de eerste uitgave van de Ydelheyt.
« Wit ende Oogh-Merck » en het bekende gedichtje « Den Schrijver
tot het Boecxken » werden lichtjes gewijzigd op het einde ; hier
cook vinden we voor het eerst bet flauw-mystieke prentje waarop
de godminnende ziel zich met behulp van een engel den naam
Jezus op de borst grift, met bijgaand gedicht : « 0 lieve pijn. 0
soete smert. »
Het werk bevat eenige emblemata meer : voor het tweede
hoofdstuk werd een speciaal prentje gesn,eden en tusschen de
voorlaatste en de laatste aanspraak van den vijfden druk werd
een geheel nieuw kapittel met plaatje ingeschoven. De « toemaetjens » en « toe-worpjens » werden gestoffeerd met leuke anecdootjes, raadseltjes en « klippelveerskens » die hij aan alle mogelijke
verzamelwerken ontleenen ging. Sommige aanspraken zelf werden
aan een grondige herziening onderworpen : o. a. de zesde, over
de « onstantvastigheydt van onsuyvere Liefde ». Zoowel inhoud
als vorm winnen bij die verandering. Zijn aanspraken worden
nog kernachtiger, meer gedrongen, zijn hekeling direkter en minder betoogend. In den vijfden druk b. v. redeneert de schrijver
nog een heele tijd om zijn lezers het verschil tusschen de « Liefde
van Benevolentie » en de « Liefde van Concupiscentie » diets te
maken, en eerst wanneer hij dat gedaan, heeft, begint hij met
zijn hekeling. In de zesde editie spreekt hij zelfs niet meer over
de « Liefde van Benevolentie » ; de hekeling van de tweede treedt
dan ook dadelijk op den voorgrond. Alle redeneerende betoogtrant wordt op den achtergrond gedrongen om plaats te maken
voor het sprekende voorbeeld of het ter-illustratie opgedischte
verhaal. Ben viertal lange vertellingen werden eenvoudig weggelaten of vervangen door kortere geschiedenisjes. De betere groepeering van de anecdoten rondom eene middengedachte is wel
de beste wijziging die aan het Masker kon toegebracht worden.
Op het einde vinden, we het bekende Oorlof aen den _User
dat de vroegere Sluyt-Reden vervangt en in geen enkelen herdruk
meer ontbreken zal ; en om te sluiten hebben we weeral een drietal liedjes.
Deze definitieve druk is ten vroegste in het najaar van 1649
verschenen, blijkens de dateering van een nieuw lofgedichtje
van Willem van den Eede dat in de liminaria van deze uitgave
(1) In het bezit van den heer Dr. Theo De Ronde van Leuven.
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voorkomt en 13 Aug. 1649 gedateerd is. Dit blijkt nog ili de volgende passage op blz. 250 : « Jae terwyl als ick dit schryf, hoe
staen die ghekroonde Hoof den van Europa en wagghelen ? den
Turck is ghedoodt ; den Coninck van Spaignien, onzen ghenadigen Heere, die Godt beware, heeft peryckel gheloopen ; den
Coninck van Vranckryck moet vluchten voor zijn onder-saeten,
den Coninck van Enghelandt, het Hoofd van de heylighe Kercke,
soo sy segghen, is schandelyck onthooft. » Ibrahim I werd vermoord op het einde van 1648 ; de minderjarige Lodewijk XIV
moest met zijn moeder, de koningin-regentes, Anne d'Autrich'e,
Parijs ontvluchten en de wijk nemen naar St. Germain, den 8
Januari 1649. Karel I van Engeland werd den 30 Januari onthoofd.
Met dezen zesden druk heeft het Masker zijn groeiperiode
achter den rug. Deze teekent zich duidelijk of in de 1 e, 3 e en 6e
uitgaven, waaraan de schrijver de meeste veranderingen toevoegde : de allereerste, met den titel Ydelhe)'t des IfTereldts, de
3 e , waarmede het boekje tot een vermeerderd en omgewerkt
Masker van de W ereldt groeide met zijn bijschriften op emblemata
en « aen-spraecken », en de definitieve zesde, welke onder de hand
van den volkschen Jezuiet uitgroeide tot het populaire meesterwerk met zijn boeiende « aen-spraecken », bekende toe-maetjens »,
geestige anecdoten, leuke geschiedenisjes en pittige rijmpjes.
Deze editie heeft dan ook als basis gediend voor alle Ije en 18e
eeuwsche herdrukken.

SUFFRAGIEN DER HEYLIGHEN.
In de lijst van Poirters' werken, welke in Sommervogel's
« Bibliotheque des ecrivains de la Compagnie de Jesus » (VI, col.
930) opgenomen werden, komt er een titel voor, die door alle
bibliografen vermeld wordt, maar waarover geen enkele nadere
bizonderheden mededeelt. Het is een van Poirters' vertaalwerkjes :
Stifiragien der Heylighen, vertaeld. T'Antwerpen, Knobbaert.
1650.16°.
Bij de vermelding van het boekje had de geleerde compilator
van de « Bibliotheque » zich reeds afgevraagd of het niet mocht
geldentifieerd worden met het onmiddellijk daarop volgende
nummer : « Het kleyn Prieeltien van de Heyligen. Voor alien de
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daghen van 't jaer, verciert met hunne merckelyckste deughden,
mirakelen, ende leeringhen. Door eenen Priester der Societeyt
Jesu.
t'Antwerpen, by Michel Cnobbaert, 166o. Met Gratie en
Privilegie. 240.
Sommervogel heeft de « Suffragien » blijkbaar niet in handers
gehad, zooniet had hij wel enkele beschrijvende details meer
vermeld in zijn bibliografie. Dan had hij zich ook de vraag of
de twee hooger vermelde schriften niet identisch zijn, gemakkelijk
kunnen besparen. Bij andere bekende bio- en bibliografen vond
ik evenmin iets naders omtrent dit werkje, zoodat ik wel tot de
conc1usie komen moest dat eigenlijk niemand er in geslaagd was
het werkje op te sporen. In mijn studie over Poirters vermeldde
ik reeds (op bl. 77 en 289) dat ook mijne opzoekingen niet met
den gewenschten uitslag werden bekroond.
We mogen ons bijgevolg wel afvragen of de enkele schaarsche
gegevens waaro-v er we beschikken, wel juist zijn. We treffen weliswaar geen afwijkingen aan in de titelopgave van het werkje,
maar over het jaartal gaan de biografen niet akkoord. Ouwerling
(Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, III, col. 981-984)
laat het boekje in 166o verschijnen. Op welken grond voegt hij
er niet bij. Hij is er blijkbaar ook niet in geslaagd een tekst der
Sultragien weer te vinden. 1650 staat dus niet vast. Alle bewijzen ontbreken om ons oordeel langs een of anderen kant te doen
overhellen. Het is niet onvoorzichtig of te wijken van het jaartal
165o, dat ons door de traditie werd overgeleverd en zich aan de
zijde te scharen van Ouwerling, wiens studie overigens zeer goed
gedocumenteerd is.
Over het Prieeltien weten we gelukkiglijk meer dan over de
Sufiragien : er zijn nog een paar exemplareu van bewaard.
Het bestaat uit 4 verschillende deeltjes, die achtereenvolgens
van 166o tot 1666 te Antwerpen bij Michiel Cnobbaert verschenen.
Sommervogel geeft een uitvoerige beschrijving van deel 1 en 4,
terwijl ik er in slaagde de twee andere deeltjes op te sporen, welke
hij niet gezien had. (I)
Zoo het hier werkelijk om geen identische publicatie gaat,
welk kan dan wel het verschil zijn, tusschen de twee devotiewerkjes ?
Zulks is echter niet makkelijk uit te maken, daar ons van
(I) Een uitvoerige bibliographische beschrijving van die werkjes in
mijn Poirtersstudie : blz. 269 en volg.
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het eerste werkje slechts de titel, en niet eens een beschrijving
bekend is. Hoe schaarsch ook de inlichtingen zijn waarover we
beschikken, toch kunnen we min of meer bepaaldelijk zeggen,
welk soort van werkje we aan de Suffragan hadden.
Het is eerst en vooral een vertaling, waarschijnlijk uit het
Latijn. Het origineel er van is ons onbekend. Geen enkele biograaf
die er melding van maakt.
Wellicht leert de inhoud — voor zoover we uit de laconische
titelopgave kunnen opmaken. — ons iets meer : Suffragien der
Heylighen. Wat zijn nu zulke Suffragan ?
« Suffragan » zijn devote prentjes — kleine gravuurtjes —
waaronder een kort gebed of een stichten,d rijmpje aangebracht
werden. Meestal stelden deze prentjes heiligenfiguren voor. Ze
werden in de Mariacongregaties der Jezuletenorde gebruikt om
ronder de heiligen, waarvan het feest in den loop der maand gevierd
werd, door het lot een patroon aan te duiden.
Deze gewoonte bestond reeds in de familie der hertogen van
Gandie en werd door den heiligen Franciscus de Borgia, 4e hertog
van dien naam en 3 e generaal der Jezuletenorde, bij de jezuieten
in voege gebracht. Dank aan de paters der Societeit Jesu werd
ze eerst in de Mariacongregaties ingevoerd. Ze verspreidde zich
vervolgens door heel de christene wereld zoodat Papebrochius
in 1694 mocht schrijven dat er geen enkele vereeniging van geloovigen van beider kunne meer bestond waar die gewoonte niet in
eere gehouden werd. (1)
De paters van de Societeit Jesu, welke met de geestelijke
leiding der Mariacongregaties gelast waren, moesten de menschen
vertrouwd maken met deze gewoonte door bij voorkeur als maandelijksch patroon de meest gekende en meest populaire heiligen,

waarvan de feestdag gevierd werd in den loop der maand, ter
vereering, aanroeping en navolgiug aan de leden van die vereenigingen voor te stellen. Daarom deelden ze prentjes uit, waarop
de heiligen afgebeeld zijn met het kleed van hun staat en voorgesteld worden in een typische episode van hun leven. Deze prentjes
zijn voorzien van een kort onderschrift met toepassing op de
deugden van den heilige, welke als voorbeeld gesteld wordt. De
.congreganist, die door het lot een van zulke prentjes bekwam,
moest over de beteekenis van dit onderschrift mediteeren. Later
vond men het nuttig dit onderschrift uit te breiden en de bepaalde
(1) VAN HEURCK, EMn,E H.; Les Images de devotion anversoises du XV Ie
.ou XI X e si?cle. (Antwerpen. 193o) bl. 31-32.
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episode uit het leven van den heilige, welke op het prentje afgebeeld wordt, te commenteeren en er een korte moralisatie uit te
trekken.
Deze prentjes werden meest afzonderlijk verspreid ; of en
toe werden ze ook wel in boekvorm uitgegeven.
Poirters sehreef tal van volksche devotie-werkjes ; het is
bijgevolg goed aan te nemen dat hij een dergelijk boekje samenstelde. Ook de geleerde bollandist Papebrochius gal op het einde
van de zeventiende eeuw nog zulk een werkje uit in het Latijn : de
« Acta Sanctorum, pro menstrua Patroni sortitione selectorum,
breviter digesta. Iconibusque, Orationibus, et Scripturis noviter
illustrata »; den 12 October 1694 gaf hij aan drukker en uitgever
Thieullier van Antwerpen, de toelating om zijn « maandelijksche
patron,en » te mogen drukken en ze afzonderlijk of in boekvorm
vereenigd, uit te geven (1)
In de Ik e eeuw, en ook later nog, was Antwerpen het centrum
van dien handel in devotieprentjes ; hij verschafte werk aan
een aanzienlijk aantal kunstenaars — vaak weinig verdienstelijke — en aan vele ambachtslieden. De « Suffragien. » waren een
al te ordinair genre dan dat er, zooals voor de « santjens » graveurs van naam zouden aan medegewerkt hebben. Sommige van
deze laatste werden immers uitgevoerd door eerste-rangsartisten
zooals de Collaert's, de Wierixsen, de Galle's, Van Merlen, e. a.
De Sufiragien bestaan over 't algemeen nit heel ruwe en primitieve gravuurtjes, die vermoedelijk door heel middelmatige graveurs werden uitgevoerd. Soms zelfs door leerjongens, welke voor
de rekening van uitgevers werk ten, en luidens de statuten van
de gilde, hun producties bijgevolg niet mochten onderteekenen.
Dan is het gewoonlijk de uitgever die ze on der zijn naam publiceert of ze eenvoudig niet onderteeken.d in den handel brengt. (2)
Uit dit alles mogen we besluiten dat de «Sufiragien der Heylighen », zooals de Acta Sanctorum van Papebrochius, uit een
min of meer geordende verzameling van zulke prentjes moet
bestaan hebben. De stichtende rijmpjes die els onderschrift bij
de prentjes aangebracht waren, maakten er een gemakkelijk te
hanteeren medidatieboekje van voor den eenvoudigen yolksmensch.

(r) VAN HEURCK, E. :
libellatim colligatos.
(2) id., ;bid., bl. 5-6.

id., bl. 35.... .( tam foliatim distribuendos, quam
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vermits we zooals reeds gezegd werd, nog over een paar exemplaartjes van dit zeldzame boekje beschikken.
Het werd insgelijks vertaald uit het Latijn. We kennen er
zelfs het origineel van : de « Compendium vitarum illustrium divorum, cum imaginibus et elogiis. In singulos Anni Menses, Diesque
S. S. Natales distributes. Per unum e Societate Jesu. Antverpiae.
Apud Michaelem Cnobbaert, 1660. Ook dit Latijnsche compendium verscheen in 4 afzonderlijke deeltjes en werd door de paters
Brunner en Pfeffer bezorgd.
De inhoud van het boekje wordt reeds genoegzaam aangeduid door den langdradigen titel : Het kleyn Prieeltjen van de Heylighen Voor alle de daghen van 't jaer, verciert met hunne merckelijkste deughden, mirakelen, ende leeringhen ......
Elk van de vier deeltjes bevat « suffragien » voor Brie maanden van het jaar. Elk blad van het onooglijke boekje, dat gemakkelijk al s gebedenboekje naar de kerk kon meegenomen worden,
is gewijd aan een heilige, welke op een bepaalden dag van het
jaar vereerd wordt. Qp ieder blad staat een prentje, zonder naam
van graveur of uitgever ; ze zijn over 't algemeen heel ruw afgewerkt en worden gevolgd door citaten uit de kerkvaders of andere
geestelijke schrijvers. Op de volgende bladzijde wordt dan, met
aanwijzing van den dag, de typische episode verklaard uit het
leven van den heilige, die op het prentje afgebeeld staat. Poirters
laat ook hier de gelegenheid niet voorbij gaan om er zijn onmisbare zedekundige bespiegelingen aan toe te voegen.
Alles wel ingezien, beantwoordt de inhoud van bet Prieeltje
opperbest aan het idee dat we ons hooger bij benadering van
een verzameling suffragien gevormd hebben. En als we dan weten
dat het eerste werkje, waarover we het bier hebben, « Suffragien
der Heylighen» heet, dan kunnen we er uit besluiten dat de inhoud
van de twee boekjes — zoo het hier werkelijk om twee boekjes
gaat — nagenoeg dezelfde moot zijn.
Uiterlijk zijn er ook wel trekken van overeenkomst te bespeuren . Het gaat er om twee vertaalwerkjes : van het eerste is ons
alleen een onzekere titelopgave bekend. Van het tweede kennen
we den inhoud en het Latijnsch oorspronkelijke.
Volgens de aanduidingen der bibliografen werden ze allebei
door drukker Cnobbaert uitgegeven. Aileen voor het jaartal is
er, zooals hooger reeds vastgesteld werd, geen zekerheid. Als we
dan met Ouwerling aannemen dat het werkje in 1660 van de pers
kwam, bestaat er ook niet de minste reden meet om het werkje
niet te identifieeren met het Prieeltje. Sufiragien der Heylighen
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is blijkbaar weer een van die algemeene, uit het Latijn vertaalde
titels, welke op onduidelijke wijze den inhoud van het werkje
omschrijven. Zulke onduidelijke titelaan,wijzingen zijn in de
Latijnsche biografische compilatiewerken uit de 17 e en I8 e eeuw,
waaraan de moderne biografen vaak verplicht zijn te putten,
geen zeldzaamheid.
We zouden nog kunnen veronderstellen dat de Suffragien
wel in 165o gepubliceerd werden : ze zouden b. v. een eerste uitgave kunnen vormen van het Prieeltie dat tien jaar later verschijnen zou. Doch geen enkele van de vier deeltjes van dit werkje
draagt de vermelding : 2 e druk ; in de voorrede « tot de Godtvruchtighe Ziele » wordt niet de minste toespeling gemaakt op
een vroegere editie of een boekje van denzelfden aard. Dit rnaakt
deze veronderstelling al heel onwaarschijnlijk. Zoo dit werkelijk
het geval geweest was, zou Poirters wel door de eene of andere
zinspeling te kennen gegevcn hebben dat hij zich vroeger nog aan
het schrijven gezet had van een dergelijk werkje.
Zoolang er bijgevolg geen exemplaar van de Sii/fragien
weergevonden wordt, mogen we gerust besluiten dat Suffragien
en Prleeltje slechts twee verschillende benarningen voor een en
hetzeifde werkje zijn.

i o) KAP.EL BARBIER-PRIJS.
Op 31 December 1932 loopt het 3 e tijdvak (begin i9 u tot
einde 1932) van den KA_REL BARBIER-PRIJS ten einde. Hij bedraagt Imo fr. en wordt toegekend aan den Belgischen schriiver
die in die tijdruimte het beste belletristisch verhaal op nationaalgeschiedkundigen grondslag (historische roman, geromanceerde
levensbeschrijving, enz.) zal uitgegeven hebben, ill 't Vlaamsch
geschreven en _,_;eput nit onze eigene geschiedenis.
I)e prijs kan niet toegekend \v()rden aan hem die veer hetzelide 4. erk in een door het Staatsbestuur of een Academie nitschreven prijskamp reeds bekroond word.
De werken dienen ingezonden aan den Bestendigen Secretaris
der Koninklijke Vlaamsche Academie, niterlijk op In December
1932, met de vermelding o5 het wires : RARIIIER-PRIJS.
e°)

NESTOR DE TITRE-PRIJS.

De NESTOR DE bedragende 200o fr., wordt om
de twee jaar toegekend aan het beste under de VJaamsche tooneelwerken welke, gedrukt of in handschrift, vOOr het einde van elk
tweejarig tijdvak, door hunne schrijvers op de Koninklijke
ingezonden zijn. Het eerste tijdvak
Vlaamsche Academie
,)meat de jaren 1932 er 1933.
"door den prijs konien alleen in aanmerking tooneelwerken
a) die nog in Been andere prijskampen werden bekroond ; b) die
in den loop van het tweejarig tijdvak werderi geschreven, of die..
althans, \--OOr
tijdvak, 110Ch door den druk, norh door de
yoerin, openbaar vierilen geniaakt.
3 0) KAREL BOURY-PRIJS.
De KAREL BOURY-PR j 1)edragencic Lone fr. en gesticht ter
verspreiding van Vlaanische liederen, wordt oni de vier jeer
toegekend aan den toondichter van de beste onnitgegeven
Vlaamsche school- of volksliederen (ten niinste twee) \vaarvan
hijzelf de teksten zal mogen kiezen. ken bovendien een tegemoetkoming verstrekt worden orn (10 bekroonde liederen te helpen uitgeven.
Het loopen(1.e tijdvak zal op 31_ )ecember I 932 gesloten
worden.
De liederen (tekst en inuziek) dienen door de belanghebbenden bij den Bestendigen Secretaris der Koninklijke Vlaamsche
Academie, Koningstraet, Gent, -uiterlijk op io December 1932
ingezonden te Ivorden, met volgende verrnelding op het aches :
VOOR DEN KAREL BOURY -PRI J S.

De nitgaven der _Academie zijn te verkrijgen :
GENT : NV. SIFFER, Sint Baafsplein, en VAN RYSSELBERGRE,
Konter, I.
BRUSSEL : STANDAARD-BOEKITANDEL, Em. Jaclimainiaan, 127.
ANTWE,R21 ,:\T, : DE NEDERLAN1)SCIIE BOEKHANDEL, SintSTANDAAR D BOIKITANDEL, Korte
Jacobsmarkt,
Niemvstr., 41.

KON. VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE

VERSLAGEN EN
MEDEDEELINGEN
MAART
1932

N. V. vih VANDERPOORTEN & 0), POLLEPELSTRAAT, 18, GENT
1932

MAANDSCH RIFT

INHOUD.
aart
10

Vergadering l'lIn

16 .)faart

20

De Taalf!,rens ,'an het Nederlandsch m de Zuider!!elf'esten, door t K\REl, l)E FLeH". .
. . . .

1932

153
159

30 Gmtlle. ZiJ'n leven

eJl. ,i{n werk. beschouwd door Emil
Ludwia. I,ezing door O:\IER "·.\1vn:z . . . . . . .

169

4° Hel onderw·iis in de Fransche taal en de vOY1ning der
leeraars .11. 0 .. door liEO GOE:;L\XS . . . . • . . .

189

Vergadering van 16 Maart 1923.
Zijn aanwezig : de heeren Prof. J. SALSMANS, S. J.,
bestuurder, HERMAN TEIRLINCK, onderbestuurder, en Dr. L.
GOEMANS, bestendig secretaris ;
de heeren Kan. AM. Joos, Dr. Is. TEIRLINCK, FRANK
LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION, 0. WATTEz, Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE,
J. JACOBS, Prof. Dr. M. SABBE, Prof. Dr. FR. DAELS, CYR.
BUYSSE, Dr. J. VAN MIERLO en Dr. J. CUVELIER, werkende
leden ;
de heeren Prof. Dr. J. VANDE WYER, Dr. FL. PRIMS,
JORIS EECKHOUT en EMM. DE Bom, briefwisselende leden.
Laten zich verontschuldigen : de heeren Dr. L. SIMONS en
Prof. Dr. SCHARPE, werkende leden ; Prof. Dr. GROOTAERS,
Prof. Dr. VERDE-YEN, Dr. CORNETTS en Dr. AUG. VAN CAUWELAERT, briefwisselende leden.
*
* *

De Bestendige Secretaris leest het verslag van de Februarivergadering ; het wordt goedgekeurd.
*

Afsterven van Dr. Hubert-Jozef Eymael, doctor hon.
causa van de Universiteit te Leiden, buitenlandsch eerelid der K. V. Academie. — Op 4 Maart overleed te Elsene
Dr. H. J. EYMAEL, buitenlandsch eerelid der Academie. Bij
het openen der vergadering brengt de heer Bestuurder in
volgende bewoordingen hulde aan den afgestorvene:

MIJNE HEEREN,
Zooals U waarschijnlijk reeds weet is onze Koninklijke
Instelling met een nieuwen rouw getroffen : Dr. H. J. EYMAEL,
buitenlandsch eerelid, is op 4 Maart te Elsene gestorven. Wij

— 1 54 —
zijn te laat verwittigd geweest opdat de Academie op de lijkplechtigheden zou vertegnwoordigd zijn, maar onze achtbare Secretaris
heeft reeds een brief van innige deelneming aan de familie geschreven.
Dr. EYMAEL, geboren den ,8 en November 1848 te Heerlen,
in Hollandsch Limburg, maakte zich vooral verdienstelijk door
zijn Huygensstu,diert. De eerste verschenen in 1885 ; in 1888
bestudeerde hij Huygens' Hofwyck, in 1891 Huygens' Zedeprinten.
Hetzelfde jaar nog gaf hij in De Gids een en ander ten beste
over Donne's invloed o/ Huygens. Huygens' Korenbloemen, een
eerste maal door Van Vloten uitgegeven, beleefden in 1892 een
tweeden druk bezorgd door Dr. EYMAEL. Deze schreef nog over
Huygens' Trijntje Cornelis, over Johan Michiel Dautzenberg,
enz., enz.
Het was inderdaad om zijn buitengewone kennis van Huygens,
dat de Leidsche Universiteit hem den titel van Doctor honoris
caztsa toekende, en dat hij op 18 Juni 1919 tot Buitenlandsch
Eerelid van onze Academie gekozen wend, als zijnde inderdaad
de beste Huygenskenner der beide Nederlanden. Zijn wankele
gezondheid en zijn hooge ouderdom verhinderden hem wel in
onze werkzaamheden een werkdadig deel te nemen. Maar uit
zijn brieven blijkt bet, hoe dankbaar hij was voor den titel van
Buitenlandsch Eerelid hem door onze Academie uit hoogachting
en waardeering geschonken, en met hoeveel belangstelling hij
elke maand van onze Verslagen en Mededeelingen kennis nam.
In 't bijzonder betuigde hij : « De Vlaamsche zaak, Welke ik
altijd een warm hart heb toegedragen, zal ik blijven dienen en
steunen, waar en zooveel ik maar kan ».
Dr.EYMAEL was een stille werker die zich zeer verdienstelijk
gemaakt heeft tegenover onze Nederlandsche Letteren, en daarom
zal ook bij ons zijn nagedachtenis in eere blijven.

Uitgaven van leden der K. V. Academie. — De heer
CYRLEL BUYSSE, werkend lid, biedt aan de Academie een

exemplaar aan van zijn nieuw roman Twee Werelden.
De heer Bestuurder wenscht den heer Buysse geluk en
spreekt den wensch uit dat zijn voorbeeldige werkzaamheid
nog lange jaren de Vlaamsche Letteren moge ten bate komen.
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Onderscheiding. — De heer Prof. Dr. L. Van Puyvelde
werd door de Nederlandsche Regeering met den titel van
Commandeur in de Orde Oranje-Nassau vereerd, bij gelegenheid van de tentoonstelling van Nederlandsche Schilderkunst
in het Koninklijk Museum van Schoone Kunsten te Brussel.
De heer Bestuurder wenscht den heer Van Puyvelde geluk.
*

* *

AANGEBODEN BOEKEN.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst voor van
de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :

Mededeelingzn van het Ministerie van Kunsten en W etenschappen,r931,
11r 2.

Bulletin de la Commission royale d'histoire.—Tome XCVI, 1 er Bulletin.
Commission royale d'histoire. : Documents pour servir a l'Etude des mala-

dies pestilentielles dans le Marquisat d' Anvers jusqu' a la chute de l'ancien
regime, par le Dr. A. F. C. VAN SCHEvENSTEEN.
Universiteit te Gent : Werken uitgegeven door de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren, 67 e aflevering.
Jacobus Acontius' Tractaat « De Methodo e, door Dr. HERMAN J . DE
VLEEsCHAUWER.
Bulletin des Musees royaux des Beaux-Arts de Belgique : Premiere annee :
1928. — Deuxieme annee : 1929.

Koninklijke Bibliotheek : Lijst der aanwinsten van de wetenschappelifke
Bibliotheken van Belga, II, 1931, 2 e aflevering, April-Juni.
Door de Commissie ter Redactie van den Gentschen Studentenalmanak :

Gentsche Studentenalmanak 1932.
Door de Societe &emulation de Bruges :
Annales. — Tome LXXIV de la collection, Fasc. 2-4 avril-octobre 1931.
Door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen :
Smaradahana, door R. Ng. Dr. POERBATJARAKA.

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en V olkenkunde.
Door de Service archeologique des Indes Neerlandaises :

Hommage du Service archeologique des Indes Neerlandaises au Premier
Congres des Prehostiriens d'Extreme-Orient a Hanoi, 25-31 janvier 1931.
Door de Kung. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund :
The Royal Tombs at Dendra near Midea, by AxEL W. PERSON.
Door den heer G. L. Van Roosbroeck, New-York :
The Elucidation, A prologue to the Conte del Graal, door ALBERT WILDER
THOMPSON, Ph. D.
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The Life of Saint Alexis, An Old French Poem of the Eleventh Century,

door V. L. DEDECK HERY, Ph. D.

Saint Evremond : La Comódie des Acadimiciens ((Text of the MS. if

1638) , door

G. L. VAN ROO SBROECK .
Door den heer A. Jabot, dienstoverste bij het Ministerie van Verkeerswezen :
P. C. Hooft's Nederlandsche Historian (uitgave van 1642).
P. C. Hooft's Vervolch der Nederlandsche Historian (Uitgave van 1654).
*
* *

AANGEKOCHTE BOEKEN.
La vie etrange de l'argot, par Emil,E CHAUTARD.
Histoire de la langue franfaise, des origines a Iwo, par FERDINAND

IhunsioT. — Tome VI. — Le XVIII e sikle. Deuxiême partie : Langue postclassique. Fasc. premier.
Bibliographie van de Moderne Vlaamsche Literatuur 1893-190o, door
ROB. ROEMANS. Eerste Deel. — De Vlaamsche Tijdschriften. — Zesde
aflevering.
Kritische Bibliopraphie van Cyriel Buysse, door Dr. ROB. ROEMANS.
Jan Frans Cantre, door GERA.RD WALSCHAP.
Les Cates et l'expansion celtique jusqu'a l'epoque de la Tene, par HENRI
HUBERT.

Een deel uitverkochte uitgaven der Academie.
Vijf orchestpartituren van de werken van Peter Benoit.
Handbuch der Litteraturwissenschaften. Afl. 179-18o-181 -I 82.
*

* *

MEDEDEELINGEN NAMENS DE COMMISSIES.
1 0 ) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bioen Bibliographie. — Prof. Dr. J. VAN MIERL0, legt verslag
ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Dr. J. CUVELIER, Voorzitter,
Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, ondervoorzitter, Dr. Is. 'I'mLINCK, Mr. LEONARD WILLEMS, Dr. LEO GOEMANS, Prof.
Dr. M. SABBE, Prof. Dr. J. VAN MIERLO, FL. PRIMS, leden.
Aan de dagorde staat :
Striidgedichten over den Tocht ter Brandschatting in
Brabant, door Frederik Hendrik (1622). — Lezing door den
heer. Prof. Dr. M. SABBE.
Prof. Dr. Sabbe zet zijn studie voort over de strijdgedichten
in verband met de politieke gebeurtenissen sedert het Bestand
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analyse van enkele gedichten verschenen naar aanleiding van
den tocht ter brandschatting in Brabant door Frederik Hendrik
in 1622. Eerst een gefingeerd rekwest aan hertogin Isabella :
dat ze meer bezorgd was om de overwinning der Spanjaards in
de Palz dan om de veiligheid harer onderdanen tegen de invallen
van Prins Hendrik. Dan de Brabantsche repliek ; met aan 't slot
een spotdicht tegen Frederik Hendrik op de wijze van Wilhelmus
van Nassauwe, als een duivelsliedeken. Nog wordt een vlugschrift
ontleed dat onder een gefingeerde drukkersopgave Abraham
Verhoeven als den drukker verraadt : Rombout Ronduit van
Mechelen weerlegt er de klachten in van Klaes den Klager van
Meerbeek ; zet uiteen wat de Brabanders zoo al vertelden over de
oorzaak der brandtochten en verdedigt met overtuiging Spanje
en den Spaanschen Koning.
Bij de bespreking wordt onder de leden der Commissie gehandeld over de schrijvers Bier pamfletten en strijdgedichten :
of wij daarin een citing van de volksziel mogen zien; wat wel het
geval schijnt to zijn, daar zeer vele geschreven zijn door rederijkers of gesteld op populaire wijzen.

2 0) Bestendige Commissie voor Onderwijs in en
door het Nederlandsch. — Mr. 0. WATTEZ, secretaris, legt
verslag ter tafel over de morgendvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Prof. Dr. J. VERCOULI,IE,
voorzitter, Prof. Dr. M. SABBE, ondervoorzitter, Kan. AM.
Joos, Dr. LEO GOEMANS, J. JACOBS, Prof. Dr. A. J. J. VAN
DE VELDE, Prof. Dr. L. VAN PUVVELDE, leden en 0. WATTEZ,
lid-secretaris.
An de dagorde staat :

1 0) Over Vlaamsche handboeken in ons toekomstig M . 0. —
Lezing door den Eerw. beer J. JACOBS.
Eerwaarde Heer JACOBS wijst op het gebrek van Vlaamsche
handboeken in ons vervlaamscht middelbaar onderwijs en meent
dat het nog een tijd zou kunnen Buren eer die toestand verandert.
Sommige leeraars, zegt hij, gebruiken Noord-Nederlandsche
werken, andere vertalingen van Fransche handboeken en weer
andere hebben Vlaamsche leergangen nit het Normaal onderwijs
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in de Oudere en Nieuwe Humaniora binnengeloodst. E. H. JAcoss
noemt er eene reeks op, en zegt dat die boeken niet geschikt zijn
voor onze middelbare onderwijsgestichten in de Vlaamsche
gewesten.
Spreker meent dat er bij onze leeraars moet aangedrongen
worden opdat degenen, die daartoe bekwaam zijn, zich voor het
opstellen van degelijke Vlaamsche handboeken zouden inspannen;
dat men er ook zou voor zorgen d at er eenheid kome in de terminologie.
De voorzitter stelt voor de lezing van E. H. jACOBS to laten opnemen in de Verslagen en Mededeelingen.
2°) Over Scheikunde en letterkunde. — Lezing door den

heer Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE.
De lezing wordt uitgesteld tot de volgen de vergadering.

DAGORDE.
Lezing door den heer OMER WATTEZ, werkend lid :
Bij gelegenheid van de 100 e verjaring van Goethe's
afsterven : Goethe en zijn werk beschouwd door Emil Ludwig.

De Taalgrens van het Nederlandsch
in de Zuidergewesten
DOOR

t KAREL DE FLOU,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Het is aan ieder van ons bekend, al ware 't ook maar van
hooren zeggen, dat het Vlaamsch in vroegere eeuwen veel meer
zuidwaarts en zuidoostwaarts in het tegenwoordige Frankrijk
gesproken en verstaan werd dan hedendaags het geval is.
Zelfs heeft men, in den loop der 19 e eeuw, die trage maar aanhoudende regressie onzer taal in de Pransche departementen
van het Pas-de-Calais en van het Noorden kunnen waarnemen
en door middel van kaarten en statistieken duidelij k voor oogen
brengen. Nog onlangs werd over lien zelfden staat van zaken
een klein onderzoek geopend, met de uitkomst dat de toestanden
sedert 1857, toen De Coussemaker zijne taalkaart in bet licht
gaf, in 't geheel niet ten voordeele van het Vlaamsch verbeterd
was.
Het is een opmerkelijk verschijnsel, hoe talen en dialecten,
in West-Europa vooral, eene neiging vertoonen om hun grondgebied van het zuid-zuidoosten naar het NNW. toe op to schuiven

ten nadeele van de spraken, die vroeger in gebruik waren op de
door haar ingenomen streken.
De taal van het aloude Latium breidt zich eerst van middenItalie uit tot buiten de noordergrenzen van dat rijk, en daarna
over meer dan de helft van Gallie en een merkelijk deel van Helvetie, maar zij gaat zuidwaarts niet veel verder dan tot Napels.
Het Hoog- of Bergduitsch wint, sedert duizend jaar, altijd
maar grond op het Nederduitsch, dat op geheel de lengte van
zijn gebied, zijn noorderbuur is.
Niet zoohaast was de mengeltaal, die Angelsaksisch werd,
in het land der Britten als algemeene taal erkend, of zij breidde
zich naar Northumberland en ten nadeele van de taal der Schotten
en der Picten uit ; ook de taal van het land van Wallis werd op
hare zuidoostergrens fel ingekort.
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Nederduitsch was altijd een overrompelaar voor de Oostfriesche en Deensche dialecten uit Sleeswij k-Holstein.
De zuidergrens van de Finsche taal moet, ander den dwang
van het Russisch, gedurig voort naar het NNW. opschuiven ;
en het Finsch zelf beeft alzoo voorheen de Zweedsche taal uit
het Russische kustland weten te verdringen.
Friesch werd gesproken op de Zeeuwsche Eilanden, langs
de kust van Zuid-Holland en in geheel de provincie NoordHolland, welke dan ook den naam van West-Friesland placht
te dragen. In den loop der middeleeuwen is het Nederlandsch
in al die plaatsen de heerschende taal geworden, terwijl het Saksisch dialect van Drenthe ook bet Friesch uit de provincie Groningen, en zelfs uit de eilanden van voor de Zuiderzee heeft weten
ten ander te brengen.
Het Vlaamsch taaleigen drong Zeeland binnen en het Waalsch
won in Henegouwen, Brabant en Luik altijd veld ten nadeele
van de Brabantsche en Limburgsche tongvallen.
Maar, bijaldien het Vlaamsch naar Zeeland, het Hollandsch
en het Saksisch naar de Frieschsprekende gewesten opschoven
ten nadeele van deze, zag men ook hoe de Vlaamsche en Brabantsche taaleigens, trapsgewijze naar het Noorden opgedrongen werden door het Fransch, dat eerst het land van Ponthieu, daarna
de graafschappen Boulogne, Artois, Ghuisen en ten slotte het
Zuiden van Vlaanderen zelf aangetast heeft en zoodanig wel
te boven gekomen, dat de oorspronkelijke taal der bevolking
er totaal ten onder gegaan is.
Sedert hoelang duurt die standvastige vooruitschuiving
der Fransche taal ten nadeele van ons Germaansch dialect ?
En tot waar toe is eenmaal, in een diep verleden, onze taal
in de nu Franschgeworden gewesten, de moedertaal der landzaten geweest ?
Met deze vraag betreden wij eene ruime vlakte, waar de
onzekerheid het van de duisterheid poogt te winnen, en waar
de zaden van ontelbare hypothesen welig kunnen opschieten.
Alevenwel mogen wij ons met geene hypothesen inlaten.
Ten hoogste is het ons toegelaten eene verwijzing naar mogelijkheden te doen.
Laat ons dan liever de Romeinsche schrijvers te rade gaan,
die toch een en ander getuigd hebben, waar misschien eenige

sprankeltjes licht kunnen uit opgaan.
De bewoners der Gallia tertia, anderen zeggen rechtuit
de Belgen, die tot rondom de river der Somme gevestigd waren,
heeten zij meest alien van Germaanschen oorsprong te zij n,
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dus lieden wier gesproken taal van zelf een Germaansch dialect
moet geweest zijn, -- laat ons maar zeggen een Nederduitsch
dialect, en meer bepaaldelijk een Vlaamsch en een Brabantsch
dialect, als men de ligging in acht neemt van de plaatsen, welke
toen ter tijd door die volksstammen waren ingenomen.
Zoo spreekt de politieke historie. Klopt die vermelding
met de gegevens der taalhistorie ? En kan er wel eenigen bewijsgrond aangevoerd worden voor de stelling van het bestaan van
een Nederduitsch taaleigen in de gewesten, waar nu de steden
Abbeville, Amiens, Arras, Bethune, Douai, enz. gelegen zijn ?
Het antwoord wil bevestigend luiden, en men kan waarlijk
aan de neiging niet weerstaan om in den naam van de rivier de
Somme, in die van de Scar fie, de 4.4uthie, de Canche (of Kwinte),
Vlaamsche namen te zien ; veel min nog als men in Sommarobriva
eene brighe over de Somme en in Attrebatis villa, nu Arras, een
ouderen vorm van Atrecht gaat bemerken ; als men de gemeente
Etinehem, verre zuid van Bavay, als een mogelijk Stiênehem
zal erkennen ; ook als men de menigvuldige voles flamengues,
les fiamincs, les haies de leu als verwaalschte overzettingen van
moerassen en wulfhagen wil beschouwen.
De namen der plaatsen in de Gallia tertia zijn trouwens
van voor de komst der Romeinsche gezagvoerders, in zoo verre
geromaniseerd geweest, dat de oudere gedaante van het meeste
deel niet zoo goed meer te herkennen, of zelfs te raden is.
Voeg daarbij dat menige plaats in den loop der tijden van
naam veranderd is, en dat er, gaandeweg, eeuw bij eeuw, nieuwe
Fransche plaatsnamen opgekomen zijn in eene landstreek waar
de primitieve namen zeker niet talrijker waren dan in ons eigen
vaderland.
De juiste grenslijn van ons alleroudste taalgebied is, langs
den kant der Somme, nu niet meer te trekken : de overmacht van
het Romaansch element heeft er bijkans al de sporen van nitgewischt.
Doch binnen den historischen tijd, immers van de zesde
eeuw af, is het mogelijk, en zelfs niet al te moeielijk meer, om
te bepalen tot op welke uiterste punten het gebruik van het
Vlaamsch zich uitgestrekt heeft. En al dadelijk is er te zeggen, dat
die grens aanvang nam van bezuiden Berck-sur-Mer, om te loopen
in rechte lijn naar het stadje Montreuil, vandaar naar Pruges,.
Devres en Hucqueliers, vervolgens wat zuid-oostwaarts van
Arien en St Venant, eventjes zuid van Bethune, tot kort
beneden Rijsel, en van daar in rechte lijn tot op een uur gaans
of nog meer ten zuiden van Doornik, dat in 't Vlaamschsprekend
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land gelegen was, en van daar voort in de richting van de tegenwoordige noordergrens der provincie Namen.
Vanaan Berck-sur-Mer tot aan Nijvel en van daar tot aan
de stad Luik toe, heeft het Germaansch taalgebied altijd maar
voort, nu wat sneller, dan wat trager, eene streep gronds van
verscheidene uren gaans breedte verloren en aan 't opkomende
Waalsch moeten afstaan.
Een zonderling feit is, dat de liefhebbers van etymologie
met den naam van Montreuil haast geen weg weten, en hun best
doen om er een Monasteviolum in te herkennen, waarvoor, eilaas,
maar een enkele tekst kan dienst doen, al is hij ook nog van 1688,
terwijl al de oudere schriften van Monsterhole en Monstrul en
dergelijke woordvormen krioelen. Maar nog zonderlinger is het,
dat men langs de Canche, voorheen de Quinte geheeten, nu nog
'allerlei Vlaamsche namen tegenkomt zooals les Braies (de Breemeerschen), le Minn,epit, le Couppe, le Berc, Minghem, le RitmtIche,
en tegen de zee zelf de oude stad Quintowic, thans Etaples geheeten, nadat zij eeuwen lang Stabels en Stapulas genaamd werd.
Men kan, uit de namen, die in de jaren 600-800 in het kanton
Montreuil bestonden, zoowel als uit de namen van personen
-als van plaatsen en landen, het besluit trekken, dat die geheele
streek toen nog voor het grootste deel de Vlaamsche taal bezigde.
En dat zij te Dèvres (eertijds Deever-Erne) en te Sint Wulmaars
(thans Sumer) nog in de IXe eeuw gebruikelijk was, staat bij
ons boven alien twijfel verheven. Nu nog getuigen te Devres la
Waterheulle, le Mdche, la Becque van den tijd toen aldaar het
Vlaamsch de algemeene spreektaal was.
Als men de charters van 800 tot 1200 doorleest, die in 't land
van Boulogne zoo overtalrijk zijn, dan ziet men dat de namen
van menschen en woonplaatsen nog allemaal tot het Vlaamsche
dialect behoorden, en dat zeer veel gewone substantieven in de
latijnsche charters van de X e en XI e eeuwen vermeld worden in
de plaats van latijnsche benamingen, die nochthans voor Franschsprekenden gemakkelijk zouden te vinden geweest zijn. Edoch,
de gedaanten der plaatsnamen uit het land van Boulogne hebben
toen nog alien een kennelijk Vlaamsch uitzicht, terwijl nu vele
daarvan volstrekt niet meer te herkennen zijn in hunne j ongere
Fransche gedaante.
Willen wij een oogenblik hierbij stilhouden ?
Dèvres, waarop ik daareven gedoeld heb, is een Vlaamsche
stadnaam, alzoo geheeten naar den Deever, of later gezegd de
Deever-Enne, op den oever van Welke zij tot stand gekomen is.
Coquelles, zoo Fransch in den schijn, hiet toen nog Calkwille,
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en het nog fijnere Marquise was nog altijd Meek yze, een van die
Ise-namen, die in Iseghem, Isenberghe, Izendyke en vele andere
plaatsen bekend genoeg is, om geen twijfel achter te laten.
Buiten de poorten van Boulogne, toen alsnog Bunnen geheeten, lag Capescheure, nu Capecure geheeten en, al den anderen
kant, waar nu de wijk Pont-de-Brique is, hiet het Stienbrigue
en daar voorbij hiet het water het Brique-rek, zijnde het rek
voorbij de Brige of Brugge : nu is dat le Brequereque geheeten.
Zoowel als te Brugge, was er te Boulogne, van in 't midden van
de stad tot aan de vest eene vlamingstraat, nu nog la rue fiamingue
(en niet flamande), die door de Porte flamingue naar le petit et
le grand Flaming leidt, die allebei moerassen zij n, volkomen gelijk
aan die van ons eigen Stubben-kwartier buiten den Brugschen
Vlamingdam, die eveneens genoemd werd naar den Vlaming,
die er vlak v6Or gelegen was.
De Leugenhoek van vroeger heet Coin menteur, en geen enkele
Boulonees weet daar den uitleg van. Een Vlaming wel !
Moet ik wijzen op de rivier la Liane, die officieel alzoo heet,
maar bij 't yolk L'Enna genoemd wordt, dat ook al een Vlaamschen naam is ? Moet ik den vinger zetten op Ambleteuse, die
toen de Amfleet-ewe was, en op Wimereux, dat Wymerewe luidde ?
En op Beuvrequin, dat toen nog en lang nadien Bovorkhem hiet.
En Hydrequent dat ons op de werken van Hercules doet denken,
werd in dien tijd Hilderijchem geschreven. Saint Pierre lez Calais,
hiet men toen nog Peternesse, liggende nevens de Hildernesse.
Ecques was toen de Eeke, le Bois d'Ecaut, was ten Eeckhautte.
Audrecelles = Ouderzele.
Wimille = W if-mille.
Escalles = ter Scalen.
Nielles = Neele.
Saint-Tricat = Sinter Caesen.
Boucres = Bokerde.
St Inglevert = Santinghevelde.
Ferques = Ferke'nesse.

Rixent = Rinkenes Sant.
Ca Piers = Cafit-meere.
Fiennes = Fienelesse.
Bainctun = Bainghentune.
Quetrêcques = Kester-Eeke.
Cond?tte = Condehoute.
Ecame = Scamene.
Ecceuffent = Schevehem, later
Skofehem.

En al die woordgedaanten, alzoo in de charters en in de
renterollen aangestipt, geven genoeg te kennen, dat de schrijvers
door den band wel wisten wat zij aan die namen hadden, en zelfs
veelal dat zij de beteekenis ervan nog niet vergeten hadden.
Ja hunne spelling was dezelfde als in Vlaanderen, en dit is eene
getuigenis van het hoogste gewicht
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Maar de beteekenis dier woorden moest allengerhand verduisteren, en als gevolg daarvan zouden die namen in de openbare
schriften een Pransch kleedje beginnen te krijgen, waarbij zin
en beteekenis ervan voor goed moesten verloren gaan.
Wie zou nu nog Vlaamsch herkennen in Ambleteuse, Wimereux, Coquelles, Saint-Inglevert, Marquise, Caffiers, Rinxent,
Samer, Devres, enz. ? Het is haast ongeloofbaar '
Het verdwijnen van het gesproken Vlaamsch kan men
volgen in den loop der X e en XP eeuwen, en zelfs tot op bet einde
der XII e eeuw, wat het eigenlijke graafschap Boulogne betreft.
In de stad Boulogne zelf, die door sommigen als een Fransch
eiland te midden eenen Vlaamschen buiten aanzien wordt, is
het Vlaamsch ook de volkstaal geweest tot ver in de jaren iioo.
Wat wij hooger zegden van de rue en de porte flamingue is van
bedied. En als men opteekent dat de biervoerders nu nog, zoowel
als in 1200 en oneffen, les biermans zijn blijven heeten ; dat het
stadhuis la guihalle of gildhalle heet ; dat de groote klok Estourmie
heet en de stadsbeiaardier le cloqueman, en dat de bruine zeep
tot heden de la zieppe genaamd wordt en de straatsteenen des
cauchies, dan is 't niet meer moeielijk om zich daar eene meening
over te maken.
Zie eens hoe menschen en landerijen hieten in de streek
tusschen Guines en Boulogne in 't jaar 1286 : het renteboek der
abdij van Beaulieu toont het ons :
Item a Nonnen Cruce,... Item de sous Langstic. Item au
Ham,... Item a Brietstic,... a Pa5endale. Le Verrehornstic,... enz.
En de gebruikers van al zulk land dan :
Wautiers Vulsteke, Jehan Robbedai, Willaumes Le Balgere,
Boudin Heremer, Annes de Stienrock, Ustasse Peckman, Felt
Stercman, Jehans Navegier, enz.
Was dat een Vlaamsch land of geen ?
Noordwaarts op, in 't graafschap Guines, eertijds Ghisene,
begon de verfransching maar laat in Imo, ofschoon reeds anderhalve eeuw te voren vele lieden van aanzien liever de fransche
taal bezigden dan hunne eigen Vlaamsche. (I)
In het klooster van Andres, dat kort na 1084 door Boudewijn,
graaf van Guines, tot stand gebracht was, werden de drie eerste
abten gekozen onder de kloosterlingen der abdij van Charroux,
(I) K. DE FLou verzend hier naar M. COURTOIS, Topographie du Comte
de Guines gevoegd bij Chronique de Guines et d'Ardre pay Lambert, cure
d'Ardre, ed. MARQUIS DE GODEFROY MENILGLAISE, Parijs 1855. Het is uit
deze kroniek en uit Willelmi Chronica Andrensis ed. HELLER. M. G. H.,
SS. XXIV, dat de volgende feiten overgenomen werden.
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in 't graafschap Poitou. Deze abten verstonden geen Vlaamsch
en vandaar kwam er eene zekere wrijving tusschen hen en de
kloosterlingen van Andres, die welhaast vorderden dat voortaan
een abt uit hun eigen midden zou gekozen worden, ten einde de
moeielijkheden te ontgaan, uit het verschil van de gesprokene
talen.
Een ander feit is dat van Manasses van Guines, die op zijn
sterfbed liggende, het bezoek ontving van zijnen neef, Gregorius,
monik te Charroux, en door dezen in het Fransch werd aangesproken. « Nu is het geen tijd meer om te lachen », zei de oude
Manasses, doelende op het Fransch dat zijn neef tot hem sprak ;
« gebruik toch liever uw moeders tale », voerde hij hem toe.
De kloosterling voldeed hem, overdat hij kon, zeggende dat hij
nu al zoo vele jaren te Charroux verbleven had, waar geen enkele
kloosterling Vlaamsch spreken kon, en hij zelf alzoo verfranscht
was geworden.
In 1207 was er in 't klooster van Andres alweerom opschudding, doordien de nieuwe abt Werius, die geen Vlaamsch verstond,
verscheidene moniken onder zijne bevelen had, die anders niet
dan Vlaamsch kenden. « Wij denken niet, zegden de kloosterlingen, dat het, of voor U of voor ons, voordeelig is, dat er iemand
aan ons hoofd geplaatst worde, die zijne onderdanen niet verstaat,
noch van hun verstaan wordt. Volgens de gebruiken van ons
vaderland, worden in ons hof alle veertien dagen rechtsgedingen
over wereldlij ke zaken gehouden en vonnissen uitgesproken,
die alle in de taal der Vlamingen onderzocht en beslist worden ».
Dat het Vlaamsch in en rond Andres toch geregeld achteruitging, leeren wij mede uit de kloosterkroniek van aldaar. Op
zekeren keer was een kloosterling op een buitendorp komen prediken bij gelegenheid eener zending. Zijne sermoenen waren in
't Fransch en de kerk stroopte van 't yolk. De pastoor sprak er
zijne verwondering over uit. Dat moet u niet verbazen, zei de
kloosterling, immers gij predikt in 't Vlaamsch en gij hebt geene
andere toehoorders dan wat oude wijven en kleine jongens ;
maar als wif het woord voeren in het Fransch, dan is telkens
de kerk te klein. En dat komt omdat het Fransch de taal is van
het hof, de taal van het groot yolk en van de ridderschap.
Men kan zeggen, dat het Vlaamsch in het land van Guines
niet voor 145o uitgestorven is en in het Pays de l'Angle, niet
voor 1550. De steden zijn het eerst verfranscht geweest ; de buitendorpen naderhand.
In Calais wordt tot verre in de XV e eeuw Vlaamsch gesproken ; maar van in den tijd toen de volkstaal het latijn
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in de openbare schriften verving, is het Fransch de schrijftaal
geweest. De rekeningen der baljuws van 1301 tot 1337, die ik
alle gelezen en uitgepluisd heb, zijn zuiver Fransch, met hier
en daar een Vlaamsch woord ertusschen, dat niet vertaalbaar
schijnt geweest te zijn. Ook te Boulogne, te Marquise en zelfs in
Arlen en St. Omaays is het alzoo gegaan. In St. Omaars evenwel
schreef men de beraadslagingen der schepenen tot in 1435 in.
't Vlaamsch, daarna voor goed in 't Fransch ; dock zekere bijzondere opstellen, gelijk bijv. het reglement voor den klokkeman,
werd, nog in 1531, in het Vlaamsch opgesteld, — een bewijs dat
de mindere man aldaar met het Fransch niet vertrouwd was ;
ook de namen der straten ziet men gaandeweg van bet zuiver
Vlaamsch overga an in troebel Fransch, vol flandricismen.
In eigenlijk Vlaanderen, benoorden de rivier de Aa, vangt
de verfransching maar aan, kort na de overwinning van het
Westkwartier door Lodewijk den XIVe . Gyevelingen, thans Gravelines, wordt in 1750 en Mardike na 177o Fransch van omgangstaal ; en thans is Duinkeyke voor meer dan 1/4 e Fransch in de omgangstaal .
Op de zuidergrens zijn de gemeenten Nieppe, Steenwerck, La
Gorgue, Estaires, Neufberquin, Merville, Haverskerque, Thiennes,
St Georges en Gravelines thans geheel en al Fransch.
In andere heeft het Fransch verre de bovenhand, namelijk
te Bourbourg, St. Pierrebrouck, Ruminghem, Holque, Watten,
St. Momelin, Haut-Pont, Lysel, Clairmarais, Blaringhem en
Boeseghem.
In de volgende gemeenten wordt meer Vlaamsch dan Eransch
gesproken : Ebblinghem, Lynde, Sercus, Hazebrouck, Morbeque,
Steenbecque, Vieux-Berquin en Belle.
In 1856 waren er nog veel bejaarde menschen, die gebruik
maakten van Vlaamsche kerkboeken ; er bestaan ook kerkboeken
in twee talen, en deze werden als toen meest door jongelingen
gebezigd, die met het Fransch niet te best over den weg konden.
Nu echter zijn de Vlaamsche kerkboeken haast geheel buiten
gebruik, en er zijn haast geen lezers meer voor opstellen in het
Vlaamsch.
Men zal wellicht tegenwerpen, dat er wekelijks bij honderden
Vlaamsche gazetten naar het Noorder-Departement verzonden
worden ; maar deze drukwerken zijn alleen bestemd hetzij voor
Belgische werklieden die tijdelijk in Frankrijk verblijven, hetzij
voor een klein getal Belgen die ginder zijn gaan woven.
*

*

*
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En dit alles nog in weerwil van de ordonnanties van Juni
1663 en December 1664, herhaald door het decreet van 2 Thermidor jaar II, waardoor het ambtelijk gebruik van het Vlaamsch
verboden werd.
*

*

*

Aan Welke oorzaken kan men den vooruitgang van het
gesproken Fransch in Boulogne, Ghisen, Artois en Zuidelijk
Vlaanderen inzonderheid toeschrijven ?
Het is ons uit jarenlange opsporingen gebleken, dat een
nieuw leengoed, of eene nieuwe heerlijkheid, die in Guines of
Zuid-Vlaanderen tot stand kwam, haast altijd toegekend werd
aan een geboren Franschman uit een meer zuidelijke streek,
vooral uit Picardie en Ponthieu. Op hun domein spraken die menschen anders niet dan Fransch, en de Vlaamsche landlieden,
die met hen in verkeer kwamen, konden wel niet anders doers dan
Fransch leeren ten dienste van den heer.
Ook de geschiedenis van kloosters en abdijen is in dit opzicht het raadplegen waard. Wij bebben bevonden dat in bijna
al de kloostergemeenten van Boulogne, Guines, Artois en ZuidVlaanderen, de stichters, de abten, de priors en de eerste monikken
Pranschen geweest zijn ; de latere kloosterlingen, gelijk van
waar zij herkomstig waren, moesten zich wel naar den regel
van het huis kunnen schikken, en aldus werden de kloosters
middenpunten van Fransche kultuur en begunstigden zij, willens
of onwillens, de verspreiding van de Fransche taal.
Het rechtstreeksch gezag van den koning van Frankrijk,
zijne graven en baljuws in Boulogne en Gullies, bevorderde bovenmate het gebruik der Eransche taal, en moest ten slotte het gesproken Vlaamsch nadeelig werden, juist door bet ontstane streven naar eenheid op elk regeeringsgebied.
In Vlaanderen poogde men ook van hoogerhand in dien
zin to werken, maar het feit dat dit graafschap zelfstandig was,
en niet onmiddellijk van de Fransche kroon afhing, zooals Guines
en Boulogne, legt uit, hoe die pogingen zonder merkbaar gevolg
bleven, tot op den tijd van de algeheele onderwerping aan Lodewijk XIV.
Een opmerkelijk feit, dat ook de Fransche taal heeft helpers
verspreiden ten nadeele van de Vlaamsche, is het volgende
Wanneer in de XIII e eeuw bet gebruik ontstond om de openbare schrifturen niet langer weer in het latijn, maar in de taal
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West- en Zuidelijk Vlaanderen de Vlaamsche taal in de charters
gebruikelijk wordt, terwiji in Guines, Boulogne, Artois, Arien
en St. Omaars, die rechtstreeks van de Fransche kroon of hangers,
de Fransche taal de plaats van het latijn inneemt, terwijl het
Vlaamsch absoluut niet tot zijn recht kon komen, al was het
ook de taal van een deel der bevoking.

GCETHE.
Zijn Leven en zijn werk, beschouwd
door Emil Ludwig.
LEZING DOOR

OMER WATTEZ,

werkend lid der Academie.

I.
Het is niet zonder eenige weifeling dat ik op mij genomen
heb te spreken over Gcethe, — den kolos niet alleen in de Duitsche
letteren, maar in de wereldliteratuur.
Ik ontken het mij niet : er is veel uitgebreide, algemeene
kennis, kritische zin en onpartij dig oordeel noodig, nu dat er zoo
wat overal over Gcethe geschreven, gesproken en geradiophoneerd wordt, om met gezag in 't openbaar nog te spreken over
« un des genies les plus complets que l'humanite ait produite »,
zooals een Franschman dien grooten Duitscher noemde. (1)
Ik voelde mij sterker om mijn voornemen uit te voeren,
toen ik een vertrouwbaar leidsman gevonden had, die in den
laatsten tijd de Gcethe-studie op andere wegen heeft geleid en
in alle richtingen heeft gestuurd door wat hij noemde het Imperium Goetheanum.
1k bedoel Emil Ludwig, schrijver van het werk Goethe,
Geschichte eines Menschen.
In de intellectueele middens van alle landen is zijn naam
thans bekend. Zijn werk over Goethe bestaat uit twee zware
deelen, te zamen meer dan woo bladzijden. Het is verschenen
in 1920 en heeft niet weinig opgang gemaakt, niet alleen in
Duitschland, maar in gansch Europa en in Amerika.
In een Duitsch tijdschrift werd gezegd :
— « Diese Biographie hat mit ihrem Erscheinen die Auffassung Goethes in der Nation verandert. An die Stelle eines jungen
Apoll and eines alten Oympiers tritt hier die ergreifende Rhapsodie eines Menschenlebens : Goethe der Kampfer.».
(1) Nouveau Larousse illustre, bij den naam Goethe.
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over Gcethe, dat er een massa boeken verschijnt, vooral in Duitschland, over zijn leven en zijn werk, kunnen wij bemerken dat er
veel wordt in 't licht gezonden, dat van het eene boek naar het
andere overgaat.
Hij, die in zijn levensloop veel van en over Gcethe heeft
gelezen, staat dikwijls verbaasd over het naschrijven of napraten
van zaken of toestanden die tot de legende behooren en de
ronde doers jaren lang.
Boekenmakers zijn er altijd veel geweest; vorschers en onderzoekers veel minder.
Emil Ludwig behoort tot de laatsten. Daaraan is het zeker
te danken, dat hij in weinige jaren zoo sterk in aanzien is geklommen in alle landen, en dat hij overal gelezen en geprezen wordt.
Ik heb mij een brochuur aangeschaft van honderd bladzijden,
getiteld : Emil Ludwig im Urteil der Weltpresse.
Het boekje bevat uittreksels uit beoordeelingen, verschenen
in tijdschriften en dagbladen van verschillende landen.
Daarin heb ik gelezen dat Ludwigs werken thans het licht
zien in meer dan twintig talen. Van de gezamenlijke uitgave
werden tot Januari 1931 in het Duitsch meer dan 800.000 ex.
verkocht en in de verschillende vertalingen meer dan 1.200.000 ex.
Ludwig werd geboren in 1881. Hij was de zoon van een
befaamd geneesheer-oogmeester, hoogleeraar te Breslau. In dezes
woning kwamen dikwijls eenige van de voornaamste geleerden
samen : Virchow, Hackel, Schliemann, Helmholz, en de jonge
Ludwig hoorde hun wetenschappelijke discussies. Ofschoon hij
zelf natuurwetenschappen gestudeerd had, voelde hij zich sterker
aangetrokken door literatuur en geschiedenis.
In 1901 verscheen zijn eerste werk : Oedipus, Tragcedie.
Daarop volgden een twintigtal andere werken op letterkundig
en historisch gebied. De biographie, het leven van groote mannen,
sterke geesten trok hem bizonder aan.
In 1920 verscheen zijn Goethe, Geschichte eines Menschen.
In 1924 Genie and Charakter, zwanzig mdnnliche Bildnisse.
Het boek begint met een voorrede over « Historische Gestaltung ». Onder deze beeltenissen zijn degene van Frederik II,
Stein en Bismarck, Stanley en Rhodes, Lenin, Wilson en Rathenau.
Zij vormen het eerste deel. In het tweede komen voor : Lionardo
Shakespeare en Rembrandt ; Voltaire, Byron en Lasalle, Gcethe
en Schiller.
Ludwig werd toen, en niet ten onrechte, met Plutarchus
vergeleken. Hetzelfde jaar zag zijn werk Napoleon het licht, dat
in Frankrijk, in vertaling, een reusachtigen bijval vond.
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In 1925 Wilhelm der Zweite ; in 1926 Bismarck.
In 1929 full 1914, een boek over de diplomatische betrekkingen en handelingen in de verschillende landen, gedurende de
maand vOOr het uitbreken van den wereldoorlog.
In 1927 ondernam Ludwig als « Privatmann » een reis naar
Londen en naar Rome, en in 193o naar Parijs. In geleerde middens wend hij overal geestdriftig ontvangen en vooraanstaande
politieke mannen brachten hem een bezoek.
— « Uwe boeken », zoo sprak de Franschman Cremieux hem
toe, « zou men in een luchtschip moeten lezen, want daar is men,
aan de geestelijke engte onttrokken, die ons op aarde vastklampt».
En waarom was het succes van Ludwig zoo algemeen groot ?
1k meen dat het is om de eenvoudige reden : dat hij, gelijk
Go2the, gezocht heeft 0 waar to zijn, en goed en kwaad gelijk de
natuur ».
— « Alle deine Ideale sollen mich nicht abhalten wahr zu sein,
und gut und bose wie die Natur ».
Dit woord van Gcethe in zijn jonge jaren heeft Ludwig
gebruikt als motto voor zijn werk Goethe, Geschichte eines Menschen.
Het tijdschrift Paedagogische Bliitter van Berlijn heeft het
werk volgender wijze gekenschetst.
-- - 0 Ludwigs Werk gehort in eine Reihe mit denen von Simmel
und Chamberlain ; auch Vergleiche mit dem Gundolfs liegen
nahe, aber es bewahrt alien diesen gegeniiber seine Eigenart.
Es unterscheidet sich von dem Gundolfs durch die noch tiefer
eindringende psychologische Analyse, von dem Simmels durch
die breitere und darum sichere Grundlage des Tatsachlichen;
von dem Chamberlains durch das Fehlen jeder partei- oder rassenpolitischen Voreingenomenheit ».
*
* *

Na deze korte inleiding over Ludwig, kom ik tot mijn onderwerp : Gcethe, zijn lezen en zijn werk beschouwd door Emil Ludwig.
Die taak is me veel vergemakkelijkt doordat Ludwig zelf in de
voorrede van de honderste uitgave zijn doel en zijn wijze van
werken heeft in 't licht gesteld.
Het eerste alinea van die voorrede deel ik onvertaald mede.
Hij spreekt over Gcethe :
--- « Als Knabe hatte ich ihn erwahlt ohne ihn zu kennen und
loch sind fiber zwanzig Jahre vergangen ehe ich sein Buch aufschlug das mich mit so magischen Kraft angezogen hatte. Wenn
mir zuweilen ein Band in die Halide viel, schlug es mir feurig
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daraus entgegen ; ich machte ihn zu um nicht zu verbrennen.
Sah ich aber eine Darstelling seines Lebens, so vermochte ich sie
nicht zu lesen, denn meinen ungewissen G-efiihlen schien viel
irrig oder doch von einer Seite angefaszt, die mir fremd
war. Was ging mich die geistesgeschichtliche Stellung eines
Dichters an der fiir mich ausserhalb der Geschichte wirkte, wie
Jesus auf den Glaubigen ? Was konnte ich wiederum mit einem
Mann machen von dem man schrieb, er habe sein Leben bewuszt
so aufgebaut das es sein grOsstes Kunstwerk werde. Las ich, er
habe das Leben eines Gliichlichen gelebt, so sperrte ich meine
Ahnung gegen solche schlichten Harmonien ».
Het overige van die merkwaardige voorrede, geachte toehoorders, zal ik zooveel mogelijk samenvatten bij gedeelten, en
andere getrouw vertalen.
Ludwig spreekt : Om te beginnen kende ik van Gcethe wat
iedereen kent : Geitz von Berlichingen en Hermann und Dorothea.
Werther, Wilhelm Meisters Lehriare en iphigenie schenen mij
toe als kostbaarheden, die men verzamelt, niet als gebeurtenissen.
Ook later kende ik noch Wilhelm Meisters Wanderjahre,
noch den West-Ostlichen Diwan, noch de Xenien, noch de Maximen und Reflexionen, noch de Farbenlehre, noch de Mineralogie,
noch het boek Zur Naturwissenschaft im algemeinen, noch de
Ode an die Natur, noch de Tagebficher, noch de gewichtigste
van Gcethe's brieven.
Maar Tasso, Faust, de Wahlverwandschaiten en twee dozijnen
gedichten leefden met mij. Door deze had ik somwijlen gelijk
door spleten in dat raadselachtig licht geblikt, dat ik doorgaans
niet waagde te gemoet te gaan.
Maar, zegt Ludwig, ik kende Gcethe's gelaat.
In 1912 was hem een boek met 167 afbeeldingen van Gcethe
in handen gekomen. Die beelden verlieten hem niet meer. Hij
bezag ze gedurig, bestudeerde ze, hing er eenige aan den wand
die hem den man van 40, van 6o en van 8o jaar altijd vOOr oogen
hielden.
Dat waren, zegt hij, mijn bestendige en stomme aanmaners
die mij er toe brachten het gesloten boek maar op te slaan.
— « Da ich glaube, gaat hij voort, das ein begeistert Lernender
der beste Lehrer sei, beschlosz ich was ich erfuhr auf meine Art
nieder zu schreiben ».
Ludwig heeft geen biographie willen schrijven, of hij liet
niet gelooven dat hij door zijn werk een anderen vorm van literatuur, of een nieuwe mode wou invoeren.
Goethe zelf, zegt hij, had mij gewaarschuwd tegen het ver-
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derfelijk mengelmoes van den historischen roman, alsook tegen
biographieen, Welke de zoogenaamde deugden en fouten met
huichelachtige gerechtigheid naar omhoog duwen en daardoor,
slechter dan de dood een persoonlijkheid vernietigen, die men
alleen in de levendige vereeniging van tegenovergestelde eigenschappen zich goed kan verbeelden. Zoo doende overschreed ik,
zegt hij, onbewust de grens van het geschiedschrijven ;
Die grens was mij, om zoo te zeggen, oversneeuwd, en geen
voorgevoel zei mij, dat de geleerden, als kampers vereenigd,
zich tegen den indringer zouden verzetten.
Dat nadien, na zoo vele jaren, de philologen zwegen, dank
ik Edward von Hellen die zich bereidwillig voor onderzoek te
mijner beschikking stelde.
Vervolgens vertelt Ludwig hoe hij, na de Duitsche revolutie,
in Iebruari 1919, naar zijn huis terugkeerde, toen de lucht nog
met bliksemflitsen werd doorsnokt en verlicht.
Hij vertrok dan, zegt hij, met zijn vrouw om het Imperium
Goetheanum te gaan ontdekken. Ik had noch opdracht, noch
uitgever, en ook geen voorheeld ; de moderne vorm der biographic bestond toen nog in geen enkele taal. Ik had geen kaart
van het rijk van Gcethe ; wel een plastisch beeld ; ik wist hoe
mijn held er uitzag. Nooit heb ik een rijker jaar gehad als toen
wij leefden in woning en tuin, bij onze vertrouwde bergen en
dieren, op een droomtocht door dat rijk van Gcethe.
Wij verkeerden in een staat van deemoed die maar alleen
de geloovige pelgrim ke pt. Wij verdeelden onder ons beide de
documenten over kleine tijdperken, zoo mogelijk van jaar tot
jaar, en lazen en bespraken ze met elkander.
Daar in ons de gedachte niet opkwam, dat het werk kon
gewichtiger zijn dan de brief, het gedicht kostbaarder dan het
opstel, of dat een drama in waarde een gesprek zou overtreffen,
bleef ons alle literair-historisch onderzoek verre. Niets anders
dan Gcethe's loopbaan als student, — want van de kindsheid en
de eerste jeugdjaren waren geen gewichtige documenten voorhanden,— tot aan den dood, van 16 tot 83 jaar, alles werd onderzocht en vastgesteld. De meester zelf wees den scholier te recht
en behoedde hem voor afwijking. Hij moedigde ons aan ons voorgevoel te volgen, en alleen dat te doen en te zoeken wat overeenkomstig was met ons doeleinde.
Er bestaat, bevestigt Ludwig, geen zekerder weg tot deemoed
dan zich bestendig met groote mannen te metes.
Ik volgde Gcethe's ontwikkeling nauwkeurig, zijn streven
en zijn dwalen, bij hem te gelijker tijd gevoeld ; hij deed mij
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en hij riep mij met honderd woorden toe geen standbeeld voor
hem te beitelen.
Bij langzame verschuiving verschenen op een magisch doek
de landschappen zijner ziel. 1k moest mij haasten ze na te teekenen om niet door jarenlange studie de dankbaar opziende,
luisterende en toewijdende stemming van mijn eigen hart te
verliezen. Met alle kracht der ziel trachtte ik deze te bewaren.
Elken morgen las ik in nieuwe documenten, en ik vond
telkens den mensch Gcethe.
1k ondervond ook dat hij, enkel op zijn Daemon vertrouwend,
het eerste deel van zijn levensbaan had doorloopen, zonder zich
te bekommeren, gelijk hij zei, « ob er Teller machte oder Schiisseln ».
Zelden schreef Gcethe om der wille van het schrijven ; maar
hij leefde om der wille van het leven. De quintessens van zijn
leven was niet te ontdekken op sommige plaatsen van zijn werk
alleen, maar in alles wat hij schreef, in de 13.000 brieven, in zijn
dagboeken en in de gesprekken die hij hield, en die te zamen
met de afbeelding van zijn trekken op zijn beeltenis onmiddellijk
de grondmelodie lieten klinken. Gcethe kwam mij niet voor
als de antipode van den wijsgeer Kant, noch als de tegenstander
der romantiekers, wijl ik van dezen bij na niets begreep. Noch
minder kon ik mij een vroolijken Muzenzoon voorstellen, die
zich gemakkelijk in den staatsplicht schikken kon ; die door den
hoogen geest eener hofdame van het Hof naar de Muzen wordt
teruggeleid ; die in de netten van een meisje uit het yolk tot
een « Mesalliance » wordt gevoerd ; die in Schiller zijn eenigen
vriend van gelijken stand en geest vond in goddelijke tweespraak,
en die eindelijk nog een menschenleven fang overwegend tusschen
natuur en kunst zich op olympische studien toelegt, waaruit de
tweede Faust zich ontwikkelde.
Duidelijk bewoog zich voor mij, zegt Ludwig, een vulkanisch
mensch, gestuwd door driften ; op vijf en twintigjarigen leeftijd
op het punt zich te laten verpletteren ; op 't einde van de dertig
vertwijfelend, op vijftig burgerlijk breed, op zestig verjongd,
op zeventig opnieuw opbruisend, en op tachtig zoodanig door
stormen geschud dat de toeschouwer siddert.
Dat Gcethe in deze worstelingen door offers op 't einde
immer weer overwon, had hij te danken aan den Genius, dien
hij in zich voelde heerschen, en die hem aanzette het beleefde
te belichamen, uit te beelden, onder woorden te brengen. Maar
toch wriggelde hij, bij nieuwe aanvallen, aan zijn eigen tralien
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en door de gepantserde wijsheid van zijn ouderdom dringt soms
nog de schreeuw door van een gevangen roofvogel..
Aan de hand van zijn vertrouwelijkste aanteekeningen,
onderlegd door een schat van documenten, zooals er geen tweede
van en over een mensch ooit is verzameld geworden, kon ik door
vijf en zestig levensjaren heen den kamp van een mensch met
zich zelf hooren kraken en kletteren, die niet zoo gelukkig en van
natuur minder harmonisch was dan de meesten. En toch, ofschoon
hij een dichter was, iemand die aan veel verzaakte, een onrustige
— toch zag ik nooit voor mij een melancholisch, maar steeds een
krachtdadig mensch. 1k zag hem in al zijn goedheid en zijn dwalen om dan eindelijk zijn zege dubbel te bewonderen. Een goudregen van levenswijsheid vloeide in deze maanden van studie
onophoudend op mij neder. In plaats van mij bezig te houden
met de stelling van Herder tot verkiaring, of met de verhouding
tusschen de hexameters van Gcethe en die van Voss, of met de
invloeden van Hafiz op den W est-Ostlicher Diwan, heb ik mij op
de honderd vijftig boekdeelen der uitgave van Weimar geworpen,
en las ze als document van deze zielsgeschiedenis. In die boeken
ontsnapte mij geen zin ; over Gcethe las ik echter niets buiten
de berichten van zijn tijdgenooten. De gepleisterde Duitsche
legende van Goethe's hoogste tijdperk, onder den invloed of nog
ten tijde van Schiller, verdween voor de meer verbazende waarheid, dat hij zich eerst na Schillers dood en na zijn eigen groote
ziekte verjongde, en nu, in deze jaren, alleen zijnde, zich omhoog
werkte tot echte harmonie ; periode, waarin hem Pandora,
W ahlverwandschaften en den Diwan toevielen.
Dat hem alles zoo maar was ten deele gevallen, had ik immer
gehoord ; dat hem bij na niets was ten deele gevallen, ondervond
ik nu eerst, telkens met een schok.
Het ligt niet in mijn levensloop, zegt Gcethe zelf, dat een
onverwacht of ongezocht goed mij heeft bereikt. Bij den waarheidszin van Gcethe, lien geen mensch in hoogere mate bezat,
zou elke zin over zich zelf biographisch te gebruiken zijn, wat bij
anderen groote gevaren verbergt. Zoo geschiedde het, dat mijn
werk, dat met het vijfjarig tijdperk der studie stap voor stap
samen ging, meer en meer uit citaten zou bestaan. Die citaten
vond ik niet langs de heerwegen van de Goethe-lezers ; ik plukte
die bloemen achter de hagen van droge aanteekeningen ; in het
struikgewas van langdradige dagboeken, somtijds in den afval
van Hofcomplimenten.
Ook de legende van man van het Hof, vorstendienaar, hield
geen stand ; wanneer de deur gesloten werd, dat wil zeggen, wan-
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neer de « mittlere » en ook de oudere Gcethe zich in dagboek of
gesprekken liet gaan, en de toehoorder goed oplette, kwamen de
sarkasmen als bliksemflitsen er uit, zoo dat een goed opgevoed
gymnasiast hooren en zien er zouden door vergaan.
Daar waar de voorstelling van Gcethe in school of universiteit gaarne een omweg maakt, bij Christiane en bij de Vrijheidsoorlogen, daar ontwikkelde zich rechtuit het natuurlijke ongebonden karakter van Gcethe duidelijk, en schiep het beeld van
een man, die, zonder het Hof of het gezelschap daarin, of zonder
yolk, of suggestie in aanmerking te nemen, diegenen uitkoos
die hem best aanstonden : het onmogelijke bloemenmeisje als
vrouw, den onmogelijken Napoleon als held, en een ambachtsman als hartsvriend.
1k moest maar zijn voorbeeld volgen, zegt Ludwig, om,
terwijl de vernedering der Duitschers te Versailles mij uit alle
dagbladen toeschreeuwde, onverdroten vast te stellen : hoe 111
jaren te voren de grootste aller Duitschers den vreemden over-.
heerscher van zijn vaderland huldigde, en hoe hij hem eindelijk
toch de waarheid zei.
Maar dat was het niet, wat mij hem tot meester van mijn
leven maakte, het was veel meer het grootsche beschouwen
— das groszartige Uebersicht—van een man die altijd realistisch
had gedacht en idealistisch gehandeld.
Tusschen zijn besluit en dat van het noodlot, tusschen vrijheid en gebondenheid, tusschen gelooven en navorschen, tusschen levenskracht en ontgoocheling, had hij er zich altijd strijdend doorheen geslagen en altijd nieuwe uitwegen gevonden om
maar te leven. Kwam hij leveed uit zulke crisis, zijn kracht
scheen verdubbeld ; hij bleek koener, beslister en gaf voortdurend
het voorbeeld van een hart, dat of stand doet of verzaakt, maar
den moed niet opgeeft ; een hart dat midden in de bekentenis
van ontoereikende middelen toch altijd getroost blijft, en door
onvoorwaardelijke krachtdadigheid bij de aanvechtingen van
den Platoniker zegerijk stand houdt. Zijn geloof aan de waarheid
der natuur, in dewelke hij zich bij de ontgoocheling zijner dertig
jaar meer en meer begon te verdiepen, zag ik met zijn ingeboren
geloof aan het voorgevoel te zamen opgroeien en zich verbinden
tot de diepste wijsheid. Toen leerde hij mij de gelijkenis of de
zinnebeeldige voorstelling. Aan dit strand heb ik anker geworpen.
Langzaam groeven de jaren in zijn aangezicht de teekenen
van de groote proef. Van het eene lustrum tot het andere werden
de trekken dieper, en het werd allengskens Gcethe.
Daar wij ons hebben gewoon gemaakt Rembrandt, Beet-
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hoven, misschien ook Michelangelo toch immer op te zoeken bij
hun werk in hoogen ouderdom geschapen, zoo komt niet alleen
onze geest, maar ook ons gevoel met de stijgende jaren nailer
bij de groote akkoorden, welke hij in zijn laatste tiental laat
klinken.
Eerst hier vond ik den sleutel tot veel geheimzinnigs, maar
dat ik met schrijven niet zoolang had gewacht, zou ik niet betreuren. Gcethe kende in den beginne de trekken niet, welke hem de
spiegel op 't einde zouden vertoonen, maar hij beschouwde ze
gelijk alles wat hem aanging, en heeft zelf met overwogen bevrediging het woord aangehaald van een diplomaat die eens op het
zicht van zijn beeld had gezegd : « C'est un homme qui a eu de
grands chagrins »
Gcethe's laatste levensjaren, het grootste epos dat de Duitschers bezitten, vast zonder het te kennen, stellen het vroeger
bekende in een grootschen samenhang en verheffen in strijd
om den tweeden Faust den levenskamp dezer natuur tot de
hoogten eener geestelijke vervoering.
Als ik thans een « essay » herlees, dat ik over Goethes beeld
zes jaren vroeger geschreven had, vond ik daarin juist den
« Grundrisz », het grondplan van wat ik nu met kennis van zaken
aan alle bronnen geput op zoovele bladzijden heb beschreven.
Ofschoon dit boek sedertdien in een tiental tales een nieuwet
Gcethe tot vele menschen heeft gevoerd, toch weet ik bepaald
zeker dat niemand die het leest daaruit zooveel leeren kan als
de auteur zelf leerde toen hij het schreef.
Indien ik alles terzijde laat wat ik buiten mijn boek gevoelde;
alle objectiey-e wijsheid die, ter zelf der tijd gedacht, daar echter
niet aangehaald werd, en die ik nu eerst als Goethes Lebensweisheit verzameld laat verschijnen (1), zoo blijft mij als verkregen
wijsheid nog bet besef, dat de grootste geest, die sedert duizend
jaren op aarde geleefd beeft, veel meer aan zich zelf dan aan het
lot of het toeval te danken heeft. Goethes gaven waren niet
onvoorwaardelijl: veel grooter dan die van eenige andere dichters,
maar de storm in zijn innerlijk wezen was in zijn jeugd sterker,
en die gaven waren hem des te gevaarlijker. Wat eindelijk daaruit
geworden is, en wat hij uitgevoerd heeft, is gespiegeld in de
geschiedenis van zijn gelaat.
Daarom zal hij mij en iedereen tot aansporing dienen om
al het mogelijke uit zich zelf te halen, ten einde hem na te streven.
(I) Herausgegeben von EmIL LUDWIG, Paul Zsolnay Verlag, Berlin,
Wien, Leipzig.
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Aileen zoo, en niet met geniale menschen te vergoden, strekken deze tot voorbeeld, en werken produktief op de nakomeling. schap. De Gcethische gedachte bezielt mij sindsdien op elk
gebied des levens en geeft aan mijn werk een sociaal Joel.
En toch was ik treurig aan het einde van dat werk.
Een j aar heeft men in gezelschap van een doorluchtigen
geest geleefd, zijn taal, zijn melodie, dagelijks gehoord ; men heeft
hem niet bij zijn naam moeten noemen, maar alles op hem toegepast of van hem vernomen, en wanneer men dan van hem
scheidde, hem als het ware lichamelijk verloren.
Den eersten krans, dien ik als knaap op zijn marmerzerk
heb gelegd, heb ik vier en dertig jaar lang, op elken 28 n Augustus,
door een nieuwen laten volgen. Wellicht is het deswegen dat
zijn zwijgende verschijning mij somwijlen. wederkeert : telkenmale ik door onze granietbergen zwerf, zie ik den Oude in zijn
mantel voor mij opdagen waarbij hij mij met zijn stok te goeder
'stonde de richting aanwijst.

II.
Ik heb bijna in haar geheel de voorrede van Ludwigs Goethe
medegedeeld, omdat niemand beter dan hij zelf de samenvatting
.daarvan kon maken. Daarbij zal ik een kort overzicht van het
werk zelf geven, omdat het niet mogelijk is dat werk in een lezing
breedvoerig te bespreken.
Het werk is verdeeld in drie boeken : de titels van die boeken
spreken klaar : — Genius and Daemon, Erdgeist, Tragischer Sieg.
Het eerste boek bevat zes hoofdstukken : Rokoko, Prometheus,
Eros, Daemon, Tatkrait, Pilicht.
Dat zijn de phases van Gcethe's leven tot aan zijn reis naar
Italie, op zeven en dertigjarigen leeftijd. Het tweede bock telt
drie hoofdstukken : Freiheit, Einsamkeit, Proteus. Het derde
insgelijks drie : Aufschwung, Entsa gung, PhOnix.
Dat alles heeft hetrekking op het leven van den mensch
Goethe. Ik heb in mijn leven veel van Goethe en over Goethe
gelezen ; maar het spijt me dat ik niet al het verrassende kan
mededeelen, al de schatten toonen, die Ludwig mij heeft ontdekt
op zijn tocht door het Gcethiaansche Rijk.
Zoo kende ik vroeger Gcethe niet, noch den mensch, noch
het werk, en velen zullen hem ook zoo niet gekend hebben.
Dat is niet te verwonderen, na al de uiteenloopende meeningen die in honderden boeken en tijdschriften sedert jaren
over G oe the zijn uitgedrukt geworden door menschen die er
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altijd een stelsel van wijsbegeerte, strekking, mode of school op
nahouden orn iemand te beoordeelen, te veroordeelen, te vergoden of te verguizen.
Flier werd Gcethe gehouden voor een romantieker ; daar
voor een klassieker. Sommigen verklaarden hem pantheist te
zijn, volgeling van Jean -Jacques Rousseau. Er waren er die
moisten dat Gcethe een wereldburger was, eigenlijk geen Duitscher,
of een die weinig gevoelde voor vaderland of nationaliteit.
Voor anderen was hij een laat-klassieke Griek, die de goden
van den Olympos aanriep en weinig van het Christendom wilde
weten; die de Grieksche kunst en de Grieksche letteren voor de
volmaaktheid nam en zijn beste werk in Grieksche hexameters
dichthe.
Gcethe heeft, wel is waar, Hermann and Dorothea en zelf den
middeleeuwschen Reineke Fuchs in hexameters geschreven,
maar zijn hoofdwerk Faust heeft hij grootendeels in een middeleeuwsch, echt Germaansche kleed gestoken, en daaraan heeft het
zijn groote populariteit te danken, zoowel als aan het onderwerp
zelf.
Er zijn er die tijdens den oorlog 1914-1918 ontdekt hebben
en geschreven dat Gcethe en Nietzsche de groote schuldigen aan
die wereldramp waren, omdat zij door hun werk bij de Duitschers
den waanzin van superioriteit hadden opgewekt.
Ik heb in de Revue des Deux-Mondes in 1915 een drietal
artikelen daarover gelezen, geteekend door een Franschen schrijver van beteekenis, Louis Bertrand. Hij heeft zijn meening over
Gcethe meest uit diens Faust gehaald.
— « Qu'on ne vienne plus nous parler de l'humanite de
Gcethe, » roept hij uit aan het einde van zijn stuk.
Breng dat nu overeen met de beschouwingen van Emil
Ludwig over het zuiver-menschelijke van Faust, het leven van
Gcethe zelf.
In den tegenwoordigen tijd is er nog meer tegenstrijdigs
over Gcethe gezegd en geschreven geworden ; een bewijs dat de
menschen toch zoo slecht iemand begrijpen die zich nochtans
zoo klaar en zoo duidelijk heeft uitgedrukt als Gcethe.
Men heeft hem in onzen zenuwachtigen naoorlogschen tij d
uitgemaakt voor autocraat, hoveling, zelfzuchtig mensch, genieter, terwijl anderen hem prezen als democraat, republikein. In
den strijd voor vrede, ontwapening of oorlog werd hij sours
als pacifist begroet ; waarop de tegenstrevers dan antwoordden
dat hij een « defaitist » was voor Duitschland. Zoo heeft elk zijn
Moos of zijn handkoffertje mee om er in te steken wat hij uit
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Gcethe heeft meegenomen en wat hem dienen kan in zijn polemiek bij kudde-menschen.
Hoe is dat uit te leggen ?
Luistert. Er is van alles in het reusachtig werk van Gcethe
te vinden. Kwaadwilligen kunnen er in ontdekken wat er niet
in staat. Zooals soms wordt gezegd dat men met vier regels van
iemands schrift hem kan doen hangers, zoo kan men bij Gcethe
ook een zin verkeerd uitleggen, na hem uit zijn verband te hebben
gerukt. Schrijvers of redenaars, die niet nauwgezet zijn waar
het de waarheid betreft, doen dat weleens. Gcethe was er op
verbitterd.
— « Verdammte Rednerkiinste », zegt hij, « sind das die
alles bernanteln ».
Ik zal een voorbeeld geven.
Goethe vraagt zich ergens af « ob ein Volk glucklicher sei,
in Freiheit oder in Gehorsam ? »
Moest men van deze zinsnede gebruik maken om Goethe
te doen doorgaan voor een volksvij and, een reactionnair, men
zou den geest van het schrift misvormen en den lezer of toehoorder
misleiden. Hoe Gcethe over het yolk dacht kan men in eene van
zijn reisbeschrijvingen lezen
— « Die Klasse von Menschen die man die niedre nennt is
aber gewisz fur Gott die hOchste. Da sind doch alle Tugenden
beisammen : Beschrdnktheit, Genugsamkeit, grader Sinn,
Treue, Freude fiber das leidlichste Gute, Harmlosigkeit, DuldenAusharren ».
Dulden,
Is dat de ta,a1 van een vijand der vrijheid of een volkshater ?
Gcethe kon weten hoe het met de hoedanigheden en gebreken
der menschen van zijn tijd gelegen was, hij, die lange, lange jaren
in hooge kringen had verkeerd, maar die op reis, als hij alleen
was, zich onder het yolk wenschte te bewegen om het te leeren
kennen.
Van zijn jeugd af was hij, die tot een welgestelde burgersfamilie behoorde, geen hoogmoedige. Hij schrijft :
« Was ist der Stand ? Eine eitle Farbe die die Menschen
erfunden haben um Leute die es nicht verdienen mit anzustreichen ». Emil Ludwig zegt van Gcethe, toen deze op het punt was
zijn reis naar Italie te ondernemen, het volgende :
-- « Er ist bald vierzig, europaische Berfihmtheit, geadelt
and Minister ». In Italie zijnde vermijdt Gcethe nochtans zooveel
mogelijk de hoogere standen. De Duitsche schilder Tischbein,
die hem in Rome heeft gekend, en daar een welbekend portret
van hem heeft gemaakt, schrijft naar huis over Gcethe.
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-- « Was mich auch noch sehr an ihn freut is sein einfaches
Leben ». Eenvoudig leven ! Vergelijk d at eens met het moderne
leven van onze « representative-men D, onze regeerders of reclamepersonagien. Goethe was niet ijdel en zocht niet te pronken met
roem of titels. Hij was vriendelijk, beleefd, hoofsch. Hij dacht
realistisch, maar handelde idealistisch. Hij was democraat, geen
demagoog ! hij hield niet van wat laag en gemeen is.
--- « Ich halte mich fern von den Menschen », zegt hij zelf,
« welche das Ware nur zu sehen glauben wenn sie des Gemeine
sehen ». Ben kleine gebeurtenis uit zijn leven dient hier aangehaald te worden.
Het verhaal er van heeft de ronde gedaan bij vele schrijvers.
Ludwig Van Beethoven heeft de eerste het feit verteld in een
brief aan Bettina Brentano, in Augustus 1812, gedagteekend uit
de badplaats Teplitz in Bohemen. Daar kwamen 's zomers Duitsehe en Oostenrijksche vorsten en adellijke familien samen.
Goethe trof er Beethoven. Bens waren zij op wandeling arm
aan arm. Zij zagen van verre de keizerlijke familie van Oostenrij k aankomen.
Goethe liet den arm van Beethoven los en stelde zich aan
den kant van den weg om de hooge badgasten te groeten. Beethoven bleef achteruit, drukte zijn hoed diep op 't hoofd en knoopte
zijn j as !dicht. De keizerlijke familie had toch beide groote mannen
bemerkt en gegroet, — keizerin Maria Ludovika het eerst.
Beethoven schrijft daarover aan Bettina Brentano, dat Goethe
zijn hoed in de hand hield en zich voorover boog. Toen de stoet
voorbij was, gaat hij voort, heb ik Goethe den bol gewasschen,
hem zijn zonden verweten en hem geen vergiffenis geschonken.
Van die anecdote, door Beethoven verteld, heeft zich zekere
critiek bediend om Beethoven te prijzen voor zijn democratische,
republikeinsche gevoelens en om Goethe uit te maken voor een
onderdanigen hoveling. Zij wordt nu en dan nog herhaald en
staat ook in het bekende boek van Romain Rolland Vie de Beethoven (1). De fiere republikein die Beethoven was, zegt de
schrijver, gaf een les van waardigheidsgevoel aan den minister en
geheimen raadsheer van aartshertog Karel August van Saksen Weimar.
Met al den eerbied dien ik heb voor Beethoven, meen ik
niet dat hij hier de waardigste was. Beethoven, die geheel zijn
leven beschermd en ondersteund werd door vorsten en adellijke
familien, had ten minste beleefd kunnen zijn voor een vrouw,
(I) Paris, Librairie Hachette et C°, Huitieme edition, 1917
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zelfs als zij keizerin is, antwoordde een ander Fransch schrijver,
Paul Souday, daarop aan Romain Rolland.
Gcethe was geen slaafsche hoveling, wel integendeel. Dikwijls heeft hij dat in zijn leven getoond, zegt Emil Ludwig.
— « Gcethe liiszt sich von Rang und Titel nicht imponieren ».
Hoe gaarne zou ik hier uitweiden over de betrekkingen van
Gcethe met zijn vorst, Karel August, over die van Gcethe met
Schiller, over de samenkomst van Goethe met Napoleon te Erfurt
in i8o8, dat alles toegelicht door den schrijver van het boek
Goethe, Geschichte eines Menschen. Maar dat zult ge lezen bij,
den schrijver zelf.
Een feit uit Gcethe's leven wil ik nog aanhalen :
's Avonds na den slag bij Valmy in 1792, dien Goethe, als
minister, met Karel August bijwoonde, vroegen hem stafofficieren wat hij over de nederlaag der Pruisen dacht. En hij antwoordt :
« Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr konnt sagen ihr seid dabeigewesen ».
Is dat de taal van een vleienden hoveling ?
Gcethe was geen philosoof, maar hij kende de philosofen,
en hij heeft er zijne meening vrij over uitgedrukt in menig onderhoud met Schiller en anderen.
Goethe had dikwijls een voorgevoel van de dingen die komen,
zouden.
Daar het mijn doel is, naar 't voorbeeld van Emil Ludwig,
den mensch Gcethe in 't licht te stellen, zal ik niet over zijn dichtwerk spreken, dat overigens algemeen bekend is en verklaard
werd. Ook niet over den invloed dien dat werk heeft geoefend
op de kunst in 't algemeen, de beeldende kunsten zoowel als de
toonkunst.
Wie den mensch Goethe door Ludwig leerde kennen, zal
ook zijn werk beter begrijpen, want Gcethe's leven zelf was een
werk van de grootste beteekenis voor het Duitsche yolk, ja voor
gansch het menschdom.
Er zijn honderden feiten aan te halen uit het leven van
Gcethe, als staatsman, die bewijzen hoe menschlievend hij was,
immer bereid om minderen bij te staan, immer goedjonstig en
rechtvaardig. Hij had trouwens in de rechten gestudeerd, en
heeft ook het recht beoefend. Hoe hij zijn taak als advokaat
opvatte, zal ik door een ander laten zeggen.
In de stad Luxemburg had verleden jaar een internationaal
congres van juristen plaats. Een Belgisch advokaat, M. Paul
Crockaert, stafhouder der Brusselsche balie, thans Minister,
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woonde dat Congres bij en schreef in een blad der hoof dstad
daarover het volgende :
« Au dernier jour de ce congres fut saluee la grande memoire de Gcethe Gcethe qui fut ce que beaucoup ignorent,
avocat et avocat pratiquant pendant de longues annees ; Gcethe
pour qui le droit n'etait pas une loi abstraite, raide et dure, sans
cceur et sans entrailles, mais l'expression meme du juste, une
conception de l'ordre dans le monde et pour tout dire un don
divin de l'elite a la multitude ; Gcethe pour qui seals le sentiment
dal juste et le respect du droit consacrent le caractere d'un people
et mettent le dernier terme a sa grandeur ; Gcethe qui, avant
d'être Allemand, fut un grand Europeen ; Gcethe qui, en appliquant a la vie des peuples la figure geometrique de la spirale,
leur donna tine lecon de sagesse, de modestie et d'esperance qui
n'a point ete depassee ».
Dat is alles juist en uitstekend gezegd.
Maar Gcethe was niet minder Duitscher dan Europeer.
Tem and die GOtz von Berlichingen, Hermann und Dorothea heeft
geschreven, en die aan zijn y olk een taal heeft geschonken en een
letterschat, op elk gebied van den geest, in de wetenschap zoowel
als in de kunst, van hem kan niet gezegd worden, dat hij zijn yolk
en zijn land niet zou liefhebben en vereeren.
Dat belette hem niet een vriend to zijn van den vrede onder
de volkeren. Hij haatte den oorlog en het overdreven nationalism
dat de volkeren tegen elkander opruit.
— « Mit prophetischer Entschiedenheit doch duszerst einsam tritt er gegen Krieg und Nationalism auf», zegt Emil Ludwig.
Spotrijmen als dit zeggen ons genoeg
Nun endlich pfeift Muskettenblei
Und trifft, will's Gott, das Fein,
Und nun is alle Not vorbei,
Man schleppt uns gleich hinein.
En Ludwig voegt er de volgende bemerking bij :
nach Gcethe's Worten is der Krieg eine Krankheit,
wo die Kr5fte die zur Gesundung und Erhaltung dienen, nur
verwendet werden um ein Fremdes der Natur TJngemdszes zu
nahren P
Gcethe toch koesterde het idee van een volkerenbond. Wij
lezen in Ludwig :
-

« Unser Leben, sagt er gleich nach Jena, fiihrt uns nicht
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zur A bsunderung und Trennung von andern VOlkern, vielmehr
zu den grOszten Verkehr ; unsere burgerliche Existenz is nicht die
der Alten ».
In een volkslied, na Waterloo in Duitschland verspreid, werd
gezongen :
Gott dank dasz uns so wohl geshah :
Der Tyrann sitzt auf Sankt Helena !
Gcethe teekent daarbij aan :
Doch liesz sich nur der Eine bannen,
Wir haben jetzt hundert Tyrannen.
Het is geen onderdanig hoveling, ofschoon minister en geheimxaad van een vorst, die zoo lets schrijft.
Emil Ludwig zegt over Gcethe zeer treffend en juist :
— « So hat Gcethe sein Leben lang geliebt, werbend und
dienend, huldigend und schiitzend, nie fordernd, eifernd, nie
Herr ».
Zijn Genius, zijn schutsengel en zijn Daemon, zijn Duivel,
— Faust en Mephistopheles zoeken elkander te onderwerpen.
Goethe weet ze in dwang te houden en komt steeds overwinnaar
uit den strij d.
Hij is steeds waar, gelijk de natuur, en goed en kwaad.
Hij beroemt zich daar niet op, maar hij tracht immer over zich
zelf meester te zijn, in alle omstandigheden van het leven. Hij,
een schoone man, indrukwekkende gestalte, schitterende oogen,
innemend gelaat, werd om zijn groot talent, zijn kunst en zijn
wetenschap door vele uitstekende mannen omringd en bewonderd,
bemind door tal van vrouwen, die hij heeft bezongen en vereeuwigd. Het « ewig Weibliche » gelijk hij het noemt, trok hem aan.
Hij was nochtans geen Don Juan. Als hij ondervond dat natuurlijke neigingen hem te sterk werden, trok hij er van door. Emil
Ludwig noemt dat : Goethe's erste Flucht, zweite Flucht, dritte
Flucht, enz. Hij ging op reis, of hield zich bezig met wetenschappelijk onderzoek en proefnemingen op het gebied van physica,
botaniek, zoologie, geologie, mineralogie, kleurenleer, enz. Hij
bewondert de Natuur, bezingt ze in .honderd gedichten, en vereert een Hoogere Macht, die alles schlep en beheerscht.
— « Hochmutig wie Faust », zegt Ludwig, « schlagt Goethe das
Zeichen des Makrokosmos auf urn sich als Gott zu fiihlen ; demutig wie Franziskus, versen.kt er sich in sein Mikrokosmos um
Gott in sich zu fithlen. Demut ist seine Haltung vor der Natur ».
Hij is een voorbeeld voor zulke menschen, wier hoogmoed,
zelfvoldaanheid en heerschzucht soms geen palen kept. Tot in
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zijn hoogen ouderdom is hij dat gebleven. Niet dat hij geen benijders had zelfs onder degene die zich als goede vrienden aanstelden.
Men kan het wel denken : toen de jonge Hertog, van Saksen-Weimar Gcethe uitnoodigde om naar Weimar te komen en zijn raadsheer en minister te worden, baarde het nog al opzien aan het
hof en in den lande, dat een gewone burger, een jong advokaat,
een dichter aan het Hof te Weimar de eerste plaats zou bekleeden,
zijn bevelen zou geven en alien de wet stellen, zoodanig dat de
jongere tiertog zelf zijn invloed zou ondergaan. Door zijn wijs
beleid heeft Gcethe dat zijn leven lang uitgehouden. Hij nam
zijn taak ter harte, waar het de openbare werken, de kunst of
de wetenschap betrof, de universiteit van Jena of den Schouwburg
van Weimar, de diplomatie en alle staatsaangelegenheden.
Overal hielp hij waar hij kon zijn medemenschen.
— « In diesem Punkte is der alte Gcethe Christ », zegt
Ludwig.
Hij was rechtvaardig in zijn oordeel. Hij zegt zelf :
- « rch leugne die Talente nicht wenn sie mir auch miszfallen ».
Als dichter blijft hij een heiden, doch die heiden had een
hoog ideaal :
Immer hiihet musz ich steigen,
Immer weiter musz ich schauen.
- « Tachtig jahre lang », zegt Ludwig, 6 waren diese Augen
zwei Herrscheraugen) mittler zwischen dieser Stirn und der
Welt. .
Unermiidet suchten sie aus den Eormen ziehender Wolken,
und der Lage ruhenden Steine, aus den Gedder des Blattes und
den Kiefer des Urstieres, aus der Brechung des Lichtes, und
den Blick eines liebenden Mddchens immer fort das Gleichnis
Gottes zu erspdhen. »
Gcethe zelf zingt :
Naehts, wenn gute Geister schweifen,
Schlaf dir von der Stirne streifen,
Mondenlicht und Sternenflimmern
Dich mit ewigen All umschimmern,
Scheint du dir entkorpert schon,
Regest Bich an Gottes Thron.
Dat is toch wel zuiver spiritualism.
Indien Gcethe zijn leven lang, gewerkt heeft, gestreefd en
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hij werd wat Ludwig noemt : Praeceptor Germaniae.
— « Weimar hat den Ruhm einer wissenschafdlichen und
kunstreichen Bildung fiber Deutschland, j a fiber Europa verbreitet ».
Gcethe was dus niet alleen voor zijn eigen yolk, maar voor
de wereld, de dichter, de idealist, maar ook de man der natuurwetenschap, de man van het werk en de daad. Hij werd ook de
ziener, de profeet. Hij had zijn voorgevoel, zijn overtuiging aangaande de nakende toekomst van het menschdom.
Gcethe twijfelde somwijlen aan zijn zending, aan de onmiddellijke uitslagen van zijn streven :
- « Meine Sachen », schrijft hij, « kennen nicht popular
werden, sie sind nur fur einzelne Menschen die etwas ahnliches
wollen und suchen ».
Echter twijfelen en wanhopen deed Gcethe nooit.
— « Mein eigentliches Gluck war mein Sinnen und Schaffen ».
In zijn denken en werken vond hij troost en behagen, gansch
zijn leven.
Gelukkig yolk dat zulke leermeesters heeft, als zij hen maar
kunnen begrijpen en leeren kennen, hun leven als voorbeeld
nemen.
Emil Ludwig heeft thans, niet alleen voor Duitschers, maar
voor intellectueelen in de heele wereld, het leven en het werk van
Gcethe in een klaar daglicht gesteld. Hij toont ons, nevens den
grooten kunstenaar en dichter, vooral den mensch met open
oog en met een gevoelig hart voor het ware, goede en schoone
van het leven en van de gansche natuur.
Gcethe wijst ook de slechte plaatsen aan in de sociale toestanden van zijn tijd en voorziet wat er voor de toekomst uit
moet voortspruiten.
Ludwig schrijft :
« Gcethe warnt vor den Gefahren die Zahl, Geld und
Schnelligkeit, Machine und Mekanisierung drohend bereiten . .
Er nennt das Jahrhondert gern das Veloziferische, mOchte in
einer so durchaus gemachtenZeit nicht jung sein, schilt Reichtum
und Schnelligkeit als Verfiihrer der heutigen Jugend und Unterstiitzung des Mittelmaszigen ».
Luidt het niet als een profetie ?
Indien Gcethe nu leefde, wat zou hij denken en schrijven
over het cijferen en den zwendel met millioenen en milliarden,
over de dolle vaart der auto's in ooze straten, over het ronken
der vliegtuigen in de lucht, over de cinema's en de radio's die de
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van sommige particulieren en openbare besturen, de zucht naar
zinnelijk genot, de jacht op good, de overdadige zenuwprikkeling
bij vele menschen ?
Ik heb hier in April 1924 eene lezing gehouden over Gcethe's
Faust, en vooral het tooneel besproken uit den tweeden Faust,
de fameuze scene van de overstrooming met papieren geld van
een ingebeeld rijk, dat arm en ongelukkig uit den oorlog was
gekomen. Het yolk was toen, gelijk wij nu, rijk aan papier.
Er werden briefjes gedrukt voor millioenen. Elk kon er
krij gen zooveel hij maar Wilde of wenschte. Die best kon grijpen
had er meest. Iedereen was rijk of dacht het te zijn. Nu zouden
ze zeker zorgen voor een betere toekomst en werken in plaats
van oorlog te voeren. Doch het was joist voor den vastentijd
dat Mephistopheles met zijn mirakel van het papieren geld voor
den dag kwam in het geteisterde keizerrijk. Maar eer ze begonnen
te werken, zouden ze eerst Carnaval vieren !
Is dat tooneel uit den tweeden Faust misschien geen werkelijkheid geweest in onzen tijd ?
Niemand weet of schijnt te weten waar wij naartoe gaan
als de overmatige zucht naar bezit heerscht, en als de « Mittelmaszigkeit » de zaken bestuurt.
Gcethe wist het wel en heeft het klaar en duidelijk geschreyen en uitgebeeld. Maar velen hebben hem niet begrepen.
Brussel, Maart 1932.

Het onderwijs in de fransche taal
O.
en de vorming der leeraars
DOOR

Dr.

Ix() GOEMANS,

werkend lid der Koninklijke Vlaams,!he Academie.

Naar aanleiding van de lezing door den Eerw. hr. J. jACOBS
gehouden over het onderwijs in de Vransche taal (I), had ik in
een zitting van de (( Commissie voor onderwijs » de aandacht
gevestigd op de vorming van de daartoe noodige leerkrachten.
1k heb bij die gelegenheid kunnen vaststellen, dat de leden der
Commissie het volkomen ems zijn aangaande het paedagogisch
beginsel dat van de leeraars met het Fransch onderricht in Vlaamsche scholen belast de kennis van de taal hunner leerlingen
vereischt (2).
Sedert Lange jaren weigert Frankrijk in de scholen van
Algerie de diensten van onderwijzers die in de spraak der inboorlingen niet min of meer ingewijd zijn.
Er hoeft geen verder betoog. Wie onbevangen oordeelt, geeft
grif toe dat het bewuste paedagogisch beginsel onbetwisbaar is (3).
Maar even dringend is de noodzakelijkheid, dat een taalleeraar zoo grondig mogelijk de taal kenne waarvan het onderricht hem is toevertrouwd.
Welnu, het geval doet zich reeds voor, en in een nabije
(1) Zie Mei-aflevering 1931 van de V erslagen en Mededeelingen der
K. V. Academie.
(2) Meer dan eens hoorde ik de tegenovergestelde thesis verdecligen,
weliswaar door... Vlaamsch-onkundige leeraars in de Fransche taal. J a, sommigen beweerden, dat de kennis van de moedertaal der leerlingen voor den
leeraar een impediment is en storend werkt op de uitslagen van het onderricht
in de vreemde talen. Die thesis vond dan ook -sehijnbaar steun in het voorbeeld
der Berlitz-methoden en aanmoediging in de methode door het Beheer vroegex
gevolgd bij het benoemen der leeraars in Vlaamsch-Belgie.
(3) Om die reden zal eerlang het geval zich voordoen dat zekere Vlaamsche leeraars in de Nederlandsche, de Duitsche of de Engelsche taal minder
geschikt blijken om in Waaische scholen op ite treden bij gebrek aan genoegzame practische kennis van het Fransch. Reeds werd van Waalsclle zijde
over dien toestand geklaagd.
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toekomst zal het, indien men niet ingrijpt, regel zijn, dat Vlaamsche leerkrachten niet meer in staat bevonden worden om de
Fransche taal op behoorlijke wijze te doceeren.
Het gevaar dreigt dus dat, bij gemis van Vlaamsche bevoegde
leeraars in het Fransch, onze jeugd opnieuw aan Vlaamschonkundige meesters en meesteressen worden overgeleverd zooals
vroeger gewoonte was.
Om den lezer het probleem zoo klaar mogelijk voor oogen
te leggen, handel ik bier achtereenvolgens over de Rijksmiddelbare Scholen en over de Koninklijke Athenea.
*
* *

De Rifksmiddelbare Scholen. — Hier zij het mij veroorloofd
eenige voorafgaande, minder algemeen gekende begrippen met
betrekking tot de Rijksmiddelbare Scholen en hun inrichting
uiteen te zetten.
Die scholen bestaan hoofdzakelijk uit drie klassen voor
leerlingen van 12 tot 15 jaren, met, in de meeste gevallen, een
onderbouw van zes klassen lager onderwijs.
In de drie klassen der Middelbare School wordt hetzelfde
programma gevolgd als in de drie eerste klassen (6 e , 5 e , 4e ) van
de moderne afdeeling der Koninklijke Athenea, zoodat de leerlingen zonder tij dverlies van de eene naar de andere school kunnen
overgaan. Sedert 1924 treft men van jaar tot jaar meer scholen
aan welke derwijze ingericht zijn, dat in de drie middelbare
klassen ook de Oude talen onderwezen warden.
Aldus kan een leerling de Oude Humaniora in de Middelbare School beginnen en die in een Atheneum of College voltrekken.
In de drie middelbare klassen is het onderricht aan gediplomeerde leeraars en leeraressen toevertrouwd die men doorgaans regenten en regentessen noemt (I). In de Humaniora-afdeelingen der M. S. zijn doctors met het onderwijs in de Oude Talen
belast.
(1) Regent en regentesse zijn geen belgicismen zooals de heer PESTERS
in zijn Nederlandsche Taalgids schrijft, maar Belgische benamingen van een
specifiek Belgische instelling, zooals het woord Atheneum en de uitdrukkingen
Middelbare School en Middelbaar Onderwijs zelve met zoovele andere. Regent
en regentesse te willen vervangen door « leeraar, leeraresse M. 0. » is een dwaling en zou tot verwarring leiden : een Atheneum-leeraar is officieel ook een
t leeraar M. 0. ». In Holland behooren de gymnasia tot het « Voorbereidend
Hooger Onderwijs » en de met onze Middelbare scholen overeenkomstige
inrichtingen heeten. daar « M. U. L. 0.- scholen. »

—
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Zelden bekomen regenten of regentessen een benoeming

in de middelbare afdeeling vooraleer zij in de lagere afdeeling
als onderwijzer(es) een j arenlange stage hebben doorgemaakt.
Luidens het officieel programma van 1929, wordt de Fransche
taal in de Middelbare School naar volgende uurtabelle onderwezen :
in de i ste klas middelbare aldeeling : 8 wekelijksche uren
2 de ))
:7
o3 de
:5
in de 6 e kias Humaniora-afdeeling : 5 wekelijksche uren
),
))
5e
»
»
»
:4
»
))
»
»
»
4e »
»
:4
Wat de lagere afdeeling betreft, daar beschikt het onderwijs
in het Fransch niet in alle scholen over hetzelfde aantal klassen
en uren. In zekere Middelbare Scholen begint dat onderricht
van de I ste lagere klas af, met 5 wekelijksche lessen in elke kias.
Doorgaans echter schikt men zich naar volgende uurtabelle :
(Iste en 2 de lagere klassen : geen onderwijs in het Fransch)
3 de lagere klas : 3 wekelijksche uren
4 de
))
»
»
))
: 3
5 de
»
»
»
: 5
6de
»
»
: 5
»
»
Waar en hoe worden Vlaamsche regenten en regentessen
tot bet Fransch leeraarschap gevormd ? Zij heeten opgeleid te
warden in de Middelbare Normaalscholen met tweej arigen cursus, waartoe een staatsexamen toegang verleent, hetzij na voltrokken studien of op de Lagere Normaalschool of in de Oude
of moderne Humaniora, hetzij na een afzonderlijke voorbereiding
welke private studien niet uitsluit (1).
De Middelbare Normaalscholen kunnen drie afdeelingen
omvatten : de letterkundige, welke tot het onderwijs in de moedertaal alsook in de geschiedenis en de aardrijkskunde bekwaamt ;
de wetenschappelifke, waar de toekomstige leerkrachten tot het
doceeren van wiskunde, natuur-en handelswetenschappen zich
(I) Men telt zes Rijksmiddelbare Normaalscholen, waaronder drie
Vlaamsche (twee voor meisjes : te Brugge en te Laken ; een voor jongens : te
Gent), en een twintigtal vrije Middelbare Normaalscholen, waar, zooals in.
de Rijksnormaalscholen, de examens door bijzondere staatscommissies afgenomen worden.
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voorbereiden ; de germaansche, welke leeraars opleidt voor het
onderwijs in het Engelsch, het Duitsch en het Nederlandsch.
In de twee laatste afdeelingen der Vlaamsche Middelbare
Normaalscholen is het onderricht in de Fransche taal tot 2 wekelijksche uren beperkt ; in de eerste worden enkel 4 Fransclle
lessen in de week gegeven.
Deze letterkundige afdeeling, waar vroeger, door eene andere
regeling van uurrooster en programma de Vlaamsche regenten
en regentessen tot het lesgeven in de Fransche taal konden voorbereid worden, is niet meer in staat die speciale taak op zich te
nemen. De andere zijn dat nog veel minder, 't spreekt wel van
zelf.
Immers het Vlaamsch Middelbaar Normaalonderwijs is
sedert 1927 op-en-top vervlaamscht ; al de cursussen, buiten
die der vreemde talen, worden er in het Nederlandsch onderwezen,
en de examens in het Nederlandsch afgenomen.
Wanneer men nu overweegt, dat ook de Vlaamsche Lagere
Normaalschool heel en al op Vlaamsche leest is geschoeid, dat
de Vlaamsche Athenea en Colleges in de naaste toekomst het
getal der Fransche lesuren nog zullen besnoeien, dat de voorbereiding tot de middelbare normale studien in Vlaamsch-Belgie van
nu of veel geringer eischen stelt wat de kennis der Fransche taal
betreft, dan komt men onvermijdelijk tot deze gevolgtrekking :
door geen enkel der bestaande onderwijsinrichtingen wordt voorzien
in het aankzveeken van Vlaamsche leerkrachten voor het Fransch
onderricht in de lagere en middelbare klassen der Vlaamsche Middelbare Scholen.
Men bevindt zich hier voor eene in het oog vallende tegenstrijdigheid tusschen bet defectief programma der Vlaamsche
Middelbare Normaalschool en de taak in het onderwijs aan
onderwijzer(es) of regent(es) opgelegd. De Vlaamsche regentenschool vormt door den band goed onderlegde leerkrachten voor
het doceeren van Nederlandsch, Engelsch, Duitsch, geschiedenis,
aardrijkskunde, wiskunde, natuur- en handelswetenschappen.
Wat betreft een ernstig degelijk onderricht der Fransche taal
is er hoegenaamd geen afzonderlijke, regelmatige opleiding tot
stand gekomen.
Voor het vormen van leeraars in de Fransche taal hadden
de opstellers van het programma van 1927 op andere fagtoren
gerekend dan de normaalschool zelve. En art. 44 van het Koninklijk Besluit van 28 April 1928 bewijst, dat er aan de noodzakelijkheid gedacht werd een keuze te doen onder de Vlaamsche
'letterkundige regenten en regentessen met het oog op het bekwa-
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men tot het Vransch onderricht. « De examinandi, zoo luidt
bedoeld artikel, die willen onderricht geven in de Middelbare
Scholen met Vlaamsch stelsel en die wenschen bekwaam verklaard te worden om in deze scholen het Fransch te onderwijzen...
moeten bij de examens... de 0.7 der punten behalen welke toegekend worden voor de verschillende proeven over het Fransch.
Bij het eindexamen, zullen zij een bijkomende les in het Fransch
moeten geven. Zoo zij daarin slagen, staat dit vermeld op hun
diploma ».
Maar wat is er van deze vermelding en van de benoemingen
in betrekking daarmede geworden ? Komt ze werkelijk in aanmerking ? Op die vraag moet ik het antwoord schuldig blijven.
Doch zelfs het bekomen van de 0.7 der punten en het slagen
in de didactische proef zullen weldra een zeldzaam verschijnsel
worden. Want de factoren waarop in 1927 gerekend werd zijn
met den dag aan 't slinken. Ja, gezaghebbende getuigen der
examens beweren dat het vervullen Bier voorwaarden van nu of
geed afdoend bewijs meer is voor de bevoegdheid vanwege
een regent(es) of zelfs een onderwijzer(es) in de Fransche taal
rechtmatig vereischt.
Men kan nochtans veilig staande houden dat, zelfs als 2 e taal,
het Fransch even degelijk, ja degelijker dient onderwezen te
worden dan het Engelsch en het Duitsch. Er is hier — buiten
een nationaal — ook een dringend practisch, economisch belang
Knee bemoeid voor de leerlingen die de Vlaamsche Middelbare
School bezoeken.
De tijd is dus gekomen om naar andere maatregelen om te
zien. Want eenerzijds dient men na te gaan, dat de nieuwe wetgeving hoogere eischen zal stellen aan de leeraars in de Fransche
taal, daar wellicht in de meeste gevallen, zij alleen den last van
het Fransch onderricht zullen dragen. Anderzijds duikt, zooals
reeds gezegd, het gevaar op, dat bij ontstentenis van Vlaamsche
leeraars in het Fransch, of Waalsche die het Nederlandsch machtig zijn — rani nantes ! — , de Regeering tot een beroep op
Vlaamschonkundigen zal gedwongen zijn (I).
Wij komen dus voor dit alternatief te staan : ons neerleggen
bij het herleven van oude, antipaedagogische, tergende misbruiken, welke nooit elders in zulke mate bij vrije volkeren werden
(1) Vroeger zag men leerlingen uitWaalsche Lagere Normaalscholen naar
een Vlaamsche regentenschool (vooral te Gent) overgaan om in beide taalgebieden van het land een betrekking te kunnen bekleeden, Zulke leeraars
pasten uitstekend in de Vlaamsche scholen om het Fransch onderwijs
geven. De toestanden zijn echter aanzienlijk gewijzigd.
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gedoogd, ofwel aan Vlaamsche regenten en regentessen de gelegenheid verschaffen om zich tot het Fransch onderwijs te bekwamen.
** *

Eerst en vooral dient het regel te worden, dat men de Fransche lessen in de Vlaamsche Middelbare Scholen aan gespecialiseerde leerkrachten toevertrouwe, zooals dat voor de Engelsche
en Duitsche lessen geschiedt. Ook in de lagere afdeeling dier
scholen moeten voortaan de Fransche lessen aan specialisten
worden overgelaten. Immers het eerste onderwijs eener taal
oefent den diepsten invloed uit op de latere ontwikkeling van
-de taalkennis der leerlingen, wie zou dat ontkennen ! Er zal nooit
genoeg nadruk gelegd worden op de noodzakelijkheid van een
allerdegelijkst onderwijs der tweede nationale taal daar waar men,
van beide kanten der taalgrens in Belgie, naar onderlinge toenadering, verstandhouding zoekt en de moreele en geestelij ke
gemeenschap van Vlamingen en Walen wenscht in de hand te
werken.
Paedagogische ketterij is het te beweren dat, om het aanvankelijk onderwijs in de z e taal te geven de behoorlijke kennis
van het taalmateriaal, uitspraak, grammatica en woordenschat,
niet een streng vereischte zou zijn, en dat zulk onderwijs aan
halfgeschoolde leerkrachten mag toevertrouwd worden ! Wat al
onherstelbaar kwaad werd in zekere Middelbare Scholen van
Groot-Brussel en van Wallonie aan het Vlaamsch en de Vlamingen
niet berokkend door onderwijzers die met het Nederlandsch
onderwijs helast zijnde die taal zelfs niet konden spreken !
Maar dat lag juist in de bedoeling van een blinde bureaucratische
tactiek welke, Goddank ! tot het verleden behoort.
In de laatste jaren heeft de Inspectie van het M. 0. ten
zeerste aangedrongen opdat de Nederlandsche lessen zoowel in
de lagere als in de middelbare afdeelingen der Waalsche
scholen door bekwame regenten en regentessen zouden gegeven
worden. De Regeering is dan ook dien weg opgegaan.
Welnu, dezelfde regel past voortaan bij het Fransch onderwijs in de Vlaamsche scholen.
De nieuwe wetgeving zal den uurrooster der Fransche lessen
in Vlaamsch-Belgie wijzigen zoodat in matig bevolkte scholen
een enkele leerkracht het heele Fransch onderwijs van de 5 de lagere
tot de 3 de middelbare klas op zich kan nemen. Is die leerkracht
goed gekozen en weet die tevens spreek- en leesmethode flink
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te hanteeren (1), dan is er voor een bevredigenden uitslag niets
te vreezen.
*
* *

Maar hier ligt de knoop. Hoe die specialisten aan te werven?
Men kan een beroep doen op Waalsche leeraars en leeraressen
die het ernstige bewijs leveren, dat zij het Nederlandsch behoorlijk kennen, of op Waalsche regenten en regentessen die in Vlaamsche Middelbare Normaalscholen hun diploma bekwamen.
Het hoeft wel geen betoog, deze twee categorien zullen
steeds karig vertegenwoordigd zijn.
Zal men echter de Vlamingen zelf van het leeraarschap in
de Fransche taal versteken ? Een goede reden daartoe ware
moeilijk in 't midden te brengen. Vlaamsche jongens en meisjes
die, na in Vlaamsche Athenea of Colleges, Middelbare Scholen
of Lagere Normaalscholen voltrokken studien, een letterkundig
diploma van regent(es) in een Middelbare Normaalschool met
Waalsch regime zouden verwerven, kunnen best aan de eischen
van het Fransch onderwijs voldoen.
Maar ook deze gevallen zullen immer in zeer beperkt getal
zich voordoen, althans in het officieel Middelbaar Normaal Onderwijs waar nergens, Brussel-Laken uitgezonderd, volledige Waalsche afdeelingen naast Vlaamsche aangetroffen worden, zooals
die in de meeste vrije regentessenscholen van Vlaamsch-Belgie
ingericht zijn. En het voorbeeld van die vrije scholen in de off icieele na te volgen gaat niet op, al bepaalde men zich tot een
tweetalig splitsen van de letterkundige afdeeling alleen. Want
een Fransche afdeeling zou haast een vollen staf van nieuwe
leeraars vorderen.
*
* *

Er blijft m. i. slechts een doelmatige oplossing van het
vraagstuk over. Die ligt gelukkigerwijze voor de hand. En, om
maar aanstonds het voor dezen tij d hinderlijkste bezwaar uit
den weg te ruimen, zij zou aan de scholen geen last opleggen.
Sedert jaren (2) zijn grondige staatsexamens in de Nederlandsche, de Engelsche en de Duitsche taal ingesteld voor regenten
en regentessen die zich tot het onderwij s van een Bier talen willen
bekwamen. Een Koninklijk Besluit van 28 April 1928 heeft die
(I) Bij Kon. Besluit van 12 Juni 1893.
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exAmens op een nieuwe basis ingericht, er een grondig examen in de Fransche taal toegevoegd voor letterkundige regenten
en regentessen die hun einddiploma in een Middelbare Normaalschool met Vlaamsch regime hebben bekomen (I). Die akte voor
het Fransch verleent aan de leeraars de bevoegdheid om de
Fransche taal in Middelbare Scholen zelfs met Waalsch regime
te doceerep.

}let bedoeld grondig examen loopt over de stof van het
le_erplan voor het Fransch (I ste taal) in de twee studiejaren der
letterkundige afdeeling en behelst :
A. — Een sehrilteliike prose/ over de volgende stof :
I) Stellen (verhandeling).
2) Letterkundige ontleding van een Franschen tekst.
B. — En mondelinge proef over de volgende stof :
1) Orthophonie, dictee, spraakkunst en woordenschat.
2) Letterkundige ontleding en letterkundige theorie.
3) Methodiek van het onderwijs der Fransche taal.
4) Elementaire geschiedenis van de Fransche letterkunde met
inbegrip van de vooruaamste geschiedkundige feiten tot goed
verstand van de ontwikkeling der letterkunde in Frankrijk.
De oplossing die we zochten ware getroffen indien voortaan
voor het Fransch onderricht in de Vlaamsche Middelbare Scholen
alleen in aanmerking kwamen de leerkrachten van de akte voor
het Fransch voorzien.
Die eisch zou van de regenten en regentessen uit het
Vlaamsch regime, die zich tot het onderwijs der 2 de nationale
taal willen bekwamen, een nieuwe inspanning vragen. Zeer zeker.
Maar, vooreerst zou niemand buiten de gespecialiseerden er toe
gedwongen zijn Vransche les te geven, gelijk dat nu wel het geval
is voor de leeraars in de lagere afdeeling der Vlaamsche Middelbare Scholen. Men voege daarbij dat een aanvullende akte voor
het Fransch de kansen van een kandidaat tot benoeming in het
staatsonderwijs in de mate der officieel erkende bekwaamheid
zou doen stijgen. Meer nog, alle bezwaar zou natuurlijk voor
(1) ITO& 1928 waren ook de wetenschappeliike regenten en regentessen
tot die examens toegelaten. Hun uitsluiting is begrijpelijk, daar niets in de
huidige programma's hen tot taalstudie voorbereidt. Van de gediplomeerden
der germaansche afdeeling was er natuurlijk voor 1928 geen spTake. Ma4.r
er bestaan thans geen reden om deze niet tot het grondig examen in de
Fransche taal toe te laten zoowel als die der letterkundige afdeeling.

-- 197 -

hem wegvallen om in de Wdalsche scholen of afd.eelingen het
lIederlandsch onderricht te geven (i).
*
* *
Woof het speciaal voorbereiden tot de grondige examens
over de talen bestaan er nergens afzonderlijk ingerichte cursussen.
Maar de vereischten dier examens zijn zeer duidelijk in het prografnftid der Middelbare Normaalscholen omschreven en het is
Tibor jonge tegentefr en regentessen, al zijn , ze reeds in de scholen
ttetkidam., tang een bovenmenscheljke taak zich tot de
prod door private studie voor te berelden. Sedert jaren hebben
honderden leeraars op deze wijze hun akte voor Nederlandsch,
figelsch of Duitsch verworven. Voor het Fransch zal de private
Voorbeteiding niet bezwaarlijker zijn. Ten anderen, in alleVlaamsche Middelbare Scholen, zoo vrije als officieele, zijn de leeraars
hi de Pfansche taal bekwaam gewillige en vlijtige leerlingen
tot de bewtiSte akte Op te leiden.

* *
Om den voorgestelden maatregel toe te passen dient alleen
het hooger aangehaald art. 44 van het Kon. Besluit van 28 April
1928 ingetrokken te worden. Voor 't overige is de Minister van
kimsten en Wetenschappen in deze aangelegenheid bevoegd
om eigenmachtig op te treden. Iiij heeft het lot van het hier
besproken onderwijs in handen.
*
* *

Koninklijke Athenea. — Wat de leeraars in de Fransche
taal voor de Athenea betreft, zal eerlang de toestand totaal
gevvijzigd worden.
Eertijds was het traditie dat het onderwijs van de Oude
talen met dit van het Fransch gepaard ging. Wanneer het doctofdat in de Rotnaansche talen zijn eerste vruchten afwierp, zag men
itomatisten met het Fransch onderwijs in de klassen der nleuwe
Hufnattiera belast. In de laatste jaten vetvingen zij op vele
(1) Ten einde de reciprociteit in acht te houden zou de Waalsche letterkundige regent(es) dezelfde voordeelen genieten door een akte voor het Nederlandsch : bijkomende bevoegdheid tot het Fransch onderwijs inVlaamschBelgie en tot het Nederlandsch onderwijs in Wallonie.
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plaatsen de doctors in de Oude talen als leeraar in het Fransch.
In de toekomst zal dit regel worden. Want het doctoraat in de
Oude talen kan voortaan tot het onderricht der Fransche taal
hoegenaamd niet meer voorbereiden.
Aileen de doctors in de Romaansche talen zullen dus bevoegd
zijn het Fransch te onderwijzen in al de afdeelingen en klassen
der Humaniora.
De principieele eischen welke voor regenten en regentessen
gelden, zijn niet minder van kracht voor de Athenea-leeraars.
Ook zij dienen het Fransch ten voile machtig te zijn en tevens de
taal bunner Vlaamsche leerlingen te kennen. Voor dit laatste
vereischte is er niets te duchten wat de romanisten betreft op
de Gentsche Hoogeschool gevormd. Het getal Nederlandsche
lessen welke deze tij dens hun universitaire studien gedwongen
zijn te volgen is een meer dan genoegzame waarborg voor hun
kennis van het Nederlandsch.
Ik twijfel geenzins of hun philologische opleiding laat
niets te wenschen over. Maar eruditie en onderwijs zijn twee.
En de vrees is reeds tot citing gekomen, dat men eens in de
klassen jonge leeraars zou zien, die bekwaam zijn over de handschriften van Oxford en Venetie der Chanson de Roland of over
de etymologie van 't woord Graal geleerd te disserteeren en in
de huidige Fransche geschreven en gesproken taal niet zoo
heelemaal thuds zijn.
ja, denken .wij ons slechts eenige jaren verder, wanneer het
onderwijs van hoog tot laag zal vervlaamscht zijn, dan zien we
den dag komen dat, paro doxaal genoeg, een Vlaamsche doctor
in de Romaansche talen, die te Gent gestudeerd heeft, om het
Fransch vlot te spreken en te schrijven, een flinken aanleg voor
de talen zal moeten bezitten of in de voor hem gunstigste omstandigheden van milieu zal moeten verkeeren.
Met het oog op die toestanden zullen de universitaire
studien der Vlaamsche romanisten wellicht op een andere wijze
dienen ingericht te worden, ten minste wat de voertaal van
zekere lessen betreft. Want -- om op dat truisme terug te komen
— zelfs in het secundair onderwijs is voor den taalleeraar de
philologische geleerdheid op verre na niet zoo onontbeerlijk als
de practische, degelijke kennis van de te onderwijzen taal en
de vaardigheid in het spreken en schrijven er van.

1 0) KAREL BARBIER-PRIJS.
Op 31 December 1932 loopt het 3 e tijdvak (begin 1931 tot
einde 1932) van den KAREL BARDIER-PRUS ten einde. Hij bedraagt moo fr. en wordt toegekend aan den Belgischen schrijver
die in die tijdruimte het Neste belletristisch verhaal op nationaalgeschiedkundigen grondslag (historische roman, geromanceer(le
levensbeschrijving, enz.) zal nitgegeven hebben, ill 't Vlaamsch
geschreven en geput slit onze eigene geschiedenis.
De prijs kan niet toegekend worden aan hem die voor hetzeltdc ill een door het Staatsbestuur of een Academie uitschrcven prijskamp reeds bekroond nerd.
I )e werken dienen ingezonden aan den Bestendigen Secretaris
der Koninklijke Vlaamsche Academie, uiterlijk op io December
1932, met dc vermading op het adres : BAR13IER-17RUS.
2 (')

NESTOR DE TITRE-PRIJS.

I )e NESTOR DE bedragende 2000 fr., wordt om
de twee jaar toegekend aan het Neste onder de Vlaamsche tooneelverken welke, gedrukt of in handschrift, vOOr het einde van elk
tweejarig tijdvak, door hanne schrijvers op de Koninklijke
Vlaamsche Academie ziillen ingezonden. zijn. Het eerste tijdvak
(-)mvat de jaren I C)32 or 19'33.
Voor den prijs komen alleen in aanmerking tooneelwerken
die nog in geen andere prijskampen werden bekroond ; b) die
in den loop van het tweeja rig tijdvak werthn geschreven, of die
althans, vddr tijdvak, noch door den druk, noch door de opyof-ring, openhaar werden gemaakt.

3 0 ) KAREL BOURY-PRIJS.
De KAREL Boi-RY-PRus, bedragen(ie 1.000 fr. en gesticht ter
verspruiding van Vlaamsche liederen, wordt ()in de vier jaar
toegekend aan den toondichter van de beste onnitgegeven
Vlaamsche school- of volksliederen (ten minste twee) waarvan
hijz elf do teksten zal mogen kiezen. Er kan bovc-ndien een tegemoetkoming vers-trekt worden oft de bekroonde liederen te helPoll nitgeven.
Het loopende tijdvak zal op 31 December 1932 gesloten
worden.
De liederen (tekst en inuziek) (Hellen door do belanghebbenden bij den Bestendigen Secretaris der Koninklijke Vlaamsche
Academie, Roningstraat, I Gent, -niterlijk op io December 1932
ingezonden to worden, met volgende vermelding op het. adres
s.
VooR DEN KAREL BouRv
nitgaven der _Academie zijn te verkrijgen
GENT : W. SIFET,R, Sint Baafsplein, en VAN RYSSELBERGHF%
Router, I.
Jacqmainiaan, 127.
BRUSSEL : STANDAARD-BOEKILANDEL,
ANTWERPEN : DE NEDE'RLANDSCEV, BOEKHANDT,',L, SintJacobsmarkt, 60. — STANDAARD - BOEKHANDEI„ Korte
Nieuwstr., 41.
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Vergadering van 10 April 1932.
Zijn aanwezig : de heeren Prof. J. SALSMAN, S. J., bestuurder, HERMAN TEIRLINCK, onderbestuurder en Dr. L. GoE-MANS, bestendig secretaris ;
de heeren Kan. AM. Joos, Dr. Is. TEIRLINCK„ F. LATEUR,
0. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPE,
Prof. Dr. J. VERCOULLIE, LEONARD WILLEms, Prof. Dr.
A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE, J. JACOBS,
Dr. J. MULS, F. TOUSSAINT VAN BOELAERE, CYR. BUYSSE,
Prof. Dr. J. VAN MIERLo en Dr. J. CUVELIER, werkende leden ;
de heeren Prof. Dr. GROOTAERS, Dr. FLOR. PRIMS, JORIS
EECKHOUT en EM. DE BOM, briefwisselende leden.
Laten zich verontschuldigen : de heeren Dr. L. SIMONS,
Prof. Dr. M. SABBE, Dr. FR. VAN CAUWELAERT, Prof. Dr. FR.
DAELs en Prof. Dr. A. CARNOY.
*

*

*

De Bestendige Secretaris leest het verslag van de Maartvergadering ; het wordt goedgekeurd.
*

*

AANGEBODEN BOEKEN.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst voor
van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Mededeelingen van het Ministerie van Kunsten en Wetenschapeen, 1931,

3.
Koninklijke Bibliotheek : Lijst der Aanwinsten van de wetenschappelijke
Bibliotheken van Belgie, 1931, 3 e aflev., Juli-September.
Door den Belgisehen Bond der Wetenschappelijke Genootsehappen
nr

Nationaal W etenschappelijk Congres.

Versla gen.

200 Door de Universiteit van Upsala

Opuscules sur la grammaire par l' abbe Dangeau, par MANNE EKMAN.
Cesar Chesreau du Marsais et son role dans l' evolution de la grammaire
gene rale , par GUNVOR SALIN.
Les Constructions nominales dans le francais moderne, par ALF. LOMBARD.
Etudes sur les noms de personne francais d'apres les roles de taille parisiens,
par KARL MICHAELSSON.

Le passage populaire des noms de personae a l' ótat de noms communs,
par AxEL PETERSON.

Der Lautstand in Georg Rollenhagens Schriften, von SVEN NORDLUND.
Zur Entzvicklungsgeschichte der Lyrik von Novalis, von ALFRED WOLF.
Door het Indisch Comite voor Wetenschappelijk Onderzoek. - Weltevreden :
Miangas (Palmas), bij Dr. H. J. LAM.
Door den schrijver :

Ik spreek beschaafd Nederlandsch, door Ev. VERACHTERT.
Door Prof. C. G. N. DE VOOYS, buitenlandsch eerelid :
a De Nieuwe Taalgids ») 2 ex .

Kroniek en krittek, overdrukken nit

MEDEDEELINGEN
van den Bestendigen Secretaris.
1 0) Internationaal Geschiedkunclig Congres te Warschauw. — Te Warschauw wordt van 21 tot 28 Augustus
1932 een Internationaal Congres voor Geschiedkundige Wetenschappen gehouden waarop de K. V. Academie uitgenoodigd
wordt. Daar de heer L. VAN PUYVELDE, werkend lid der Academie, zich voor een lezing op dat Congres liet inschrijven
(hij zou nl. spreken over het Onderwijs der Kunstgeschiedenis)
neemt hij aan de Academie te vertegenwoordigen.
2°) Eeuwfeest van het Koninklijk Muziek Conservatorium te Brussel. — Bij brieve van II April 11. noodigen

Bestuur en Beheerraad van het K. Muziek Conservatorium
te Brussel de K. V. Academie uit om afgevaardigden te willen
aanduiden op de feestviering die zal plaats grijpen op 28 en 29
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Mei a. s. ; ook wordt gevraagd dat een adres aan de honderdjarige inrichting door de Academie zou gestuurd worden.
De heeren SABBE en de Bestendige Secretaris zullen
de Academie to Brussel vertegenwoordigen en een adres zal
worden opgesteld en gedrukt.
3 0) Boury-Fonds. — Wijziging aan het Reglement.
—Dedor Academiop5Nvembr193vorgestldwijziging aan het Reglement van het Boury-Fonds werd door
K. B. van 23 Maart 11. goedgekeurd. Het K. B. luid als volgt :
Algemeen Bestuur der Schoone Kunsten, der Letteren
en der Openbare Bibliotheken,
ALBERT, KONING DER BEISMN,
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Gelet op het Koninklijk Besluit van 9 Oktober 1895 tot
machtiging der aanvaarding namens de Regeering, voor de Koninklijke Vlaamsche Academie, van de gifte gedaan door de
juffrouwen Sophie en Marie Boury en bestemd tot aanmoediging
en verspreiding van Vlaamsche liederen ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 Januari 1909, hou-

dende goedkeuring van het reglement van den Karel-Boury
Prij s ;
C7elet op het advies van de Koninlijke Vlaamsche Academie;
Op de voordracht van Onzen Minister van Kunsten en Wetenschappen ;

Wij hebben besloten en Wij besluiten :
ARTIKEL

APIC.

De paragrafen 20, 30, 40, 50, en 60 van artikel 1 van het Koninklijk besluit van 22 Januari 1909 worden vervangen door
de volgende beschikkingen ;
(( Art. I. — 2 0 Te lien einde schrijft de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor Vlaamsche school- en yolksliederen.

- 202 3 0 Om de vier jaren wordt een prijs van duizend frank
(fr. i.000) uitgeloofd aan den toondichter van de beste onuitgegeven school- of volksliederen, de teksten zijnde door den
toondichter zelf gekozen.
4 0 Er zal hem bovendien, een tegemoetkoming kunnen
verstrekt worden om hem te helpen de bekroonde liederen uit
te geven.
5° Voor dezen prijskamp bestaat de jury uit drie leden
die door de Academie worden benoemd.
6 0 Het loopende tijdvak zal gesloten worden op 31 December
1932 D.

ART. 2.
Onze Minister van Kunsten en Wetenschappen is belast
met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, den 23n Maart 1932.
(G.) ALBERT.
Van 's Konings wege

De Minister van Kunsten en W etenschapfien,
(G.) R. PETITJEAN.
* **

MEDEDEELINGEN NAMENS DE COMMISSIES.
1 °) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en letterkunde. — Prof. Dr. L. SCHARPE, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden.
Waren aanwezig : de heeren L. WILLEMS, voorzitter,
Prof. Dr. J. VAN MIERLO, ondervoorzitter, Dr. L. GOEMANS,
Prof. Dr. J. VERCOIJLLIE, J. JACOBS, Dr. J. CUVELIER, leden,
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en Prof. Dr. L. SCHARPI, lid secretaris. Wonen de zitting bij :
EE. HH. SALSMANS, S. J., en FL. PRIMS.
Aan de dagorde staat
V Verkiezing van een lid als vertegenwoordiger der Commissie in de Commissie van bet Salsmans-Fonds.
Wordt aangeduid E. H. J. JACOBS ; dit voorstel zal aan
de Academie ter goedkeuring voorgelegd worden.
2 0 Werden ook Middelnederlandsche teksten door Kiliaen
gexcerpeerd? — Lezing door den E. H. J. JACOBS.
E. H. JACOBS zet de geschiedenis uiteen van het ontstaan
van het Woordenboek van Kiliaan, en weidt in het bijzonder
uit over de bronnen die Kiliaan ten dienste stonden : woordenboeken, en andere werken. Hij wijst erop, bepaald, wat al bekende oude werken (Jan van Heeln's Rijmkronijk, de Leekenspieghel en andere), niet geraadpleegd werden, en welke woorden
als verouderd werden opgegeven alhoewel ze voorkomen in werken uit den eigen tijd van Kiliaan. Al de termen die voor 155o
niet in gebruik waren, heeft Kiliaan geput uit woordenlijsten,
en zoo ontbreken er bij honderden woorden die te vinden zijn
in de Middelnederlandsche schrijvers uit alle gewesten. Wat
daarbij tot gevolg ook had dat de localiseering_ bij Kiliaan zeer
dikwijls te beperkt is, evenals de nota « vetus » niet klakkeloos
mag aangenomen worden. Bovendien laat Kiliaan dikwijls na de
verschillende beteekenissen aan te geven van de vermelde woorden (b. v. bij vrucht, weide, enz.). Door zich enkel te bedienen
van soms fautieve woordenlijsten zijn de leetnten te verklaren,
alsook de fautieve verklaringen van de beteekenis, die in zijn
overigens zoo verdienstelijk werk voorkomen.
De Voorzitter wenscht den spreker geluk om de belangrijke
mededeeling, en de vergadering beslist het opnemen in de Verslagen en Mededeelingen voor te stellen.

2 0) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en
Letterkunde. — De heer OMER WATTEZ, dd. secretaris, legt
verslag ter tafel van de morgenvergadering door de Commissie
g ehouden.
Waren aanwezig : de heeren FRANK LATEUR, voorzitter,
Prof. Dr. L. SCHARPE, ondervoorzitter, Dr. Is. TEIRLINCK,
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Prof. J. SALSMANS, S. J., Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE,
leden, en 0. WATTEZ, dd. secretaris in afwezigheid van Prof.
Dr. SABBE, secretaris.
Aan de dagorde staat :
Leeuwenhoeckiana X. (Bij de 300 e verjaring van Leeuwen,hoek' s geboorte). — Lezing door Prof. Dr. A. J. J. VAN DE
VELDE.
De heer VAN DE VELDE leest eerst eene aanvullende nota
voor zijn studie over JAN YPERMAN, naar aanleiding van een
brief dien hij heeft ontvangen van den heer Burgemeester van
Yperen. Deze brief is een terechtwijzing voor de studie van Prof.
VAN DE VELDE. De schrijver er van zegt dat de stad Yperen
in 1874 een beeld van Yperman heeft laten plaatsen in den noordmuur der eeuwenoude Lakenhalle.
Daarna begint Prof. VAN DE VELDE zijne lezing Leeuwenhoeckiana. Met de medewerking van Mej. VAN DE KEERE, regentes, wordt door Prof. VAN DE VELDE hulde gebracht aan Anthony
van Leeuwenhoeck ter gelegenheid van de 3oo ste verjaring van
zijn geboorte in 1632. Na een korte inleiding geeft spreker een
overzicht van wat in de wetenschappelijke literatuur werd geschreven tusschen 1696 en 183o, waaruit blijkt hoe hoog de wetenschap van onzen Nederlandsche geleerde, Anthony van Leeuwenhoeck in dien tijd werd geschat.
De Voorzitter stelt voor de lezing van Prof. VAN DE VELDE
op to nemen in de V erslagen en Mededeelingen.
*

*

*

DAGORDE.
I o) Lidmaatschap der K. V. Academie. — Open
plaatsen. — De Academie stelt het getal open plaatsen van eereen brie/ wisselend lid vast.
Staan open :
a) Eene plaats van brief wisselend lid, tot vervanging
van den heer J. CUVELIER, tot werkend lid benoemd.

- 205 b) Eene plaats van buitenlandsch eerelid tot vervanging
van Dr. H. J. EYMAEL, overleden.
2°) Commissie tot het voorstellen van canditaten. —
Benoeming eener Commissie van drie werkende leden die, samen
met het Bestuur, vow' elke opene plaats twee candidaten, zullen
voorstellen.
Worden door de vergadering buiten het Bestuur tot leden
Bier Commissie aangeduid : de heeren SABBE, SCHARP1 en
VERMEYLEN.
3 0) Lezing door den E. H. J. EECKHOUT, briefwisselend
lid : De Roman-Evolutie, Nieuwe strekking.
De heer EECKHOUT zal het tweede gedeelte van zijn
studie in een volgende zitting lezen. De Bestuurder wenscht
spreker geluk en stelt voor het opnemen van de verhandeling
in de Verslagen en Mededeelingen to wachten tot het werk voltooid is. — Goedgekeurd.

Over Yperman,
aanvullende aanteekening,
DOOR

Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Als gevoig op mijne lezing over Yperman (1931, blz. 867)
ontving ik van den heer Burgemeester van Yperen een brief,
waaruit ik de volgende regels wensch merle te deelen : « Ik meen
U aangenaam te zijn U te laten weten dat de stad Yperen in
1874 haren geleerden verdienstelijken poorter-heelmeester der
I2 e en 13 e eeuw een standbeeld opgericht heeft op den noordmuur
der eeuwenoude Lakenhalle, en dat dat beeld gemaakt werd
door den Yperschen beeldhouwer Eduard Piers ; zie Les Halles
d'Ypres van Alfons Vandenpeereboom, blz. 208. Zoo kreeg Dr.
Broeckx zijn wensch van 1867. »
« 1k ware gelukkig dat de Staat onze platgeschotene Halle
herstelde met al de beelden onzer vroegere graven en groote
mannen. Kunnen de edelmoedige bewonderaars van Jan Yperman
niet wachten den grooten man hunne genegenheid, bewondering
en erkentelijkheid uit te drukken, Yperen ware gelukkig daarover
met hen te spreken. »
Uit dezen brief blijkt dus dat de Stad Yperen haren plicht
van rechtvaardigheid en erkentelijkheid in 1874 had begrepen.
In Ypriana, van Alfons Vanden Peereboom, deel I, Les.
Halles d'Ypres, Brugge 1878, vindt men over Yperman de volgende inlichtingen :
Blz. 208 : Au commencement du XIV e siecle, (le siege) avait
son pretoire special « en le Zuutstraete, dans une cambre de la
Belle », nommee parfois maison Jehan Yperman », parce que
maitre Jehan d'Ypres, le pere de la chirurgie flamande habitait
cet hospice.
Voetnoot ; « yoyez les remarquables travaux de Mr. I. L. A. DIEGERICK,
qui le premier a tire de l'oubli le nom de ce grand chirurgien Yprois. Voyez.
aussi les publications de MM. CAROLUS, SNELLAERT, BROECKX et DE WACHTER. La statue de maitre JEHAN YPERMAN, trop longtemps oublie par sa
ville natale, est aujourd'hui placee dans une des fenetres murees de notre
Halle aux Draps (face Nord). »

— 208 —

Blz. 211 : « D'apres Pieter Van de Letewe, le siege fut transfere a la Halle, de la maison a cote la Belle, habitee jadis par
Jehan Yperman.... »
Blz. 376 : Face Nord, 38 e groupe : Jean Yperius et Jehan Yperman.
Voetnoot : « Les groupes ..... 38.39 et 4 o par MONSIEUR PIERS, d'Ypres. »
Aan de muren van de Halle be yond zich dus, te midden van
een aantal anderen, een standbeeld van Yperman. De oorlog
heeft met de Halle het standbeeld tot gruis geslagen.
Als wij thans de waarde van Yperman kunnen schatten,
oneindig beter als in de jaren 1867 tot 1878, dan moeten wij
bekennen dat de gedachtenis van den grooten heelkundige meer
verdient dan een klein standbeeld tusschen 40 anderen aan de
muren van de Halle. De meeste Yperlingen van vOOr den oorlog
wisten daarover niets, de Yperlingen van na den oorlog evenmin.
De laatste woorden van den brief van den Burgemeester
van Yperen hebben een bijzondere beteekenis ; als Yperen bereid
is daarover te spreken, dan moeten de bewonderaars van Yperman
niet aarzelen aan dien wensch voldoening te schenken.

Leeuwenhoekiana,
toe BIJDRAGE (I)
DOOR

Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie,

en IR. VANDEKEERE, Regentes.
Antoni van Leeuwenhoek werd geboren to Delft op 24 Octover 1632 en hij overleed aldaar op 26 Augustus 1723. Dit jaar
1932 is de driehonderdste verjaring van de geboorte van een
nederigen saiettekoopman en van een nederigen kamerbewaarder
van de Kamer van Heeren Schout en Schepenen van Delft, die
als een reus optreedt in de geschiedenis der wetenschappen,
die de schepper wordt van de micrographie.
In chronologische tabellen, betreffende 1632, lezen wij den
moordenden strij d tusschen Gustaaf Adolf van Zweden en Ferdinand II van Duitschland ; den dood van Gustaaf Adolf in de
velden van Lutzen bij Leipzig ; de verovering van de Antillen
door de Engelschen ; het beleg van Maastricht ; de onthoofding
van Marillac ; de onthoofding van Montmorency ; den strijd van
Wladislas van Polen rond Smolensk tegen de Russen. In Turkije
heerscht Osma I, in Rusland Michael Romanof, in Pruisen GeorgFriedrich, in Spanje Philips III, in Engeland James I, in Holland
Maurits van Oranje, in Perzie Abbas de Groot.
Van Antoni van Leeuwenhoek geen woord : hij is trouwens
een nederige saiettekoopman, de vredelievende kamerbewaarder
van Heeren Schout en Schepenen van Delft, de vredelievende
stichter der micrographie en de nederige groote voorganger van
al de microbengeleerden van onzen tijd.
Hoe zonderling toch ! van Leeuwenhoek die noch doctor,
noch professor is, ontdekt de microben, de gistcellen, de sperma(I) De 9 vorige bijdragen verschenen in de Mededeelingen van de Kon.
Vla. Academie : I, 1922, 3 2 3-359 ; II, 1922, 645-690 ; III, 1922, 1019-1056 .
IV, 1922, 1093-1132 ; V, 1923, 84-116 ; VI, 1923, 350-40o ; VII, 1924, 130-148 ;
VIII, 1924, 285-300 ; IX (met Dr. W. H. VAN SE'MRs), 1925, 165-197. Van
560-581.
Leeuwenhoek herdacht in 1923, 1923,

- 2I0 tozoiden, de bloedlichaampjes, de planten- en:dierencellen, en hij
sticht de micrographie met haar talrijke vertakkingen.
Doch uitzonderingen van denzelfden aard leert ons de geschiedenis der wetenschappen
Thomas Edison, die dagbladen en snoepgoed in den trein verkoopt, wordt een wonderingenieur.
Benjamin Franklin die kaarsen moest rollen en zeep maken,
later letterzetter werd, maar een diep verstand en een groot verbeeldingsvermogen bezat, wordt een groot natuurkundige en een
fijn diplomaat.
Zenobe Gramme, die schrijnwerker was bouwt het dynamowerktuig.
Denis Papin, die geen diploma bezit, ontdekt het stoomtuig
en bouwt de eerste stoomboot, die echter door de schippers van
de Fulda wordt vernield ; en Papin sterft wanhopig enkele jaren
daarna
Justus von Liebig is doctor in de theoretische scheikunde
en wordt de grootste landbouwkundige en de grootste plantenphysioloog.
Louis Pasteur, een scheikundige, wordt een wondernijveraar,
een wonderveearts en een wondergeneeskundige ; omdat hij de
microbenleer met al haar gevolgen sticht wordt hij door de Academie van Geneeskunde op de laagste wijze aangevallen.
Beyerinck, doctor in de kruidkunde, sticht het hedendaagsche
gistbedrijf en de industrieele microbenleer.
Hendrik Wijsman, doctor in de schei-, kruid- en dierkunde,
en niet eens apotheker, wordt de schitterende leeraar in de pharmacognosie en in de bromatologie to Utrecht, ook de stichter
van het wetenschappelijk onderwijs in de pharmacie in Nederland.
Duclaux, doctor in de natuurwetenschappen, was een der
bekwaamste leerlingen van Pasteur en werd de eerste bestuurder
van het Pasteurinstituut, vooral gesticht tot de bestrijding van
de hondsdolheid.
En onze groote Julius Mac Leod, een dierkundige, wordt
eens leeraar in de physiologie en dan in de kruidkunde, en wordt
een tweede Darwin en een tweede de Vries.
.......................
Antoni van Leeuwenhoek en deze mannen die het menschdom
door de geniale kracht van hun hersenen hebben helpen verbeteren en beschaven,leefden in de stilte en den vrede van hun laboratoria, terwijl een Hendrik IV in zijn verordening van 6 Apri11596
neerschreef dat salpeter en buskruit den staat handhaven en
den troon ondersteunen ; terwij1 veroveraars steeds de volkeren
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met geweld overmeesteren ; terwijl mannen van de hooge finantie
zelfmoord plegen en de wereld in de schrikkelijkste paniek werpen.
Antoni van Leeuwenhoek, de eenvoudige natuuronderzoeker,
zocht en onderzocht ; hij schreef 250 mededeelingen in den vorm
van brieven, en in de stilte van zijn tuin en van zijn stadje, in den
vrede van zijn studeerkamer, heeft hij met geduld, verstand en
vernuft, een gebouw opgericht, sterker dan stee p , staal of brons.
Wij willen het jaar 1932 niet laten voorbijgaan zonder aan
dat gebouw te herinneren. Wij meenen echter beter aan diegenen
het woord te laten, die over Leeuwenhoek hebben geschreven.
Wij hebben aldus in de litteratuur van deze periode, die
bijna twee eeuwen bedraagt, opgezocht wat over Leeuwenhoek
geschreven werd, en onder vorm van korte uittreksels in deze
bijdrage vereenigd.
Een enkele stem, deze van Hartsoeker, een vij and, is ongunstig, ja zelfs grof en uitdagend ; de anderen zijn geestdriftig en
bewonderingsvol.
Wij beperken ons tot de periode die begint met de ontdekking
van de microben in 1676 tot het jaar 1850, en wij hebben in ooze
opsomming de chronologische orde gebruikt. Als wij de meeningen
opsommen, die wij konden vinden, en die wellicht onvolledig
zijn, dan staan wij vol eerbied voor den nederigen saiettehandelaar en voor den bewaarder van de Schepenenkamer, wiens invloed
op de wetenschap en op ons leven zoo overwegend is.
1673. HUYGENS, C. In de briefwisseling van Constantijn Huygens (2)
en diens zoon Christiaan wordt van Leeuwenhoek op verscheidene plaatsen
genoemd, tusschen de jaren 1673 tot 1692. Zie daarover de 8 e bijdrage :
Over eenige handschriften der brieven van Antoni van Leeuwenhoek (3).
1679. HOOKE, R. Lectiones Cutlerianae or a Collections of lectures.
London, Martyn, 1679, blz. 81 : « Microscopium or some new discoveries
with and concerning Microscopes. A letter of the Ingenious and Inquisitive
Mr. Leeuwenhoek of Delft, sent to the secretary of the Royal Society, october 5, 1677...... Blz. 84 : Mr. Leeuwenhoeks' second Letter. »
1705. HOOKS (K.V.A., 1927, 605) blz. XX : « There were afterwards
some other Hydrostatical Instruments produc'd, as likewise many Improvements of the double and single miscrocopes, with the use of small glass Cases
(2) Euvres completes de CHR. HUYGENS publiees par la societe hollandaise des Sciences, La Haye, Martinus Nijhoff, boekdeel VIII.
(3) K. V. A. 1924, blz. 285, N. B. : in deze mededeeling beteekent K.V.A.
de verslagen en mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie.
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1680. BLANKAART S. (K.V.A., 1925, 685). Collectanea Medico-Physica
oft Hollands Jaar-Register voor 168o, Amsterdam, 1680, blz. 144 : « Aanmerkingen van den heer Ant. van Lewenhoek aangaande eenige kleine diertjes, die hij gevonden heeft in regenwater, putwater en rivier-water. »
1680. BIIANKAART S. Collectanea Medico-Physica oft Hollands J aarRegister voor 168o, Amsterdam 168o, blz. 150-151 : « Vervolg van de observation van den Heer van Lewenhoek, in 't ontdekken van verscheidene
diertjes in 't water daar peper in geweikt was. »
1683. BLANKAART, STEPH., (K.V.A., 1925, 688). In Collectanea MedicoPhysica, Amsterdam, 1683, 2 e deel, blz. 8 : « Maar het alderwonderste is,
dat ons den geleerde Heer Corn. Bontekoe verhaalt uyt den Curieusen Leeuwenhoek dat 's menzen sperma vol zoude zijn van kleine kindertjens ; en
zoo voorts in andere Bingen naa yders aart. » (J. Van Dueren)
1686. BLANKAART, S. (K.V.A., 1925, 683). De nieuwe hervormde Anatomie, Amsterdam, 1686 : « Aan den leser : Evenwel mij in alles niet voldoende,
zoo heb ik uit de fraiste schrijvers een geheel nieuw her- vormde Anatomie
bij een gestelt, 't welk ik meest uit Bartholyn, Willis, Malpighius, de Graaf,
Harvaeus, Louwerus, Steno, Wharton, Needham, Glissonius, Ruisch, Vernay,
Peyerus, Bidloo, Lewenhoek, & bij een brengende, alzoo uit deze nieuwe
Autheuren een geheel ander lighaam gemaakt heb ».....
« Autheuren : ..... Laurentius, Leeuwenhoek, Lower... »
Blz. 488 : « Maar eer ik afbreek, moet ik een vreemd gevoelen ter baan
brengen, van den Heer Lewenhoek, welke bevonden heeft, dat in het zaad
der manners, een groote menigte beestjes zijn, en dat hier uit de vrugt
komt te groeyen, en dat de moeders het ontfangen om het zijn voedsel te
geven : maar ik kan mij hier toe nog niet laten overreden ..... »
Bk.

594 : « Den nauwkeurig ziender A. Leeuwenhoek,

is

van gedagten

dat ons opperhuidjen uit ronde deeltjes oft schubbetjes bestaat, en dat het
selve geduurig boven of slijt, en van anderen weder aanneemt ..... »
1687. BLANCARDI, S. (K.V.A., 1925, 685). Anatomia reformata, Leiden,
1687 : « In praefatio : ideoque ex scriptoribus curiosissimis, propriaque
experientia integram An atomiam Reformavi ...... Kerkringius, Bidloo, Lewenhoek & mihi manus auxiliatrices dederunt : Index Authorum : ... Laurentius,
Leeuwenhoek, Lower.... » (4)
(4 ) De twee andere citaten van de Nederl. uitgave zijn in de Latijnsche
niet te vinden.
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maden en vliegende dierkens, Amsterdam, ten Hoorn, 1688, blz. 122. « Nog
is er een sesde soort van klein gewormt, daar de beesjes, die men Juffertjes,
noemt, uit voortkomen : onthouden sig ook in de Slooten, waar van Goedaart
schryft in syn derde deel de seventiende bevindinge ; en Lewenhoek in een
brief aan Robert Hooke het twintigste blad. »
1681. BONTEKOE, C. (K.V.A., 1925, I6).Laatste reden van afscheid, over
de koortsen, 's Gravenhage, 1681, blz. 5o : « 1k weet wel dat sommige ook
van de bolletjens in 't bloed door den naukeurigen Monseur Leeuwenhoek
ontdekt, gewag maken, en daar uyt de koortsen als wy een nieuwe grond ophalen, dog de minste aandagt is genoeg, om te sien dat het nieuwe bespiegelingen zijn, maar van geen nut, om ons klaar de koortsen te doen kennen... n
1689. BONTEKOE, C. (K.V.A., 1925, 118). Alle de philosophische, medicinale en chymische werken, Amsterdam, 1689, I e deel, blz. 82 : « Want
dewijl er na Leeuwenhoek ondervinding verscheide diertjens in 't zaad syn,
en dat het zaad niet in tie baarmoeder verblijvd, soo moeten er telkens vele
kindertjens verloren gaan.... » (5)
1689 BONTEKOE, C. (K.V.A., 1925, 37). Alle de philosophische, medicinale en chymische werken. Amsterdam, 1689, II, blz. 133 : « 't Is zeer ligt
een stuk so kleyn te deelen, dat het oog en oog- Philosophen het voor een
Atomus, voor een ondeelbaar stukje sullen erkennen : Maar gelijk het microscopium na de hedendaagsche bevinding, en insonderheid na die van den
onvermoeyden Leeuwenhoek in 't allerkleinste veseltjen, in een drop waters,
in een diertjen, dat voor 't enkel oog onsigtbaar is, duysenden, ja hondertduysenden, ja millioenen, ja millioenen van millioenen van deeltjens en
stukjens ontdekt, so is 't ook de reden, die getrouwe Meester van alle ware
Wijs-geeren, die hun nogt bedriegen, en sonder welkers ligt men altijd dwaalt,
Welke tegens al het getuygenis van 't oog, als ware'er geen vergroot-glas
om het te hulp te komen, met voile versekertheid leert, dat'er geen deeltje
so klein bedagt kan worden, of 't is nog altijd deelbaar, en 't kan tot in het
on-eindige nog kleinder en kleinder worden, omdat het altijd een ante en
retro, een dextrum of sinistrum, en een infra en een supra heeft. »
1682. BECKER. Narre Weisheit and weise Narheit, 1682 : « Die Welt
still steht, II Und nicht umgeht, II Wie recht di Gelehrten meynen ; II Ein jeder
ist seines Wurms vergewyzt, II Copernicus des Seines, II Und also Herr Lewenhoeck des Seinen. » (Cit. door Haaxman).
1684. Mu's, J. Redelijke Heelkonstoefeninge, vertaelt door David van
Hoogstraten, Rotterdam, 1684, 2 e Tiental, blz. 1 4 , « De vermaarde Heer

(5) Cf. 2 e Bijdr. over Van Leeuwenhoek, blz. 681, brief 45 van 3o Maart
1685.

- 214 --Leeuwenhoek heeft door het vergrootglas ontdekt, dat het menschelijk bloed
bestaet uit roode bolletjes die in een kristalline vogt zwemmen, die, als het
bloed na het aderlaten in een kommetje gedaen stremt, hare beweging verloren hebbende, afzakken na de grond, terwij1 de kristaline vocht, daer zy
eerst verstroit door bewogen wierden, boven op drijft. »
1689. BEUGHEM, C. Cornelii a Beughem Apparatus ad Historiam Literariam novissimam. Amstelaedami, apud Janssonio-Waesbergios 1689, blz.
227 : « Antonius de Leeuwenhoeck inclitae Societatis Regiae Londinensis
Membrum. 1. Observations faites avec le Microscope sur le Sang, le I ais,
le Sucre, le Sel, & la Manne, & Communiquees par luy a la Societe R. D.
Angleterre. De la traduction de Mr. Mesmin in 12. Avec le Recueil d'Experiences & Observations sur le combat, qui procede du mélange des Corps
&. a Paris, 1679. Vide Eph. XV Er. Gall. ann. 1679. 2. Anatomia & Contemplatio nonnullorum Naturae invisibilium secretorum... Lugd. B at a y ., 1685
in 4 .... 3. Ontdeckte Onzichtbaarheden, Leyden 1686 in-4...
1694. BEUGHEM, C. Bibliographiae eruditorum critico-curiosae sive
Apparatus ad Histoiiam Literariam novissimam Conspectus secundus....
Amstelodami, apud J anssonio-Waesbergios, 1694, blz. 178 : « Antonius
van Leeuwenhoeck de quo Consp. I cui adde, 4. Ontledingen en Ontdeckingen
van de Cinnaber, Leiden in-4.... 5. Anatomia.... Lugd. Bat. 1687 in 4... 6.
Vervolg der Brieven.... London, 1688, in-4. »
1699. BEUGHEM, C. Apparatus ad Historiam literariam novissimam...
Amstelaedami, apud Janssonio-Waesbergios, 1699, blz. 1 1 o : « Antonius
van Leeuwenhoeck de quo Consp. 1 & 2 quibus adde § 7. Derde vervolg der
Brieven.... Delft, 1693 in-4, § 8. Vierde vervolg der Brieven... Delft, 1694...
§ 9 Arcane naturae.... Lugd. Bat. 1695, in-4. »
1701 BEUGHEM, C. Apparatus ad Historiam litterariam novissimam...
Amstelaedami, apud J anssonio-Waesbergios, 1701. blz. 164 : « Antony van
Leeuwenhoek de quo consp. I, 2 & 3 quibus adde. § 1 o. Vervolg van de
Geheimen der Natuur, Delft in 't latijn gedrukt in-4... § 11. Vijfde vervolg
der brieven... Delft, 1696 in-4.... § 12. Zesde vervolg der brieven. Te Delft
1697 in-4, § 13 Continuatio arcanorum Naturae detectorum.... Delphis
Batay. 1697 in-4.
1691. BONANNI, P. (K.V.A., 1927, 1168). Observationes circa viventia
quae in rebus non viventibus reperiuntur, Romae, 1691, blz. 273 : « Quae
verba curiositatem excitarunt videndi vermiculos minutissimos, quos se
vidisse affirmat D. Joannes Leeuwenhoek in saliva, seu verius dicam in materia illa, quae inter dentes seu gingivas etiam puelli subsidere solet. Affirmat
hic Author se plures vermes sub microscopio observasse in particula, aciculae
ope desumpta, quam Batavi in tota Batavia tunc viverent. s
In aanhangsel Micrographia, blz. 7 4 : « Non valde dissimilia documenta
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Blz. 84 « Antonius de Leeuwenhoek putavit crines nostros arbor= adiustar habere corticem, eumque et globulis esse compositum, rursus ax striis
intrinsecus consistere. » Blz. 94 « In guttula etiam aceti D. Lauenochius
aliquot millena corpuscula recognovit oblonga.... Aquam infusionis piperis
pulverisati mihi perscrutanti, ai D. Lauenochius, binas differentes Animalium
species videre contigit....
1693. RABUS, (I) P. Boekzaal van Europa, 1693, blz. 159 : Brief aan den
grooten uitvinder der Natuurgeheimen, den Heere Ant. van Leeuwenhoek,
blz. 554 : Uittreksel uit een brief van den Heer Antoni van Leeuwenhoek,
geschreven aan den schrijver der Boekzaal, over de vloo-teelt.
1694. RABUS, P. Boekzaal van Europa, 1694, blz. 511 : Brief van den
grooten Natuur-beschouwer den Heere A. van Leeuwenhoek, geschreven
aan P. Rabus, zooals ze van waarde tot waarde luid.
1695. RABUS, P. Boekzaal van Europa, 1695, blz. 258 : Brief can den
Heer Antony van Leeuwenhoek aan den schrijver van de Boekzaal gezonden.
Blz. 322 Uittreksel uit een brief van den grooten onderzoeker der Natuurgeheimen des Heere Antoni van Leeuwenhoek.
1696. RABUS, P. Boekzaal van Europa,1696, blz. 144 : Brief aan Pieter
Rabus. Blz. 495 : Brief van den schrijver der Boekzaal aan A. van Leeuwenhoek afgevaardigt. Blz. 522 : Antwoord van A. van Leeuwenhoek.
1697. RABUS, P. Boekzaal van Europa, 1 69 7, blz. 4 59 : Uittreksel uit
zekeren brief van den Heere A. van Leeuwenhoek.
1696. RABUS, P. Gedicht in het 5 e Vervolg der Brieven door A. van Leeuwenhoek, Delft, 1696.
1697. RABUS, 'P. Gedicht in het 6 e Vervolg der Brieven door A. van Leeuwenhoek, Delft, 1697.
1695. ANoNvmus. Leiden, bij Cornelis Boutesteyn, 1 695, 4°, 34 blz. :
Register (verstrekkende tegelijk voor een kort inhoud) van alle de werken
van de Heer Antoni van Leeuwenhoek, verdeeld in twee deelen. Daar van
het eene de stoffe die in de tien eerste tractaten begrepen is. En het andere
die van de vier vervolgen der brieven aanwijst. Door een beminnaar der natuurlijke-wetenschappen 't samengesteld.
1698. BIDLoo, G. « Brief aan Ant. van Leeuwenhoek wegens de dieren,
welke men somtijds in de lever der schapen en andere beesten vind. Delft,
1698, in-40.
(6) De Gedichten van PIETER RABUS, uitgegeven to Amsterdam, bij
Jan Hartig, Boekverkooper (1741, 401 blzz.) bevatten niets betreffende van
Leeuwenhoek.
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1702. VAN DER WILT, T. Gedicht in het 7 e vervolg der Brieven door
A. van Leeuwenhoek, Delft, 1702 (K.V.A., 1923, blz. 85).
1716. VAN DER WILT, T. Gedicht op de titelprent in de Send-brieven
van A. van Leeuwenhoek, Delft, 1716 (K.V.A., 1923, blz. 351).
I 702 ZAHN (K.V.A., 1927, 1187). Lijst van schrijvers : Antonius a Leeuwenhoek in arcanis Naturae, blz. 16 : « liquore item in per tunicam corneam
manante, oculumque, ne exarescat, humectante legi merentur observationes
& experimenta clarissimi & Expertissimi Viri Antonii a Leeuwenhoek in
Epistola Delphis Batavorum data ad nobilissimum Dominum Franciscum
Aston Regii Collegii Anglicani a secretis postridie idus Aprilis An. 1684. »
Blz. 35 : « Solertissimus & expertissimus Antonius a Leeuvvenhoek
in epistola ad Nobilissimum D. Franciscum Aston perscripta postridie idus
Aprilis An. : 1684. Advertisse se scribit Humorem Crystallinum ex squamosis particulis in modum circulorum contortis sibi invicem injacentibus,
quae ex centro originem suam trahunt, omnesque constant ex sphaerulis
crystallinis. » .... « Ita Leeuwenhoek in Arcanis Naturae detectis epist,
supra citat. »
Blz. 536 : « Quomodo microscopia varia objecta inspecta mirabiliter
possint aucta repraesentare, & in its minutissima detegere, demonstrat D.
Leeuwenhoek in Arcamis Naturae pag. 24 & seq. »
Blz. 539 : « In ejusmodi experimentis per Microscopia detegendis jam
praeclarissimus videtur esse D. Antonius a Leeuwenhoek, per cujus instrulenta & machinamenta microscopia, ut ipse in Arcanis Naturae, pag. 24
scribit.... »
Blz. 541 : « Acarorum oculos admodum lynceos observavit D. Antonius
a Leeuwenhoek ut memorat in Arcanis Naturae. »
Blz. 5 42 : « D. Leeuvvenhoek haec animalcula magno imposuit vitro,
iisque quotidie recentes suppeditavit pampinos, ex quibus quidem aliquo
modo edebant. »
Blz. 5 44 : « Pulicis testiculus accurae describitur a D. Leeuwenhoek,
ejus item vasa semen adferentia & deferentia, arteriae, & mira azuleorum
formatio »...... « Formicas etiam praeter fructus alis quoque vesci animalculis
in frondibus contractis degentibus docet Leeuwenhoek adeo ut dubius haereat,
ut inquit, utrum praevaleat damnumve an utilitas quae sub aestatis initium
nobis afferat ».... « Admirandum est, quod scribit Leeuwenhoek pilum ex
barba sua extractum per microscopium 2 .000.000 vicibus se spectasse crassiorem tenuissimis vasis sanguiferis in musca. »
Blz. 547 : « Materiam, quae sanguinem nostrum rubrum facit, asserit
Leeuvvenhoek constare ex globulis ; »....
Blz. 548 : « Piperi contuso infusa aqua aliquot diebus dilapsis inter alia
duo animalculorum genera eidem Leeuwenhoekio detecta fuerunt »....
Blz. 56o : « Cum solertissimus D. Antonius a Leeuvvenhoek in epistola
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quae refertur in Arcanis Naturae pag. 46 doceat per microscopia sua etiam
in minima particula, quae haeret inter dentes, indeque extrahitur, numerosissima animalcula viva posse detegi ita, ut numerus hominum, qui in aliquo
regno est, aequari non possit. Quadad me, inquit, do me ipso censeo (licet
os meum quotidie eluam) non tot in his unitis provincis vivere homines, quot
viva animalcula in ore meo gesto. In epistola quoque ad doctissimum Roberturn Hookium Delphis pridix iduum Novemb. An. 168o data rnemorat.. . »
Blz. 797 : « His perlibenter addere voluissem solertissimi et clarissimi
Domini de Leeuvvenhoek microscopia, et instrumentorum ad illa necessariorum apparatum, quibus admiranda in Natura arcana detexit : Verum quia
Authorem ilium in suis epistolarum operibus ea non sufficienter descripsisse
scio (praeter unicum illud instrumentum, quad epistola 66 ad Regiam societatem Londinensem data describit, quo nempe sanguinis circulatis in anguilla apte ob oculos poni potest) nec aliunde etiam exquirere valui : ideo in
hoc nec affectui meo, nec curiosi Lectoris desiderio, ut percuperem, satisfacere potui. »
I I 75) . Eclaircissemens sur les conI 71 0. HARTSOEKER (K.V.A., 1927,
jectures physiques, Amst. i 710, blz. 82 : « M. Leewenhoek peut servir ici
d'exemple, ayant ecrit d'un stile bas et rampant, cinq ou six gros volumes
d'observations, qu'on pourrait mettre en fres peu de pages si l'on en voulait
extraire ce qui est bon, et laisser ce qui est faux ou inutile : Et si ses ouvrages
avoient valu la peine d'y faire des remarques, it y a long-temps que je l'aurois
entrepris pour desabuser le public. »....
Biz. 83 : « Allez chez lui, comme j'ai fait autrefois pour voir toutes ces
belles choses egalement impossibles et incroyables ; it vous dira sans facon et
assez plaisamment qu'il ne les fait voir qu'a sa femme, et ne daignera pas seulement de vous parler, mais vous congediera d'une maniere fort incivile,
c'est-à-dire, si vous etes un peu connoisseur ; car lors qu'il a a faire a des
gees qui admirent tout ce qui leur fait voir, c'est alors qu'il &tale son eloquence. Mais je voudrois bien lui demander de quels couteaux, it se sert
pour faire toutes ces belles dissections dont je viens de parler.... »
1730. HARTSOEKER (K.V.A., 1927, I175). Cours de physique, La Haye
1730, In Eloge de M. Hartsoeker par M. de Fontenelle ; « 11 avoit vu chez
M. Leuvenhoek des microscopes. Cette invention de voir contre le jour de
petits objets transparents par le moyen de petites boules de verre, est due
a M. Leuvenhoek, et M. Hudde, Bourgmestre d'Amsterdam, grand math&
maticien, a dit a M. Hartsoeker qu'il etoit etonnant que cette decouverte
eilt echappe a tous tant qu'ils etoient de Geometres et de Philosophes, et eilt
ete reservee a un homme sans lettres, tel que Leuvenhoek » .... « Il y a fait
de plus un Extrait entier des Lettres de M. Leuvenhoek, parce qu'il trouvait
que dans ce livre beaucoup d'observations rares et curieuses se perdoient
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la peine de les y aller deterrer. »
— In Remarques, p. 71 : « Mrs. Ruysch, Leeuwenhoek, ont trouve, dit-il,
pour confirmer son choix, que les tubes des femelles, qu'ils ont ouvertes
apres la copulation, etoient remplis de semence et, cela se pourroit, quoique
j'aie mes raisons pour ne me pas trop fier aux observations du dernier... »
Extrait critique des lettres de feu M. Leeuwenhoek, blz 66.
1710. SLOANE H. A Letter concerning the Manner of making microscopes,
Philos. Trans, I7I0, n o 325, blz. 24 : « I think that all the microscopes which
proceded Mr. Leeuwenhoek's, are so much out done by his, that it will be
proper for me only to take notice of these and the rest of later invention,
no designing to lessen their Usefulness, but only to add a few Thoughts which
may be of service.
I had not an opportunity of examining Mr. Leeuwenhoek's Glasses
particularly, which is a Favour he allows to none. »
1710. VON LEIBNITZ, G. W. Theodicae, i71o. (Cit. door Haaxman, 1875).
Leibnitz getuigt dat hij de meening van Leeuwenhoek over de physiologische
beteekenis der spermatozolden voor zeer waarschijnlijk hield.
1749. VON LEIBNITZ, G. W. Protogeae, sive de prima fade telluris. Gottingae 1749 (Cit door Haaxman, 1875) : « Et velim microscopia ad inquisitionem adhiberi, quibus tantum praestitit sagax Leeuwenhoekii Philosophi
Delphensis diligentia, ut saepe indigner humanae ingnaviae, grae aperire
oculos et in paratam scientiae possessionem ingredi non dignatur. »
1712. REM, FR., (K.V.A., 1928, 416). Opuscoli di Storia Naturale, Firenze 1858, blz. 389, Osservazioni intorno agli animali viventi. (Met aanteekeningen van Carlo Livi) (Niet in de opere di Fr. Redi, Venezia, 1712, vol. I,
op blz. 123 van genoemde verhandeling.)
Voetnoot blz. 389 : « Dassi it vanto di tale scoperta ad Antonio di Leuvenoech, celebre microscopista olandese, cui ne avea susurrato pero qualche
cosa alle orecchie Luigi di Hammen studente medicina a Leida. Ma egli pose
tutto l'ingegno in tale indagine, e nel 1677 ne comunico i frutti, come soleva
di tutti i sioi studi, alla societa reale di Londra. »
1713. CAMERARIUS, E. Eliae Camerarii, Med. Doct. et Prof. Publ. Tubingens. Ord. Wirt. Ducis Consil. e Archiatr. Eclecticae Medicinae ac Physicae
Specimina quaedam miscellanea ad amicos. peculiaribus Dissertationibus
scripta. Francofurti ad Moenum, apud Johannem Maximilianum a Sande,
1713, in 4. (Ref. Act. Erudit. Lipsiae Suppl. VI, 1717, blz. 163). Blz 45
« In IV igitur de microscopiis dissent, quibus omnibus Leeuwenhoekiana
longe antefert, utpote quae o imaginum amplitudine claritate eximia res
ante oculos ponunt. » Op de volgende bladzijden tot blz. 103, bespreekt Came-
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der uittreksels, de gist, enz.
171 4 . CAMERARIUS, E. (K.V.A., 1928, 700). Eclecticae medicinae ac
physicae Specimina. Frankf. i714, Hoefer zegt : « l'auteur y combat la theorie
des fievres de Morton, la doctrine de Vieussens sur le Wire et la melancolie,
le systeme de Baglivi sur la fibre motrice, celui de la Peyronie sur le siege
de l'ame et les sentiments de Leeuwenhoeck sur les ecailles de la capsule et
les fibres du cristallin. » In het volgend boek beschrijft hij de microscopes
van Ant. van Leeuwenhoek.

I 714, VALENTINI, M. B., (K.V.A., 1928, 699,). Museum museorum ;
Frankfurt/a/M. 1714, I e deel, In de gedichten vooraan : « Zeigten die Handgriffe zu Delpht Herr Lewenhoeck ». In conspectus librorum : « Lewenhoeck
Anatome Rerum, arcana naturae detecta. »
2 e deel, In Verzeichniss der Bucher : « Leeuwenhoecks Arcan. Naturae
detecta. »
3 e deel blz. 66 : « Die Elephanten-Gestalt der Flehe zeigen auch die
gemeineste FlOh-Glasslein an welchen der curiose Lewenhoeck zu Delpht
in Holland vor andern dieses mit seinem unvergleichlichen VergresserungsGlasern observiret hat, dass sie sick, wie die Raupen, durch eine Verwandlung und Metamorphos in vermehren indem auss den Saamen, so das kleine
Mannlein (dessen Geburths-Glied er auch zeiget) dem gressern Weiblein
beygebracht, erstlich ein Wiirmgen, und aus diesem ein Dattel-Kern, und
nachgehends ein Floch entstehe, dessen GeAder, und andere Gliedmassen
er auch weitlaufftig in seinen entdeckten Geheimnilssen der Natur, (welche
er in Hollandischer Sprach geschrieben), Epist. 77 p. 378 und seqq. unter
Augen legt....
Uberaus notabel aber und curios ist, was dick-belobter Lewenhoeck,
gleich un anfang dieses allegirten Buchs an der aussersten Menschen-Haut
oder Cuticula in acht genommen.
3 e deel, blz. 65 : « .... und absonderlich Lewenhoeck, ein Hollander,
(welcher die beste und rareste microscopia machet), in seinen vielen Briefen
an die Keniglich Societat zu Londen, weitlauftig geschrieben, aus welchen
wir nur etliche wenige Observationes bier anfilgen wollen.
I 732 VALENTINI, (K.V.A., 1928, 702). Historia simplicium. In gedichten :
« Delphicus mox Argus miras Lewenhockius offert Lentes, queis Orbis
parvula quaeque patent. In allegata : Lewenhoeck Anatome Rerum Arcana
nat. detecta. »
1716. HOOGVLIET, A., Gedicht op de Sendbrieven van A. van Leeuwenhoek. Delft, 1716, (K. V. A., 1923, 352).
1718. PALFYN, J., (K. V. A., 1930, 558). Heelkonstige Ontleeding van
's Menschen lighaam, Leyden (van der Deyster) 1718, blz. 1 o : « Gaande
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van d'Ontleed- en Heelkonst, in de gemelde stadt, bij den vermaarden Heer
Leeuwenhoek, die mij door een vergrootglas zeer klaar getoont heeft d'omloop van 't bloed, in den staart van een aal. »
1719. VAN RANOW, W. Kabinet der natuurlijke histories (v. Ranow).
Amst. 1719, I e deel, blz. 144 : « de ontdekkingen der onuitsprekelijke kleine
levendige schepzeltjes gedaan met vergrootglazen door de vermaarde Heeren
A. van Leeuwenhoek, Rob. Hooke, F. Redi, Malpighius, Bonanni, Longius
en andere.
Blz. 145 : De heer A. van Leeuwenhoek getuigt, dat hij in eene druppel
peper-water, daar die dagen peper in uitgetrokken was, had waargenomen
ten minsten 8.280.000 levendige schepzeltjes.
1722. FOLKES. Some account of M. Leeuwenhoek's curious microscopes,
lately presented to the Royal Society. Phil. Trans. 32, 1722-1723, blz. 446
enz.
« Accedebat, quod lentes quibus in microscopiis utebatur ipse conficiebat,
in quo talem se praestitit ut etiam instrumenta Eustachii Divini, cujus nomen
eo tempore celeberrimum esset, superaret. »
1722. ScHIM, H. Gedicht op den W en verjaardag van A. van Leeuwenhoek
in 1722 : « Neen schrijf, en doet ons al uw zeldzaamheden erven, 11 Al zoudt
gij met de pen in uw vingers sterven. 11 Als Plato ondersoek, zoo lang uw
levensglas. 11 Noch loopt,.... » (Cit door Haaxman).
1723. VAN LOON, G. Beschrijving der Nederlandsche historiepenningen,
1723. Band III.
Daarin beschrijving van de gedenkpenning aangeboden door de hoogleeraren van het Collegie van 't Wilde Swijn te Leuven met de spreuk uit
Virgilius : « In tenui labor, at tenuis non gloria. » (Arbeid op kleine zaken,
maar van geen kleine glorie).
Blz. 223 : de czaar vOOr zijn vertrek den gemelden Leeuwenhoek, wegens
te laten zien van zoo overkleyne voorwerpen bij handtasting ook van zijne
zonderlinge dankbaarheid verzekerde. » (Cit. door Haaxman).
1 72 6. DURHAM, G. Experimenta et Observata Philosophica Viri inter
eruditos quondam eminentis, D. Roberti Hooke, S. R. S. & Geom. Prof.
Gresham, aliorumque Virorum eruditorum priori ordinis, qui illo tempore
floruere, edita a Guilielmo Derham, S. R. S., Londini, apud W. & J . Innys,
1726, in 8 0 . (Ref. Act. Erudit. Lipsiae, 1727, 46, blz. 168). Blz. 17o : « Animalcula minutissima in aqua a Leuwenhoekio deprehensa ; structura crinis a
Leuwenhoekio detecta & ejusdem observationes microscopiae de alvi faecibus,
de fibris musculorum, durae matris, cerebri, medullae spinalis, 8z moxa herba;
Vermes millepedibus similes in stomacho repertae. D
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1726. PooT, H. Gedichten van Hubert Korneliszoon Poot, met k unstige
printen versiert. Tweede druk, te Delft, gedrukt bij Reinir Boite t,
MDCCXXVI, (Bibl. Univ. Gent, Bl. 347, boekdeel I blz. 265 : « Eerkroon 11
voor den Heere II Antoni van Leeuwenhoek, II Doorluchtigh Filozoof II en li
Lidt der Koninglijke Societeit II te Londen. II
« Wie zal my 't levend gout der fynste zonnestralen,
En 't vier der starren halen ?
Opdat ik 't edel brein eens overgrooten mans
Bedekke met een' krans ;
Opdat ik Leeuwenhoek, de glory aller tyden,
Een glorikroon magh wyden,
Die hem vereere en zyn' onsterffelyken naem,
Zoo ruchtbaer door de Faem.
Hy is het, hy, die met zyn' geest het hart der dingen
Van 's hemels opperkringen,
Tot 's aertryks navel toe, doorkruipt, en, uur op uur,
D'alqueekende natuur
Bespiegelt en doorziet, op zyn believen moeten
De starren voor zyn voeten
Neerstygen uit de lucht. op zyn believen klimt
Zeif d'afgront, hoe hy grimt.
Hy opent het tooneel der aertsverborgentheden
Met deelen en ontleden,
En meet der schepselen hoedanigheit en aert,
Voor zyne vlyt gespaert.
Hy zy hy 't kunstigh glas, 't geen koningen waerdeeren,
In oogen doet verkeeren,
En worm en mugge en vlieg, en myt en zant en hout
En gras en graan beschout,
Het zy zyn nyverheit, vergeefs van vaek bestorremt,
Een' kai in gout hervorremt,
Of 't blinkend zilverwerk, dat op zyn tafel praelt,
Uit donkere adren haelt.
Zyn ryk vernuft doorwroet de stugge berregstoffen.
D'aeloude wyzen troffers,
Na endtloos onderzoek, 't beoogde doelwit niet
Dat zyn verstant beschiet.
Zy toonden ook met los en twyfelachtigh gissen
Zoo veel geheimenissen
En vreemdigheden niet. ooze eeu is haer gezicht
Wel dier aen hem verplicht.
0 onvermoeide vlyt in afgeleefde jaren !
0 'ulster van myn suaren !
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'k Zie fiere harssens in een' gryzen Fenixhelt,
Die dryentachtigh telt.
J a 't viel my lichter het getal der oeverzanden,
Ten d'ongemete stranden
Der winderige zee, te raen, dan zyn vernuft
Te schildren dat noit suit.
Hy graeft en delft en spit met spaden van gedachten
En wakkre zinnekrachten
Naer d'eigenschap der leen van dit geweldigh Al,
Voor zulk een' man te smal.
In duizent zaeken blinkt zyn wysheit met geflonker
Gelyk een star by donker.
De Wiskunst ook, die op metaale voeten gaet,
Verschynt by hem om raedt.
Wie heeft den ommeloop des bloets als hy gevonden ?
Wie weegt in hooger ronden
Den aert van donder, mist en sneeu, als hy met reen ?
Dat hiet op wolken treen.
Dat hiet door naerstigheit en hooge wetenschappen
Op starrekreitsen stappen.
Zoo baant men zich een' wegh ter waere onsterflykheit
Eer 't lieve levee scheit.
Aldus zal Leeuwenhoek door 't sterflot niet verslenssen
Gelyk veel andre menschen ;
Ook als de koude doot zyn lyk met stof bestroit.
De wyzen sterven noit. »
Blz. 275 : « Lofdichten 11 op de 11 Brieven 11 van den Heere it Anton van
Leeuwenhoek, 11 Lidt der Koninglyke Societeit 11 te Londen
Van welke wondren hangt de werelt aen malkander !
Sprak Leeuwenhoek, daer hy door 't heldere kykglas zagh,
En met een Linceus oog ontdekte, klaer en schrander,
Wat in de duisternis tot nogh begraven lagh.
Voort most de pen tewerk : 't geen hy heeft uitgevonden
Beveelt hy d'eeuwigheit, ten trots van zwaert en vier.
Zoekt Alexander nu nogh andre wereltronden ;
Hier schuilt er zeker een in 't allerkleinste dier.
Dees Brieven kunnen vreemt van menigh schepsel spreken.
Dat zich met hair of pluim of schulp of schubbe kleet.
Hier wort de walvisch, die in Noortsche waterstreken
Een dryvent eilant schynt, als ook de kreeft, ontleet.
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Den grooten olifant, waarvoor helt Hannibal
Den Tiber duiken zagh en krimpen in zijn randen,
Tot aan het mierenest doorzoekt hier 't scheimes 't al.
De scherpziende adelaer, wiens overvlugge pennen
Den steilen hemel slaen, vliegt nimmermeer zoo hoog,
Of Leeuwenhoeks vernuft kan hem te boven rennen :
Hij stelt ons het gestel der voglen voor het oog.
Of zinkt zijn groote geest in d'engste kleenigheden
Die 't snelst gezicht zoo wyt ontwyken in haer' loop ;
Hy volgt vorst Salomons natuurbegrip met reden,
Ontwarrende ieder keer een' Gordiaenschen knoop.
Dus toont by d'eigenschap van kruiden, planten, zaden,
Pythagors dischgerecht, en vint een' ganschen boom,
Met wortelen verzien, met bladeren geladen,
In eene korl ; of schept uit graft en vyverstroom
Een talloos dierenheir, hoe smaken u dees klanken ?
Wile hadt dit oit gelooft eer 't in 't gezicht verscheen ?
En wie zal naer den eisch 's mans kunst en vlijt bedanken
Die Rome zeilt voorby en Memfis en Atheen ?
0 Delfsche burgers, pryst uw' waerden ingeboren.
Pryst, nevens uw' De Groot, deez' helt zoo lang gy leeft.
J a pryst dit boek dat meest Gods schepsels na kan sporen :
Maer pryst hem boven al die 't al geschaapen heeft.
Blz. 433. Byschriften II op de 11 afbeelding li des Heeren
Leeuwenhoek, 11 lidt der Koningklyke Societeit II te Londen II

II

Antoni van

« Hier ziet gy Leeuwenhoek, o neen : 't zyn Archimeed
En Aristoteles, die dus ineen vergaeren.
Natuur heeft, om zoo groot een flonkerlicht te baeren,
Al ruim een halleve eeu van eeuwen bang gezweet.
172 8 Poor, H. Gedichten van Hubert Korneliszoon Foot, tweede deel,
te Delft, Lijk- en Grafgedichten II ter eeuwige II Gedachtenisse II van den wydvermaerden II Heere IL Antoni II van Leeuwenhoek, II Outste lidt der koningk-

lyke CI maetschappye te Londen, biz. 296 :
Geruste wyk van 't zaligh geestendom,
Maek ruime paen voor heerlyke gangen :
Gy moet in 't endt by uwen heldedrom
De groote ziel van Leeuwenhoek ontfangen.
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En gaet wel spa, maer veel te spoedigh onder.
0 zwarte doot, zal dan uw blint geweer
Noit merken wat gemeen zy of byzonder ?
Och, waerom vindt het leven ook zyn' pael
Dat deftigh blyft met deugt en kennis pronken ?
J a waerom went het noodlot uit metael

En diamant by 's werelts wieg geklonken ?
Dees gryze Helt, bezielt van hemelsch vuur,
Zwoer schier een eeu de wysheit en haer' standaert,
En overzagh den wandel der natuur
Totdat by gansch in oogen scheen verandert.
Wy weten hoe zyn yver, dagh op dagh,
De ryke myn der kennis kon doorwroeten ;
Dat weet ook Delf, 't geen deez' zyn' Thales zagh
Van goude kroon en witten myter groeten.
Wat mogt gy, o Natuur, uw kunstigh werk
Met nevelen en dichte nachten dekken ?
Hier rees een licht, Wiens klaerheit mist en zwerk
En duisternis, met schaemte, leert vertrekken.
De werelt kende in 't eerst zich zelve niet,
En had nogh geen besef van haere leden,
Maer stont als een die vreemde dingen ziet
-En weder ziet, doch oorzaek weet noch reden.
Men boude slechts op ongegront gerucht,
Door lossen waen en meeningen bedrogen,
En schermde al meest te wilt in d'ydle lucht,
Met schellen van onwetenheit op d'oogen.
Wie peilde 'er oit den overdiepten gront
Der donkerste natuurgeheimenissen ?
Men sprak er van, maer minst uit eenen mond.
Hoe veel versehilt klaer zien van louter gissen !
Maer Leeuwenhoek, zoo haestigh niet voldaen,
Mistrout dien zang, en stopt met wasch zyne ooren.
Hierop ziet hij een' Linceus voor hem staen,
Door zyne kunst uit enkel glas geboren.
Hy kent zyn kroost, en houdt het in zijn dienst,
Waer is' er nu een wondre knoop t' ontbinden ?
Natuur vint zich verkloekt op 't onvoorzienst,
't Geluk daelt meest op 't moedigh onderwinden.
Nu blykt ons hoe elk schepsel hangt aeneen.
Hoe billyk staan de schrandersten verwondert !
Hoe wonderlyk is Leeuwenhoek alleen
Geheel tot iets byzonders afgezondert !
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Wie in de lucht nogh drok kasteelen bouwen.
Hy slacht de zon, die door een vensterglas
In eene zaal het alles doet beschouwen.
Geen hol geheim ontduikt hem oit te diep.
Geen hooge kreits ontsteigert zyn gedachten.
Al wat weleer 't groot Alvermogen schiep
Doorzweeft 's mans geest of onvermoeide schachten.
Zwicht, Kartes, nu : zwicht, Aristoteles.
Men magh u niet by Leeuwenhoek gelyken.
Laet Griekenlant en Rome, d'aertsvoogdes
Der volken, voor zyn brein de kunstvlag stryken,
Maer waerom niet myn kiel naer lant gewent ?
Elk kent den man wiens onderzoek niet feilde
Zyn wysheit is 't ruim aerdryk door bekent,
Zoo verre als oit ons moedigh Neerlant zeilde.
De Doot was zelf hiervan niet onbewust :
Maer, sprak ze, 't graf doet voller lof verwerven,
Dies worp ze een' schicht, de Hel bezweek gerust,
En dacht nogh aen zyn lieve kunst in 't sterven.
Nu voert my in een donkere woestyn
Daer treurige cipressen op ons wachten,
Zoo mogen wy in deez' bedrukten schyn
Den jongsten plicht by 't koude lyk betrachten.
0 Leeuwenhoek, zoo blank van hart als hair,
Ter quader uur door 't straffe lot bemachtigt,
Zie uit uw graf, zie eens na hondert jaer,
Hoe door de faem uw glori wort bekrachtigt.
Wij zullen, als de lente weligh bloeit
En 't kille sneeu komt op 't gebergt ontdoien,
Uw stil vertrek, uw rustplaats onvermoeit
Met geurigh loof en versch gebloemt bestroien.
Terwyl zult ge u vermaken in den rei
Der zaligen, Baer andere starren lichten.
Vergeef my nu, dat ik weemoedigh schei.
'k Zal in myn ziel voor u een eerzuil stichten.
En gy, die pier uws Vaders lyk betreurt,
Marye, eilaes ! hoe schynt het heil verdwenen !
Bewys uw' rou : 't valt schaers een kint te beurt
Zoo groot een' Helt een Varier te beweenen.
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Gralschnft.
Heeft elk, o wandelaer, alom
Ontzagh voor hoogen ouderdom
En wonderbaere gaven,
Zoo zet eerbiedigh hier uw stap
Hier legt de gryze wetenschap
In Leeuwenhoek begraven.
Overleden den XXVI van Oogstmaent CIDIOCCXXIII.
1729. HOOGSTRAETEN, A. Algemeen woordenboek voor Kunsten en
wetenschappen, I 729.
I 72 9. BOITET, R. Beschrijving der stad Delft, behelzende een zeer naauwkeurige en uitvoerige verhandeling van deszelfs eerste oorsprong, benaming,
bevolking, aanwas, gelegenheid, prachtige en kunstige gedenkstukken en
zeldzaamheden, nevens dezelver voorregten, handvesten, previlegien en
regeringsvorm, alles 't zamengesteld en getrokken uit oude handschriften„
memorien en brieven en met zeer veele echte bewijsstukken (te voren nooit
gedrukt) bevestigd door verscheidene liefhebbers en kenners der Nederlandsche oudheden. Te Delft bij Reinier Boitet 1729.
Blz. 795 : « hij, niet meer dan 16 jaren oud zijnde, als boekhouder en
kassier aldaar ageerde ; en alhoewel hij door de bezigheid van deze tweevoudige bediening werk genoeg had om dezelve in orde waar te nemen, wist
zijne buitengewone naarstigheid gedurig noch zooveel tijd tot de lakenweverij
uit te koopen, dat hij binnen den tijd van zes weken als meester zijn proef
deed, om zich in der tijd tot deze koophandel, waartoe hij zich echter nooit
heeft afgezondert, te zetten. » (Cit. door Haaxman).
I 73o. NIEUWENTYT, B., (K.V.A., 1926, 713). Regt gebruik der Wereltbeschouwingen, Amsterdam, 173o : blz. 725. « Laat ons de ondervindige
van A. van Leeuwenhoek voor grond stellen, in syn eerste deel te vinden
in den Brief van den I2 en November 168o, blz. 29. Alwaar hij verhaalt, dat
by door syn vergroot-glasen in gestooten peper-water, saadt der dieren, enz.
Drie soorten van dierkens van verscheiden grootheit, onderscheid....
Blz. 726 : « Nu stelt de Heer A. van Leeuwenhoek (Ontdekk. 25 e April,
1679, blz. 14) dat Too zanden een duim in lengte bedekken ; soo dat i.000.000
sanden een lichamelijke duim uitmaken.... »
Blz. 726 : « Men leest bij den selven A. van Leeuwenhoek, in het
VII vervolgh, pag. 424, dat hij uit een stukje longh van een schaap, de lugt
en bloed uitdrukkende be y ond; dat van de lugt-bolletjes veele soo klein
waren, .....
Blz. 73o : « Dit verschysel weeten alle die microscopia gewoon syn te
handelen, en men kan het in het VII vervolgh van Leeuwenhoek, pag. Too,
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sal, dat'er onnoemelyk veele, of 1o 20 (een I met 20 nullen) ligt-deeltjes in
de ruimte van een dese soo kleine dierkens,.....
Laat 0 E of de uitstrekkinge van het ligt in den verligten kloot RRSE
dan de lengte hebben van i o.000.000.000 of 1 o l ° dierkens, soodanige als
de Heer Leeuwenhoek door een microscopium gesien heeft .....
Blz. 732 : « Met Leeuwenhoek dat i.000.000.000 dierkens door een Microscopium sigtbaar, een sand-korl maken, § i o.
Blz. 733 : XXIII. « Dogh stellende nu volgens de ondervindinge van A.
Leeuwenhoek te voren aangehaald, dat de i 000 diameters of lengtens van
dese dierkens, een diameter van een sand uitmaaken.
Blz. 735 : Een bewys, dat soo wel op alle vaste lichamen past, als op de
vloeyende, is kortelyk te vinden, in het meermaal bygebragte experiment
van de vergroot-glasen van A. van Leeuwenhoek te voren, § 1 o aangehaalt.
Blz. 739 : « Nu A. van Leeuwenhoek in syn eerste brief, pag. 14 vind,
dat de meenigte der menschen op den Aardkloot, na syne rekeninge is,
13 .385.000.000.
Blz. 74 5 : « hoe kleine vaatjes en buisjes, daar nogh kleinder deelen
van sappen doorloopen, werden in deselve door vergroot-glasen beschouwt ?
(Waar over de ontdekkingen van A. van Leeuwenhoek en andere, kunnen
nagesien worden) hoe veel olyachtige en vette deelen syn in deselve ?
Blz. 747 : « en dat sy met haar vergroot-glasen nimmer tot het gesigte
van de regte samenstellende deeltjes der saker souden doordrin.gen; van het
welk ook die verdst in dese ontdekkingen gekomen syn, als Leeuwenhoek
(siet het VII vervolgh de 139 missive) en andere volkomen bekennen te wanhoopen.
176o. NIEUWENTYT, B. (K. V.A. , 1926,
716) . L' existence de Dieu demontree par les merveilles de la nature, Amsterdam et Leipzig, Arkstee et
Merkus, I760 ; blz. 442 : « Pour faire voir ceci, nous etablirons pour principes
les experiences de Leeuwenhoeck, comme elles sont decrites par lui-meme
dans sa lettre du 12 novembre 168o, p. 29, it rapporte qu'il a distingue dans
l'eau de poivre etc., trois sortes de petits animaux de differente grandeur ;
M. Leeuwenhoek (dans ses decouvertes le 25 avril 1679, p. 14) suppose que
I oo grains de sable sont egaux a un pouce de longueur ; .... — Blz. 343
Mr. Leeuwenhoeck que nous venous de citer dans sa septieme Continuation,
page 424, qui giant fait sortir en pressant l'air et 1 e sang d'un petit morceau
de poulmon de mouton, it observa qu'il y avoit plusieurs bulles d'air si petites, qu'on avoit de la peine a la voir a travers le microscope. — Blz. 4 4 6 :
g .... en regardant ces petits animaux avec un bon microscope du cote du
Soleil, on observe qu'ils sont transparens ; .... Et M. Leeuwenhoek le confirme dans sa septieme continuation, p. I oo....
Blz. 4 50: « Mais supposons avec Leeuwenhoek que r.000.000.000 de
ces petits animaux qui sont visibles a travers le microscope, forment
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me de la grosseur d'un grain de sable ;.... Supposons avec M. Leeuwenhoeck
quet000 diametres de ces petits animaux soient egaux a un grain de sable D
Blz. 452 : « Les experiences que M. Leeuwenhoek avoit faites avec le microscope, peuvent nous en fournir une preuve, qu'on peut appliquer a tous les
corps solides aussi bien qu'aux fluides ; experiences qui font voir que pour
faire un pouce cubique avec les petits animaux qu'il voioit, it en faudroit 1016
ou L000.000.000.000.000. » — Blz. 456 : « M. Leeuwenhoek dans sa premiere
Lettre, p. 14, trouve que le nombre des hommes qui habitent sur la terre,
selon son calcul, monte a 13.385.000.000 OU a 133.850 6 ». Blz. 458 : a Combien de vaisseaux et de conduits d'une petitesse extreme par oil passent
la seve et le suc, n'y a-t-on pas decouvert avec le secours du microscope
On peut consulter la-dessus M. Leeuwenhoeck et d'autres. »
1731. SToLLE, G. Anleitung zur Historie der medicinischen Geldhrheit.
Jena, 1731, 3 e Theil, blz. 535. (Cit. door Haaxman).
1735. GREGORY, D. (K.V.A., 1928, 695). Elements of Catoptrics and
dioptrics, London 1735, blz. 176 : « By these the circulatory motion of the
Blood hes been put begond controversy, which our Lewenhoek, the most
diligent observer of these Matters, has shewn me in the Tail of an Eel, to
my very great satisfaction and delight.... »
I 737. SWAMMERDAM, J. (K.V.A., '930, 169). Bybel der natuure, Leyden,
blz. 59 : « Men heeft my verhaalt, dat Heer Leeuwenhoek tot Delft ondervonden heeft, dat de Vloy als een wormke sou in de naasoomer uyt syn Ey
komen, en sigh in een kasje besluyten, waar in by tot de Maant van Maart
sou besloten blyven. »

'737. LA COURT (K.V.A., 1931, 829). Byzondere Aenmerkingen over
het aanleggen van Landhuizen, enz. Leiden 1737, blz. VII : « Ondertusschen
zyn Malpighius en Grew door hunne vergroot-glazen nog zoo verre niet gekomen, dat ze in de zaeden volwasse boomers, met vrugten beladen, gezien.
hebben ; zoo als de naeuwkeurige Onderzoeker Leeuwenhoek ; die na deze
groote mannen geschreven, en de glazen tot diergelyke en meerdere vergrooting gebragt heeft.... »
In de uitgave van 1763 (K.V.A., 1931, 83o) van hetzelfde werk vindt
men denzelfden tekst op dezelfde blz. VII.
1740. BOERHAAVE, H. Institutiones medicae In usus annuae Exercitationis domesticos Digestae ab Hermanni Boerhaave. Exemplar ectypon, ad
Editionem Leydensem quintam curatius revisum & correctum. Norimbergae,
Impensis Lochneri & Mayeri. MDCCXL. (Bibs. Univ. Gent, Med. 1425).
In bibliographische lijst : « Hooke in Epist. ad Leeuvvenh. Habetur in actis
Anglicanis. Leeuvvenh. in observ. & in act. Phil. Antonii van Leeuvvenhock detecta invisibilia, Lugd. 1696 & 3 vol. in 4° )).
Leeuwenhoek wordt genoemd blz. 123 over microscopen, blz. 126 over

— 229 —
bloedvaten, blz. 153 over de bloedlichaampjes, blz. 204 over de vleeschvezels, blz. 222 over de huidschubben, blz. 327 over het mannelijk zaad.
1740. MARTIN (K.V.A., 1928, 715). A new and compendious system
of optics. By Benjamin Martin, London, 1740, blz. 182 : « It was with these
sort of Microscopes that the famous Dutch Philosopher Mr. Leeuwenhoek
made such wonderful Dicoveries ; and it must be with these, if with any
that the Corpuscles or atoms, of which Bodies consist, are to be discovered... »
1741. MUYS, W. G. Investigatio fabricae quae, in partibus musculos
componentibus, extat. Dissertatio prima de carnis musculosae fibrarumque
carnearum structura. Lugd. Bata y . 1741, blz. 153, 155, 288.
1752 MUYS, W. G. Musculorum artificiosa fabrica. Lugduni Batavorum,
Bonk en de Pecker, 1752 (Bibl. Univ. Gent, Med. 647). Leeuwenhoek wordt,
betreffende vleeschvezels, genoemd op blz. '14, 154, 157 tot 159, 181 tot 195,
284 tot 290, 198 tot 340.
Op blz. 114 leest men : « Antonius Leeuwenhoekius, microscopiis melioribus et observandi ratione magis adcurata famam adeptus... » Op blz. 154
« Leeuwenhoekius, qui multo excellentioribus, quamquae hactenus innotuerant, microscopiis instructus in rebus naturalibus, quae subtilitate sua
oculorum obtutum effugiunt, hoc inaestimabili visus subsidio scrutandis
aetatem contrivit, Hic igitur vir industries... »
I 744. TREMBLEY, A. (K.V.A., I 928, 732) . Memoires pour servir a l'histoire
d'un genre de polypes, Leide, blz. 5 : « On y (dans les transactions philosophiques) voit les observations que Leeuwenhoek, & un Anglais Anonyme ont
faites sur ces Insectes. » — Blz. 6 : « Leeuwenhoek n'a pu en decouvrir que
quelques-uns (polypes). » — Blz. 1 40 : « Ceux (les polypes) que Leeuwenhoek
a vus, ont ete tires du canal qui va de Delft a Delfshaven. » — Blz. 150 :
« On voit dans les Lettres de Leeuwenhoek, & de l'Anonyme Anglais, imprimees dans les Transactions philosophiques pour l'Annee 1703, que les,
premiers, & a ce qu'il paroit, les seuls Polypes que ces deux Naturalistes
aient observes, etoient en train de multiplier, lorsqu'ils les ont trouves ». —
Blz. 298 : « Leeuwenhoek en a decrit une espece (de polypes) dans la lettre
dont nous avons UP. pane. (Trans. phil. n° 283, blz. 1 305) ».
1775. TREMBLEY-GOEZE (K.V.A., 1928, 732). Abhandlungen zur Geschichte einer Polypenart, Quedlingburg 1775. Blz. 7 : « Hier finden sich
die Beobachtungen, welche LOwenhoek het deren nur wenige entdeckenkOnnen. » Blz. 191 : « Die LOwenhoek gesehen hat, waren in dem Kauai,
der von Delft nach Delfshaven gehet. » Blz. 201 : « Aus den Briefen eines
LOwenhoeks, und des ungenannten EngellAnders, die im J ahre 1703, in die‘
philosophischen Transaktionen eingeriickt sind, erhellet, dass die ersten
und vielleicht die einzigen Polypen, die sie beobachtet haben, eben, da sie
von ihnen gefunden wurden, im Begriff waren, sich zu vermeheren. » Blz.
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282 : (In aanteekeningen van vertaler) ; « es sey das vom LOwenhoek geschene
Thierchen mit dem Federbuschpolypen einerley. Die LOwenhoeksche Beschreibung mag es entscheiden : Dies Thierchen lebt in einem Gehause, oder
in einer Zelle,... (blz. 283) dass wir die Entdeckung desselben (Raderthier)
ebenfalls einem LOwenhoek zu danken haben. » Blz. 4 10 : « Lawenhoek hat
in einem Sendschreiben eine gewisse Art beschrieben, deren ich oben schon
gedacht habe. »
1744. BAKER, H. (K.V.A., 1928, 721) . Het microscoop gemakkelijk
gemaakt. Amsterdam, 1744, blz. 7 : « Ook heeft yder van deeze het gezag
van groote mannen in zijn voordeel ; want de Hr. Leeuwenhoek gebuikte
altoos (7) enkele Microscopen.... De berugte , Microscopen van den Hr. Leeuwenhoek zijn zo eenvoudig als mogelyk is, zynde maar alleen een enkele
Lens gezet tusschen twee zilvere plaatjes met een klein gaatje doorboord,
met een beweegbaare pen daar voor, om het voorwerp te konnen plaatsen,
en schikken naar het oog van den beschouwer. Hier mede deet hy die verwonderlyke ontdekkingen, welke de waereld zo zeer verbaasden, en een
nieuw stelsel van Filosofie en Redeneering invoerden. »
Blz. 41.: « 's Heeren Leeuwenhoeks' manier van de grootte der zouten
in vogten, der diertjes, iv 't mannelyk zaad, in peper-water enz. te berekenen,
was door dezelven te vergelyken met de dikte eens zand-korrels. » (Hierop
volgt de wijze van berekeningen).
Blz. 46 : « 't Welk ook bevestigd wierdt door 's H ren Leeuwenhoeks
waarneemingen op het menschelyk bloed met een stukje van 't zelfde draad
door Dr. Jurin aan hem gehouden, gemaakt. »
In het tweede gedeelte van zijn werk, waarin Baker over de verbazende
ontdekkingen met het microscoop gedaan bericht geeft, wordt van
Leeuwenhoek genoemd : op blz. 81 over de diertjes van het regenwater,
blz. 89 over de diertjes die aan de wortels der waterlingen hangen,
blz. 95 over waterdiertjes, blz. 107 over bloedlichaampjes. Op blz. iii:
« Een waarneeming van den Hr. Leeuwenhoek is overwaardig, dat men.
'er agt op geeve : hij bemerkte dat, wanneer hij zeer onpasselyk was, de bolletjes van zyn bloed hard en styf scheenen, maar zagter en buigsaamer
wierden, wanneer hy weer gezond werdt.»Verder op blz. 118 nog over bloedlichaamjes, blz. 127 over bloedsomloop, blz. 13o over bloed van krabben en
garnaalen en blz. 132 van allerlei dieren, blz. 1 4 0 over vleeschvezels, blz. 144
over beenderenvaten, blz. 146 over de zenuwen, blz. 153 over de sper(7) Een voetnoot op dezelfde blz. 7 vermeldt, zonderling genoeg, dat
de microscopen van van Leeuwenhoek niet uit een, doch wel uit een dubbele
lens bestonden ; « Terwyl ik dit schryf staat het kabinet van microscopen,
dat die vermaarde man, by zyn overlyden, aan de Koninklyke Maatschappy,
als een legaat heeft nagelaaten, op myn tafel ; en ik kan de waereld verzekeren
dat yder der zes en twintig microscopen daarin vervat een dubble bolronde
Lens is, en geen kloot of bolletje ».
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over de myten, blz. 188 over de vloo, blz. 192 over de spinnen, blz. 202
over de muggen, blz. 2 09 over den angel der schorpioenen, blz. 214 over de
vliegen, blz. 216 over de kalanders, blz. 220 over de oogen der insecten, blz.
2 3 0 over de schubben der visschen die kunnen dienen om den ouderdom te
bepalen, blz. 232 over de oesters en de mossels, blz. 238 over Naar, blz. 244
over de zaden der planten, blz. 249 over de bladen, blz. 259 over woekerwormen, blz. 264 over de mieren, blz. 270 over verscheidene woekerende
insecten.
Door het lezen van het boek van Baker, hier in Nederlandsche vertaling,
krijgt men den indruk dat de schrijver zoodanig onder den invloed van van
Leeuwenhoek schrijft, dat weer dan de heeft van het boek dezes ontdekkingen
bespreekt.
1742. BAKER, H. (K.V.A., '92 8, 720). The microscope made easy, London
1742, blz. 7, 8, 34, 41, 59, 83, 90 tot 95, 103 tot 108, 123 tot 208, 221 tot 288.
De tweede Engelsche uitgave in 1743 diende tot de Nederlandsche vertaling
in 1744 te Amsterdam verschenen.
1754. BAKER, H. (K.V.A., 1928, 724). Le microscope a la portee de tout
le monde, Paris 1754. Pransche vertaling van de 2 e Engelsche uitgave van
1743.
1756. BAKER, H. (K.V.A. '928, 725). Nuttig gebruik van het mikroskoop
Amsteldam 1756. In de voorrede zegt Dr. M. Houttuyn : « De afbeelding
van de mikroskoopen, met welken de Heer Leeuwenhoek, onze Landsgenoot,
zo veele verbaazende ontdekkingen, die nog tot verwondering van geheel
Europa strekken, heeft gemaakt, raakt ons Nederlanders in 't byzonder. »
De bladwijzer vermeldt : « Leeuwenhoek Heeft zeer kleine krystallen der
Zouten waargenomen, 2 4 . Heeft de opening in de Klaauwen van de Spinnekoppen gevonden, 423. Is eerste Ontdekker geweest van het Rader-Diertje,
277, 300. Van de Polypen, 4 70. Heeft reeds dezelven met zeer lange Armen
waargenomen, 474. Het zak-Diertje slegt door hem afgebeeld, 306. Zyn bekwaamheid in 't bereiden der Voorwerpen, 424. Zyne mikroskoopen afgebeeld en beschreeven, 453. Over de bekwaamheid van Leeuwenhoek leest
men blz. 42 4 « Het zou niet volkomen eerlyk zyn, van dit Onderwerp of
te stappen, zonder tot regtvaardiging der Nagedachtenisse van den Heer
Leeuwenhoek te verklaaren, dat, niettegenstaande ik somwylen gedagt heb,
dat by mis halt in zyne Beschryvingen van dingen met het Microscoop
onderzogt, zulks zelden is gebeurd of ik heb daarna die Beschryvingen
van hem bevonden waar te zyn, en ontdekt, dat de Voorwerpen, over welken ik
te vooren mijn oordele velde, niet naauwkeuriglyk van 't zelfde slag warenof in gelyke volkomenheid als de zynen. » In voetnoot wordt er bij gevoegd :
« Dat de Heer Leeuwenhoek eene byna onnavolgelyke bekwaamheid tot
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wordt ook aangemerkt door den Heer Folkes, in n° 38o van het Philosophische
Transactien.
I 778. BAKER, H. (K.V.A., 1928, 726). Het mikroskoop gemakkelyk
gemaakt, Amsterdam, 1778. Dit boek is een vermeerderde uitgave van het
werk in 1744 verschenen, en is, evenals dit laatste, een Leeuwenhoekiaansch
gewrocht. In hoofdstuk IX van het Bijvoegsel, (blz. 388-414) bespreekt schr.
de waarnemingen en de gedachten van Leeuwenhoek, Ledermuller en Buffon
betreffende de zaaddiertjes, waaruit blijkt dat de figurers van Buffon onjuist
zijn, terwiji deze van Leeuwenhoek volledig met de werkelijkheid overeenstemmen. Alhoewel de naam van Leeuwenhoek overal in het boek voorkomt,
vermeldt de bladwijzer alleen : « Leeuwenhoek : Deszelfs mikroskoopen
waren geen Glasbolletjes, 7, 325. Hy hadt er zeer veelen, 4 17. Aanmerkingen
op zyne Waarnemingen van de zaaddiertjes wederlegd, 391, enz. Welke mikroskoopen by gebruikt hebbe, 417.
1744. GERCKE, P. De generatione hominis, liber Petri Gercke, Med.
Dr. Chymiae, Theoriae, et Materici Med. Profess. Helmst, 1744.
I 747. ANONYMUS. Catalogus van het vermaarde Cabinet van vergrootglazen, met zeer veel moeyte en kosten in veele jaren geinventeert, gemaakt
en nagelaten door wijlen den Heer Antony van Leeuwenhoek. In zijn Ed.
levee Lid van de Koninklijke Societeit der Wetenschappen to Louden, welke
verkogt zullen worden op Maandag den 29 e Mey 1747 binnen de stad Delft,
op St Lucas Gildekamer, des voormiddags van 10 tot 12 uren, en des namiddags van half drie tot 5 uren. Te Delft gedrukt bij Reiner Boitet, stadsdrukker 1747. (Cit. door Haaxman, 1875).
De catalogus, op zwaar schrijfpapier gedrukt, met Hollandschen en
Latijnschen tekst bevat eene plaat voorstellende een Kabinet met laden van
microscopen voorzien, en eene plaat met het portret van Leeuwenhoek.
1749 LECLERC DE BUrPON, G. L. Histoire naturelle, generale et particuliere, avec la description du cabinet du Roy. Tome second. A Paris, de
l'Imprimerie royale, 1749. Blz. 144 : « Cette decouverte des animaux spermatiques, qu'on doit a Leeuwenhoek & a Hartsoeker, a ete confirmee par Andri.
Valisnieri, Bourguet & par plusieurs autres observateurs. » Blz. 172: « Leeuwenhoek qui, sans contredit, a ete le plus grand & le plus infatigable de tous
les observateurs au microscope, ne s'est cependant servi, a ce qu'il paroit,
que de microscopes simples.... ». Leeuwenhoek wordt over hetzelfde onderwerp
genoemd op blz. 229, 23o, van blz. 231 tot 254, in het hoofdstuk VII
getiteld : c, Comparaison de mes Observations avec celles de M. Leeuwenhoek »
waarin Leeuwenhoek « ce fameux microscopiste » wordt geheeten ; — verder
op blz. 268 tot 286, 309, 362.
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D–L herausgegeben von Christian Gottlieb Jocher. Leipzig MDCCL. Biz.
2336 : « van Leeuwenhoek, Anton, ein beriihmter Naturkiindiger, gebohren
zu Delfft den 24 Oct. 1632, kam in seinem 16 Jahre zu einem Kauffmann
nach Amsterdam, bey weichem er die Handlung lernen solte ; als er aber
einige Jahre daselbst zugebracht, verheyrathete er sich zu Delfft, und folgte
seiner Neigung, die er vor die physicalische Wissenschaften hatte. Er nahm
auch in denselben ohner Lehrmeister ziemlich zu, und verfertigte sonderlich
vortrefliche VergrOsserungs-Glaser. Da er nun vermittelst selbiger gar viel
seltne Entdeckungen gemacht, wurde er 1679 von der KOniglich-englischen
Gesellschafft der Wissenschaften zu einem Mitglied aufgenommen, und starb
den 26 August 1723, nachdem er sein alter beynahe auf 91 Jahr gebracht,
und seinen Fleiss bis an sein Ende unermildet fortgesetzt..... »
I 8I 0 ROTERMUND, H. W. Fortsetzung und Erganzungen zu Christian
Gottlieb J &hers allgemeinem Gelehrten-Lexiko... Anfgefangen von J. C.
Adelung und vom Buchstaben K. fortgesetzt von H. W. Rotermund... Dritter
Band. Delmenhorst 181o. Blz. 1486 : « Van Leeuwenhoek Anton... Er war
einer der eifrigsten, vorznglichsten und beriihmtesten Forscher und Beobachter der kleinsten natiirlichen Gegenstande. » Daarop volgt de lijst der
werken.
I 75o. NEEDHAM, J. T. (K .V.A. , 1928, 71o) . Nouvelles observations
microscopiques, Paris, 175o, blz. 12 : « l'animal (Merit par Leeuwenhoek
etait un polype a panache. » — Blz . 13 : « Quoique les animaux que decrit
M. Leeuwenhoek, soient beaucoup plus petits que ceux qui ont ete decouverts
par M. Trembley. » Blz. 65 : « A en juger par le calcul que M. Leeuwenhoek
a fait du nombre & de la grandeur des animalcules qui sont dans la semence
du cabillau, un million de ces animalcules egaleroit a peine un seul de ces
vaisseaux seminaux. » Blz. 71 :«.... si l'on examine attentivement les observations de M. Leeuwenhoek. » Blz. 73 : « et non l'extreme delicatesse de ces
animaux, comme M. Leeuwenhoek l'a soupconne. » Blz. 97 : « Ceux-la ne
doivent pas seulement resoudre les objections que divers auteurs ont avancees
contre le systeme de Messieurs Leeuwenhoek & Andry. » Blz. 98 : « pourquoi
vivent-ils dans un element qui est si peu propre pour eux, a cause de sa viscosite, que, comme M. Leeuwenhoek meme le remarque. » Blz. : ioo : « suivant
les observations de Monsieur Leeuwenhoek... » Blz. 126 : « ces animalcules
a roues, dont M. Leeuwenhoek a decouvert deux especes differentes. » Blz.
127 : « si l'on en fait l'application aux animalcules de M. Leeuwenhoek. »
Blz. 148 : « Cette surprise est capable de seduire les personnel meme les plus
prudentes, a plus forte raison celles qui sont jeunes et sans experience, tel
qu'etoit M. Hartsoeker, lorsqu'il decouvrit pour la premiere fois les animaux
spermatiques. M. Leeuwenhoek qui pretend avoir fait le premier cette decouverte etoit, a la verite, beaucoup plus avance en age, & avoit bien plus
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operations tres delicates, sur des sujets extremement petits, it ne desesperoit
pas de venir a bout de celle-ci. » Blz. 163 : «Leeuwenhoek observe que chaque
fibre musculaire, par exemple, est composee d'un nombre prodigieux de
fibrilles paralleles. » Blz. 183 « Si M. Leeuwenhoek avoit suivi les observations sur les animaux spermatiques avec autant d'exactitude que M. de Buffon
le public n' auroit pas ete si longtemps la dupe, ni M. Leeuwenhoek lui-meme
de la pretendue analogie entre ces animalcules & les tetards. » Blz. 207 : « la
liqueur seminale du male, observee par Hartsoeker, Leeuwenhoek, ou par
tout autre naturaliste. » Blz. 297 : « tous ceux qui liront les experiences a
ce sujet, les consequences qu'il en tire & son excellente comparaison des observations de Leeuwenhoek avec les siennes. » Blz. 310 : « peut etre mille fois
moindre que les animaux spermatiques, & par consequent suivant le calcul
de Leeuwenhoek i.000.000.000 fois plus petit qu'un grain de sable. »
1753 SMITH, R. Volkomen samenstel der optica of gezichtkunde, 1753,
blz. 639 : « Leeuwenhoeckius vulgo non utebatur exemplo Jurini, sumentis
particulam fill argentei ita tenuem ut 485 pollicem aequarent, quamquam
Jurinus ei benevole particulam talem transmiserat. » (Cit. door Halbertsma,
1843).
1754. VON UFFENBAcH, Z. C. Merkwiirdige Reisen durch Nieder Sachsen,
Holland, und Engelland, Ulm 1754, 3 Th., blz. 3 4 9 : «Wir muszten uns wundren, dass er fast gar nicht zittert, und noch ein gar unvergleichlich Gesicht
hat, da er auch die Augen durch sein observiren gar sehr angreiffe. » Dit is
de indruk van Offenbach bij een bezoek in 1710, dus als v. L. 78 jaar oud
was
« Was die geblasenen Glaser anbelangt, versiecherte Herr Leuwenhoek.
dass er durch zehen-jahriges speculiren es dahin gebracht, dass er eine taugliche Art blasen gelernt, welche aber nicht rund waren. » (Cit. door Haaxman). (8)
1755. ELLIs, J. (K.V.A., 1929, 209). An essay to wards a natural history
of the corallines, London, 1755 ; blz. 25 : « This Species of Animals » seems
to be nearly allied to the Bell-animals adhering to the Duckweed, or Lens
Palustris, described by M. Lewenhoeck, and of which he has given us a Figure
in the Philosophical Transactions... »
1756 ELLis, J., (K.V.A., 1929, 209). Essai sur l'histoire naturelle des
corallines, La Haye 1 756 ; blz. 4 0 « Cette sorte de Polypes a une tres grande
affinite avec les animaux a cloche, adherents a la Lentille d'eau, ou Lens palustris, decrite par Mr. Lewenhoeck, qui en a donne une Figure, dans les Transactions Philosophiques, n° 283, 295, & 337.... »

(8) De ontdekker der Infusorien, Leiden, 1875, blz. 22.
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1756, blz.

I 70 : «

over het boek van Needham, Nouvelles observations micros-

copiques, Paris (Janeau) 175o ; « L'auteur termine ce chapitre en observant
qu'il y a une grande analogie entre les bernacles et les animaux a roue, dont
Leeuwenhoeck a decouvert deux especes differentes, et il paroit porte a croire
que le jeu de ces pretendues roues n'est que le jeu d'un groupe de comes
que l'animal agite ca et la. »
1757. BIRCH T. The History of the Royal Society of London, for improving of naturel knowledge from its first rise, Vol. III. London, Millar,
1757. Blz. 87 : « Mr. Oldenburg produced a book of Dr. de Graaf... together
with a letter to Mr. Oldenburg, dated at Delft in Holland april 28th 1673,
communicating some microscopical observations of Mons. Leewenhoeck....
Blz. 1,1 3, 12 nov. 167 4 : Mr. Oldenburg was desired to produce Mr. Leewenhoeck's observations concerning air, blood, etc... Blz. 332, I feb. 164
There was read part of a very long letter of Mr. Leewenhoeck, dated at Delft
9th october 1676, which had not been produced before, because it could not
be sooner tranlated into English out of the Low Ducth language, in which it
was written. The contents thereof were a great number of observations,
made by Mr. Leewenhoeck with his microscope.... It was ordered, that the
sequel of those observations should be read at the next meeting ; and that
the author be desired to communicate his method of observing... Blz. 333
Mr. Oldenburg produced the sequel of Mr. Leewenhoeck's letter concerning
the great plenty of very little animals...
Deze belangrijke inlichtingen behooren tot de eerste betrekkingen van
Leeuwenhoek met de Royal Society. Verder komen nog citaten op blz. 334,
33 8 , 339, 34 0 , 34 6 , 349, 35 2 , 374, 379, 393, 494, 518. Op blz. 346 leest men de
vleiende woorden op i November 1677 gericht : « Mr. Hooke was ordered to
return the society's thanks to Mr. Leewenhoeck, and to endeavour to procure
farther discoveries ft om him by holding correspondence with him.
In boekdeel IV wordt over Leeuwenhoeck's ontdekkingen gesproken
op blz. 3, 5, 6, II, 13, 2I, 26, 32, 56, 57, 99, Ior, 103, 104, 556. Op blz. / 1
wordt melding gemaakt van de beslissingen genomen door de Royal Society
op 12 n Februari i6g : « Dr. Gale was called upon for the diploma directed at
the meeting of January 29 to be sent to Mr. Leewenhoeck ; and it was
ordered, that the society's seal should be affixed to it, and that a silver box
should be provided to it. »
1757. ANONYMUS. Coll. Acad., partie etrang., tome 4, 1757, p. XVI,
Avertissement de rediteur : «Cependant tout ce qu'il y avoit de reel dans les
decouvertes de Graaff & de Leeuwenhoeck, c'est-h-dire, le fait de l'existence
des corps pris pour des ovaires, de ceux pris pour des animalcules seminaux
& le fait de l'influence de ces corps sur l'oeuvre de la generation, subsistent
toujours et doivent etre conserves. »
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1760. GRONOVIUS, L T. Bibl otheca regni animali atque lapidi. Lugd.
Batay . 1760, blz. 159.
1762. BASTER, J. (K . V . A. , 1929, 232) . Natuurkundige uitspanningen,
Haarlem, 1762, l e deel ; blz. 41 : « in 't laatst van July of begin van Augustus
zijn zij (de oesters) vol levendige jongen. (Leeuwenhoek 83 e brief in 't vierde
vervolg). Blz. 74 : g .... Leeuwenhoek (zesde vervolg 103 e brief, blz. 287),
Heath denken dat de eerste mannetjes (van oesters), en de eierdragende,
wyfjes zyn. » Blz. 77 : « Leeuwenhoek (Brief aan Robert Hooke 3 e Maart 1682)
eenige schulpen van oesters beschouwende om haare groeying en grootwording
na te speuren, beeldde zig in : « Dat zoo veele weeken, als de oesters oud zijn,
zoo menigmaal de schulp in dikte toeneemt, is het niet de gantsche schulp
over ; enz.» Blz. 79 : « dog het is in grooter menigte in oesters, die drie en vier
jaar oud zyn, waar van elk dan eenige honderd duizenden oestertjes voortbrengt : Leeuwenhoek zegt een millioen (zesde vervolg der brieven, blz. 290).
Blz. 121 : « Leeuwenhoek verhaalt ons (vierde vervolg der brieven, 83 n brief,
blz. 704), dat hy buiten op de mosselen in de maanden February en Maart
haar eijeren vast gelegt gevonden heeft,.... En hetgeen Leeuwenhoek hier
voor de eijtjes van mosselen afteekent, zijn er geen geweest maar wel de
Eschora crustacea. » Blz. 122 : « Dus overtuigt zynde, dat Leeuwenhoek
hier in mis had, en zeer nieuwsgierig. » Blz. 123 : « Deeze waarneeming en
hetgeen men in Leeuwenhoek leest, van de mannelyke oesters, en onbedenkelyke menigte van uitermate kleine diertjes, van figuur als deeze uit de mossel,
in dezelfde gevonden, doet eenige twyfeling by my opkoomen (...) of de oester
ook niet wel van het manlyke en het vrouwelyke geslagt zoude kunnen
weezen. » Blz. 153 : « Leeuwenhoek is van gedagten (zevende vervolg van
brieven, 22 Mey 1716), 't welk ook waar is, dat deze schubben yder jaar niet
veranderen, gelyk het hayr bij de viervoetige dieren en de veeren in den ruityd bij de vogels. » Blz. 157 : « Leeuwenhoek (tweede vervolg, blz. 257) die
iet dergelyks ontmoet is, is van gedagten, dat die kabeljauwen, het eene
jaar de horn en het andere de knit schieten, doch het beide niet of eenen tyd
kunnen doen. »
1765. BASTER, J. (K . V. A ., 1929, 232) . Natuurkundige uitspanningen
Haarlem, 1765, 2 e deel, blz. 17 : « Leeuwenhoek de schaalen van verscheide
kreeften in azyn gelegt hebbende, meent nit de plaatjes, daar zulk een schaal
nit bestond, te weeken, dat die kreeften 12,13 en 15 jaaren oud waren (agtste
vervolg van brieven, pag. 76 en 78). » Blz. 28 : « Leeuwenhoek (Eerste deel
der brieven. Brieven van den Io n Juny 1680) die deze eijers geteld heeft,
begroot haar getal op twee millioenen. » Blz. 31 : « De garnaat paart op dezelfde wyze, als de kreeft. Leeuwenhoek (zevende vervolg van brieven, pag.
204) meend, dat er geen mannetjes garnaaten zyn, ten minsten schryft hy
die nooit gevonden te hebben. » Blz. 32 : « Het is zeer vermakelyk, gelyk
Leeuwenhoek (zevende vervolg van brieven, pag. 125) zulks reeds voor my
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aanmerkt, in de maand September de maag van een garnaat te ontledigen,
ende daar in zynde, verscheide zoorten van horentjes en schulpjes, nauwlyks
de groot van een zandje hebbende, te bezien.
1764. LEDERmuLLER, M. F. (K. V. A., 1929, blz. 2 I 4) . Amusement
microscopique tant pour l'esprit que pour les yeux. Nuremberg 1764. Op
de fraai gekleurde titelplaat bevindt zich het borstbeeld van Leeuwenhoek,
met deze van Lieberkuhn en Swammerdam. In de voorrede leest men: « Autour de la Porte on voit en relief Minerve, qui metamorphose Arachne en
Araignee, pour signifier par la les Ouvrages de l'Art. Autour de cette figure
sont Leeuwenhoec,Lieverkuhn &Schwammerdam, trois celébres Naturalistes,
qui, le microscope a la main, out fait les plus excellentes observations. »
Blz. 11 : « Voila pourquoi, sans parler de Leeuwenhoeck, taut d'autres
Grands Hommes de nos jours se sont appliqués a les (poils) examiner. » Blz.
38 : « Mon dessein n'est pas de repeter ici que les Leuvvenhoecks, les Backers,
les Needhans et d'autres Savans en out ecrit. » Leeuwenhoek wordt verder
genoemd op blzz. 62. 72 en 125.
1766. LEDERMULLER, M. F. (K.V.A., 1929, blz. 215). Deuxieme cinquantaine des Amusemens microscopiques. Nuremberg 1766. Leeuwenhoek wordt
genoemd op blz. 13 en 14 over de huid, blz. 42 over de polypen, blz. 107 en
109 over de schubben, blz. II() over de huid van de tong.
1768. LEDERMULLER, M. F. (K.V.A., 1929, blz. 215) . Troisieme Cinquantaine des amusemens microscopiques. Nuremberg, 1768. Blz. 71 : « Leuwenhoeck qui a fait taut de decouvertes, reedit cet instrument encore plus commode, en mettant le verre microscopique dans une petite plaque d'argent. ^
1776. LEDERmuLLER, M. F. (K.V.A., 1929, 2 I 6) . Mikroskoopische vermakkelijkheden, Amsterdam 1 776. Eerste deel. Berigt : « De onvergelyke
Leeuwenhoek zag door zyne glazen meer dan een ander daai door konde
zien ». Genoemd op blz. 7 menschenhaar, blz. 23 azijnaaltjes, blz. 77 bloedlichaampjes.
Tweede deel : genoemd op blz. 8 en 9 menschen, huid, blz. 12 insectenoogen, blz. 18 hom van een steur, blz. 27 waterdiertjes.
Delde deel : blz. 47 : « Leeuwenhoek niettemin in deezen hoek te boven
gekomen, en heeft dus, of door slypen, enkel de vergrootglaasjes vervaardigd,
die nog hedendaags veele samengestelde mikroskoopen beschaamen. » Genoemd op blz. 4 8 microscoop, blz. 56 vliegen, blz. 61 hout.
1768. PALLAS, P. S. (K.V.A., 1929, 237) . Lyst der Plant-dieren, Utrecht,
blz. 35 : «De beruchte Leeuwenhoek heeft het eerste den Polypus beschreeven...
Biz. 39 : « Leeuwenh. Phil. Trans. vol. i n° 283, art. 9 (over Hydra viridissima)».
Blz. 586: « Leeuwenh. Phil. Trans. vol. 23, n r 285. » Blz 587 : « Leeuwenh..
Phil. Trans. vol XXIII, p. 130 4 . » Blz. 637 : « dit zyn waarschynelyk, die
Diertjes welke Leeuwenhoek zegt tot een By te zyn, als een myt tot een
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zulke kleine Diertjes to zien, wyl ik dikwyls zyne microscopen en glaazen
gebruikt heb, en wel de kleinste, doch hebbe nooit iets meet konnen ontdekken
dan door de Engelsche van Cuff en Wilson. »
1770. GLEICHEN, G. F. (K.V.A., 1929, 243) . Decouvertes les plus nouvelles dans le Rêgne Vegetal ou observations microscopiques, Nuremberg,
1770 ; blz. 12 : i Loevvenhoek ne fut pas le premier qui decouvrid des Etres
vivans dans la semence des animaux; mais ce fut celui qui ecrivit et publia
le plus sur cette importante decouverte il y a déjà 84 ans. » Blz. 1q : « Le microscope de Loevvenhoek et ceux de tous les autres auteurs qui ont fait
leurs observations avec une exactitude si etonnante sur les plus petits objets
de la nature, et ont inspire a tant de personnes le desir de faire des observations pareilles, etoient, a ce qui m'a etc dit, des verres simples de cette espêce. »
Blz. 4 0 : « Ainsi les animalcules de la semence, statuez par Loevvenhoek,
et qu'on peut faire voir avec de bons microscopes a tous ceux que leur incredulite n'aveugle pas, auroient seuls suffi pour rendre le sisteme de la fructification des plantes plus comprehensible, et les observations de la poussiere
des fleurs plus attentifs, et pour leur faire conoitre la substance interieure
de cette poussiere, si la decouverte de ces animalcules n'avoit etc meme de
nos jours sujette a tant de contradictions, et presque renvoyee par quelques
uns au pars des chimeres. » Blz. 42 : « .... celui qui a vu de ses propres yeiix
les animalcules de semence de Loewenhouk, des qu'il verra eager dans l'eau
les globules de la poussiere des fleurs de Needham, que je nomme les petits
germes de la semence, pourra trouver id les premiers principes de l'existence
de la plante, comme il trouvera la les premiers principes de l'existence de
l' animal.
In Supplement, discours preliminaire : « les ouvrages d'Aldrovandi,
de J onston, de Schwammerdam, de Malpighi, de Blankart, de Hooke, de
Leuwenhoek, de Frisch, de Derham, de Lesser, de Lionnet, de Reaumur,
de Geer, de Geoffroy et d'autres ne contiennent que des estampes noires.
1799. GUICHEN (baron de) (K.V.A., 1929, 244). Dissertation sur la generation, Digeon au VII (1799). Blz. 3 : « Il paroit rarement des Lewenbocks,
des Sschwamerdams, des Hill. Aussi se consacrer aux observations microscopiques n'est pas chose aussi aisee que pourroient le croire ceux qui ne consi&rent que dans le lointain, cette etude laborieuse. » Blz. 15 : « On sait que
Leuwenhoeck a public, il y a pres de cent ans, sinon les premieres, au morns
la plus grande partie de ces decouvertes. Les recherches microscopiques
ont etc l'objet de l'application constante de cet habile et infatigable observateur, qui s'en est occupe dans la vieillesse meme la plus avancee. » Blz. 21 :
« En voyant aussi qu'un animalcule spermatique ou d'infusion, parcourt en
un clin-d'ceil, je dirai seulement un espace egal a 20 fois le diametre de son
corps, ou selon le calcul de Leuwenhoeck, un espace de 4 a 5 pouces en une
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demi heure, it concevra aisement que, quelque soit l'effet du grossissement,
l'animalcule a fait cependant bien du chemin, et qu'il s'est mu avec assez
de vitesse. » Blz. 107 : « la conjecture de Leuwenhoeck, que les animalcules
spermatiques doivent avoir incontestablement une autre origine que ceux
d'infusions, sera pareillement confirmee. » Blz. 171 : « M. de Buffon cite,
dans son histoire naturelle, le passage suivant, tire d'une lettre de Leuwenhoeck a M. Grew : En observant cette matiere (le sperme du coq), je fus
etonne de la quantite d'animalcules vivans qui s'y offrirent a ma vue....

D

1770. PORTAL. Histoire de l'anatomie et de la chirurgie..... Tome troisieme.
..... Paris 1770 (Bibl. Univ. Gent Me, 1036). Blz. 456-463 : « Leeuwenhoeck
Antoine, de la Societe Royale de Londres, naquit a Delft, vine de Hollander

de Philippe et de Marguerite Bel, le 24 octobre 1632. Il s'e rendu célèbre par
la decouverte de quelques microscopes, et par l'usage qu'il en a fait. Il a
demontre l'anastomose des arteres avec les veins, et it a cru voir des animalcules dans la sentence des animaux. Nous rendrons compte, en analysant
ses ouvrages de ses decouvertes microscopiques qui sont en grand nombre ;
elles porterent le nom de l'Auteur dans les Provinces les plus eloignees...
Portal noemt alleen de werken die met menschenanatomie in betrekking
zijn.
1770. PORTAL. Histoire de l'anatomie et de la chirurgie.... Tome quatheme. Paris, 1770. (Bibl. Univ. Gent Me 1036). Blz. 191 : « Hartsoeker

s'occupe a refuter ropinion de Leeuwenhoek, sur l'existence des globules
61astiques. »
Blz. 31 4 : « Il (Boerhaave) proposa ce systeme (de l'anastomose des
vaisseaux lymphatiques avec les vaisseaux sanguins) deux ans avant Vieussens, qui le presenta d'une maniere plus claire et plus etendue dans son nouveau systeme des vaisseaux. Boerhaave n'en est cependant pas l'Auteur,
comme on peut s'en convaincre en lisant les ouvrages de Bellini, de Malpighi
et de Leeuwenhoec. »
1770. PORTAL. Histoire de 1' anatomie et de la chirurgie... Tome cinquieme. Paris, 1770. Blz. 337 : « De generationis historic 1745. M. Imbert....
adopte le systeme des Ovaristes, et pretend contre Leeuwenhoek, que les
animalcules qu'on appercoit dans la liqueur seminale, n'existent point naturellement, mais qu'ils sont l'effet de la pourriture. »
1771. ADAMS. G. (K.V.A., 1929, 257). Micrographia Illustrata : or the
microscope explained. The fourth edition. London 1771. Leeuwenhoek wordt
genoemd op blz. 3, 6, 8, 9, IO, II, 12, 13 en 16 over bloedsomloop, blz. 25
over beenderen, blz. 27, 29, 31 en 109 over de vleeschvezels, blz. 34 over deKaren, blzz. 4 4 , 53, 56, 59, 65 over de vlieg, blzz. 82 en 83 over de mot, blz. 85
over de kalander, blz. 92 over de luis, blzz. i oo tot i o6 over de spermatozolden,.
blz. 107 over de oesters, blz. 112 over de diertjes tusschen de tanden, blzz.I14
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p eper, blzz. 162, 163 en 165 over de waterdiertjes. Een belangrijk deel van
het boek werd onder den invloed van Leeuwenhoek geschreven.
1777. SPAIILANZANI, L. Opuscules traduits de l'italien par Jean Senebier,
II, Geneve 1777, blzz. 122 tot 134 : « Cet excellent observateur hollandais
qui a observe avec un ceil si exerce et si attentif. »
1798. ADAMS, G. (K.V. A., 1929, 264) . Essays on the Microscope, 1798 ;
blz. 7 : « It will he proper, in this place, to give some account of Mr. Leeuwenhoek's microscopes, which were rendered famous throughout all Europe,
.on account of the numerous discoveries he had made with them, as well
as from his afterwards begreathing a part of them to the Royal Society...
Mr. Leeuwenhoek fixed this objects, if they were solid, to the foregoing point
with glue ; if they were fluid, het fitted them on a little plate of talc, or exceeding thin blown glass, which he after wards glued to the needle, in the same
manner as his other objects..... There is some reason for supposing, that
Leeuwenhoek was acquainted with a mode of viewing opake objects, similar
to that invented by Dr. Lieberkiihn. » Blz. 149 : a Leeuwenhoek has given,
in his 112 th. Epistle, an accurate description of the blood vessels in part
of the tail of an eel. »
1771 ANONYMUS. Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen to Vlissingen. Tweede deel. Te Middelburg,
bij Pieter Gillissen, drukker van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1771. In eene cede van den voorzitter Winckelman over den vooruitgang
der wetenschappen in Nederland sedert het begin van de 18 e eeuw, leest men
blz. X : « De naarstigheid, schranderheid, naauwkeurigheid en scherpziende
oogen van Leeuwenhoek, Swammerdam ..... zyn ver boven onzen lof. »
1771 HALLER, A. Bibliotheca Botanica, Tomus I, Tiguri 1771, blz. 583 :
« Antonius van Leeuwenhoeck, civis Delphensis, peritus vitrorum politor,
curiosus, et ad paradoxas opiniones pronus, longam seriem epistolarum ad
Societatem Scientiarum Anglicam dedit, cujus, quae ad rem herbariam
spectet, prima epistola est anni 1675, in Transact. n. 117... Etc.
1774. HALLER, A. Bibliotheca Anatomica qua Scripta ad anatomen et
physiologiam facientia a rerum initiis recensentur. Auctore Alberto von
Haller... Tomus I. Ad annum MDCC. Tiguri, apud Orell, Gessner, Fuessli,
,et Socc. MDCCLXXIV (Bibl. Univ. Gent 47A1). Boekdeel I, blz 606 : « Hoc
anno 1673 primum Antonii Leeuwenhoeck aliqua experimenta ad paruerunt.
Delphensis civis exercebat se vitris convexis poliendis, quae limpidissima
parabat, etsi post mortem in ejus apparatu milla valde augentia vitra reperta
cunt..... Cum tamen diligenter vitris uteretur, multa vidit, quae accedente
.doctorum virorum industria non mediocrem ei famam conciliarunt. »
Lijst der verhandelingen verschenen in de Philosophical Transactions,
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uitgegeven in het Nederlandsch te Leiden en te Delft, in het Latijn te Leiden
en te Delft ; in het Fransch te Parijs verscheen : Observations faites avec le
microscope sur le sang, le lait, le sucre, le sel et la manne ; traduit par Mr.
Mesmin, Paris, 1679 in 12.
Blz. 704 : « de Leeuwenhoeckii ruditate, microscopiis, &. »
I 773. ANONYMUS. Encyclopedie ou dictionnaire universel des connaissances humaines, Yverdon, 1773, vol. 28 ; blz. 628 : « II est difficile de decider
lequel des deux microscopes on doit preferer, parce qu'ils donnent chacun
une differente sorte de plaisir. On peut allegner de grandes autorites en faveur
de l'un et de l'autre ; Leeuwenhoeck ne s'est jamais servi que du microscope
simple ; M. de Hook a fait toutes ses observations avec le microscope double. »
Blz. 63o : « La plus forte lentille du cabinet des microscopes de M. Leeuwenhoek presente a la societe royale, a son foyer a la distance de la vingtieme
partie d'un ponce ; par consequent it grossit le diametre d'un objet cent
soxante fois. » Blz. 631 : « La methode de Leeuwenhoeck de calculer la grandeur des sels dans les fluides, des petits animaux in semine masculino, dans
l'eau de poivre, & etait de les comparer avec la grosseur d'un grain de sable.
1773 ABKOUDE. Naamregister van de bekendste en meest in gebruik
zynde Nederduitsche Boeken, welke sedert het jaar I600.... zyn uitgekomen...
voorheen uitgegeven door Johannes van Abkoude, .... tot in het jaar 1772
vermeerderd door Reinier Arenberg. Rotterdam, bij Reinier Arenberg, 1773.
Blz. 245 : « Leeuwenhoek (A. van) alle zijne Natuurkundige Werken, 4 deelen,
1696. Leiden, J. en H. van der Deyster (9), in 4 , 17 gl. Zendbrieven, zoo aan
de HoogEdele Heeren van de Koninklyke Societeit te Londen, als aan andere
geleerde lieden, over verscheiden verborgendheden der Natuur, met pl., 1718.
Delft, H. van Kr oneveld, in-4 , 2,10 gl. ),
1785. MULLER (K. V. A., 1929, 248), Entomostraca zeu insecta testacea,
Lipsiae et Havniae, 1785, blz. 109, Cit. voor Cyclops : Leuwenhoek cont. arc.
nat. p. 142, fig. 1, 2, 3. Blz. 112, cit. voor Cyclops : « In Leuwenhoekii figura
antennae minores perperam ante majores delineatae suet... » « Phaenomenon singulare matrem pullos devorare enarrat Geer ; idem & Leuwenhoek Summae fidei viri ex ovis progredi pullos a matre omnino diversos
testantur at nemini transmutationem eorum videre contigit. »
1788. MULLER, (K. V. A., 1929, 2 4 8). Zoologia Danica, Havniae, vol. I ;
blz. 51 : « Accuratius dicitur Cucullanus lacustris.... cujus quoque mentionem
facit Cl Goese ..... et Leuwenhoek Arc. nat. p. 313.
Vol. II ; blz. 5 : « Taenia.... Vernes ex Rhombi intestines. Leeuwenhoek
arc. nat. p. 367. Leuw. primus in anguillis et rhombis Taeniashas detexit. »
(9) Aileen zijn ons bekend nit Leiden de uitgaven van CORNELIS BOUTESTEYN en van DANIEL. VAN GAASBEECK ; een uitgave van 1696 is ons onbekend.
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1789, p. 89 : « Plusieurs millions de ces animalcules nagent dans une goutte
d'eau comme dans un vaste ocean. On en decouvre, selon M. de Malezieu,
qui sont 27 millions de fois plus petits qu'une puce. Voyez le Dictionn. d'Hist.
Nat. de M. Valmont de Bomare, les Entretiens physiques du P. Regnault
les Memoires pour servir a l'Hist. des Insectes, par M. de Reaumur ; les
Ouvrages de Leeuwenhoeck, &.....
1797. WAUTERS, P. E., Dissertation sur la maniere de faire l'Uytzet
et sur sa salubrite, Gand, chez Charles de Goesin, Thermidor, au VI : « L'Uytzet et les bonnes Bieres en general n'ont pas ces defauts : elles contiennent
un mucilage ou gelee douce, qui adoucit les humeurs et nourrit le corps,
comme Marherr (Praelect in Boerhaavi , instit. med. Lovanii 1778, Tom. I,
p " 178), Beckmann (Antleitung zur Technologie, pag. i6o et seq.), Leeuwenhoeck (Transactions philos. en 1683, n° 145, art. 2) et d'autres disent. »
1801. KURT SPRENGEL. Versuch einer pragmatischen Geschichte der
Arzneykunde, Halle, 18o1, Theil IV, blz. 293 : « Es war in August des J ahrs
1677, als ein junger Arzt aus Danzig, Ludwig van Hammen, die damals in
Leiden studirte, den beriihmter Anton van Leeuwenhoek zu Delft besuchte,
and diesen zuerst auf die KOrperchen im mdnnlichen Saamen aufwercksam
machte, auch sie ihm wirklich zeigte. » (Cit. door Haaxman).
1810. BROWN, R. Prodromus Florae Novae Hollandiae, Londini 18i o,
I, blz. 573 : een nieuw plantengeslacht wordt genoemd Leeuwenhoekia « in
memoriam Antonii van Leeuwenhoek, micrographi celeberrimi, in cujus
operibus plures et perpulchrae observationes de plantarum structura exstant. » (Cit. door Haaxman).
1813. BAUER, F. Illustrationes florae Novae Hollandiae sive Icones
generum quae in prodromo florae Novae Hollandiae et insulae van Diemen
descripsit Robertus Brown. Londini, 1813. In dezen atlas bevindt zich de
afbeelding van de Leeuwenhookia putilla. (Harting).
1815. KISSER. Elemente der Phytotomie. Jena, 1815, I, blz. 3 1 : « Hooke
geeft slechts enkele, doch bruikbare microscopische afbeeldingen, Grew is
het bevalligste, Malpighi het uitvoerigste, maar Leeuwenhoek het getrouwste.
Malpighi en Grew hebben zich dikwijls door vooraf opgevatte meeningen
laten wegslepen, doch hunne werken zijn systematisch. Leeuwenhoek geeft
slechts alleenstaande, doch rijke en tot nu toe vaak miskende bijdragen
tot de hoogere plantenanatomie. » (Cit. door Haaxman).
1816. TREVIRANUS, G. K. vermischte Schriften anatomischen and physiologischen Inhalts. Gottingen 1816-1821, 4 Bd. in-4.
I. Biz. 145 : « hij, niettegenstaande de mindere volkomenheid zijner
werktuigen, doch vele zaken beter dan latere waarnemers met veel sterker
vergrootende microscopen, gezien heeft. 0 (Cit. door Haaxman).
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ERSCH J. S. en GRTJBER j . G. Allgemeine Encyclopadie der Wissenschaften
and Kiinste. Leipzig, 1818.
In de levensbeschrijving van Ludw. von Hammen.
1822. VAN KAMPEN, N. G. Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden. Tweede deel. 's Gravenhage, Allart, 1822.
(Bibl. Univ. Gent, H 561).
Blz. 57 : « Naast de Amsterdammers Swammerdam en Ruysch mag,
met regt, de Delvenaar, Antoni van Leeuwenhoek, eene plaats bekleeden..
Hij toonde door het mikroskoop, als 't ware, eene nieuwe wereld, en God
even groot in het oneindig kleine, als in de oneindige ruimte der hemelbollen. »
1824. VAN HAASTERT, I., Antony van Leeuwenhoek vereerend herdacht
in een korte levensschets en lofdicht, uitgesproken in een letter- en wetenschappelijklievenden kring te Delft den 26 Augustus 1823, Delft (P. de Groot)
1822 4
1834. VAN HALL. H. C. Antony van Leeuwenhoek en zijne verdiensten
voor de plantkunde. Tijdschr. Nat. gesch. en physiol. 1834, I e deel. Op het
gebied der plantenanatomie : « Deze inzonderheid, wanneer wij den tijd
nagaan, waarin Leeuwenhoek leefde, van veel gewicht zijn en talrijke
microscopische ontdekkingen bevatten, welke velen gewoon zijn als uit
lateren tijd afkomstig aan te merken. » (Cit. door Haaxman).
1838. EHRENBERG, C. G. Die Infusionsthierchen als vollendete Organismen, 18 3 8. Blz. 528 : van Leeuwenhoek heeft de « Entdeckung der Belebung
des Wassers durch mikroskopische Aufgusstierchen » in April 1675 gemaakt.
(Cit. door Haaxman).
1845. EHRENBERG, C. G. Rede zur Feier des Leibnitz'schen J ahrestages
fiber Leibnitz'ens Methode Verhaltniss zur Natur-Forschung and Briefwechsel
mit Leeuwenhoek, in der Offentlichen Sitzung der KOniglich-Preuss. Akademie
der Wissenschaften am 3 Juli 1845 gehalten. (Cit. dloor Haaxman, i875).
Ehrenberg vermeldt de correspondentie in de jaren 1715 en 1716 tusschen
Leeuwenhoek 8 4 en Leibnitz dan 6o jaren.
1838. MILNE EDWARDS. Rapport sur une note de M. Mandl, relative
a la forme des globules du sang chez quelques mammiferes. Compte rend.
Acad. Sc. Paris, 1838, 7. II. blz. 1136.
Blz. 1137 : « .... c'est principalement a un homme d'un genie bien moms
&eve (que Malpighi), a Leeuwenhoek, qu'appartient la merite de la demonstration, sinon de la decouverte (des globules sanguins).... On alla meme
jusqu'a revoquer en doute l'existence des globules du sang, et ion attribua
a des illusions d'optique ce que Leeuwenhoek et ses successeurs en avaient
d.it. »
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l'etude des corps organises. Paris, Bailliere, 1839. (Bibl. Univ. Gent, Ar. 1393.
Herinnert op blz. 8 en 9 wat Milne Edwards in 1838 heeft geschreven.
1841. Cuvier, G. Histoire des Sciences naturelles, 1841, tome 2.
Cuvier noemt het prachtig drietal Malpighi, Ruysch en Leeuwenhoek.
1843. HALBERTSMA, H. Dissertatio historico-medica inauguralis de Antonii Leeuwenhoeckii meritis. Daventriae apud J. de Lange, 1843 (Bibl. Univ.
Kon. Bibl. Brussel II 18615, vol. 7, n o 69).
Gent, A. 7050
Het boek bevat eene levensschets van Leeuwenhoek (blzz. 3 tot 21) en
dan een overzicht van dezes ontdekkingen op het gebied van het bloed, de
bloedsomloop, de beenderen en de tanden.
1843. LE SuEuR FLECK, FR. Dissertatio-historico-medica inauguralis
de Antonii Leeuwenhoekii meritis, Lugduni Batavorum apud. J. H. Gebhard et socios 1843. (Kon. Bibl. Brussel II, 18615, vol. n o 7, n° 7o).
De dissertatie herhaalt deze regels uit Sendbrief nr 18 van Leeuwenhoek
« Seker seer verstandig Heer in onze stad, die mijne gedrukte brieven was
lesende, seyde tot mij : Leeuwenhoek, gij hebt de waarheyt, maar bij U levers
sal sij Been ingang vinden. Ende dus komt 't mij niet vreemd voor, dat ik in
mijn leven wert tegengesproken. » Hetgeen uitlegt waarom Schr. zijne dissertatie heeft opgesteld, waarin hij de opzoekingen over de spieren en over
de ooglens bespreekt. »
I 844. CHARANTE, N. H. Dissertatio historico-medica inauguralis
de Antonii Leeuwenhoeckii meritis in quasdam partes anatomiae microscopiae. Lugduni Batavorum, apud J. H. Gebhard et socios 184 4 , 8°.

1844. CoLLoT D'ESCURY, H. Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen met aanteekeningen en bijdragen. Zevende Deel. 's Gravenhage en Amsterdam, van Cleef, 1844. (Bibl. Univ. Gent, 15 Ai). Blz. 63 : « Leeuwenhoek
behoort mede tot de eersten onder de onzen in het y ak der natuurkundige
wetenschappen. » Blz. 64 : « Met die microscopen nu heeft hij inderdaad
wonderen gedaan. Blz. 65 « Hij behoorde niet onder de zoogenaamde geleerden, maar, schoon is het getuigenis, dat de groote wiskundige Hudde eens
van hem heeft gegeven, en dat hierin bestond : dat, hetgeen alien wis- en
natuurkundigen ontsnapt was, voor een' ongeleerde, als Leeuwenhoek, bewaard scheen. » Blz. 191 : « Evenzeer stelde onze vermaarde Leeuwenhoek
zich met zijne glazen, waarvan wij hier voren het vermogen hebben doers
opmerken, in de weer, ter ontdekking zijner geliefkoosde Infusie-diertjes,
de kleinste wezentjes misschien in de schepping. »
1846. GuisLAIN, J. La nature consideree comme force instinctive des
organes, Gand, 184 6 ; blz. 13 : « Cette opinion audacieuse, ainsi que l'appelle
Baglivi, qu'avaient partagee Boerhaave et son ecole, et que l'observation et
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les notions sur les membranes fibreuses demontrent etre fausse, avait eu peutetre sa source dans les dêcouvertes microscopiques de Leuwenhoek. Cet
experimentateur avait cru remarquer dans les fibres tendineuses des mouvements oscillatoires. »

1846. HARTING P. Bijdrage tot de geschiedenis der mikroskopen in ons
vaderland, Utrecht, 1846.
1850. HARTING, P. Het mikroskoop, deszelfs gebruik, geschiedenis en
tegenwoordige toestand, 3 e deel, Utrecht, van Paddenburg, 185o. Tusschen
blz. 41-45 worden de microscopen van Leeuwenhoek beschreven : « De lenzen
werden door Leeuwenhoek zelven geslepen, niet alleen van glas maar ook
zelfs van gerold bergkristal. Derzelver zuiverheid en helderheid moet ongemeen groot zijn geweest, zooals eensdeels blijkt uit de getuigenis zijner tijdgenooten , anderdeels uit vele der daarmede verrigte waarnemingen. » Op
blzz. 403-405 wordt de methoden van meten en teekenen der voorwerpen besproken : « Wanneer men bedenkt hoe uiterst gebrekkig de handelwijze van
Leeuwenhoek was, dan kan men niet nalaten zich te verwonderen over de
mate van naauwkeurigheid, die sommige zijner bepalingen werkelijk bezitten,
jets hetgeen men alleen verklaren kan, door de juistheid van een oog, dat door
eene jarenlange oefening eene zekerheid in het bepalen van maten verkregen
had, welke een minder geoefend waarnemer geheel moet missen. » Op
blz. 464 leest men : « Leeuwenhoek is echter de eerste, die gezegd kan
worden eene verzameling te hebben aangelegd van mikroskopisch-anatomische praeparaten. »
1848. QUEKETT, J . A practical treatise on the use of the microscope.
London, Bailliere, 18 4 8. Second edition, London, 1852 (Bibl. Univ. Gent Phys.
.29a). Blz. 6 : « In the year 1673, the name of the immortal Leeuwenhoek
first appears in the PhilosophicalTransactions of this Country, as a discoverer
of numerous wonders by aid of the microscope. » Het microscoop van Leeuwenhoek wordt met behtlp van twee figurers beschreven.
NAMENLIJST.
Abkoude, 1773. Adams, G., 1771, 1798. Anonymus, 1695, 1756, 1757,
1771, 1773. Bauer, F., 1813. Baker, 1742, 1744, 1754, 1756, 1778. Baster, J.,
1762, 1765. Becker, 1682. Beughem, C., 1689, 1694, 1699, 1701. Bidloo, G.,
1698. Birch, T., 1757. Blankaart, S., 168o, 1683, 1686, 1687, 1688. Boerhaave.
174o. Boitet, R., 1729. Bonanni, P., 1691. Bontekoe, C., 1681, 1689. Brown,
R., 181o. Buffon (Leclerc de) G. L., 1749. Camerarius, E., 1713, 1714. Charante
N., H., 1844. Collot d'Escury, H., 1844. Cuvier, G., 1841. Decremps, M., 1789.
Derham, G., 1726. Ehrenberg, C. G., 1838, 1845. Ellis, J., 1755, 1756. Ersch,
J. S. en Gruber, J . G., 1818. Folkes, 1722. Gercke, P., 1744. Gleichen G. F.
(de) i770, 1799. Gregory, D., 1735. Gronovius L. T., i760. Guislain,

- 246 J., 1846. Haasteit, I., 1824. Halbertsma, H., 18 4 3. Hall, (van) H. C., 1834.
Haller, A., 1771,1774. Harting, P., 1846, 185o. Hartsoeker, 171o, 173o. Hoogstraeten, A., 1729. Hoogvliet, A., 1716. Hooke, R., 1679, I705. Huygens,
C., 1673. Jacher, C. G., 175o. Kampen, N. G., (van), 1822. Kieser, 1815.
Kurt-Sprengel, 18oi. La Court, 1737. Ledermiiller, M. F., 1764, 1766, 1768.
1776. Leibnitz (von) C. W., 1 710, 1749. Le Sueur-Fleck, Fr., 1843. Loon (van)
G., 1723. Mandl, L., 1839. Martin, 1740. Milne Edwards, 1838. Muis, J., 1684.
Muller, 1785, 1788. Muys, W. G., 1741, 1752. Needham, J. T., 175o. Nieuwentijt, B., 1730, 1760. Palfijn, J., 1718. Pallas, P. S., 1768. Poot, H., 1726, 1728.
Portal, 177o. Quekett, J., 1848. Rabus, P., 1693, 1694, 1695, 1696, 1697.
Ranow (van) W., 1719. Redi, Fr., 1712. Rotermund, H.W., 1810. Schim, H.,
17..2. Smith, R., 1753. Sloan, H., 1710. Spallanzani, L., 1777. Stolle, G., 1731.
Swammerdam, J., 1737. Trembley, A., 1744, 1775. Treviranus, G. R., 1816.
Uffenbach (von) Z. C., 1754. Valentini, M. B., 1714, 1732. Wauters, P. E.,
1797. Wilt (van der) T., 1702, 1716. Zahn, 1702.

i o) KAIZEL BARBIER-PRIJS.
Op 31 December 1932 loopt het 3 e tijdvak (begin 1931 tot
einde 1932) van den KARET, BARBIER-PRIJS ten einde. Hij bedraagt i000 fr. en wordt toegekend aan den Belgischen schrijver
die in die tijdruimte het beste belletristisch verhaal op nationaalgeschiedkundigen grondslag (historische roman, geroniaiiceercle
levensbeschrijving, enz.) zal ttitgege7iien hebben, in 't Vlaamsch
geschreven en geput flit onze eigene geschiedenis.
prijs trail niet toegekend \vorden aari hem die veer hetzeltde f:. erk in een door het Staatsbestuur of een .Academie uitschreven prijskamp reeds bekroond werd.
De werken dienen ingezonden aan den Bestendigen Secretaris
der Koninklijke Vlaamsehe Academie, uiterlijk op io December
1932, met de vernielding op het adi'es : BARBIER-PRIJS.
2°)

NESTOR DE TIERE-PRIJS.

De Nv,s frfoR DE TikRE-PRIJS, beciragende 200() fr., wordt om
de twee jaar toegekend aan het beste onder de Vlaanische tooneelwerken Welke, ge(lrukt of iv handsclirift, veOr het einde y en elk
tweejarig tijdvak, door hnniie schrijvers op de Koninklijke
Vlaainsche Academie zullen ingezonden zijn. Het cerste tijdvak
onivat de jai-en 1Q32 el- 1933.
Voor den t)rijs konlen alleen ili aanmerking tooneciwerken
e) die nog in Been andere prijskampen werden bekroond ; b) die
in den lop van het tweeja rig tijdvak werdrn geschreven, of die
althans, odor cli p tijdvak, noch door den druk, noch door de opyo(ring, openhaar werden geniaakt.
3 0 ) KAREL BOURY-PRIJS.
Dc KAREj, BOURY-PRIJS, bedragenc:c L000 fr. en ges-ticht ter

verspreiding van Vlaamsche liederen, worth om de vier jaar
toegekend aan den toondichter van de beste onnitgegeven
Vlaamsche school- of volksliederen (ten niinste twee) waarvan
hijzelf do teksten zal mogen kiezen. .Er kan boveinlien cen tegemoetkoming verstrekt worden om de bckroonde liederen te
iiitgeven.
Het ioo1)ende tijdvak zal op 3 is December 1932 gesloten
worden.
1)e liederen (tekst eii muziek) dienen door de belanghebben-den Bestendigen Secretaris der Koninklijke Vlaamsche
leri
Gent, uiterlijk op io December 1932
Academie, Koningstraat,
ingezonden te worden, met volgende vermelding op het acres
VOOR DF,N- KAREL BOURY-PRI j S.
**

nitgaven der _Academie zijn te verkrijgen
GENT : W. STFFER, Sint Baafsplein, en VAN RYSSET,BERGHE,
Konter, I.
BRUSSEL : STANDAARD-BommAxma„ Em. jacqmainlaa.n, 127.
ANTWERP EN DE NEDERT,ANDSCHE BOEKHANDEL, SintJacobsmarkt, 6o. — STANDAARD - BOEKHANDEI„ Korte
Niemvstr., 41.

IKON. VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE

VERSLAGEN EN
MEDEDEELINGEN
MEI
1932

POLLEPELS1RAAT, 18, GENT

N. V. vila VANDERPOORTEN
1932

MAANDSCHRIFT

INHOUD.
ALL
Vergadering Van rS _Wei
2°

19:32
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Prifsvragen y our 1931. ------ Verslagen der Keurraden • 253

3 0 Drie .Ascetische schrilvers 61C1 Troonpriorif, Jan Storm,
1488), Jacob Roecx (t 1527) en, im-aelis Beliens
n
(1- 1573), door. .FLORIS PRENIS ..
4°

De heteekenis van de eon .Eyck's. door Prof.
VAN PUYVELDF

.... - .... - .

263

LEo
287

Vergadering van 18 Mei 1932.
Waren aanwezig : de heeren Prof. J. SALSMANS, hestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris ;
de heeren Kan. A.m. Joos, FRANK LATEUR, 0. WATTEZ,
Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPE, Prof. Dr.
J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE, J. JACOBS, Prof.
Dr. M. SABBE, Prof. Dr. FRANS DAELS, CYR. BUYSSE, Prof.
Dr. A. CARNOY, Prof. Dr. J. VAN MIERLO, en Dr. J. CUVELIER,
werkende leden ;
de heeren Prof. Dr. R. VERDEYEN, FELIX TIMMERMAN'S,
Dr. FL. PRIMS, Dr. AUG. VAN CAUWELAERT, JORIS EECKHOUT, en Em. DE Bom, briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen : de heeren Dr. L. SimoNs,
en Prof. Dr.
PF,RSI JN.

De Bestendige Secretaris leest het verstag over de Aprilvergadering ; het wordt goedgekeurd.

AANGEBODEN BOEKEN.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over
van de boeken aan de Academie aan,geboden :
Door de Regeering :
Radio-uitzend2ng voor
Ministerie van Kunsten en Wetenschappen.
de scholen. 6 afleveringen.
Ministere de 1'Agriculture. — Bulletin du Jardin Botanique de l'Etat,
Bruxelles. Volume XII, fasc. 2 et 3.
Commission royale d'histoire. — Documents POW servir a l'etude des
maladies pestilentielles dans le nzarquisat d' Anvers jusqu' a la chute de l'ancien
regime, par le Dr. D. F. C. VAN SCHEVENSTEEN. Tome II.
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Door de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam :

Lifst van aanwinsten. Jaargang 1932, Nr 1.
Door de Commissie voor 's Rijks geschiedkundige publication, te 's Gravenhage :

Jaarverslag over 1931.
Door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid-, en Taalkunde,
te Leeuwarden :
1o3 e Verslag.
Door den heer Leonard Willems, werkend lid der Academie :
Staatsminister Helleputte, door Prof. Dr. JAAK BOONEN.
Door den schrijver :

Beschrijvende bibliographie van en over Jan Van Ruusbroec, door Dr.
ROB. ROEMANS.

AANGEKOCHTE BOEKEN.
Sheakspeare's Koningdrama's, door THOM. CARTER.
Pol De Mont. Bloemlezing ust zijn poezie, bezorgd en toegelicht door
Dr. GEORGE MEIR.

Onze Wording tot Natie, door Dr. H. J. ELIAs.
Die Eerste Bliscap van Maria, bewerkt door WILLEM SMULDERS. Pr.
Goddelijke Verbeeldingen, door KAREL VAN DE WOESTYNE.
Het Leven dat wij droomden, door MAURICE ROELANTS.
De Harp van Fransciscus, door FEux TIMMERMANS.
Richelieu, par le Comte de SAINT AUL..4IRE.
Pour rnieux coniprendre mire histoire nationale, par LEON VANDER
ESSEN.

Hart zonder land, door ALBERT HELMAN.
Toponymie de la Hesbaye liegeoise, I a V, par JULES HERBILLON.
Vlaanderen door de eeuwen heen. Afl. 14 en 15.
*
* *

Aug. Vernnylen-hulde. — Op Zondag, 8 Mei 11., werd
ons medelid, den heer Rector AUG. VERMEYLEN, te Brussel,
bij gelegenheid van zijn 60 e verjaring, een grootsche hulde
gebracht. De Academie had den heer EM. DE Bom gelast
den jubilaris hare gelukwenschen over te brengen. Een aantal leden der Academie woonden de feestviering bij. Prof.
j. SALSMANS, bestuurder der Academie, belet zijnde, liet
zich verontschu1digen.
Een Feest-album met bij de honderd bijdragen van
letterkundigen of wetenschappelijken aard werd aan den
heer VVRMEYLEN geschonken.
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Academische onderscheidingen. -- De Universiteit
van Amsterdam vereerde Mr. LEONARD WILLEMS, met den
titel van doctor honoris causa.
Den heer AUG. VERMENLEN werd door de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, te Amsterdam, het eerelidmaatschap opgedragen.
De heer Bestuurder wenscht beide leden geluk met die
welverdiende onderscheiding.
MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSIES.
1 0 Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bioen Bibliographie — Bij afwezigheid van den heer Prof. Dr.
secretaris, legt Prof. Dr. J. VAN MIERLO, verslag
ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig : de heeren Dr. J. CUVELIUR, voorzitter, Dr. LEONARD WILLEMS, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr.
M. SABBE, Prof. Dr. J. VAN MIERLO, Dr. F. PRIMS, leden.
J. MANSION,

Aan de dagorde staat :
De ascetische schrifvers der Throonpriorii, Jan Storm
(1 1488), Jacob Roecx (t 1527) en Cornelis Bellens (1-1573). —
Lezing door den heer Dr. FLORIS PRIMS.
In aansluiting bij zijn werk over de priorij Ten Throon,
weidt E. H. PRIMS bier uit over drie ascetische schrijvers uit
dit godshuis. Van JAN STORMS zijn nog twee bundels sermonen
of collacien bewaard die door hem bij de hervorming van het
klooster Jericho gehouden werden. Van JACOB RoEcx werden
uitgegeven Den Wijngaert der Sielen en Den gheestelijken Steen,
door SIMON Comm, te Antwerpen, na J. RoRex's flood.
CORNELIS BELLENS, schreef een uitvoerige verhandeling
over het Pater Nosier. Een eerste kennismaking met drie zeer
verdienstelijke vertegenwoordigers der ascetische literatuur
uit de « Windesheimsche overlevering te onzent ». Uittreksels
laten over taal en geest oordeelen. De voorzitter wenscht E. H.
PRIMS geluk om zijn zeer interessante bijdrage en stelt voor
dat ze in de verslagen zou opgenomen worden.
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2 0 Bestendige Commissie voor Onderwijs in en
door het Nederlandsch. — De heer 0. WATTEZ, secretaris,
lget verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig : de heeren Prof. Dr. J. VERcouLLIE,
voorzitter, Prof. Dr. M. SABBE, ondervoorzitter, Kan. AM.
Joos, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. A. J. J. VANDE VELDE,
Prof. Dr. L. SCHARPE, leden, E. H. SALSMANS, en E. H. J.
EECKHOUT, hospiteerende leden, en 0. WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat .
Over letterkunde en wetenschap. — Lezing door den heer
Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE.
Prof. Dr. VAN DE VELDT'' haalt eenige uittreksels aan van
letterkundigen die in hun beschrijvingen soms uitdrukkingen
gebruiken, welke niet altijd wetenschappelijk zijn te verdedigen,
maar in de letterkunde Been aanstoot geven. Verder leest hij
uittreksels van mannen der wetenschap Wier werken soms bladzijden bevatten, welke als literair werk kunnen beschouwd worden.
Spreker wordt door de commissie verzocht een keus te doen
uit zijn citaten om ze te laten verschijnen in de Verslagen en
1VIededeelingen. Deze belooft dat te zullen doen in overleg met
den Bestendigen Secretaris.

DAGORDE.
I C Wedstrijden voor 1932. — Lezing van de versla gen
over de wedstrij den.
De vergadering beslist dat de verslagen zullen gedrukt
en aan de werkende leden gezonden worden (zie biz. 253 en vv.).
2° August Beernaert - prijs. — De jury belast met
het beoordeelen der ingezonden werken voor den A. Beernaertprifs en samengesteld uit de heeren FR. LATEUR, M. SABBE,
H. TEIRLINCK, werkende leden, J. EECKHOUT, briefwisselend
lid, en A. MUSSCHE, door de Regeering henoemd, heeft den
prijs toegekend aan den Eerw. heer H. BuYLE, voor zijn
dichtbundel getiteld : De Smeltkroes.
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3° Vaststelling van het programma der Plechtige
Vergadering. — Die vergadering za1 plaats grijpen op
Zondag, 2 October a. s.
Prof. J. SALsmANs, bestuurder, zal handelen over Pater
Poirters. Mevrouw HENR IETTE ROLAND HOLST-VANDER
SCHALK heeft aangenomen te spreken over Herman Gorter.
De andere schikkingen zal het Bestuur op zich nemen.
4 0 Geheime vergadering te 2,30 uur. — Lidmaatschap der Academie. — De Bestendige Secretaris brengt verslag uit over de voorstellen der Commissie tot voorstelling
van candidaten voor een plaats van briefwisselend lid ter
vervanging van Dr. J. CuvELIER tot werkend lid verkozen,
en een plaats van buitenlandsch eerelid ter vervanging van
Dr. H. J. EYMAEL, overleden.
Die Commissie samengesteld uit het Bestuur en de
heeren M. SABBE, L. SCHARk en A. VERmEYLEN, vergaderde
op 28 April 11.

5 0 ) Lezing door den heer Prof. Dr. L. Van Puyvelde,
werkend lid. — De beteekenis van de Gebroeders van Eyck
(bij gelegenheid van de 5oo' verjaring van de onthulling
van het Lam Cods).

PRIJSVRAGEN
voor 1931.

VERSLAGEN DER KEURRADEN.
Van de zeven uitgeschreven prijsvragen werd er slechts eene
beantwoord :
METRIEK.
Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche metriek
in de XVe en de XVIe eeuw.
Prijs : 2000 fr.
Een antwoord is ingekomen. Kenspreuk :
Urrann saiands du saian fraiwa seinamma. Luc. 8 : 5.
Tot leden van den keurraad werden aangesteld : de heeren
Prof. Dr. J. VAN MIERLo, S. J., en Prof.

LEONARD WILLEMS,
Dr. L. SCHARP1.

Eersta verslag : Mr.

LEONARD WILLEMS.

Het is nu voor de tweede maal dat ooze Academie een prijsvraag stelt over 15e en. 16e eeuwsche versificatie.
In 1929 luidde de vraag : « De Nederlandsche Metriek in de
I5 e en 16 e eeuw ».
Er kwam then een antwoord in, dat niet bekroond werd.
Maar de vraag werd aangehouden. Zij werd echter licht gewijzigd.
Enkele leden der Academie deden opmerken dat het niet mogelijk
was in een kort bestek van enkele jaren de versificatie der 15e
eeuw, die der rederijkers der I6 e eeuw, en die van de Renaissancisten grondig to behandelen, omdat de verschillen zoo groot
zijn. De vraag werd bijgevolg gewijzigd en luidt thans : « Men
vraagt een bijdrage over 15 e en 16e eeuwsche metriek ». Hierdoor
Wilde de Academie laten weten dat het den schrijver vrij stood
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hetzij een 15e eeuwschen dichter (b. v. Anthonis de Roovere, of
een tijdgenoot), hetzij een 16 e etrwschen rederijker (b.v. Anna
Bins, M. de Casteleyn of een ander), hetzij een renaissancist
te bestudeeren (b.v. Jan, Vander Noot of J. van Hout). De versbouw en verstechniek moesten dan grondig onderzocht worden :
de regels nauwkeurig bepaald, welke de dichter volgt voor het
vormen van zijn vers ; de vrijheden, die hij zich veroorlooft,
aangetoond. Er diende dan onderzocht te worden welke andere
dichters die zelfde regels volgen. En een vergelijking met de
verzen van andere tijdgenooten moest ons leeren, waarin de verschi1 len bestonden en welke regels niet gevolgd werden.
Dit grondig onderzoek zou ons aldus allerlei nieuws aanbrengen dat vroeger nog niet opgemerkt werd.
Welnu, op de vraag, zooals zij thans werd gesteld, is een
antwoord ingekomen met de kenspreuk « Urrann saiands
du saian fraiwa seinamma ». En, zoo het schijnt, heeft schrijver
niet begrepen waarom de Academie genoegen zou nemen met een
bijdrage.
In dit antwoord behandelt hij de 15e en th e eeuw van het begin
tot het einde. Na een inleiding (fol. 2-10) en een stuk over Rythmus, Rifm en Strophe (f.11-20), bespreekt hij : III, Epische Poezie;
Iv, Lyrische Poezie; V, de Rederijkers; VI, de Kerkhervorming;
VII, de didactische Poezie; VIII, de dramatische Poezie; IX, de
Volksletterkunde; X, de Renaissance; XI, enkele nieuwe vormen
(sonnet, ode, satyre, epigram).
In die kapittels vinden wij algemeenheden, die geenszins
nieuw zijn — lijsten van Rederijkers, titels van tooneelstukken,
inhoud van liederboeken, enz. Dit is te zeggen literatuurgeschiedenis. Maar de verstechniek en de regels van den versbouw worden
nauwelijks besproken. (Wel wordt ons medegedeeld of rijmen
doorloopend zijn of gekruist, of de strophen. van 5, 6, 7, enz.
verzen.) Verder dan dit gaat het onderzoek niet. En, na het
werk gelez2n te hebber., zijn we niet wijzer geworden wat betref t
de vele moeilijkheden die de versificatie der besproken eeuwen
oplevert.
Voor bekroning lijkt me bijgevolg deze bijdrage niet geschikt
te zijn. Er blijft me nog over, eenige redenen te geven, die mijn
oordeel staven. :
Op de 126 fol. van het hs. zijn er 31 fol. gewijd aan het
lied. Wij zouden dus mogen aannemen dat wij hier ten minste
regels vinden. Maar ziehier hoe de versificatie van het lied behandeld wordt :

P h o t 0

In te lasichen tusschen biz. 286 en biz. 287
van de Mei-aflevering 1932,
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III. Epische poezie.
B. Liederen :
a) historische liederen.
b) geschiedkundige liederen.
c) martelaars-liederen.
d) romantische liederen.
IV. Lyrische poezie.
a) geestelijke liederen.
b) wereldlijke liederen.
(Hierop volgt een kapittel over de Rederijkers).
Dan :
VI. Kerkhervorming :
a) psalmvertalingen.
b) devote liederen.
c) troostliederen.
d) spotliederen.
e) Roomsche liederen.
Eerste opmerking :
Dat men in onze literatuur-geschiedenis onderscheid maakt
tusschen Catholieke liederen en Protestantsche liederen, of tusschen
Historische liederen en geestelijke liederen, is vanzelfspreken,d :
hier wordt immers de inhoud der liederen onderzocht.
Maar wat heeft dit nu te doen met versificatie en verstechniek ? Wanneer een Katholiek en Protestant dezelfde regels volgen
voor de verstechniek, moeten zij te samen bestudeerd worden,
en niet gescheiden worden. En of nu in al die liederen de regels
dezelfde zijn, ofwel of er verschil is.... die vraag wordt door schrijver niet behandeld.
Tweede opmerking :
Het verschil in de verstechniek tusschen 15 e eeuwsche dichters eenerzijds, 16 e eeuwsche rederijkers anderzijds, en renaissancisten ten slotte, is hemelbreed. Maar voor het gezongen lied
komt dit verschil zeer weinig nit.
Flor. van Duyse heeft in de inleiding van Souterliedekens,
en in zijn geschiedenis van het eenstemmig lied zeer breedvoerig
gehandeld over het verband dat bestaat tusschen gezongen
tekst en melodie. En er zijn geen twee manieren om Nederlandsch te zingen. Waar het dus liederen geldt, kan het verschil
niet zeer groot zijn. De dichter is immers niet vrij in het behandelen van zijn vers : hij is gebonden door de melodie. En zoo
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k omt het dat een 15 d eeuwsch lied en een lied van Jan van Hout
nogal dicht bij elkaar staan. Natuurlijk is de taal dezelfde niet
meer. Natuurlijk wordt het lied anders opgesteld. Maar de verstechniek blijft in den grond dezelfde : aanpassing bij de melodie.
Al die kapittels over het lied konden dus zonder bezwaar
in een aanhangsel behandeld worden.
Derde opmerking :
Ditmaal van historischen aard : Schrijver zegt, blz. 61, dat
de rederijkers als dichtvormen het referein, de balade en het
rondeel beoefend hebben : « Andere lyrische poezie, als het lied,
is niet van hen afkomstig, maar van de volksdichters... ».
En op fol. 95 staat te lezen : « op refereinfeesten. werden
slechts refereinen voorgedragen ».
Dit strookt geenszins met de waarheid : De rederijkers hebben
het lied even goed beoefend als de balade, het referein en het rondeel. Mat. de Casteleyn, die de Conste van Rhetorika schreef,
heeft een liederboek nagelaten. En in zijn Conste spreekt hij
ook van het lied. De factors der Kamers van Rhetorica hebben
alien liederen geschreven : zij konden er niet buiten. Het Amsterdamsche Amoureusliedboek van 1589 bevat bijna uitsluitend
liederen van Rederijkers, zooals het uit de retrosijnen-taal duidelijk te bespeuren valt.
Bij vele refereinfeesten werden uitsluitend refereinen voorgedragen. Maar op de groote refereinfeesten, waar wedstrijden
zijn in t' vroede, in 't amoereuze, in 't zotte, volgt gewoonlijk een
wedstrijd van liederen. Zoo gin,g het er toe op het Gentsche refereinfeest van 1539. Joos Lambrecht heeft enkel de refereinen
uitgegeven. Men zou kunnen denken dat er geene liederen voorgedragen werden ; maar het is mis — en het bewijs kan ik leveren.
Zelfde geval voor het Antwerpsche refereinfeest van 1561.
Silvius heeft de refereinen gedrukt, maar er is ook wedstrijd van
liederen geweest... bewijsmateriaal in mijn handen.
Vele Spelen van Zinne bevatten overigens wachtersliederen
en andere ; en alle facties, vertoond op het landjuweel van 1561,
sluiten met een danslied.
Tegenover de groote massa rederijkersliederen uit de 16e
eeuw, staat een veel kleiner getal liederen opgesteld door yolks3ichters.
*
* *

Wij laten nn het lied ter zijde en wij zoeken in het hs. welke
de regels zijn voor de versificatie in de 15 e eeuw en I6e eeuw.
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Zooals gezeid, van regels geen sprake. En de schrijver zelf
laat ons weten hoe dit komt. Fol. 52 heeft Schrijver het over de
Refereinen : « Al is de stortvloed van refereinen verbijsterend,
zii leveren na hetgeen hiervoor gezegd is, niet veel nieuws op in
hun bouw ».
Sprekend van Anna Bijns, zegt hij : « Men zou de refereinen
naar strophen of rijm kunnen sorteeren, maar bijzonderheden
Levert dat niet op ».
Fol. 92 : « de heiligen levees die overgebleven zijn, zullen
voor den versbouw der Rederijkers ook niet veel opleveren ».
Fol. 104 : « Wij hebben reeds tal van tooneelstukken nagegaan... maar veel bijzonderheden waren er niet in te ontdekken ».
Er is integendeel enorm veel te ontdekken in de besproken
literatuur. En ten eerste moeten daar de regels ontdekt worden
van den versbouw, en de verstechniek grondig onderzocht worden.
Zoo er niets te ontdekken ware, zou de Academie de vraag
niet gesteld hebben.
Ik kan natuurlijk in een verslag niet wijzen op al het werk
dat hier te verrichten is. Maar ik zal dan toch een voorbeeld
geven.
Fol. 96 zegt Schrijver dat er in den Elckerlyc dubbelrijmen
voorkomen.
En fol. 94 wordt hetzelfde beweerd voor het Spel van der
Nieuwervaert.
Dit is een misverstand, want er zijn hier geen dubbelrijmen.
In den Elckerlyc vinden wij v. 389 leet syn : ongereed syn —
v. 304 : swaer is : openbaer is. — v. 404 : swaer is : waer is, — v. 467
onreyn is : in weyn is, — v. 488 fel is : wel is, — v. 516 groot is :
bloot is, — v. 520 : ongesont is : kont is.
Dit zijn echter geen dubbelrijmen : De regel is bier dat wanneer 11,A hulpwerkwoord in het rijmende vers herhaald wordt, dan
valt het rijm op het vorige woord.
Dat is de 15e eeuwsche verstechniek : En men zal een groot
aantal voorbeelden van denzelfden aard vinden in het Spel van
de Nieuwervaert, in de 2 blijschappen van Maria en de refereinen
en kluchten uit de 15 e eeuw en het begin der 16 e eeuw.
In het eigenlijk Middeln.. vers der 13 e en 14e eeuw geldt
deze regel niet. Waar hier is, sal, zijn, zijt, ben, heeft, hebt... aan
het rijm komen (hetgeen heel dikwijls gebeurt), hebben wij als
rijm : is of es: gewis, mis, des, wes, les, enz. — of ik ben : ik ken,
hen... Vlaamsch, ik bem: hem, stem. — Brab. ic bin : sin, ic win,...
enz. Doch van herhaling van het hulpwerkwoord geen sprake.
In de 16 e eeuNA, komt het dubbelrijm in gebruik, en dit is
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heel iet anders : op het einde van een vers krijgen wij twee rijmen
(natuurlijk met verschillende woorden, maar geen herhalingen).
Twee voorbeelden mogen volstaan.
Anna Bijns schrijft :
Beminde, mijn vrindt witvercoren zeere,
Offert giften den nieuwen gebooren heere
Dit lijkt niet op de zoogenaamde dubbelrijmen van Elckerlyc.
Evenmin als Mat. de Castel?yn's :
Wt jonsten moet ick u een voile glas schincken
Ende dan willet wte, naer uwen pas drincken
Pit is nu 16d eeuwsche verstechniek, en op deze verschillen (en zij zijn talriik), moest de aandacht getrokken worden :
zij laten ons immers toe het 15 d van 16d eeuwsche vers goed
te onderscheiden.
Schrijver had op een reeks soortgelijke eigenaardigheden
moeten wijzen en hij heeft het niet gedaan.
*
* *

Zooals gezeid, geeft schrijver ons zeer weinige inlichtingen
over de eigenlijke verstechniek der 15 e en 16e eeuw. Zijn studie
bevat grootendeels niets anders als inlichtingen geput uit de
geschiedenis onzer Nederlandsche letterkunde.
Maar die inlichtingen zijn nogal dikwijls foutief. Een volledige lijst opstellen van alle dwalingen ware een zeer tang
werk : Ik zal me bepalen tot enkele voorbeelden :
Blz. 2 begint de studie als volgt : « De Dietsche rijmelaars —
meer zijn zij niet, er is niet een waarachtig dichter onder — der
13 e , 14e en Is e eeuw schreven ridderromans, heiligenlevens,
leerdichten en kronieken... ». — De gustibus non disputandum!
Naar mijne meening zijn de auteurs van Reinaert I, van Beatrijs,
van het Leven van onzen Heeren, en zelfs Willem van Afflighem,
die het Leven van Sint Lutgardis schreef (een kroniekschrijver
van Sint-Truyden noemt hem bonus metricus) en nog ettelijke
anderen, geen rijmelaars... al ben ik de eerste om toe te geven dat
er vele rijmelaars onder onze oude dichters voorkomen...
Blz. 17 lezen wij : « De meeste middeleeuwsche dichters kenden
geen strophenbouw... alleen voor liederen, die gezongen moesten
worden, werden strophen gebruikt ». Hoe kan men zoo iets schrijyen ? De W apen Martijn van J. van Maerlant, en zijn andere
strophische gedichten, werden toch zeker niet geschreven om

— 259 —
gezongen to werden. Evenmin de navolgingen van den T/V Oen
Martijn van Hein van Aken en van Jan de Weert. In zijn Spieghel
Historiael lascht Lodewijk van Velthem strophen in, en die
werden toch zeker ook niet gezongen. Het groote van Hulthemsche hs. bevat allerlei Sproken in strophenbouw. Het
Haagsche hs., door E. Verwijs uitgegeven onder den titel « Van
vrouwen en minne », bevat ook allerlei strophische gedichten,
die geen liederen zijn. Men vindt er insgelijks bij Augustijn van
Dort, bij Willem van Hildegaersbergen, enz. en van zang kan pier
geen sprake zijn.
Blz. 44 lezen wij « Een der oudste acrostischa is wel dat
van Anthonis de Roovere op den, flood van Fi l ips van Bourgondie
in 1467.... »; Daargelaten of ooze Reinaert I met een akrostischon
sloot, treffen wij akrostischons aan in den Alexander van Maerlant
(1256). (De beginletters der 6 eerste boeken vormen het akrostichon, GnEILE). — Wij hebben nog akrostichons van Jan van
Hulst, van Jan Moritoen (een visioen in het Carton-hs., waar
nog andere akrostichons staan in de lyrische gedichten). De
Minneloop (1411-12) heeft het akrostichon. DIRC POTTER... en
de talrijke akrostichons van A. de Roovere behooren tot de laatste,
die wij uit de middeleeuwen bezitten.
Blz. 96 lezen wij : (( Meestal werd na een landjuweel een verzameling der vertoonde zinnespelen in het licht gegeven... ». Het
tegendeel is waar : Bij uitzondering werden na een landjuweel
de vertoonde zinnespelen in het licht gegeven. Joos Lambrechts
drukte de Gentsche Zinnespelen van 1539, Willem Silvius die van
het Antwerpsche landjuweel van 1561, alsook die van het Rotterdamsche landjuweel van 1561 — doch dit zijn uitzonderingen.
Er zijn in de 16 e eeuw dozijnen landjuweelen geweest, waarvan
niets gedrukt werd : Het Antwerpsche landjuweel van 1561 is
het achtste van de groote Braban.dsche lan.djuweelen : van de zeven
vorige werd er niets in het licht gezonden.
Blz. 63 merkt schrijver op dat Matthys de Casteleyn een zeer
groot getal tooneelstukken schreef van alien aard (zinnespelen,
wagenspelen, tafelspelen, enz.) « waarvan slechts een stuk, Pyramus
en Thisbe, bewaard gebleven is... » Het zinnespel, door Pax Vobis
vertoond op het Gentsche landjuweel van 1539, is ook het werk
van Matthys de Casteleyn.
Blz. 70 spreekt schrijver over de psalmen-vertaling van « Jan
Utenhage... ». Hij bedoelt Jan Utenhove.
Blz. 86 : « Frans Fraet gaf uit in 1554 « ' T palays der gheleerden
ingienen... » dat hem in 1558 het levee kostte... ». De rederijker
Frans Praet is inderdaad op het schavot gestorven. Doch niet
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wegens zijn Paleys der geleerde engienen, dat een vrij onschuldig
boek is.
Blz. 114 : « De Helicon (thio) is uiterst merkwaardig omdat
hij de betrekkingen toont tusschen de zuidelijke en noordelijke
auteurs, betrekkingen die in de zeventiende eeuw meer en meer
verslapten... »
De Helicon bevat de « Conste van Rhetoriken » van de school
van C. van Mander. De meeste schrijvers zijn inderdaad, als van
Mander zelf, Zuid-Nederlanders. Maar Zuid-Nederlanders, die
wegens het geloof naar het Noorden uitgeweken zijn. Het bevat
bijgevolg zeer weinige inlichtingen over de betrekkingen tusschen Noord en Zuid : En het zijn die betrekkingen die in den
loop der 17 e eeuw versiapten.
Er was een eenvoudig middel om die fouten te vermijden :
de literatuurgeschiedenis laten staan, en zich houden aan de
vraag der Academie : de verstechniek der 15 e en 16e eeuw.
De rest zijn uitweidingen. En het antwoord is vol uitweidingen — maar de eigenlijke vraag wordt nauwelijks aangeroerd.
De bekroning van het antwoord lijkt me dus niet mogelijk.
Tweede verslag : heer Prof. Dr.

J. VAN MIERLO.

Aan dit reeds uitvoerig eerste versiag, waarmee ik ten voile
instem, wit ik slechts weinig toevoegen.
De ingezonden verhandelin.g is inderdaad geen antwoord op
de gestelde prijsvraag. Dit kan reeds uit de inhoudsopgave
blijken : de indeel ing is die van een geschiedenis van de literatuur,
niet van die van den versbouw ; zij is een indeeling volgens den
inhoud, niet volgens den vorm. Waarom schr. in zijn woord
vooraf zijn methode verdedigt door de verklarin.g : dat hij nu
niet den historischen weg, maar dien der karakterindeeling heeft
gevolgd en onderscheiden heeft episch, lyrisch, didactisch, dramatisch, « ook omdat al het geleuter van objectief en subjectief
op nul komma nul was uitgeloopen », zie ik niet in. De indeeling
die zich hier opdrong was immers die, welke berust op eigenaardigheden van vers en versbouw, vers- en strophensoorten zelf.
In plaats daarvan, doorloopt schr. de letterkundige genres, slingert daarbij meestal zijn letterkundige banbliksems, en voegt
er dan ten, slotte wat algemeenheden aan, toe over wat het onderwerp zelf der prijsvraag is. Zoo valt hij nog voortduren,d in herhaling, of heeft hij niets verder te vermelden dan de algemeenheden, die hij reeds verkondigd had.
Een indeeling naar den inhoud is daarom niet a priori te
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verwerpen, voornamelijk wanner met verschil van inhoud, van
letterkundig soort, ook verschil van vers en metriek samengaat.
Zelfs zou ik nog met de pier gevolgde indeeling vrede kunnen
hebben, had schr. dan ook voor elke door hem behan,delde letterkundige soort eenigszins synthetisch, en wat meer dan oppervlakkig, de daarbij gebruikelijke verschillende versvormen besproken.
Dit is echter niet het geval.
Schr. is blijkbaar de meening toegedaan dat het sop de kool niet
waard is : met die paar algemeenheden is alles gezegd ; « verder
onderzoek, zoo luidt het voortdurend, zal Loch niets opleveren » ;
al het overige is larie. Men kan begrijpen, dac iemand die meening
zou toegedaan zijn ; maar dat men ze dan ten minste bewijze !
Nu maakt schr. den indruk, dat hij wel stout en stellig beweert,
maar dat zijn beweringen niets antlers zijn dan onmacht om
eenig onderscheid of eigenaardigheid waar to nemen.
Er staan trouwens in de verhandeling stoute en verbluffende
beweringen genoeg. Van meet af wordt verklaard dat de vraag der
academie geen zin heeft, daar er in de vijftiende- en zestiendeeeuwsche, in geheel de middeleeuwsche poezie van geen metriek
spraak zou kunnen zijn, alleen maar van versificatie. Verder zou
geheel de middelnederlandsche kunst, van de dertiende eeuw
af tot aan de renaissance, louter rijmelarij moeten heeten : er
zou geen enkel waarachtig dichter onder al die rijmelaars zijn.
Men kan slechts medelijden hebben met iemand, wiens letterkundige smaak zoo weinig, of zoo eenzijdig ontwikkeld is. Niemand vindt bij hem genade : niet alleen niet de dichters van de
eerste of de zevende Bliscap, maar niet eens de dichter van
Elckerlyc of van Beatrys, niet eens Maerlant ; noch zelfs Willem
die Madoc maecte, noch Hadewijch, al vermeldt hij deze nergens.
Men vermoedt echter, dat andere dan aesthetische motieven
bij zulke oordeelvelling den doorslag geven. Bij de bespreking
dan van de afzonderlijke werken wordt men telkens opnieuw
geeergerd door den aanmatigenden toon waarop alles, zonder
meer, wordt afgebroken en apodictisch uitspraak geveld : al
moet naast de meeste dier beweringen een groot vraag- of zelfs
uitroepingsteeken gezet, of terdege onderscheid gemaakt worden ;
al blijven de uiteenzettingen dikwijls bij zulke algemeenheden,
dat mer er geen vat op krijgen kan.
De lijst dier verkeerde of onnauwkeurigc beweringen door den
eersten verslaggever opgemaakt zou nog aanzienlijk kunnen
aangevuld worden, vooral wanneer daarin ook toevallige terloops
gemaakte opmerkingen, werden opgenomen, als waar het Stabat
Mater, uit de dertiende eeuw, een dier vroeg-latijnsche kerk-
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gezangen wordt genoemd, naar welk voorbeeld de allitereerende
poezie tot rijmende zou geworden zijn ; en dergelijke vergissingen
meer.
Schr. wijst er op dat hij zelistandig, niet aan de hand van
anderen, zijn onderzoek heeft ingesteld. Ja, persoonlijk zijn zijne
opvattingen en beweringen genoeg ; hij heeft inderdaad weinig
rekening gehouden met wat anderen hebben gezegd ; van bibliographie is nergens spraak, al citeert hij wel een,s toevallig een of
an der uitgave ; dat hij ooit een wetenschappelijk werk over germaansche, of duitsche versleer (Saran, b. v. of Heusler) zou hebben geraadpleegd, blijkt nergens. Maar misschien verkondigen
die geleerden wat iedereen al lang wist en is die geleerdheid maar
waterchocolade.
Schr. zal dan ook begrijpen dat de academie een zoo persoonlijk werk niet met Naar gezag dekken kan.
Derde verslag : heer Prof. Dr. L.

SCHARP1%.

De beide vorige verslaggevers toonen aan, hoe oppervlakkig
het ingezonden werk de eigenlijke vraag : de techniek van het:
vers, bij onze dichters uit de vijffierde en de zestiende eeuw,
of en toe behandelt, en overigens allerlei, soms gewaagde, beschouwingen ten beste geeft over letterkun.dige genres, en letterkundige
waarde of onwaarde van onze oude schrijvers ; ook wel van die
vOOr het bepaalde tijdperk. Ik kan, dus niet anders dan me aansluiten bij de meening van de hh. Willems en Van Mierlo : het
werk misc, inderdaad de noodige verdienste om bekroond to
kunnen worden.

Drie Ascetische schrijvers der
Troonpriorij, JAN STORM (t 1488),
JACOB ROECX (t 1527)
en CORNELIS BELLENS (t 1573)
DOOR

FLORIS PR

IMS,

Archivaris der stad Antwerpen,
Brief wisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

De jongste Ruisbroekvieringen hebben de belangstelling
weder opgeroepen voor de kennis en de studie der oude ascetische literatuur waarvan de eremijt van Groenendaal den
grondslag legde.
Van drie van zijn geestelijke zonen, alien behoorend tot
hetzelfde s godshuis », wenschen we hier te laten hooren het
eigen literaire geluid, als een echo gewekt door den jubel om
den stichter.
Groenendaal heeft ettelijke huizen van moderne devotie,
zoo voor vrouwen als voor mannen, in Brabant en in Vlaanderen
tot het aanzijn geroepen. Zoo deed ook in het Noorden, schier
gelijktijdig, de stichting van Windesheim ; en in 1412 zouden
de twee groepen zich vereenigen. Kort daarop, in 1411, is te
Grobbendonk (kanton Herentals, arrondissement Turnhout)
de priorij gesticht geworden van de XV vreugden van Onze
Lieve Vrouw ten Throon, kortheidshalve Marientroon of Ten
Troon geheeten, die onmiddellijk gesteld werd onder het gezag
van het generaal kapittel der geestelijke vereeniging, en waar
dezelfde moderne devotie de verdienstelijke schrijvers zou
verwekken, die we hier willen doen kennen.
Zoo min deze schrijvers als de nadere omstandigheden
waarin zij leefden,werden tot hiertoe ernstig bestudeerd. Aileen
de catalogus door VAN DEN GHEYN, van de handschriften der
Koninklijk Bibliotheek, leerde sermonen kennen van Jan Storm
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met het goede gevolg dat Dom Ursmer Berliere in de Biographie
Nationale (1), ons een Jean Storm catalogeert als een Nederlandschen kanselredenaar en schrijver, waarvan echter niemand
de teksten bleek gelezen te hebben. De twee anderen waarover
wij het hier hebben willen, waren heelemaal in de vergetelheid
sinds de XVI e eeuw.
Dat deze en andere schrijvers der Troonpriorij zoo weinig
bekend geraakten, is licht te begrijpen wanneer men de geschiedenis kent van den ondergang van het huis. In de buurt van
Herentals gelegen, welke stad een strategisch punt van belang
werd in het begin van den opstand der Staten tegen Spanje,
was de priorij aan vele krijgsweeen blootgesteld. Nadat, op
3o Januari 1578, de kerk was afgebrand en men de volgende
weken aan tal van geweldenarijen en plunderingen was overgeleverd geweest, had prior Jan Latomus het voorzichtig gevonden
de rampspoedige plaats te verlaten tot er betere tijden zouden
aanbreken. De heer van Grobbendonk, Gaspar Schetz, schonk
gereedelijk de toelating de nog gespaarde meuhelen, waarbij
ook de librye of bibliotheek, over te brengen binnen zijn kasteel,
dat slechts een kwart ours van de priorij verwijclerd was. Maar
op 8 Maart 1579 is nu ook dit kasteel geplunderd geworden,
en in den brand opgegaan met alles wat het inhield. De rijke
kunstverzamelingen, de munten en manuscripten, met zooveel
zorg en kennis bijeengebracht door heer Gaspar Schetz, werden
er, samen met den letterenschat van de Troonpriorij, vernield.
Indien we thans in staat zijn toch nog jets te doen heropleven van hetgeen deze stichting eenmaal voortbracht, dan
is het dank zij het archief dat door de Troonbroeders was in
veiligheid gesteld in hun refugiehuis of herberg binnen bier,
en dat ons voor een groot gedeelte is bewaard gebleven, en dank
de copijen die er van de bedoelde schriften bestonden in de
door Troonbroeders geregeerde zustershuizen. Een eerste plaats
onder deze bekleedt het huis van Jericho, te Brussel, waarmede
we nader zullen moeten kennis maken. Ook zijn er enkele schriften
van onze auteurs gedrukt geraakt. Wellicht is er ook nog heel
wat meer te ontdekken dan we tot hiertoe mochten vinden :
deze onze studie is ten andere gansch in het bijzonder bier meegedeeld opdat de verspreiding van het bekende moge aanleiding
zijn tot nieuwe opsporingen en ontdekkingen.

(1) Biographie nationale, XXIV, col. 92-93.
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1. JAN STORM.
Op den catalogus der geprofeste kanunniken van den Troon
verschijnt in 1447, onder prior Petrus van den Scilde, de naam
van frater Johannes Storm, nit Brussel. (1)
Daar niemand beneden de i8 jaren mocht worden geprofest,
moet onze frater geboren zijn rond 1429 of vroeger. Waar wij
weten dat hij overleed in i488, mogen we wel zijn geboortedatum rond 1425 plaatsen.
Jan Storm wordt na korten tijd procurator en komt tot de
waardigheid van prior van den Troon in 1454 hij verwisselt
dit ambt in 1457 met dat van rector van het huis van Jericho,
te Brussel, waar hij in 1488 zal overlijden.
Uit het Troonarchief dat in de XVIII e eeuw ter beschikking
stond van den prior van St-Martensdaal Jacob-Thomas Bosmans,
heeft deze een Chronicon Throno-Martinianum opgemaakt dat
thans berust op het bisdom te Brugge en dat ons ter benuttiging werd uitgeleend. In dit chronicon nu vinden we volgende
biographische nota :
« Professio vicesima : Johannes Storm Bruxellensis,
qui non solum valde industrius in rei familiaris gubernatione
fuit, sed et insignis in pingendo artifex, ex eo genere quos
illuminatores seu iloratores vocant. Majorum nostrorum
relatione fertur, eum aliquem libellum artis lenociniis
exornatum transmisisse romano pontifici a quo donatus
fuit canonicatus Antwerpiensis, quod, cum ceteris canonicis
displiceret, ipsum retinere noluit, sed ipsis cessit ».
Ook nog in een anderen catalogus van den Troon, thans
hewaard te Brussel op het rijksarchief (2) vinden we Jan Storm
aangegeven als een kunstige schilder-verluchter en een « oeconomus dexterrimus ». Nu weten we dat er op den Troon een werkhuis van verluchters geweest is, en we kunnen ettelijke boeken
vernoemen die uit Tongerloo naar den Troon werden gebracht
om aldaar verlucht te worden (3). We mogen daar echter niet
langer bij stil blijven. Aileen willen we toch even aanteekenen
(I) Een Jan Storm van Brussel, onderscheidde zich in 1386 bij het
beleg van Grave (Henn en Wauters, Histoive de Bruxelles, I, 141). Een
Peeter Storm, van Antwerpen, is ingeschreven in de St-Lucasgilde en komt
voor in de Liggeven op de jaren 1503-1512 en 1535, een Christiaan Storm
in 1524 (intrede in de Gilde), een Hendrik Storm in 1538-1540.
(2) Archives ecclesiastiques du Brabant, n r 15017.
(3) Zie W. VAN SPII,BEECK, De abdzj van Tongerloo, blz. 32o.
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dat meerdere schilders van den naam Storm, te Brussel en te
Antwerpen in de XV e en de XVI e eeuw voorkomen. Omtrent
hun verwantschap met onzen prior van den Troon kunnen
we echter niets meedeelen (1).
Dat Jan Storm « oeconomus dexterrimus » wordt geheeten,
wijst waarschijnlijk op de functie van procurator die hij op den
Troon moet vervuld hebben eer hij tot prior werd verkozen.
Opmerkelijk is het wel dat zijn literarische arbeid tot hiertoe
niet vermeld werd. Het is blijkbaar ook niet op den Troon zelf
dat hij zich daar heeft op toegelegd. De jaren 1447-1457 zijn
jaren geweest van kunst en huishoudelijk beleid. De periode
echter die nu volgen zal, wordt er eene van ijvervolle prediking
en ascetische beschouwing.
Dit voert ons naar Jericho, te Brussel.
In de XIIl e eeuw werd te Brussel een huis gesticht van
Witte Zusters van de orde van St-Victor. Het was toen de tijd
der « Victorinnen ». Dat waren toen de c nonnen » bij uitstek,
tegenover de begij nen, de gasthuiszusters, de derde-ordezusters
en anderen die den titel van nonnen niet uit den volksmond
verkrijgen konden. Ook te Antwerpen zullen in deze zelfde
periode Victorinnen worden bijgeroepen (2). Het huis te Brussel
heet Porta Coeli.
Maar in de XVe eeuw doorleeft het kloosterwezen een crisis.
De gewoonte heeft geleidelijk zooveel afgesleten van het kloosterlijk-strenge dat en de leeke wereld en de ijverigste kloosterlingen zelve er zich aan ergeren. En als criterium van ernst
en gestrengheid gold weldra voor de buitenwereld de clausuur
en het celregieni. Vooral de zusterskloosters moesten naar dien
zin worden hervormd. Een drossaard van Brabant als ridder
Aert van Crayenhem die 0. L. V. Besloten Hof te Herentals
en de Troonpriorij op zijn eigen goed sticht, een hertog Philips
de Goede en zijn vrouw Isabella van Portugal en menige anderen
in de hoogere leeke wereld van Brabant, zullen zich inspannen
voor die hervorming.
Daar zouden onze zusters Victorinnen ook moeten aan
gelooven. Hoe verre hun kloosterwezen verloopen was, hebben
we niet achterzocht. In ieder geval, de hertog wilde het veranderd hebben.
En nu zullen de nieuwe Groenendaalsche of Windesheimsche
huizen der moderne devotie herhaaldelijk in hun buurt een
(I) Zie de tafel van de Liggeren der St-Lucasgilde.
(2) Lie onze Geschiedenls van Antwerpen.
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begin van vrouwenhospitium verwekken, dat tot een nieuw
klooster kan aanleiding geven. Te Herentals verliet men het
begijnhof om in de buurt van den Troon te komen wonen. En
te Sevenborre, in het woud van Zonien, was er een groep godvruchtige vrouwen die zich vereenigd hadden in een naburige
woonst die Ter Cleivsen heette. Maar Ter Cluysen brandde af, en
de zusters vluchtten naar Brussel waar ze de hulp inriepen
van den hertog Philips de Goede.
Het einde was dat de zusters van Ter Cluysen werden ondergebracht in het huis der Witte Zusters, hetwelk van regel en van
naam veranderde en dat niets meer van het oude regiem bewaarde
dan de jaargetijden en kerkelijke verplichtingen, die niet versterven konden.
Voortaan heet het hier « Ter Rose geplant in Jericho, tonser
Vrouwen ».
De zusters zouden den Augustijner regel nakomen zooals
hij door de Windesheimers werd opgevat en hunne incorporatie
verkrijgen binnen de congregatie van Windesheim.
Het kapittel generaal van Windesheim moest dan bepalen
welk mannenklooster het nieuw aangesloten huis zou voorzien
van rector en socius. Voor het nieuw besloten klooster van
Jericho scheen geen priorij daar beter voor geschikt dan die
van den Troon. Deze toch kende zelf het strenge slot. Ze hing
rechtstreeks af van het kapittel generaal en de geest die er
heerschte was nog steeds uitmuntend.
Als « commissaris » komt naar Jericho de prior van den
Troon Arnout van Achterhout, in 1454.
Als prior op den Troon wordt deze opgevolgd door jan Storm.
En wanneer Arnout van Achterhout te Jericho overlijdt
in 1457, nog vooraleer de hervorming terdege heeft voet gevat,
is het weder de prior van den Troon zelf, ditmaal Jan Storm,
die te Brussel commissaris wordt, namens Windesheim, en
weld ra rector.
Meteen hegint de arbeid van Jan Storm als kanselredenaarDe prediking was binnen de Windesheimer priorijen zelf, niet
bijzonder geschat noch veelvuldig beoefend. Maar waar men de
functie van rector opnam in een zusterklooster werd bet een
voorname taak.
Toen Jan Storm te Jericho toekwam was de eigenlijke
« incorporatio », die in Brie achtereenvolgende kapittels van
Windesheim moest worden goedgekeurd, nog niet verkregen.
Zijn titel is nog niet die van rector. Hij heet er commissaris.
Weldra beet men hem en commissaris en rector. We mochten
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van hem in het Rijksarchief te Brussel (I) een snort kronijkje
terugvinden dat hij tijdens enkele jaren van zijn verblijf te
Jericho gehouden heeft (2). Hij teekent er in op welke jaargetijden het klooster verplicht is te houden, hoe de verkiezingen
der priorin verloopen, welke bouwwerken men heeft verricht, enz.
Te noteeren voor de geschiedenis zijner sermonen is hieruit
het volgende :
« Anno 1465, 20 Novembris, altera die sancte Elisabeth,
fuit absoluta ab officio Aleydis de Raesvelt, priorissa,
mediante resignatione quam fecit in manus conventus,
presentibus prioribus de Bethleem et de Throno ac ex
parte domini ordinarii, domino Petro de Spira, ejusdem
domini secretario presente. Deinde, altera die, 21 Novembris,
concorditer electa est in priorissam, dilecta filia mea spiritualis Maria de Pee, filia naturalis domini Arnoldi de Pee,
militis, et habuit una cum voce mea quae fuit prima, 31
voces.... »
Het is aan deze Maria de Pee dat we het eerste bundel
sermonen van Jan Storm te danken hebben .
Er zijn ons namelijk twee bundels sermonen van hem
bewaard, beide op de Koninklijke bibliotheek te Brussel (3).
Het eerste bundel (n r 1996) zet in, na de inhoudstafel, met
volgende verklaring :
« Hier beghint die prologe op die navolghende sermoenen die welke onse eerweerdige pater her Jan Storm hevet
ghepredict in onsen cloestere te Jhericho, doen hi ons cornmissarijs ende rector tsamen was, welke sermoenen onse
werdige mater doen sij noch in den staet der prelaturen
niet en was, aensiende den swaren last ende arbeit desselven
eerbaren vaders, crech minne ende devocie dese sermoenen
te bescriven, opdat den arbeit des predicaers inder ewiger
glorien met nyewen loene vergouden worde, soe dicke als
yemens devocie beweeght wert, wt aenhoerne oft selve te
studeerne dese sermoene. Laet ons getrouwelijc bidden
voer onsen eerwerdigen pater die den arbeit heeft ghedaen
in der predicacien, ende voer onser ghemijnder mater die
den arbeit heeft ghedaen om dit te bescriven ».

(r) Archives ecclesiastiques du Brabant, nr 12572.
(2) Het begint in 1465.
(3) Catalogus VAN DEN GHEYN, III Ascetisme, n rs 1996 en 1997.
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Bij het woord mater is hier een verzendingsteeken,verwijzend
naar een toevoeging in den rand van de bladzijde. Deze toevoeging die van denzelfden tijd als het overige moet dagteekenen,
te oordeelen naar geschrift en inkt, luidt als volgt :
(Mater) « suster Marie van Pee. God wil haer geven
sinen ewegen vree ».
De vermelding nu in de kronijk van Jericho van de verkiezing dezer zuster tot priorin in 1465 geeft ons een vasten datum
voor de periode van deze sermonen : toen zuster Maria van Pee
nog niet in den staat der prelatuur was. Dat valt dus tusschen
1457, datum waarop Storm te Jericho verscheen, en 1465.
Maar in den proloog die nu volgt wordt gezegd dat
« in dit navolghende boec (zijn vergaderd) veel collacien die in onsen godshuyse gepredict sij n binnen vi j f j aren
van eenen weerdigen priester die ons commissarijs was,
ende biechtvader bi ons stont, niet alsoe te verstaen hi en
beef ter binnen desen tide ende voer dese jaren voerseit
al veel meer gepredict dan ick et wt oft of ghescreven hebbe ».
Dit bundel behelst 36 sermonen van Jan Storm. Op f 0 296
luidt het :
« Hier ynden die sermoenen ons eerweerdeghen paters
welke is van velen een weynich vergadert hebbe tot mijns
selfs orbore ende der gheendere dier in believen sal te studeren. Ende sij waren volscreven int jaer ons Heren 1466
op sinte Laureis des gloriosen marteleers dach voor vespere. »
Hierop volgen nog 8 sermonen van verschillenden waarvan
we het eerste nog hebben op te teekenen :
« dat heeft ghepredict onse eerste pater, een eerwerdich
ende devoet vader gheheeten her Godevaert Kemp, onder
den welken ons convent eerst ghesloten wert ten love Gods. !
Maar zooals verluidt zijn deze sermoenen opgeteekend door
de toehoorende zuster. Ze klaagt in den proloog dat zij alles niet
van woord te woord heeft kunnen onthouden. We zullen dus
wel gedeeltelijk zoo niet hare gedachten, dan toch haren stijl
aan deze teksten hebben, alhoewel, waar zij zegt te hebben
« uit- of afgeschreven » het vermoeden naar voren komt, dat
zij ook handschrift van den predikant heeft benuttigd.
Gelukkiglijk hebben we beter materiaal aan het tweede
bundel, om het talent van Jan Storm en zijn stijl te leeren kennen.
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Dit boek (nr 1997) is klaarblijkelijk de voortzetting van de
eerste sermoenenverzameling, maar in andere voorwaarden.
Het is geschreven na de dood van jan Storm. En in den prologus
luidt het :
« Ic hebse (nl. de sermoenen) alleene vergadert eens
deels ende oec des meesten deels vuyt rollen, brieven ende
ouden quaternen ghescreven metter ant des selven predicaers, ende die andere syn wtghecopieert van een sijnre
gheestelijker dochter ende religioeser suster ons cloesters
van Jericho, met name suster Barbara Cuyermans die in.
den Heer ghestorven, voertijds mijn meesteresse van scrijven gheweest is. »
Degene die dit schrijft heet zich op het einde van het boek
suster Janne Colijns, en geeft nogmaals den datum aan waarop
ze aan dit boek begon, — 18 Januari 1507 (1508) — evenals
den datum waarop zij het boek eindigen kon : 9 Mei van hetzelfde jaar.
Het boek bevat nu 42 sermonen van Jan Storm en hierop
volgen een paar brieven van geestelijken inhoud, van denzelfden
predikant. En de inhoudstafel kondigt aan ten slotte :
« Item van der duegt ende weldaet des selven eerweerdighen paters Storm, die alle dese sermoenen ghepredict
oft ghescreven heef t ».
Maar dit stuk ontbreekt.
De sermonen in deze verzameling vervat dragen meestal
een datum. Ze dagteekenen voor het grootste part uit de jaren
1468-1470 en wijzen aldus uit dat we hier als een voortzetting
hebben van de eerste verzameling die tot 1467 liep.
Het weze ons toegelaten om den schrijftrant en den gewonen gedachtengang van Jan Storm te doen kennen, uit den
overvloed der voorhanden teksten een drietal betrekkelijk korte
citaten te geven.
Het sermoen op sint Maria Magdalena draagt volgende
rubriek : « Een scoen sermoen dat welke ons ghelaten heeft
onse erweerdeghe pater Storm, met sijns selfs hant van woerde
te woerde ghescreven ». Om deze aanhaling die ons verzekert
omtrent het auteurschap, geven we er hier de eerste plaats aan.
« Maer God heeft veelder menschen sunden gheopenbaert die welke hij als Clare lichten ende ghesterte heeft
ghevesticht in den hemel tot eenen exemple der penitentien.
Ic segghe dat God van bemelrike sint Marien Magdalenen
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heeft gheset als eenen boghe in den wolken, tot teekene
der versoeninghen tusschen hem ende die sundaers, op
dat wt lien boghe moeghen gescoten werden in der herten
der gheender die penitencie doen, zalighe stralen ende
ghescutten des rouwen ende der minnen. Nae der natueren
te spreken eenen reghenboghe die Yris gheheeten wort,
die court wter wederslaghen der sonnen ende wt eender
voechter wolken. Magdalena was wel een vochtighe wolke,
doen se die voeten ons Heeren bespraeyde met haeren
tranen. Ende was oec van den raven der zonnen wederslaghen
ende geraect, dats metter gracien Gods ontsteken, wantse die
coutheit der scemten verwinnende, al ontfunct metten
berouwe haerder sunden, toende wat sij was, want sij in
der stat een sundersse was, opdat se soude moeghen werden
dueghdelijc ghesont, ende suver van sunden dies sij niet
en was. In desen boghe was een vierighe hitte, overmidts
die crachtigheit haerder minnen, ende daer was hemelsche
vochticheit bij den wtstorttene der sueter tranen, waer bij
onse lieve here desen boghe gheset heeft tot eenen teeckene
der versoeninghen, ende tot eender hopen der ghenaden,
ghelijc hij doer den propheet Ozee seet : « Dabo vobis
vallem Nachor ad aperiendam spem ». Ic sal u gheven
die valleye van Nachor totter openinghen van troeste.... »
Ziehier een tweede citaat. Het is genomen uit Jans sermoon
op den feestdag van 0. L. V. Boodschap. We verkiezen dit uititreksel omdat het ons zoo typisch onzen Troonbroeder doet
kennen als middeleeuwer, die bekend is met de getal- en ordebespiegelingen waar deze tijd in berustte.
« Is dan een woert, hoe Gabriel sprack tot Marien, dat
Christus voerganghere, te weten Johannes Baptista was
ontfanghen van Elysabethen ende dat het in die seste maent
was van haerer dracht daer bij ghemerct wort dat onse
salicheit begonste in der sester euwen, in welker die hoeglie
drievuldigheit ghenuct hadde onser allindicheit te ontfermen (I). Eer wij dan voertgaen, is hier te merkene dat
ghetal van sessen is van groeter mysterien. Want Christus
is ontfaen in die seste eeuwe omdat bij hem volmaect soude
werden alle dinghen. Item hij es ontfaen in die seste cyclade
dat es int seste dusentste jaer, welc ghetal es een ynde van
alien ghetalen, ende Christus es dat ynde ende wterste(1) Schrijver bedoelt de « Septem aetates mundi ».
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van alien creatueren, want hi es alpha ende omega, beghinsel
ende ynde van alien ghescapenen dinghen, soe in Apocalypse staet, tbeghinsel daer sij fonteynlijc wtvloeyen,
dynde daer sij behoerlijc toevloeyen. Item hij es ontfaen
in die seste ferie dat es tvrijdaeghs, want in dien daghe
was die mensche yerst ghemaect ende soe behoerdet doen
hij verloeren was dat hij bij Christum hermaect soude
werden. Ende bi aventueren, om dat alle dinghen vereenighen louden ende op een dienen, soe mach hij oec ter sester
uren ontfanghen sijn want te dier uren was hij ghepassijt,
ghelijc oec ter selver uren die mensche sondichde, opdat
alsoe na eenderhande betamelijcheyt te dier uren in die
welke Heva bedroeghen was van den drivel, Maria gheboetscapt ende gheleert soude werden van den ynghel... »
Uit het sermoen van den passiezondag van 1468 (1469 n. s.)
nemen we ons derde en laatste citaat. Het verduidelijkt ons
eenerzijds Jans predicatiemethode, anderzijds ook zijn psychologisch doorzicht.
(( Eamus et nos et moriainur pro eo. Mijn wtvercorne
kinderen, want als nu naect dat lijden Christi, soe leit ons

moeder die heylighe kerke ons dat selve lijden ende doot
Christi voere. Hebbe daerom tot mijnre themen ghenomen,
dat woert dat S. Thomas sprack alsoe Johannes bescrijft
in sinen elfsten capittelen, aldus luydende in onser tale :
Laet ons gaen en laet ons mede sterven metten Heere.
Ghelijc wij sien als een mechtich coninc een toerneerspel
beroept, pleghet hi sijn heer te ghereyden ende al dat ten
toernoye hoert, hem doen te proeven, opdat in den strij de
bij onweetentheit die const niet en worde belet tverwinnen der zeeghzaligher victorie, in deser manieren ons
moeder die heylighe kerke, merkende den aencomenden
strijt haer conincs, vermaent ons te bereiden om den strijt
ons conincs met in te gane. Dats dat wij metten here selen
sterven leeren.... Wij moeten oec alle sterven in den vleesche,
maer dat en es hier nyet ghemeynt sterven metten here,
sonder wij moeten levende in den vleesche, metten here
sterven in den gheeste. Is dan te wetene doen Christus
began te wandelen den wech des liidens, in welken wij hem
als ghetrouwe discipelen navolghen selen, soe Beet Johannes :
(( Egressus Jesus trans torrentem Cedron », Ic segghe ons
here Jesus Christus, ewelijc ghehenedijt, gaende totten
strijde onser salichelt, is wt overgaender minnen in seven
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is hij doergheghaen dat rivierken Cedron, ten tweeste is
hij ghevanghen, ten derde ghebonden, ten vierde ghegeeselt,
ten vijfde gecroent, ten seste ghecruyst, ten sevenste ghestorven ....
In den yersten dan om over te scepen oft te doerwaden
Cedron, dit ghesciet wanneer wij die laghen des viants
overtreden met verstnadenissen, want vele daer wij over
te lij den hebben is gheleghen int believen der verganckelijker dinghen ende gheerne selent wij overlijden want
voerwaer bedrieglijcheit leet int ynde....

2. JACOB ROECX.
Met Jan Storm waren we nu minder op den Troon dan te
Jericho ; als kanselredenaar ook vertegenwoordigt hij minder
de traditie der Windesheimer huizen.
Nader tot deze komen we met onzen stillen Troonbroeder
Jacob Roecx.
Ziehier de lofspraak die Bosmans opgeteekend heeft in zijn
Chronicon Throno-martinianum, blz. 247.
q (Sub reverendo patre Godefrido Busschers professus :)
Jacobus Roecx ex Bergis : non facile j udicatui fuerit, vir
hic fuerit sanctior, studiosior, aut in colendo hortos, et
sylvas plantando laboriosior, quae tria sic simul miscebat
ut aeternum nomen et singulis meruerit ; theologiam thaulericam ita complexus erat, et imbiberat, ut de interna
illa contemplatione aliquot piissimos libellos, — quorum
unus aut alter impressus est, alli apud amicos perierunt, —
vernacula lingua conscripserit. Obiit non plane grandaevus,
7 Augusti 1527. ))
In den catalogus prolessorum canonicorum vinden we dat
Jacob Roecx zijn professie deed op den Troon in 1506, en de
datum van zijn overlijden aangegeven door Bosmans, vinden
we hier bevestigd.
Van Jacob Roecx mochten we tot hiertoe geen handschrift
terugvinden. Maar dank zij het museum Plantin-Moretus, en
de belezenheid van zijn conservator, kunnen we toch den zoo
verlokkelijken tekst van Bosmans toelichten in belangrijke
mate. Wij vonden twee gedrukte werken van Roecx, beide gedrukt echter lang na zijn dood, rond het midden der XVI e eeuw.
Bosmans' nota omtrent de handschriften die verspreid waren
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« apud amicos » legt dit verschijnsel best uit. Het is niet de
Troonpriorij die zich met den druk heeft gelast. In het algemeen
stond het kapittel generaal van Windesheim weigerig tegenover
het drukken van schriften. Het is langs vriendenhanden om dat
de tekst bij een drukker aanlandde.
In Februari 1545 verschijnt te Antwerpen, van de pers
van Symon Cock, een boek getiteld : «Den Wiingaert ier Sielen,
daer in een mensche vinden ende plucken sal die voile soete
druyve der incarnacien Christi, inden tijt der gracien, ende
aendencken sal hoe dieselve wtgheperst, verdort ende verdroocht
is in den tijt zijnre bitter passien, op dat hi versoenen sonde
den thoren zijns vaders, so hij seit door den propheet : « die
persse heb is alleen ghetreden ende van den velcken en is gheen
man met mij ». (I)
Zooals men bemerken zal, blijft de naam des schrijvers
hier onvernoemd. Maar de keerzijde van het titelblad voert
volgende hoofding die als een tweede titel lijkt voor geheel
het boek .
« Een devote oeffeninghe met devote oracien, daer
hem een mensche mach leeren exerciteren in die beneficien

Gods, ende bisonder der incarnacien ende passien. Ghemaect
bi broeder Jacob R oecx, regulier. »
Klaarbliikelijk is deze titel, en waarschijnlijk ook de eerste
geschreven geworden niet door Jacob Roecx zelf, die nog naar
oude gewoonte zijn schrift zonder hoofding heeft gelaten, maar
door den lateren uitgever. Nu heeft die uitgever zich een methodischer geheel voorgesteld dan Roecx had geleverd. In der werkelijkheid, gaat schier geheel het boek over de passie van den
God-mensch, en het tweeluik incarnacie-passie is er lastig in
terug te vinden. Het zijn al passie-gebeden en overwegingen,
enkele eerste bladzijden uitgezonderd : Immers die passieoratien worden ingeleid door een « ghebet op dye incarnacie
ende leven Christi Jesu ».
Om een gedachte te geven van den stijl en den eigen aard
van Jacob Roecx deelen we hier het eerste gedeelte der beschouwing op het zesde kruiswoord : « This al vervult », mede.
« Hierna. als Christus desen dranc gesmaect hadde, so
heeft hi dat seste woort gesproken : « This al vervult !.
Dat is : in zijn passie zijn vervult alle die figueren, prophetien,

(I) Exemplaar in museum Plantin-Moretus A, 4352.
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scriftueren, misterien, sacrificien, beloften etc, die van
hem ghepropheteert ende ghescreven waren. Dit is die
warachtighe sone Gods, wien die hemelsche vader een groot
avontmaal bereyt heeft in zijn eeuwige rijcke. Ende hi
heeft sinen knecht, dat is die menschelijke ende knechtelike
nature Christi, wtgesonden om die genoode te roepen ter
maeltijt. Christus, na der menscheyt, en heeft niet alleen
een knecht geweest, mer een knecht der knechten, ende
hi heeft ons 33 jaer lanc met grooten arbeyt ende tribulacien seer ootmoedelijc gedient, die seit door Jheremiam
den propheet : « Israel, ghi hebt mi doen dienen in u sonden »
Christus heeft al sijn leven lanc seer neerstelic ghearbeyt,
om alle menschen te roepen tot desen avontmaal, met
predicatien, met miraculen, van deen plaets in dander
roepende ende condigende dat het rijcke der hemelen haest
nakende is, ende dat hem een yeghelijc daer toe bereyden
soude. Ende si en hebben niet willen cornen. Dat hoorende
de vader ende die heere des huys heeft sinen knecht geseit :
« dwinct se in te comen opdat mijn huys vervult worde ».
So heeft dese knecht in hem gedacht : « hoe sal ic dese
menschen properlijck ende sonder ghewelt connen ghedwinghen om te comen, dat die wederspannicheit verdruct
worde ende dat den vrien wille nochtans sijn recht behoude? Want dwinge ic hem met yseren banden, breidelen
ende slagen om te comen, so heb ick eenen ezel, niet eenen
mensche. Daer om heeft hi in hem selven gheseit : « Ick
aenmercke die conditie der menschen, dat hi is een soete
lief like creatuere, daerom ick sal hem sulcke liefde bewisen,
die alle sijn verstant te boven sal gaen, ja die niet meerder
en mocht sijn. Ist dat die mensche dese wil aenmercken,
hi sal hem so in deser minnen banden gevangen vinden,
dat hi die hitte deser bernerder liefde niet en sal connen
gevlien. Ende hi sal gedwongen worden om hem geheelijc
tot God te keeren, ende God weder te beminnen. Want
waer dat hi hem keert allesins sullen hem ontmoeten die
groote weldaden, die ongrondige goetheyt, ende die alderwonderlijcste liefde Gods. Ende den eysch om deser lief den
te antwoorden sal soo groot sijn, ende so sterckelijc hem
voortdriven, dat hijs niet en sal connen wederstaen, ende
hi sal voelen dat hij soetelijc gedwongen wort om te volghen ».
Dit voldaan hebbende, so heeft dese ghetrouwe ende wise
knecht Jesus Christus gheseyt tot sinen heer ende vader :
« Tis al volbracht. Ick heb u werck voldaen, dat ghi mi

-- 276 -

hadt bevolen. Wat mocht ick meer doen dan is heb gedaen?
Ic en heb niet een ledeken, het en is vermoeyt ende ontstelt
van arbeyden ende pinen, mijn aders sijn verdroocht, mijn
bloet is wtghestort, mijn merch is verteert, mijn keel is
heesch van roepen... »
Aan origineele vondsten van lien aard, op het nochtans
zoo druk om- en overploegde terrein der passiebeschouwingen.
ontbreekt het niet in dit boek.
Maar toch nog origineeler dunkt ons zijn ander boek waarvan
we hier den volledigen titel geven
« Een vierich boecxken, ghenaemt Den Gheestelicken
Steen, dats Cristus, wt den welcken een mensch zijn herte
mach wonderlic ende lichtelic ontsteken in die liefde Gods.
« Ghemaeckt van eenen devoten ende geestelicken
heere der ordenen van den regulieren wt den Throone,
ghenaemt Broeder Jacob Roecx ».
Verscheen « den Wijngaert der Sielen », in 1545, « den
gheestelijken steen » werd door Symon Cock die ook het eerste
boek had gedrukt, in 1556 ter pers gelegd (i).
Van deze eerste uitgave is er een exemplaar op de Hoogeschoolbibliotheek te Gent ; we hebben er ook een herdruk van,
dagteekenend van 1576-1577 (gedrukt te Gent, bij de Weduwe
van Pieter de Clerck, ten koste van Guilliam van Parys, boekverkooper te Antwerpen) (2).
Men herinnere zich dat de schrijver dezer boeken reeds in
1527 was overleden. Wie heeft er voor het uitgeven zijner schriften
gezorgd?
De « geestelijken steen » heeft een proloog die niet van
Roecx maar van den uitgever is. Er wordt in bemerkt dat menige
Bingen door de tijdsomstandigheden van aard veranderen,
waarbij ook de « leeringen den eenen tijd goed en stichtelijk
zijn en in tijden van ketterijen suspect en onvruchtbaar ». Alzoo
was het voorhanden boekje gemaakt lang eer Marten Luther
zijn venijn gestrooid had, en het was goed en zonder perijkel
om lezen, maar thans schijnen sommige passagien van dit boek
te tendeeren om niet te eeren de heiligen Gods, hetwelk nochtans
geenszins de meening des schrijvers is, — of om de gratie te
miskennen, of, elders, om ze te overschatten. Het boek is nage-

(1) Het privilegie is van 19 Mei 1556.
(2) Exemplaar in museum Plantin-Moretus A, 4413.
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zien geworden door meester Petrus Curtius, van Leuven, en is
goedgekeurd.
Jacob Roecx zelf heeft geen proloog of inleiding tot zijn
werk geschreven. Evenmin zal hij er een plan of een verdeeling
toe gemaakt hebben. Tenauwernood is het verdeeld in kapittels,
— die echter zonder verdere hoof ding blijven.
Jacob Roecx heeft de liefde tot den Zaligmaker om ter
meest willen aanvuren. Daarom heet ook zijn werk « een vierich
boecxken ». Ook zijn « \ ijngaert » met de passie-meditation
was een « vierich boecxken », maar in het tweede werk treedt de
bedoeling nog sterker naar voren.
Roecx overweegt den tekst van het Hooglied : « Korn,
mijn duif, in de gaten der steenrots, in de holten van den muur ».
Deze figuur nit het Oude Testament wordt verklaard door het
woord uit het Nieuwe : « Petra autem erat Christus » d.i. Christus
is de steen ; en waar het nu gaat in het Oude Testament om een
« steen », daar is Christus te verstaan. De gaten der steenrots
zijn de wonden Christi, de « caverna maceriae » is de wonde
in het Hart. Het geeft den schrijver gelegenheid tot wondere
bespiegelingen bij dewelke hij weleens tot een lyrischen toon komt.
Ziehier het voornaamste gedeelte van het eerste kapittel :
« Het is nu eenen periculeusen tijt, want die heel
werelt is gestelt in quaetheden ende boosheden, ende des
menschen leven en is niet dan eenen strijd ende temptatie
opter aerden. Want alle ons weghen heeft de vij ant overspreyt met die stricken des doots, overal vlieghen zijn
vierighe ghescutten, daer hij dat fenijn des doots mede
tot ons schiet. Dye vijant aerbeit om onse alder dierbaerste
scat te stelen, dat is van onsen gheloove ende betrauwen
dat wij an God hebben. 1VIij dunct dat nu de schriftuere
wort vervult die van den vijant is gheschreven die seit : « Hij
sal den vloet opsuypen ende hij en sal hem niet verwonderen, want hij sal noch even dorstich zijn. Ende hij heeft
betrauwen dat die Jordane noch heel in sinen mont zal
vloeien (I) ». Wat verstaen wi bij dese Jordane in welke
Johannes doopte ende Naaman is ghesuuvert van zijn
lazerie, dan dat doopsel? Dit is dan gheseit, dat die vyant
hoept noch die kersten menschen die in die wateren des
doopsels zijn ghewasschen, weder met zonden te besmetten,
ende in zij nen mont te slicken ende te verslinden.
Bondigheidshalve laten we hier en verder enkele uitwijdingen weg.

-- 27S -

Waer sullen wi in so grooten anxt, vreese, noot ende
perikelen vlien? Dese plaetse sal ons God thoonen, ist dat
wi met gheheelder herten ende met grooter betrouwen
tot hem roepen. Want hij en laet niemant onvertroost die
hem met betrouwen aenroepen. Hy heeft Loth een plaetse
ghewesen daer hij ghesalveert soude sijn. Hij heeft Noe
in die arcke doen gaen. Hij heeft zijn volck Israel ghesalveert in die roode zee. Ende hi sal, die in hem betrouwen
ende in haren noot tot hem vlien, ooc een seker vrye plaetse
thoonen daer si van die macht des duyvels zullen bescermt
zijn, daer si van alle conturbatien der menschen zullen
verberght zijn, daer si vredelic, salichlyck ende soetelijc
sullen rusten. Tot deser plaetsen noot hij alle gheloovighe
menschen seggende : « Coemt, mij n vriendinne, mij n bruyt,
mij n duyve, in die gaten des steens ».
Paulus seyt : « Christus is den steen daer die heilighe
kercke is op ghesticht, ende hi is dat fundament daer dat
Kersten gheloove op is ghebout. »....
Ist dan dat Cristus den steen is, so sijn die gaten des
steens zijn heylighe open wonden. Hier noodt hij alle gheloovighe Godminnende sielen in te comen, want het is hem
een groote genuechte ende weelde te sijn bi die kinderen
der menschen. Och wat soete woort is dit voor een mensche
die cleynmoedich is, die bevreest is, ende gheperst van herten,
ende en weet niet waer dat hi hem keeren sal, dat hem
terstont so goede refugie wort ghewesen, waer hi zal beschermt zijn van alle turbatie der vijanden, daer hij vinden
sal al wat sijn herte mach begheeren.
Die mensche is door die sonde ende gramscap gheworpen
wten paradise, maer dye Sone Gods is met bermherticheden
beruert over den mensche, ende heeft syn zonden ende
misdaet op hem ghenomen ende heeft daer ghenoech voor
ghedaen, ende heeft ons alle gader in die gratie gherestitueert, daer wi wt ghevallen waren. Ende opdat die mensche
dit vastelijc ghelooven soude, so wort hem een plaetse
ghegheven, terwijle dat hi noch in der aerden moet peregrineren, die de glorie ende wellusticheyt des aertsche paradijs
te boven gaet, dat sijn die heylighe leden ende open wonden
sijns Heeren ende salichmakers Jhesu Christi. Want hoe
mach hem yemant beclaghen dat hi volcomelijc niet en is
verlost, omdat hij int paradijs niet weder en is, als hi in
sinen God is, ende God in hem? Daer God is, daer is dat
paradijs ende den hemel, ende die in God is, die en is niet
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alleen in den hemel, mer den hemel is in hem, ende hij is
selve eenen gheestelicken hemel ende godlijcken throon,
daer God in rust ende regneert. Dit tuyght God self segghende : « Dat rijck Gods is in u ». Daarom, laet nu Cherubim
met eenen geloyende ende omdrayende sweerde dat aertsche
paradijs verwaren, mij is een veel excellenter paradijs
gheopent daer mijn God mi in noot te comen, zegghende :
« Comt mijn vriendinne, mijn duyve, in die gaten des
steens ».... Nu wort den wachter des paradijs niet geboden :
« siet wel toe dat die mensche niet en ete van den boom
des levens, ende dat hi in der eeuwicheyt leve ». Maer ons
wert nu van Christo Jesu dye vrucht des levens gheboden
te eten, die seyt : « Ic ben dat broot des levens ; die dit
broot eet, die sal eewelic leven ».

3. CORNELIUS BELLENS.
Onze Troontrilogie wordt volledigd door broeder Cornelius
Bellens van Ouwen.
De parochie van Ouwen, thans Grobbendonk, binnen
dewelke de Troonpriorij was gelegen, heeft slechts een harer
kinderen zien kanunnik worden in het plaatselijke klooster, onzen
Cornelius Bellens.
In den catalogus van den Troon staat de professie van Bellens
ingeschreven op het jaar 1557 en het obituarium vermeldt zijn
flood in 1573 (I). In het Chronicon van Bosmans staat echter
18 April 1579.
Zoo min als voor broeder Jacob Roecx, is hem eenige functie
buiten het klooster ten deel gevallen.
Nu bewaarde men in het klooster te Jericho, — dat zooals
gezegd sinds 1454 onder het beheer stond van Grobbendonksche
rectoren — een handschrift uit de XVI e eeuw, waarvan de
omslag reeds verkondigde :
Dit es den Pater Noster van Pater Bellens.
Thans hoort dit boek toe aan de Koninklijke Bibliotheek
te Brussel, en in den catalogus der handschriften door VAN DEN

(1) Arch. eccles. du Brabant, nr 1501-7.
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en met de vermelding : « Bellens, Opera ».
Inderdaad bevat het boek nog meer dan den reeds vermelden
« pater noster » van pater Bellens, maar voorzeker mag niet al
het overige als van pater Bellens aanzien worden, noch onder
zijn naam geklasseerd.
We komen daar straks op terug.
Op het verso van het schutblad lezen we :

« Item desen pater noster heeft ghemaect, ghescreven
ende ons ghegheven die eerwerdeghe pater Bellens, ter
beden van suster van Limborch. Een weerdich varier van
onser ordenen. Bidt ghetrouwelijc voer sijn ziele. » (I)
Wij hebben dus hieraan de bevestiging dat we geen pater
Bellens buiten de orde van Windesheimers moeten zoeken. En
vermits er te Jericho geen andere Windesheimers kwamen buiten
die van den Troon, — afgezien van de prioren die op de verkiezingen moesten getuigen zijn, — verzekeren wij ons dat de
schrijver van den « pater noster » wel de broeder Bellens is, die
in dezen tijd leeft op den Troon.
We meenen zelfs dat we de woorden « heeft ghescreven »
op het schutblad letterlijk moeten begrijpen, en dat het schrift
zelve van de hand van Bellens is, waarbij dan de versierde letter D
op folio 3 ons wel een staaltje geeft van den aard der verluchting
die men op den Troon uitvoerde.
Op den omslag wordt de tekst van het schutblad bevestigd.
We ontdekken er volgenden tekst op :
Pater Bellens
heeft dit boeck
ghegheven inhoudende
den pater noster
ende een tractaet op
qui habitat dat sanctus
Bernardus ghemaect
heeft.
De schrijver heeft als proloog « eene aensprake totten
persone die ghebeden hadde yet ghescreven te hebben opten
pater noster. » Pater Bellens had zulk werk beloofd, en het
lang uitgesteld. Maar nu is hij om zijn « onvoorzienige belofte »
(1) P. VAN DEN GHEYN las p. van Limborch. Het is zonder twijfel
s. van Limborch.
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gemaand geworden, en dadelijk heeft hij er werk van gemaakt.
Het boek is echter tamelijk groot geworden :
« Ic vermane u nochtans, als ghijt selt sien dat is u
sende, ende ghij vint dat meerdere es dan ghij verwachtet,
dat ghij u niet te seere en verblidet, als van grooten rijkdomme. Want eene cleene somme maect eenen grooten
hoop in silveren oft in coperen payemente, ende maect wel
grooten clanc, maer sij en maect gheene groote rijcheit.
Alsoe seldijt oec verstaen in deser saken ».
Hierop begint het « tractaetken op ons Heeren ghebet ».
Het omvat niet minder dan 41 kapitteltjes.
De « aensprake » van den pater noster en elk der zeven
« vragen » geven aanleiding tot vele en nog al ver uiteenloopende
beschouwingen.
Aldus bij het « Adveniat regnum tuum » krijgen we een
kapittel over « drierhande Toone des eewichs levens ».
En het volgende kapittel is betiteld : « Van der croonen
die men heel aureola. »
Bij het « fiat voluntas tua » voelen we de theologische
bekommernissen des tijds. Hier geeft de schrijver een geleerde
uiteenzetting : » in wat manieren die menschelike werken verdienlij c sij n ».
En hierop volgen een aantal kapittels die het over de genade
hebben. Zeer duidelij k is het hier dat we te doen hebben met
iemand die zich op godsgeleerdheid heeft toegelegd.
Bij het « panem nostrum quotidianum » krijgen we niet
minder dan 9 kapittels. Het gaat er vooral in over de « bereetscape » met dewelke men « dat heilighe sacrament ontfaen moet ».
Hieraan heeft de schrijver blijkbaar de meeste zorg en vlijt
besteed. De « exempelen » die hier zijn ingelascht geworden,
voeren ons naar een ietwat ouderen tijd terug.
Bij het « dimitte nobis debita nostra » vindt hij gelegenheid
om in den breede uit te weiden over biecht en penitentie. Er
spreekt een pastoreele zorg uit.
Niet minder van beteekenis voor den tijd is de ontwikkeling
die gegeven wordt aan het « Ne nos inducas in tentationem ».
Opvolgentlijk luiden de titels :
« Hoe wij tempteerlijc sijn.
« Pat niement sonder temptatien op eertrijc leven en
mach.
« Dat hem niement verwonderen en sal al vint hij meer
temtatien na sine hekeeringhe dan Baer te voren.
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« Dat wij niet begheeren en selen sonder temptacien
te levene, want sij den mensche seer orboerlijc sijn.
« Noch hoe verdienlijc dat es jeghen temptacien vechten
ende van andere orboerlicheiden der temptacien ».
Ziehier nu een tekst van dezen schrij ver die ons typisch
voorkwam voor zijn stijl, zoowel als voor zijn bepaald Kempische
taal, en voor zijn theologische belezenheid en gedachten.

Van den tweesten beden dat es adveniat regnum tuum, ende van
driehande Toone des eewichs levees.
« Alsoe yore gheseit es, tgoet dat ons salich makers
mach, dat es dat rijke Gods, bij den rijke Gods verstaende
alle tgene daer die eeweghe salicheit in gheleghen es, ende
dat tot der eewegher hemelscher salicheit behoort, als den
weseliken oft substanciliken loon die gheleghen es in dat
godlijke wesen claerlike te sieve, vierichlike te minnene,
ende vaste te houdene, ende te ghebrukene, ende eewelike
versekert te sine, dat nimmermeer te verliesene, int weicke
die eeweghe salicheit principaellike ghelegen es, ende sonder
dwelke die menschelij ke edele siele nimmermeer tevreden
en can ghesijn, al hadde sijt al te haren wille dat in hemelrike
ende in eertrijke es, want hare behoefticheit es alsulc dat
sij nummermeer versaedt noch ghepayt en can ghewerden,
dan metten scoonsten ende besten, dat es sij en hebbe ende
besitte met sekerheiden dat alderupperste ende hoochste
goet, alsoe dat alle hare crachten daer met vervult ende
doergoten sijn van den welken die prophete seit : « Ouid
enim michi est in coelo » (ende voert metten naesten verskene). Wat es mij in den hemel of to wat begheert van u
opter eerde, mijn vleesch ende mijn herte sijn ghefaelgeert ? God es mijns herten ende God is mijn deel in der
eewicheit. »
Dat soetelike bijbracht was (sic), in dien dat men seit dat
de heere Jesus Christus seide tot eender heiligher sielen :
« Siele, mij ghelieft wel dijn leven, alsoe dat ic dij eene
croene wil gheven ». Ende de siele antweerdde ende seide :
« Gheeft eenen anderen dine croene, dij selve wil ic te Toone ».
Ende daeromme seit sinte Augustij n : « 0 heere, ghij hebt
ons ghemaect tot dij, ende ons herte es altoes ongherust
tot dat het ruste in dij ». Het es te lanc hier te verhalene
wat alle de heilighe leeraers hier of segghen, het es vele
lichter te ghecrighene, dan volcomelijc vyt te sprekene.

- 283 -

Ten tweesten es daer de g4orie van der tweester stolen,
dat es van den gheglorificeerden lichame die de leeraers
heeten den medesubstanciliken loon. Als de arme snoode
licham voer den arbeit van sinen ghetruwen dienste, dien
hij der sielen ghedaen heeft, ter eeren van Gode ghepurgeert sal werden, ende verlost van deser sterflicheit, grofheit,
swaerheit ende donckerheit, ende van alder quetselicheit
ende pij nlicheit, daer de siele nu ter tijt alsoe mede beswaert
ende belet es, dat sij dicwile ghedwonghen wert wt te
roepene met sinte Pauwelse ende te segghene : « Ic, onsalech
mensche, wie sal mij verlossen van den lichame deser doot?
ende verheven sal werden ende verciert met den hooghen
hemelschen ghiften, dat es onquetselijke ghesondicheit,
onbelettelijke subtijlhelt, onbegripelike lichtheit, ende snelheit, ende onvutsprekelike claerheit, met welker verchieringghen van desen viere ghiften hij sal hebben bequaemheit
om in den hemel te woenene, die nu metten beesten opter
eerden moet woenen, als van der eertscher materien ghemaect, ende sal dan der sielen alsoe volcomelijc onderdanich sij n, dat hij haer gheen last oft hinder en sal sijn
alsoe hij nu es, noch gheen beletsel van harer glorien maer
ene verchieringhe ende een ornament. Want alsoo sinte
Augustijn seit, dan sal de siele yerst hebben volmaecte
volcomenheit harer naturen, als sij haren lichame met
sulker bequaemheit sal weder hebben, daer hare natuerlijke
begheerte altoes toe draecht ende sonder denwelken sij
alle die uterste volcomenheit van haren gloriosen state
niet en can ghehebben.
Ende voert, ten derden male, den toevallenden loen, die
eenen yegeliken sal werden gegeven voer eeneghe sonderlinghe verdienlike wercken, na die menichvuldighe ghiften
der gratien, die de heilighe gheest in deser tijt eenen yegeliken
deelt alsoet hem ghelieft, alsoe sinte Pauwelse seit, want
alsoe men hier op eertrijke niet vinden en sonde twee menschen al even ghelijc van aensichte, sij en hebben yet daer
men se met onderkennen mach, alsoe heeft oec eenyegelic
eneghe sonderlinghe gratien hier in der tijt, ende daer
omme oec eneghe sonderlinghe verchieringhe van toevallenden loen in der glorien, ende daer omme singet die heileghe kerke metter waerheit van eenen iegheliken confessore : « Non est inventus similis illi », « het en es niement
vonden sij ns ghelij c, die de wet des alderoversten ghehouden heeft ».
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toevallenden loen drie staten van menschen, dat sij n martelaren, leeraren ende maechden, die boven die ghemeene
guldene croone die alle goede menschen verdient hebben,
met victorien jeghen den viant, jeghen dat vleesch ende
jeghen die werelt, noch eene andere croone ghewonnen
hebben die men heettet aureola, dat es een gulden croonken
boven die croone, die sij verdient hebben met vytnemender
victorien die sij ghecreghen hebben van den drie voorseiden
vianden bij den alderhoochsten wercken van den drie
crachten der sielen, want dat alderhoochste were der redeliker cracht es predicatie ende openbare leeringhe der
waerheit, metter Welker die leeraers ghecrighen die alderhoochste victorie van den viant als sij niet alleene in hen
selven den viant en verwinnen, maer oec in anderen menschen die sij wt sinen handen trecken.
Dat allerhoochste were der begheerliker cracht es Gode
alleene met alder herten minnen, ende om sine minne alle
contrarie minne versmaden, metten welken die maechden
ghecrighen die alderhoochste victorie van den vleesche als
sij de reinicheit houden in den hoochsten graet, dat es
maechdelike suverheit. Ende al eest dat andere goede
menschen oec dat vleesch verwinnen, de alderhoochste
victorie es nochtan nummermeer verwonnen te werdene,
dat alleene den maechden toebehoort.
Dat alderhoochste were der grammeliker oft opsteyghender cracht, es de doot niet tontsiene, want Bier cracht
hoert toe groote ende hooghe dinghen stoutelijc ende onvervaerlijc te aengripene, metten welken de martelaren ghecrighen die alderhoochste victorie van der weerelt, als sij
om Gods wille de doot liden, want de doot es dat aldervervaerlijcste dat de persecutie van der weerelt den goeden
menschen can ghedoen ende aldus gherechte martelaren
die de doot des lichamen om Gods wille liden, die hen van
quaden menschen aenghedaen Wert, om dat sij dat kersten
gheloeve, de rechtverdicheit, de waerheit oft oec de reynicheit willen bescudden, ende maechden Gods die oec met
anderen doechden verchiert sij n alsoet behoort, ende leeraers
der godliker waerheit die hare leeringhe te goeder meeninghen metten werken van doechdeliken levene confirmeren,
die verwinnen ende ontfaen die croone aureola, boven den
ghemeenen loon des eewichs levens, Baer sij mede verchiert
werden niet alleene in der sielen, maer oec in den lichame,
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want die croone moet verdient sijn niet alleene metten
goeden wille in der sielen maer oec metten werke in den
lichame.
Dit es dan altemale dat rijke Gods, dat rijke der hemelen,
dat salich leven, dat hays Gods daer vele woeninghen inne
sij n, dat es menegherhande onderscheed van Toone, die
daer elc ontfaet na sine verdienste die hij hier vercreghen
heeft met hulpen der gratien die hem de Heere verleent
heeft, van welken Toone sinte Pauwels seit : « Noch oeghe en
heeft ghesien, noch oore en heeft ghehoort, noch het en es
opgheclommen in eenichs menschen herte dat God sij nen
minnaren bereidt heeft ». Ende op eene andere plaetse :
« Want is wane, seit hij, dat alle dat liden van deser tijt
niet werdich en es der toecomender glorien die in ons vertoent sal werden ». Ende dit aensach wel met diepen
ghemercke, de ghene die daer aldus of scrijft in Horologio
Sapientie (I) : « De hoocheit van den eewegher glorien gaet
alle dat tijtlike ende verganclike liden alsoe verre te boven,
dat een voersienich, ernstich aenmerker liever soude verkiesen menich j aer in een vierich gloeyende fornays te
bernene, dan te verliesene den alderminsten loen van den
eeweghen levene, want den arbeit heeft een einde ende den
loon en heeft gheen einde.
Hier merctij wel, ghij lieve gheminde, dat wel van
noode es, eer men hier omme bidden sal, dat men te voren
segghe : « Pater noster qui es in coelis » om therte daer
merle te verheffene tot ghemerke van soe hoegher saken,
alsoe boven gheseit es.
Ende bier omme bidden wi in de tweeste bede als wij
segghen : « Adveniat regnum tuum. »
We laten het over aan meer bevoegden de taal te beoordeelen en de letterkundige waarde te bepalen van deze schrij vers.
Ons was het er om te doen, ze te doen kennen en aldus den weg
te openen voor verdere studien. Maar wat men ook besluite
omtrent hun litteraire of philologische beteekenis, het blijven
in ieder geval historische getuigen van hooge gehalte voor het
geestelijke verleden van ons yolk ; en in de galerij der Windesheimsche personaliteiten treden ze alle drie, in het vervolg,
voor Zuid-Nederland althans genoegzaam op den voorgrond
om nadere studien en verdere bekendmaking van hun schriften,
wenschelijk te achten.
(1) Suso.

De Beteekenis van de van Eyck's.
Bij de 500e Verjaring van de Inhuldiging van
« Het Lam Gods »
DOOR

Prof. LEO VAN PUYVELDE,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

« Versu sexta Mai vos collocat acta tueri ». Door dit jaarschrift, dat hij , nu juist vijf eeuwen geleden, schilderde op het
raam van « Het Lam Gods », noodigde Jan van Eyck de menigte
uit tot bezichtiging, op 6 Mei 1432, van dit meesterwerk dat,
te oordeelen naar het aloude opschrift, door zijn broeder Huibrecht ondernomen was en door hemzelf was voltooid.
Een gevoel van rechtmatige fierheid gaf hem dit j aarschrift
in. Deze groote schilder van de eerste Vlaamsche Renaissance
was zeer ingenomen met zij n personnaliteit — hij onderteekende
verscheidene van zij n werken — en hij was bewust van zijn.
waarde : hij moest ervan overtuigd wezen dat dit groote veelluik alles te boven ging wat de schilderkunst tot dan toe had
voortgebracht. En licht stel ik mij voor, dat de meester
wist hoezeer de Vlaamsche burgers verlangden dit bewonderde
werk in triomf te dragen van de kunstwerkplaats naar de kerk,
evenals de bevolking van Sienna de « Maesta » van Duccio
processie-gewijs overbracht van de woning van den artist naar
de kathedraal.
Dezen trots van Jan van Eyck over dit schilderij hebben
de Vlamingen bewaard door de eeuwen heen. Kent men een
meer aangrijpende hulde aan een artist dan deze welke men
aan Huibrecht van Eyck bracht, een eeuw na zijn flood? Toen
men in 1533 de krochtkapel moest vergrooten, waar hij begraven
lag beneden het meesterwerk, werd hij ontgraven en het been
van zij n rechterarm hing men op, vlak over zij n schilderij,
als een relikwie van den kunstenaar, ter vereering voor alle
bewonderaars.
Twee eeuwen na de verheffing van de polyptiek, in 1604,
weet de eerste geschiedschrijver van onze schilderschool, Carel
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van Mander, ons mee te deelen dat bij de zeldzame opening van
het schilderij, de toeloop buitengewoon groot was : « Alwaer dan
soo grooten ghedrangh was, datmen qualijck mocht bij comers :
want de Capelle daer dit te sien was, den heelen dagh vol
was van allerley volck. Hier sagh men Schilders, jongh en
oudt, en alle Const-beminders omtrent swermen, even gelijckmen
des Somers den Byen, en Vliegen nae de soeticheyt siet om
den Vijgh, oft Razijn-korven hangen, en schermen. »
En nu nog, vijfhonderd jaar na de onthulling van « Het
Lam Gods », hechten wij eraan, ons te begeven naar de Vijdtkapel van Sint-Baafs te Gent, de plaats zelve waar het schilderij
voor het eerst werd opgesteld, en daar, in de stilte die daalt
van de hooge gewelven, het meesterwerk op ons te laten inwerken.
War helpen de schoonheid van den plastischen vorm en de
kracht van het zuiver gebleven koloriet, om ons te doordringen
met de geestelijke beteekenis en de innige aandoening, die uitgaan van dit meesterwerk, de grootste glorie van Vlaanderen.
Onze bewondering heeft het echter noodig, gevestigd te
worden op het volledig begrij pen van het onderwerp en van de
kunstwaarde van dit meesterwerk.
*
* *

Het onderwerp bezit een wonderbare ruimheid. Men herhaalt nog steeds dat dit werk de afbeelding is van een tekst
uit de Apocalypsis van sint Jan, waarin verhaald wordt van
een groote menigte menschen uit alle rassen, alle geslachten
en alle volkeren, staande voor den troon Gods in het aanschijn
van het Lam : « Post haec vidi turbam magnam, quam dinumerare nemo poterat : ex omnibus gentibus et tribus et populis,
stantes ante thronum Dei in conspectu Agni » (Apoc. kap. VII).
Een verhaal uit de Gulden Legende bracht een uitbreiding van
dezen tekst : de beschrijving van een Broom, waarin heele groepen van gelukzaligen verschij nen om lof te brengen aan den
« Koning der koningen », gezeten op een troon, tusschen Maria
en Johannes en engelen. Geleerden en kunstliefhebbers hebben,
met evenveel spitsvondigheid als uitvoerigheid, deze teksten
en tal van andere godgeleerde en liturgische teksten besproken,
om er de bronnen in op te sporen van dit overweldigend werk,
deze « Divina Commedia » van de Vlaamsche Kunst.
Men praat maar door over teksten. Men vergeet echter den
geest. Laten wij het werk zelf tot ons spreken. Het spreekt
duidelijk genoeg, op zijn wijze. Want in het brein van de schep-
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pers van dit kunstwerk is het thema, uit de kunsttraditie gedeeltelijk overgenomen en verder opgegeven door boekengeleerden,
zich gaan uitbreiden tot een zeer ruim onderwerp.
Nadat wij lang stilgehouden hebben bij de uiteenzettingen
van de theologen en de kunstgeleerden, zijn wij, in alien eenvoud van den geest, gaan staan voor het werk zelf ; en zijn
duidelijke vormen hebben ons het volgende leeren verstaan.
Deze kunstrijke creatie geeft een samenvattende voorstelling van de verlossing van het menschdom door Christus, verlossing waarvan ze tegelijk de oorzaken, de medewerkers en de
uitslagen voorstelt.
Het menschdom, geroepen tot een gelukstaat zonder einde,
had zich eigenmachtig van zijn Schepper afgekeerd. De redding
kon slechts bereikt worden door de menschwording van een
God, die zich zou slachtofferen als een onschuldig lam. God de
Zoon werd mensch en zijn flood was de losprijs van het menschdom. Wanner nu de tij den vervuld zij n, komen alle menschen
van goeden wil, die tot de zaligheid geroepen zijn, de goddelijke
Drievuldigheid loven voor de volbrachte bevrijding. Zij loven
God den Vader, bovenaan voorgesteld in al zijn glorie ; God den
Zoon, het slachtoffer, vertegenwoordigd door het lain ; God den.
Heiligen Geest, verbeeld door een duif, die de verbinding uitmaakt tusschen de beide andere goddelijke personen. Zij loven
God den Vader, die de verlossing Wilde, om zijn macht en goedheid ; God den Zoon, die het menschdom vrijkocht door zijn
bloed, om zijn slachtoffering ; God den Heiligen Geest, die de
verlossing mogelijk maakte, om zijn lief de.
De beide stervelingen, die het innigst inedewerkten tot
de verlossing van het menschdom, ontvangen hun deel van
den lof. Het zijn de Heilige Maagd, moeder van Jezus, en sint
Jan de Boetgezant, voorlooper van Christus.
Naast de engelenscharen, die deel nemen aan het lofconcert,
worden mede voorgesteld Adam en Eva, die door de zonde, door
de « gelukkige fout », het verlossingswerk veroorzaakten : zij
staan bhier berouwhebbend en deemoedig.
Het middenpaneel en de birmenzijde van de onderste luiken
dragen de voornaamste gebeurtenis : in een paradijs op een
hernieuwde wereld treedt het menschdom op, naar Christus,
het boetelam. Te midden, op een altaar, staat het Lam, waarvan
het bloed stroomt in den offerkelk. Onderaan is de fontein,
zinnebeeld van de heiligmakende genade, die de menschen helpt
en steunt, en die tot bron heeft de oneindige verdiensten van het
goddelijk slachtoffer, Christus.
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Uit de vier windstreken komen groepen van gelukzaligen ;
zij die geloofden en zij die vertrouwen hadden, zij die schouwden
en zij die handelden, zij die streden voor de gerechtigheid en zij
die gerechtigheid spraken.
Links op den voorgrond, de groep van hen, die van goeden
wil waren in hun geloof : de Joodsche profeten met hun open
boeken, en, in grootsche gestalten, de heidenen, die rechtzinnig
waren in hun natuurlijk godsgeloof. Zij zijn uitgedost met kleurige pijen en vreemdsoortige hoofddeksels. Hun gelaten dragen
de trekken van de meest verscheidene rassen. .
Rechts, de menigte van hen, die openbaarlijk getuigenis
aflegden van hun geloof in de kerk van Christus : de ruwe
apostels, de pausen, de bisschoppen, de priesters in plechtig
roode gewaden, en achteraan de geloovige leeken.
Op den achtergrond komen uit mirte- en oranjeboschjes
twee gesloten groepen, links de mannen en rechts de vrouwen,
die hun bloed vergoten voor het geloof in Christus : zij dragen
den martelaarspalm.
De stoet van hen, die God loven en danken, breidt zich uit
op de luiken. De opschriften van Jan van Eyck op de ramen
geven hun identificatie.
Links rukken de Strij ders van Christus vooruit door een
rotsvallei. Zij houden hun paarden in, bij het zicht van het Lam,
waarvoor zij gestreden hebben. De rechtschapen Rechters volgen
door een landschap van bij ons, beplant met sparren, beuken en
vruchtboomen.
Rechts treedt vooruit de groep der ruwe Pelgrims, achter
hun patroon, den heiligen Christophorus ; zij komen uit verre
landen, waar de ronde pijnboomen, de cypressen en de palmboomen wassen. Achter hen schrijdt de menigte der Eremijten ;
deze trekken langs rotsen heen, en hun starende blikken gaan
niet naar de paarlen, waarmee de grond bestrooid ligt.
Wanneer de luiken dichtsluiten over de middenpaneelen,
ziet men wat het verlossingswerk voorafging. Bovenaan, in
kleine vakken, de figuratie van hen, die de menschwording van
Christus voorspelden : de Joodsche profeten Zacharias en Micheas
en de heidensche sybillen van Cume et Erythrea. Over de heele
breedte van de luiken, to midden, de Boodschap van den Engel
aan Maria : de aanvang van het verlossingswerk. Op het oogenblik, waarop de Engel aan de' Heilige Maagd meldt dat de Christus
uit haar zal geboren worden en waarop Maria antwoordt :
« Ziehier de dienstmaagd des Heeren », daalt de Heilige Geest
over haar neer onder de gedaante van een duif, en de mensch-
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wording van een God geschiedt, Op het onderdeel van de luiken
staan de portretten van Joos Vijdt en Isabella Borluut, die het
veelluik aan de kerk schonken, en de beelden van sint Jan den
Evangelist en sint Jan den Boetgezant, de beide vroegere patronen
dezer kerk.
*
* *

De scheppingskracht van het kunstgenie heeft aldus een
heerlijke ruimheid en een vollen geestrijken zin gegeven aan het
thema, ontleend aan de iconographische traditie en aan de kerkelijke geschriften : de tijden van de oneindige gelukzaligheid
van het menschdom zijn aangebroken ; zij vangen aan met een
hulde- en dankbetooning aan de goddelijke Drievuldigheid
voor de verlossing van het menschdom. Een overweldigend
groote conceptie.
Maar het kwam er ook op aan, deze ruime opvatting van het
onderwerp om te zetten in plastische vormen, die indrukwekkend
genoeg zouden zijn om de grootheid van deze opvatting bevattelijk te maken, en om ons te doordringen met de aandoening,
die ervan kan uitgaan.
De volheid van den stijl ondersteunt de grootheid van de
opvatting. Deze volheid spreekt zich uit in de vormen- en
kleuren- samenstelling van de figuren en van het geheel.
Zeus de figuren van kleineren omvang zijn vormen, waarvan
de omlijning breed gehouden is en die gedragen worden door de
verzadigde tonaliteiten der lokale kleuren. Maar wat een nog
nobeler dracht werd verleend aan de hemelsche personages in
het bovenste register ! Men heeft gemeend het onderscheid in
afmetingen tusschen deze personages en die van het benedenregister te mogen verklaren als het gevolg van de schepping
door twee verschillende artisten, Huibrecht en Jan van Eyck.
Waarom het zooverre zoeken? Hij, die de heele voorstelling
composeerde, heeft gewoonweg de gebruikelijke samenstelling van de altaartafels gevolgd. Tat van oude retabels vertoonen dezelfde compositie : een lage predella — « Het Lam
Gods » had er een, die verdween ten gevolge van een onhandige
restauratie — een middendeel, en een bovenregister met grootere
figuren. Op « Het Lam Gods » zijn de grootere figuren van het
bovenste gedeelte, eerder decoratief behandeld : zij moesten,
op een of stand en in een donkere kapel, goed zichtbaar blijven.
Zij zijn echter veel meer dan decoratief monumentaal. De van
yck's hebben grootheid kunnen leggen in het samenbrengen
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van hun vormen en plannen en in het harmonieeren van hun
breede kleurvlakken : rood voor God den Vader, blauw voor de
Heilige Maagd, groen voor sint Jan den Boetgezant, goud voor
de engelen. Samenstelling der vormen en luister der kleuren
bezitten hier hun eigen schoonheid. Zij zijn bovendien een
hulp voor onze verbeelding, bij het oproepen van bovenmenschelijke grootheid. De aangewende symbolen konden niet volstaan :
noch de pauselij ke driekroon, noch de keizerlij ke scepter, noch
het plechtstatig gewaad duiden klaar genoeg het Opperwezen
aan. Men moest deze frontale voorstelling vinden van een man
in de voile kracht van het leveii, dit open gelaat, dit rijk en indrukwekkend koloriet. Voor de figuratie van de Heilige Maagd,
moeder van een God, die een kroon draagt waarin rozen, lelien
en sneeuwklokjes bloeien, moest men bovendien vinden deze
rustige opstelling van de figuur met teedere en soepele vormen,
en deze zachte kleuren, opdat uit de geheele voorstelling de indruk
zou opkomen van een volslagen inwendig geluk. Zoo is het eveneens met de figuur van den Boetgezant. Een gevoel van diepen
ernst ligt over deze kloeke en ingetogen gestalte, met groote
vlakken van zware kleuren opgebouwd, en tusschen den haarbos
en den verwilderden baard, glansen de schouwende blikken
van den visionair.
Deze vormen, geheel nieuw in de kunst van dien tijd, zijn
wel in overeenkomst met het uitzicht van de werkelij kheid.
Maar zij louteren en veredelen de realiteit. De voorstelling van
de engelen is minder gespiritualiseerd. Deze engelen zijn bezorgd om hun bezigheid. De muzikanten spelen met overtuiging
en overluisteren aandachtig de geluiden van hun instrument.
De zangers zingen met spanning : in hun gelaten ziet men zelfs
het onderscheid tusschen de soprano's, die met moeite de koptonen uithalen, en de alto's wier kin loom neerzakt. De rijkdom
van het gulden koloriet moet erbij komen om ons den indruk
to geven dat het hier hemelingen geldt.
Naast de breede en kleurlijke koorkappen der engelen, de
poverheid van de groote Adam en Eva-figuren. Hun volledige
naaktheid, hun gedwongen deemoedige hooding, de monumentale opstelling van hun vastgemodeleerde vormen, maken
van hen indrukwekkende beelden van de wrangheid der zonde
en het geluksgevoel der bevrij ding.
Dit alles geldt evenzeer voor de kleine figuraties als de groote,
de onderdeelen als het geheel. Overal spreekt de vorm een expressieve taal : de rustige ordonnantie van de figuren, de stevige
modeleering die hun volumen vastzet, de individualiseering
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van de personages, en dan ook de logische en synthetische
samenstelling van de onderdeelen en de groepen, die alle opgevat
en geschikt zij n tot samenwerking met het hoof donderwerp :
de lofbetuiging rondom het Verlossingslam. Maar overal ook
ondersteunt het koloriet den aanleg van de voorstelling. De
kleuren, die de voile vormen der figuren veredelen door hun
rijke vlakvulling, dragen eveneens bij tot de eenheid van de
geheele compositie. Zij komen tot evenwicht door de overeenkomst van hun toonwaarden. Zij beantwoorden elkaar in de
klare helderheid van een stillen droom, die over het geheel
verspreid ligt. En de harmonie in de tonen en schakeeringen
der verzadigde kleuren helpt, meer nog dan de symetrische
compositie, om van dit schilderij met 252 personages, een
zeer samenhoudend en overzichtelijk werk te maken.
De innerlijke kunstwaarde van « Het Lam Gods » dringt
zichzelf op, aan de meest eenvoudige als aan de meest geleerde
geesten. Voor dit kunstwerk is men er zich van bewust, te staan
voor een van deze werken, waarin de menschelijke geest op de
hoogste bereikbare toppen is geraakt. In dit werk liggen samen
al de bestanddeelen, die de volledige esthetische aandoening
verwekken. Ons verstand omvat de groote opvattingen over
het lot van het geheele menschdom, over de betrekkingen van
den mensch met de bovennatuurlijke wereld. Onze verbeelding
wordt gelokt door de weelde van de voorstelling van deze ideeen
in vormen, die door de zintuigen kunnen waargenomen worden.
Ons gevoel ondergaat de indrukken van eerbied, ingetogenheid,
aandoening, die uitgaan van de figuratie. Daarbij voegt zich
nog het zintuigelijk genoegen, dat ons verschaft wordt door het
zien van dit werk : de lokale kleuren schetteren een feestf anf are,
en de zachte overgangstonen verwekken een welluidende muziek ;
wij volgen met de blikken het evenwichtig rhythme in de indeeling en samenstelling der massa's en plannen ; en de welgeslaagde
weergave van het leven en van de dingen uit de werkelij kheid
verleent de afwisseling en de beweging, die noodig zij n opdat
het werk ooze blikken zou blijven bekoren. En is het dan al
te gewaagd dit schilderij van de van Eyck's te beschouwen
als een volledige en rijpe vrucht van het verstand, de verbeelding, het gevoel en de ambachtelijke vaardigheid?
Dit werk, geschapen door twee kunstenaars uit het kleine
Vlaanderen, is een werk geworden, dat alle volkeren met welgevallen aanschouwen. Dit werk, dat de strekkingen van een
overgangstij dperk weergeeft — bovennatuurlijke en realistische
strekkingen — is tot een werk gegroeid, dat spreekt tot de men-
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die fijngeestig genoeg zijn om het domein van hun begrij pen
uit te breiden tot verre over den huidigen horizon, verheugen
er zich in, door bemiddeling van de verstands- en gevoelsgolven,
die van dit werk uitgaan, in rechtstreeksche aanraking te komen
met den geest van onze voorouders, die zich hier in schoonheid
heeft geopenbaard.

Dit geldt de innerlijke waarde van het werk der van Eyck's.
Zijn historische belangrijkheid is niet minder groot.
Dit werk is de aanvang van den schilderstijl der moderne
tijden. Nog altij d hebben wij dezelfde visie op de dingen. Alleen
sedert het impressionnisme van onzen tijd is een eenigszins
meer synthetische, minder vaste visie ingevoerd.
De van Eyck's hebben het eerst en voor goed den realistischen zin ingevoerd in de schilderkunst.
Zij hebben dien, in de eerste plaats, gehuldigd in de artistieke
conceptie. De van Eyck's zijn erin geslaagd de meest afgetrokken
opvattingen en de diepste en innigste gevoelens vast te zetten in
rechtstreeksche en oorspronkelijke vormen, geschapen door hun
nieuwe visie op het uitzicht der dingen van de werkelijkheid.
Deze nieuwe kunstvisie staat in rechtstreeksch verband met den
geest van de menschen, die uit de middeleeuwen kwamen. Men
begon toen, in de kunst, meer aandacht te geven aan de belangrijkheid van den mensch ; men ging den mensch om zichzelf
aanschouwen en hem zien in verband met de omgeving ; men
begon de wereld lief te krijgen en de natuur te ontdekken ; men
verleende aandacht aan de kleurwaarden ; men vatte het volumen
der voorwerpen, en kreeg begrip van de ruimte. Dit alles brachten
de van Eyck's op haast triomfantelijke wijze in de vernieuwde
schilderkunst binnen. Het is alsof deze artisten de wereld wilden
veroveren, de wereld geheel in zichzelf wilden opvatten, om
alles naar hun beste vermogen weer glansrijk te herscheppen
met wat verf op een houten bord. Zoo is het te verklaren dat
haast alles bij hen aandoet als een portret, dat bij na elk wezen
door hen wordt geindividualiseerd en verlevendigd. Dit is de
winst van het realisme, definitief door de van Byck's in de kunst
gebracht. Elk wezen wordt beschouwd als een wezen op zichzelf,
en lokt de aandacht van onze oogen en van onzen geest. Elk
mensch heeft zijn eigen bestaan en bezit zijn eigen karakter.
Een zindering van levensvolheid doorloopt zijn lichaam ; de
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huid is gespannen of hangt los, naar gelang den steun van het
beenderstelsel of de spankracht der spieren en zenuwen. De houdingen, nog steeds statistisch, zijn natuurlijk. De nadenkende
geest openbaart zich in de gelaatsuitdrukking. De lippen zijn
vochtig en in den glans der oogen speurt men het schuilende leven
van innerlijke werkzaamheid. Het leven der ziel spreekt zich
uit in het leven van het lichaam. Meer nog. De van Eyck's zijn
de eersten om werkelijk de dingen te zien in de ruimte, en om
in de kunst de atmosfeer te scheppen van de binnenhuizen en de
landschappen. Al deze vormen en al deze uitzichten, die wij
zoo goed uit de werkelijkheid kennen, helpen ons om te vatten
wat de artisten hebben willen mededeelen.
De van Eyck's hebben eveneens den realistischen zin ingehuldigd in de uitvoering. De positieve uitdrukkingskracht van de
schilderwijze dezer meesters raakt bij poozen het wonderbaarlij ke. Hun kunst zet met zekerheid den plastischen vorm vast.
Men krijgt voor hun werk den indruk dat deze artisten, terwijl
zij schilderen, in de vingertoppen die het penseel houden, de
materieele dichtheid, de tilkracht voelen van de dingen, die
zij afbeelden. Omdat zij de natuur liefdevol hebben bekeken.
Omdat zij ze als 't ware herleefd hebben. Omdat zij ook de geheimen van hun ambacht kennen.
Hun ambachtelijk werk was zoo verzorgd en zijn uitdrukkingsvermogen steeg thOzeer boven al wat men in hun tijd verrichtte, dat, een eeuw na hun dood, de eerste kunsthistoricus,
de italiaan Vasairi, geen betere verklaring van hun meesterschap
wist te geven dan door hun de uitvinding van de olieverf toe te
schrij ven. De legende van het eerste aanwenden van de olieverf
door de van Eyck's heeft een taai leven. Ze duurt nog voort.
Alsof de vernieuwing van de kunstconceptie het gevolg kon
wezen van het toepassen van een nieuwe techniek. Het is de
waarde van het genie der van Eyck's al te zeer onderschatten,
wanneer men hun kunstvaardigheid gaat meten met de maat,
welke men toepast op de eenvoudige uitvinders van een technische verbetering. Zij hadden trouwens de olieverf niet uit te
vinden. Deze werd reeds lang aangewend in onze streken, althans
voor de muurschildering. Zij hebben al evenmin olie moeten
gebruiken om de uitslagen te bereiken, waartoe zij gekomen
zijn. Hun schildersrecept was eenvoudig : het chemisch onderzoek van hun kleuren kan het bewijzen evenals het wetenschappelijk onderzoek van de oude teksten, die betrekking hebben
op hun techniek. Zij mengden het wit en den dooier van ei met
het kleurpoeder, en ik meen ook dat zij er een weinig vernis
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bij voegden. Dit mengsel en de goede verzorging van hun werk
waren voldoende om aan hun kleuren deze lichtkracht en dit
duurzaam glanzend uitzicht te verleenen, dat wij nog steeds
bewonderen. Op zichzelf zij n hun verzadigde kleuren een gent
voor de oogen. Men zou zeggen dat zij vervaardigd werden
uit vergruisde en gesmolten edelgesteenten. Er is echter meer.
Zij hebben de vormen aangeduid niet door lij nen en vlakken,
maar veeleer door de geharmoniseerde kleurschakeeringen, en
door deze schakeeringen kregen zij het klaar het licht te laten
spelen rondom de dingen en over het heele schilderij. Het is niet
te betwisten dat de van Eyck's de schilderstechniek verbeterden
doch dit is dan een gevolg van de vernieuwing van hun visie
en van den lust voor een meer rechtstreeksche weergave van
deze vernieuwde, realistische visie.
Hun werk is zoo verbluffend meesterlijk dat het, tot in de
laatste jaren, beschouwd werd als een verschijnsel van gelij ken
aard als een verblindend licht dat door de duisternis breekt.
Doch de kunstgeschiedenis kan geen spontane generatie
aannemen. Het is een wet van de jonge wetenschap der kunstgeschiedenis dat een kunstwerk ondergrondsche vertakkingen
schiet in de kunst, die voorafgaat. Alwie zich de moeite getroost
de noodige studie eraan te wij den, zal vaststellen dat de kunst
der van Eyck's reeds traagzaam aan het werden was in de internationale kunst, die tegen het einde van de 14e eeuw openbloeide
in Frankrij k. Daar werd een krachtdadige kunstactie in het leven
gehouden door de kunstbeschermers van de koninklijke familie
der Valois. In de werkhuizen, die deze onderhielden, en hoofdzakelijk in de ateliers waar de meest verfijnde boekverluchtingen werden geschilderd, kwamen de invloeden samen van
verschillende landen. De gothische Fransche stijl ontving er
wat de kunstenaars van Sienna en Plorentie, aan te prediken
hadden en wat de talrijke artisten uit ooze streken aan ambachten stijlnieuwigheden bijbrachten.
De van Eyck's zij n werkzaam geweest in de werkhuizen van
de miniaturisten uit de prinselijke kringen. Maar pas was hun
talent tot voile rijpheid gekomen, of deze internationale beweging
viel stil. Na de nederlaag van den Franschen adel te Azincourt
in 1415, wordt Vlaanderen het kunstcentrum van West-Europa,
dank zij de bescherming verleend door het huis van Bourgondie.
De kunstvernieuwing, die op dit oogenblik in Vlaanderen
ontstond, was dus voorbereid. Indien zij zoo snel en zoo radikaal
was, dan was het echter omdat er juist toen bij ons een paar
geniale artisten durf en kunde genoeg hadden om de voorbereide
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vernieuwing met kracht en welgelukken door te drijven. Het
werk van de gebroeders van Eyck bewijst dat zij de nieuwe
wijze van zien in hoogere mate bezaten dan hun tijdgenooten,
en dat zij een vakkenis hadden, die hen veroorloofde hun nieuwe
visie te verwenlijken.
De eerste groote opbloei van de Vlaamsche kunst is derhalve
grootendeels het werk van twee scheppende genies, de beide
van Eyck's.
De beide van Eyck's, zeg ik. Een nieuwe strekking van de
kunstgeschiedschrijvers wou graag Huibrecht van Eyck buiten
het gebied der kunst sluiten en den roem alleen aan Jan overlaten. Van dezen laatste bestaan nog een tiental geteekende
werken. Van Huibrecht kunnen wij geen enkel werk met zekerheid aanwijzen. Het eenige getuigenis omtrent een schilderij,
waaraan hij arbeidzaam was is het opschrift van Jan van Eyck
op de ramen van « Het Lam Gods ». Daarin wordt gezeid dat
Huibrecht het veelluik aanving. Welk is bepaald het aandeel
dat beide schilders hadden in de uitvoering van dit veelluik
dat een en twintig schilderijen bedraagt? Geleerden hebben
er boeken over geschreven en het in den treure gewikt en gewogen. Na ze geduldig te hebben aangehoord om de waarheid
te vatten zoodra zij zich voordeed, ben ik tot het besluit gekomen
dat al dit geredekavel ons in den steek laat, en dat « Het Lam
Gods » zijn geheim bewaren zal. Jan van Iyck heeft al te zeer
het werk van zijn broeder geeerbiedigd : wij zien geen opvallend
verschil tusschen wat van J an kan zijn en andere deelen van dit
schilderij. En Huibrecht moest een groot kunstenaar wezen,
vermits hij zulk een werk kon opvatten en beginners uitvoeren.
Zijn broeder Jan getuigt trouwens van hem op het raam van
« Het Lam Gods » dat hij de grootste schilder van zijn tijd is :
« major quo nemo repertus ». Wil men dit getuigenis niet al te
lichtzinnig verwerpen als apocrief of als een liefdevolle lofspraak
op een afgestorven broeder, dan moet men deze woorden letterlijk verstaan. Het archief leert ons trouwens dat Huibrecht een
belangrijke bestelling uit te voeren had voor het Gentsch
magistraat in 1424-1425. Hij werd begraven onder de kapel,
waar « Het Lam Gods » was tentoongesteld, en men maakte
voor hem een zeer lovend grafschrift. In de 16 e eeuw, hing men
zijn rechterarm op, ter vereering voor de bezoekers.
Tot het tegenbewijs geleverd is, mogen wij gelooven dat de
gebroeders Huibrecht en Jan van Eyck, beide, de geniale scheppers zijn van « Het Lam Gods ». Twee broeders kunnen wel, elk
op zijn wijze, even begaafd zijn.
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Beide zijn er in geslaagd dit wonder te bereiken : op het
gebied van de kunst, den geest van de middeleeuwen in samenklank te brengen met den geest der moderne tij den. Het aanvoelen
van het eeuwige, het opwekken van wat er aan goddelijken
of glans in onsi schuilt, het schouwen van een zuivere ziel,
het uitdrukken van de onzichtbare schoonheid in de heldere
harmonie van zichtbare vormen : dit is het einddoel van de
kunst der middeleeuwen. De zeer reeele visie van een kunstconceptie, de directe voorstelling bij middel van een streng
ambachtelij k kunnen : dit is de aanvang van de moderne schilderkunst. « Het Lam Gods », het meesterwerk van twee Vlaamsche
kunstenaars uit de 15 e eeuw, is het testament van de oude kunst
en het wetboek van de nieuwe kunst.

i°) KAkEL BARBIER-PRIJS.
Op 31 December 1932 loopt het 3 e tijdvak (begin 1931 tot
einde 1932) van den KAREL BARnimz-PRIjs ten einde. Hij bedraagt 1000 fr. en wordt toegekend aan den Belgischen schrijver
die in die tij druimte het beste belletristisch verhaal op nationaalgesehiedkundigen grondslag (historische roman, gcronianceerde
levensbeschrijving, enz.) zal uilgegeven hebben, in 'L Vlaarnsch
geschreven en geput uit onze eigene geschiedenis.
De prijs kart niet toegekend worden aan hem die voor hazel/de een door het Staatsbestuur of cen Academie uitschreven prijskamp reeds bekroond werd.
De werken dienen ingezonden aan den Bestendigen Seeretaris
der Koninklijke Vlaamsehe Academie, uiterlijk op Io December
1932, met de 7,, ermelding op het adres : BAR BWR-PRUS.
2°) NESTOR DE TItRE-PRIJS.
De NEsTok DE Tri;',RE-PRus, bedragende 200o fr., wordt oin
de twee jaar toegekend aan het beste order de Viaamsche tooneelwerken welke, gedrukt of in handschrift, v6Or het einde van elk
tweejarig tijdvak, door hunne schrijvers op de Koninklijke
Viaamsche Academie ingezonden zijn. Het eerste tijdvak
minvat de jaren 1932 er 1933.
Voor den prijs komen alleen in aanmerking tooneelwerken
a) die nog in ;een andere prijskampen werden bekroond ; b) die
in den loop van het tweejo rig tijdvak werdcn geschreven, of die
aithans, \-66r tijdvak, noch door den druk, noch door de opvoi , ring, openhaar werden gemaakt.

3 0 ) KAREL BOURY-PRIJS.
)e KAREL PAYI-R-v- p mis, bedragencI,‘ 1.cco fr. en gesticht ter
vccspreiding van Vlaarnsche liederen, wordt or de vier jaar
toegekend aan den toondichter van de beste onuitgegeven
Vlaamsclie school- of volkslicderen (ten minste twee) waarvan
hijzelf de ieksten zal mogen kiezen. F4 r kan bovcildien een tegemoetkoming, verstrekt worden om de bekroonde liederen te helpen -nitgeven.
Het loopende tijdvak zal op 31 December 1-932 gesloten
worden.
De liederen (tekst en uruziek) dienen door de belanghebbenden hij den Bestendigen Secretaris der Koninklijke Vlaamsche
Academie, Koningstraat, Gent, uiterlijk op io December 1932
ingezonclen te worden, met volgende vermelding op het adres
VOOR DEN KAREL BOURY-PRI JS.

De nitgaven der Academie zijn te verkrijgen
Sint Baafsplein, en VAN RYSSIj13ERGHE,

GENT : W. SIFFER,

Kouter, I.

BRUSSEL :

S' TANDAARD-BoE,'KHANDEL,
Jacqmainlaan, 127.
NIMERLANDSCIIP: B01 ,-;KHANDEL, SintJacobsmarkt, no. — STANDAAR D - BoEKHAN-DET„ Korte

ANTWERPEN :

euwst r , 41.

KON. VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE

VERSLAGEN EN
MEDEDEELINGEN
JUNI

1932

N. V. v/1-1 VANDERPOORTEN & C o , F OLLEPELS1 RAM", 18, GENT
1932

MAANDSCHRIFT

INHOUD.
June.
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1° Vergadering Van 1-5 rani 1932
2°

Is Pieter Doorlant de aztteur ivn den « Elckerlyc ?, door
Mr. LE0-.N.A.Rn WILLEMS
307

3° Letteskunde en I Vetenschcp,
DE VEJ J )E

door Prof. Dr. ALB. J. J.

VAN

329

4 0 Over Nedeslandsche Ilandboeken in het lliddelbaar Onder
wifs, door J. JACOBS
.
.......... .

365

5° De Io o Brief van Hadeicifch en het 4L e des Limburgsche

.S'ermoenem Invloed van Hadeicijch op de Ltimburgsche
Sermoenen, door Prof. Dr. J. VAN MIERLO, S. J.
. 373

60 De Roman, Wezen, Evolutie,
JORIS EECKHOUT

s t rekkin gen, door
839

Vergadering van 15 Juni 1932.
Zijn aanwezig : de heeren Prof. J. SALSMANS, S. J., bestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris ;
de heeren Kan. Am. Joos, Dr. Is. TEIRLINCK, Frank
LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION, 0. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPE, Prof. Dr. J. VERCOULLIE,
Dr. Leonard WILLEms, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr.
A. J. J. VAN DE VELDE, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, Prof.
Dr. FRANS DAELS, Dr. F. MULS, F. TOUSSAINT VAN BOELAERE,
CYR. BUYSSE, Prof. Dr. J. VAN MIERLO en Dr. J. CuvELIER,
werkende leden ;
de heeren Dr. FL. PRIMS, Prof. Dr. GROOTAERTS, JORIS
EECKHOUT en EMM. DE Bom, briefwisselende leden.
Laten zich verontschuldigen : de heeren Dr. L. S IMONS ,
J. JACOBS, Prof. Dr. M. SABBE.
*

*

*

De bestendige Secretaris leest het verslag van de Meivergadering ; het wordt goedgekeurd.
*

*

*

AANGEBODEN BOEKEN.
Aisdan legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de
boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Universiteit van Leuven :
Faculteit der wijsbegeerte en letteren : Samenvatting van de proefschriften
aangeboden tot het verkrij gen van den graad van doctor in de wijsbegeerte en
letteren.

Door de redactie :
Mnemosyne, Nova Series. Volumen quinquagesimum nonum. Pars I,

II en III.
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Door de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde, te Leiden :
Nederlandsche Volkboeken III. — Een schone en de miraculeuse historie
van den Ridder metier Swane, enz.
Door den heer J. F. M. Sterck, briefwisselend lid :

Overdruk uit de bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdonz van Haarlem.
Door de Universiteit te Groningen :

Grontngsche Universiteitsgids I, Academiejaar 1931-1932.
Door de Smitshonian Institution, te Washington :

Annual reports of the board of Regents 193o.
Door de John Crerar Library : te Chicago :
Thirty-seventh annual report for the year 1931.
Door het Historische and antiquarische Gesellschaft te Basel :

Basler Zeztschrift far Geschichte and Altertumskunde.
Door Det Norske Videnkaps-Akademie i Oslo :

Arbok 193o.
An old Icelandic medical miscellany, door HENNING LARSEN.
Papyri Osloenses II, door S. EITREM en LEiv AMUNDSEN.
Sagnemalene, door AMUND B. LARSEN.
Avhandlinger 193o. — I. Matematisk-Naturvidenskapelig klasse II. —
Historisk-Filosofisk klasse III.
Skrifter 1930. — I. Matematisk-Naturvidenskapelig klasse.
Filosofisk klasse, Bind I en II.

Historisk-

Door de Kung. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund :
Skrifter. A French draft constitution of 1792 modelled on James Harrington's Oceana, door THEODORE LESUEUR.
Glanures Lexicographiques, par GUNAR TILANDER.
Door de Ceske Akademie, te Praag :
Almanach Rocknik XL.
Vestnik Rocknik XXXIX.
Sbornik filologicky, Svazek IX.
Archaiophyta a Algophyta, door Dr. JAN VILHELM.
Iluminovane rukopisy kralovny rej6ky, door Dr. JAN KVÈT.
Staroeeske evangelict?e, door josur VAlICA.
Problem Kausality ye fysice, door A. DRATVOVA.

Um6le vytvOeni Kollagennich fibrill in vitro a bez pPitomnosti bunek
procesem gelatinisace fibrallcirnich soli, door Prof. MUDR. JAN WOLF.
Zdhada Stèsti, door Dr. GUSTAV ADOLF LINDNER.
(eska Kanceldr Dvorska 1599-1608, door KAREL STLOUKAL.
Rozpravy, Trida II (Matematicko-Prirodnicka) Rocknick XL, 193o.
Door het Geselschaft der Wissenschaften te Gottingen :
Nachrichten, Philologisch-Historische Klasse 1931, Heft 3.
Door de Sdchsiche Akademie der Wissenschaften te Leipzig :

Berichte fiber die Verhandlungen.
Zum Problem der Uberlieferung des Hamlet-Textes, door LEVIN I,.
SCHUCKING.
Abhandlungen der Philologisch-Historischen Klasse, Band XLI. — Uber

einige Griechische Rechtsurkunden aus den Ostlichen Randgebieten des Hellenismus, von PAUL KOSCHAKER.
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Band XLII.- Die awestischen Herschafts- and Siegesfeuer, von JOHA NNES
HERTEL.
Door de Akademie der Wissenschaften, te Weenen :
Almanach fur das Jahr 1931.
Sitzungsberichte, 213, Band 4. A bhandlung zur Chronologie der friagriechischen Kunst, von EMANUEL LOWY.
Sitzungsberichte, 214, Band I Abh.
Beitrage zur VOlkerkunde von Sitdosteuropa, von CARL PATSCH.
Sitzungsbefichte, 2 14 , Band 2, Abh.
Nate Beitrage zu den Regesten KOnig Adolfs, von VINCENZ SAMANEK.
Sitzungsberichte, 214. Band 3. Abh.
Die ProOmien zu den Werken des Sallust, von FRANZ EGGERMANN.
Anzeiger, 68 Jahrgang 193T. - Nr 1. - XXVII.
Denkschriften, 7o Band, 2. Abh.
T estimonia A ristophanea , cum scholiorum lecti onibus , von WALTHARIUS
KRAUS.
Door de Bayerische Akademie der Wissenschaften, te Munchen :
Abhandlungen. Philosophisch-historische Abteilung. Neue Folge, 6, 1932.
Die Ahhijavet-Urkunden, von FERDINAND SOMMER.
Door de leden van de Academie :
Door Prof. Dr. J. VAN DE WYER :

Mededeelingen uitgegeven door de Vlaamsche toponymische vereeniging
q29, 1930 en 1931.
te Leuven : Jaargangen
Karel de Flcu, In _Memoriam, door H. J. VAN DE WYER.
De Spelling ya p onze plaatsnamen, door H. J. VAN DE WYER.
Voor de moderne spelling van onze Vlaamsche gemeentenamen, door H. J.
VAN DE WYER.

Plaats- en persoonsnamen te Noorderwtik, door J. HELSEN. (Bijlage II
van de Mededeelingen uitgegeven door Vla. Top. Vereeniging te Leuven).
Zuidlimbursche plaatsnamen, Excerpten XIv e-xvie eeuw, verzameld
door E. ULRIX en J. PAQUAY. (Toponymica IV).
Door Prof. Dr. L. Grootaers :
La Methode graphique et la phonetique explrinzentale, door L. GROOTAERS.
De Taal der Vlamingen, door L. GROOTAERS.
De Hollandsche Expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche dialecten, door Dr. G. G. KLor,KE,
Deel II.

AANGEKOCHTE BOEKEN
Le Siècle des Gueux, par EUGENE BATE, 2 dl.
L'Epopee flamande, par EUGENE BATE.
Le Jeu des Ombres sur la Voie Sacree, par EUGENE BAIT.
Bruxelles signe de contradiction, par MARCEL LALOIRE.
Verzamelde Opstellen, door J. MATHYS ACKET.
De Politieke Prent in Nederland, door CORNP,LIS VETTI.
Het Minnedicht in de zeventiende eeuw, door JoH. VORRINCK.
Middelnederlandsche Romans, door J. KOOPMANS.
Nederlandsche Romancii?res, door M. H. VAN CAMPEN.
Ons Nederlandsch Tooneel, door Dr. J. L. \VALCH.

Taalschut, door Dr. en. F. HAJE.
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MEDEDEELINGEN
van den Bestendigen Secretaris.
io Onderscheiding. —

Z. M. de Koning heeft Mgr.

J. SCHRIJNEN, oud-rector van de Universiteit te Nijmegen
en buitenlandsch eerelid der Koninklijke Vlaamsche Academie,
met het Commandeinschap in de Orde van Leopold II vereerd.
De heer Bestuurder stelt de Academie voor de hartelijke
gelukwenschen der leden awl Collega SCHRIJNEN over te
maken. Aangenomen.

20 Proeve over de Moderne Talen. — Bij brieve van
21 Mei 1932 verzoekt de heer Minister van Kunsten en Wetenschappen (Beheer M. 0.) de K. V. Academie de voorzitters
en plaatsvervangende voorzitters te willen aanduiden voor
de Commissies belast met het afnemen van de proeven over
de Moderne Talen in de provincies Antwerpen, Brabant,
Limburg, Oost- en West-Vlaanderen.
De eerste zitting zal plaats grijpen op Is October en de
tweede op 20 December a. s., of 's anderdaags zoo die data
op een Zondag vallen.
Worden voorgesteld :
a) tot titelvoeren,de voorzitters :
Antwerpen : de heer J. J.A.coBs, Boom.
Brabant : Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Brussel.
Limburg : Prof. Dr. J. MANSION, Luik.
Oost-Vlaanderen : Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE, Gent.
West-Vlaanderen : Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, Brugge.
b) tot plaatsvervangende voorzitters :
Antwerpen : Prof. Dr. SABBE, Antwerpen.
Brabant : Dr. GOEMANS, Brussel.
Limburg : Prof. Dr. MANSION, Luik.
Oost-Vlaanderen : Prof. Dr. VERcouLLIE, Gent.
West-Vlaanderen : Prof. Dr. SCHARPI, Betecom.
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30 Koninklijke Academie van Wetenschappen to
Amsterdam. — Wedstrijd voor Latijnsche gedichten ex
legato Hoenfftiono ». Gedrukte omzendbrief houdende mededeeling van den uitslag van den vorigen wedstrijd en de voorwaarden van een wedstrijd voor 1q33.

MEDEDEELINGEN NAMENS DE COMMISSIES.
1 0 Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. — Prof. Dr. L. SCHARPE, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden.
Waren aanwezig : de heeten L. WILLEMS, voorzitter,
Prof. Dr. J. VAN MIERT,O, ondervoorzitter, Dr. IS. TEIRLINCK,
Dr. L. SIMON'S, Dr. L. GOEMANS, Prof. Dr. J. MANSION, Prof.
Dr. J. VERCOULLIE, Dr. J. CuvELTER, leden en Prof. Dr. L.
SCHARPt, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
De tiende brief van Had ewiich en het den en veertigste der
Limburgsche Sermoenen. Lezing door Prof. Dr. VAN MmRLo.
Deze bijdrage zou ook kunnen heeten : Over den invloed
van Hadewijch op de Limburgsche Sermoenen.
De Io e brief van Hadewijch komt in de middeleeuwen meermaals voor. Zoo maakt hij het slot uit van het 41 e der Limburgsche sermoenen. De vraag, niet zonder belang voor de dateering
van Hadewijch, is : welke redactie is oorspronkeijk ? of moet
voor beide een zelfde, onbekende, bron aangenomen vvorden ?
Spreker handelt, in een eerste deel, over den invloed van Hadewijch op de Limburgsche Sermoenen : in drie nit een reeks van
elf niet uit het Duitsch vertaalde preeken blijkt vertrouwdheid
met vier brieven van Hadewijch. Hieruit volgt reeds dat de
Limburgsche Sermoenen wel het slot van de 41 e preek rechtstreeks
uit Hadewijch hebben. E. P. VAN MIERLO toont verder aan, door
onderlinge vergelijking van een reeks plaatsen, dat de Hadewijch-
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redactie de eenig juiste, in den zin passende en dus oorspronkelijke is. Uit een enkel ongewoner woord in de Sermoenen volgt
nets voor de prioriteit, als men heeft willen bewijzen ; te meer
daar uit de geheele plaats weer duidelijk de oorspronkelijkheid
van den brief volgt. Hiermee is niet gezegd, dat de brief niet
uit het Latijn zou kunnen vertaald zijn ; maar een Latijnsch
origineel werd tot nog toe niet ontdekt.
De Voorzitter bedankt den spreker voor zijn bijdrage,
en stelt voor dat ze zou opgenomen worden in de Verslagen
en Mededeelingen, wat insternming vindt.

2° Bestendige Commissie voor nieuwere Taal- en
Letterkunde. — De heer Omer WATTEZ, d. d. secretaris,
legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Cornmissie gehouden.

Waren aanwezig : de heeren FRANK LATEUR, voorzittei ,
Prof. Dr. L. SCHARPP„ ondervoorzitter, Dr. Is:. TEIRLINCK,
0. WATTEZ, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. J. SALSMANS, S. J.,
en Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE, leden en E. H. JoR
EECKHOUT, E. H. VAN MIERLo, S. J., E. H. PRIMS, hospiteerende leden.
Aan de dagorde staat :
De Vlaanische Letterkundigen en het « Modern Woonienboek ». — Lezing door den hr. 0. WATTEZ.
Spreker zegt dat een Encyclopedisch verklarend en geillustreerd Woordenboek dat vooral gebruikt wordt door de Vlaamsche
studeerende jeugd, en dat is gemaakt door Vlamingen, in de
eerste plaats moet dienen tot het bekendmaken van eigen land
en y olk met al wat het op geestelijk en stoffelijk gebied heeft
voortgebracht.
Wat betreft de Vlaamsche letterkundigen, vele namen werden in het Modern Woordenboek niet vermeld ; zelfs niet degene
die « époque » maakten, gelijk de Franschen zeggen, op het
gebied van roman- en tooneelliteratuur. Tal van voorbeelden
worden door den spreker aangehaald.
De heer WATTEZ prijst anders de uitgave van het huis Brepols
te Turnhout en de werkzaamheid van den schrijver en zijn
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medewerkers. Hij hoopt dat in een tweede uitgave alles wet zal
te recht komen.
De lezing van den hr WATTEZ zal in de a. s. zitting voortgezet worden.

DAGORDE.

1 0 Geheime vergadering.
Lidmaatschap der K. V. Academie. Verkiezing. —
Twee plaatsen staan open, den van briefwisselend lid en den
van buitenlandsch eereltd.
a) Plaats van briefwisselend lid, ter vervanging Dr. J .
CUVELIER, tot werkend lid benoemd.
Worden tot stemopnemers aangewezen : de heeren MANSION en VERCOULLIE.
Wordt verkozen de hr. LODE BAEKELMANS, letterkundige,
Antwerpen.
b) Plaats van buitenlandsch eerelid, ter vervanging van
Dr. H. J. EYMAEI„ overleden.
Worden tot stemopnemers aangewezen de heeren MANS ION
en VERCOULL IE.
Wordt verkozen Dr. C. BOUTENS te 's Gravenhage.

20 Wedstrijden voor 1931. — Mededeeling door den
Bestendigen Secretaris over de verslagen door de leden der
Keurraden uitgebracht.
Stemming.
Van de door de Academie uitgeschreven prijsvragen werd
er een beantwoord, nl. de vraag aangaande het leveren van een
Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche Metriek in
de xvie eeuw. (Prijs 2000 fr.)
Een antwoord werd ingezonden met de kenspreuk : Urrann
saiands du saian fraiva seinamma (Luc. 8 : 5).
Tot leden van den Keurraad werden aangesteld : de heeren
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Dr. L. WILLEMS, Prof. Dr. J. VAN MERL() en Prof. Dr. L.
SCHARPt.
De Brie verslaggevers zijn het eens om te verklaren dat
het antwoord voor een bekrooning niet in aanmerking kan
komen.
De vergadering sluit zich bij het oordeel der verslaggevers
aan.
August Beernaert-prijs. — De Academie sluit zich
insgelijks aan bij het oordeel van de jury (zie versiag der
vergadering Mei 1932) en beslist dat de prijs voor het tijdvak
1930-1931 aan den Eerw. heer BITYLE, onderpastoor te Lede,
in de Plechtige zitting van October a. s. zal uitgereikt
worden.
30 Lezing door den Eerw. heer J. EECKHOTJT, briefwisselend lid : De Roman Evolutie. Nieuwe strekking (vervolg en
slot).
De Academie beaamt den wensch door den hr. Bestuurder,
Prof. SALSMANS, uitgesproken, deze lezing in de Verslagen
en Mededeelingen te zien opnemen.

I.

Is Pieter Doorlant de auteur van
den " Elckerlyc „ ?
DOOR
Mr

LEONARD WILLEMS,

werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

De Spiegel der zaligheid Elckerlyc (wij heeten dit werk
gewoonlijk kortaf de Elckerlyc) is het oudste tooneelstuk, dat als
model heeft gediend voor een reeks « drama's van den stervenden
man ». Het werd door een onbekenden Engelschman in het
Engelsch vertaald : de vierde uitgave verscheen to Louden, op
1528-1529 (1).
zijn vroegst
Daarna werd het, onder den titel Homulus, in het Latijn vrij
vertaald, in 1536, door een Maastrichtschen schoolmeester,
Christianus Ischyrius (eigenlijk Christiaen Sterck — hij wordt
ook Chr. van Vrijaldenhoven genoemd, naar zijn geboorteplaats) (2).
Georg Macropedius (van Langveldt) gaf er een nieuwe
bewerking van, in het Latijn, onder den titel Hecastus (1538) (3).
Jaspar van Gennep vertaalde het Latijn van Ischyrius in
het Duitsch, onder den titel Comedia Homuli (154o) (4).
Een onbekende Nederlander vertaalde dit stuk letterlijk
in onze taal : Van Homulus, een schoene comedie » (1556) (5).
(I) Van de twee vroegere uitgaven van Rychard Pynson zijn slechts
korte fragmenten bekend. De (vermoedelijk) derde uitgave verscheen bij
John Scott (zonder jaartal noch adres). De vierde uitgave, zonder jaartal,
maar met adres « John Skot, London in Poules churche yarde». Skot drukt
152T-1528 « in St. Pulker's Parishe » T528 voig. jaren « to Poules churchyarde, in 1537 « in Fauster lane ».
(2) Opnieuw uitgegeven door prof. A. Roersch, Homulus (1903). Over
het leven en de andere werken van Ischyrius, zie inleiding aldaar.
(3) Grieksch `Excurroc is de letterlijke vertaling van Elckerlyc. De eerste
uitgave van Hecastus is van 1539 ; niaar het stuk werd reeds in 1538 door
de scholieren van Utrecht gespeeld.
(4) Opnieuw uitgegeven door Norrenberg (1873). Zie vender over den
vertaler, Willy Scheel, Jaspar von Gennep and die Entwicklung der Hochdeutschen Schriftsprache in KOln (1893).
(5) Door Serrure opnieuw uitgegeven in 1857 in de uitgaven der Vlaamsche Bibliophielen.
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In den Duitschen tekst van J. van Gennep en diens Nederlandsche vertaling werd het Middeleeuwsche karakter van het
drama gaaf bewaard. Het is nog door en door katholiek. Maar
om het in de hervormde Nederlanden een zekere populariteit te
bezorgen, besloot nu een rijmelaar (misschien Herman van Borculo) den Homulu,\ in protestantschen zin om te werken : hij
deed dit op zeer onbehendige wijze. De oudst bekende uitgave
van deze protestansche bewerking is ongedateerd — doch
uit het begin der 17 e eeuw (gedrukt bij Herman van Borculo, te
Utrecht) (I).
In dezen laatsten vorm is het tooneelstuk in het Noorden populair gebleven tot in de I8 de eeuw : een reeks Amsterdamsche nitgevers van blauwboekjes en volkslectuur hebben er herdrukken
van bezorgd : Gerrit van Breughel in 1633, Otto Smient in 1656
en 1661, de weduwe Gijsbert De Groot, in 1701 en Jacobus
Konijnenberg (uitgave zonder jaartal) (2).
Intusschen was het oorspronkelijke werk, waaruit heel deze
literatuur ontsproten is, totaal in het vergeetboek geraakt. En
in de tweede heeft der I9 de eeuw werd de Elckerlyc opnieuw
ontdekt (3).
Dit is, zooals men ziet, muteiis mutandis de geschiedenis van
onzen Reinaert, die ook tot op het einde der I8 de eeuw in sterk
gewijzigden vorm ten onzent populair bleef (de prozateksten),
maar waarvan de oorspronkelijke tekst, de Reinaert I, eerst in
den loop der i9 de eeuw insgelijks aan het licht kwam.
De vraag welke van beide teksten de oorspronkelijke is — de
Elckerlyc of de Engelsche Every Man — werd sedert jaren druk
besproken. G. Kalff, in 1890 (4) trachtte het bewijs te levereri,
dat de prioriteit aan den Nederlandschen tekst toekwam. Bij
hem sloot zich prof. H. Logeman aan (zie inleiding van zijne
Elckerlyc-uit gave van 1892). Maar K. H. de Raaf bestreed deze

(I) Dr. J. W. van Bart, Een comeclia ofte Seel van Homulits (Utrecht
1904).
(2) Volgens Ledeboer (Boekdrukkers in Noord-Nederland) drukte J. van
Konijnenberg te Amsterdam in 1672-1674.
(3) In 1859 deelde D. Buddingh uittreksels uit den Elckerlyc merle,
naar het Haagsche exemplaar (Dietsche Taal en Poezy, bl. 498 en volg.).
In zijn Geschiedenis van het tooneel in Nederland (bl. 112, Iota) zegt J. A.
Worp : « Dr. G. Schotel heeft in zijne Geschiedenis der Rederiykers (1862,
bl. 30-38) voor het eerst de aandacht op het stuk gevestigd ». Niet heel juist :
D. Buddingh is voorafgegaan.
(4) Tijdschrift der Maatschappil van Leiden, dl. IX, bl. 12.
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zienswijze, in de inleiding van zijne Elckerlyc-uitgave van 1897.
Volgens hem hadden Kalff en Logeman zich vergist : hunne bewijzen hielden geen steek. En nu kwam de Raaf met een reeks
nieuwe bewijzen voor den dag, waaruit hij wilde concludeeren,
dat de prioriteit aan den Engelschen tekst toekwam.
Dit lokte van wege Logeman een zeer breectvoerig antwoord
uit (Elckerlyc — Evemnen. De vraag 1206r de prioriteit opnieuw
onderzocht, 1902). Doch Logeman slaagde er niet in, zijn tegenstrever te overtuigen, hetgeen blijkt uit de recensie, welke de
Raaf van laatstgenoemd werk gaf.
Alhoewel er nu nog enkele geleerden zijn, die den Engelschen
tekst voor den oudsten houden(i), beschouw ik de prioriteit's
vraag als opgelost ten voordeele van den Nederlandschen tekst
en ik verwijs dienaangaande naar mijne hierna volgende bijdragen : Tekstcritiek op den Eickeylyc en Nota over de prioriteitsvntag.
Doch nu staan wij voor de vraag : «Wie is eigenlijk de scli;'ijver van den ELCKERLYC ?
Aan het eenig overgebleven exemplaar van den Delftschen
incunabeldruk van + 1495-1496 ontbreekt ongelukkig het titelblad (dit exemplaar berust in de Kon. Bibliotheek te Brussel) (2).
Maar deze editio princeps werd in de 16" eeuw tweemaal herdrukt : de oudste dier herdrukken werd vroeger, op aanwijzing
van Campbell, toegeschreven aan Eckert van Homberg (Antwerpen, + 1501). Doch Nijhoff-Kronenberg teekenen in hunne
Bibliographie aan (n r 754), dat de lettertypen die niet zijn van
Eckert. De toeschrijving van Campbell is verkeerd en tot dusver is de drukker onbekend (3).
Hierop volgt dan een uitgave van Willem Vorsterman, te
Antwerpen (+ 1525) (4).
(1) Worp (Geschiedenis van het Tooneel, 1904, bl. 11 4 ) schaart zich
aan de zijde van de Raaf : Zoo ook Verdam, van Helten, Te Winkel.
(2) Buiten het titelbiad ontbreken insgelijks fol. 3,6 en 8. Deze incunabel
werd beschreven door Campbell, A nnales Typographques, 2 me supplement
(1884, n o 301, bl. 9) alsook 3 me supplement (bl. 5, 1889).
(3) Eenig exemplaar, Kon. Bibl. Den Haag.
Ik ben vast overtuigd dat dit geen Antwerpsche druk is : immers in
de eerste Hollandsche uitgave wordt het Brabandsch van P. Diestemius nog
selen, st selen voor wt sullen, si
geeerbiedigd (Brab. selc, voor sulc ; Brab.
enz.), terwijl de Brab. vormen in den tweeden druk stelselmatig in
het Hollandsch worden overgezet (cf. 300 : met DROEVER herten wordt
Droef is Zuidnederl. ; droevich is Hollandsch, enz.).
DROEVIGHER herten
(1) Eenig exemplaar in de Bibliotheek te Leiden. (Nijhoff-Kronenberg
Bibliographte, nr 755).
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Beide postincunabelen bevatten (daargelaten de drukfouten)
wel is waar enkele (in den regel) weinig beduidende varianten.
Doch wij mogen gerust aannemen dat het titelblad van beide
uitgaven (dit komt bijna letterlijk overeen) grosso niodo hetzelfde.
was als dat der editio princeps — titelblad dat thans verloren isWelnu, uit het titelblad der I6 de eeuwsche drukken vernemen wij dat de titel van het tooneelstuk luidt de Spiegel der
Zaligheid van Elckerlyc. Beide uitgaven vermelden echter geen
auteursneem, en hieruit mogen wij bijgevolg gerust afleiden dat
ook de incunabel anoniem verschenen is.
Doch gelukkig, komt er in de Latijnsche bewerking van 1536
een naam voor : Ischyrius betitelt zijn stuk Homulus Petri Diesthemii, en dit kan niets anders beteekenen dan dat de Nederlandsche
tekst die hij onder de oogen had, het werk is van zekeren Petrus
Diestemius — of Pieter van Diest. Zoo heeft het Serrure reeds
begrepen in 1855 (1).
Wie was nu eigenlijk deze geheimzinnige Pieter van Diest ?
Toen Logeman in 1892 den pas ontdekten incunabeldruk opnieuw
uitgaf, trachtte hij het raadsel op te lossen. Hij vertelt ons zelf
hoe hij in de lijst der beroemdheden van Diest gezocht heeft, om
te zien of er daar geen Pieter van Diest te vinden was, die als
schrijver van den Elckerlyc in aanmerking kon komen : zijn
aandacht viel op Petrus Dorlandus Diestensis (1454-1507), een
geboren Diestenaar, die karthuizer monnik werd en zijn leven in
het klooster te Zeelhem doorbracht. Deze vruchtbare schrijver
heeft een reeks mystieke en stichtelijke werken geschreven in den
aard van den Elckerlyc — al zijn het geen tooneelstukken. En dit
bracht Logeman er toe, om hem met Petrus Diestemius te identificeeren.
Logeman ' s gissing genoot de instemming van zoo goed als
alle latere geleerden. Ja, het gaat thans zoo ver dat wanneer
er in ons land of in Engeland (voor den Every Man) een vertooning
der oude moraliteit wordt gegeven, programma's, dagbladen
en tijdschriften regelmatig spreken van den Elckerlyc van Dorlant,
alsof het een bewezen zaak gold Er is zelfs sprake van het oprichten van een standbeeld te Diest, ter eere van Dorlant, als schrijver van het stuk.
Een uitdrukkelijk voorbehoud werd echter door een enkelen
(r) Vaderlandsch Museum, I, 35. In dit stuk tracht Serrure, ten onrechte,
te bewijzen dat de Homulus van 1556 het werk is van Petrus Diesthemius
en dat J asp. van Gennep het in het Duitsch vertaald heeft ,natuurlijk naar een
oude verloren uitgave. Het omgekeerde hiervan is waar. Maar in 1855 kende
Serrure den Elckerlyc niet.
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geleerden gemaakt, met name collega J. van Mierlo, Welke in
zijn Geschiedenis der Midned. Letterkunde (bl. 342) schrijft :
« Het stuk heet het werk te zijn van Petrus van Diest. Nu leefde op
het einde der 15 de eeuw een beroemde godgeleerde te Diest (?) (1),
Petrus Dorland. Hij was Prior der Karthuizers te Zeelhem,
bij Diest. Hem heeft men dan ons stuk toegeschreven zoodot
dit auteurschap op vrij zwekke gronden steunt ».
Zooals uit het vervolg zal blijken, bestaan er inderdaad
zeer ernstige bezwaren tegen de voorgestelde identificatie. 1k
wensch deze bier breedvoerig te bespreken, en het pro en contra
van Logeman's gissing uiteen te zetten.
1k voeg er al dadelijk bij dat die bezwaren niet van dien aard
zijn, dat zij het doorslaand bewijs leveren dat Petrus Diestemius
en Petrus Dorlandus twee verschillende personen zijn. Maar zij
maken de identificatie ten minste zeer, zeer twijfelachtig.
*

Voor en aleer ik de hierboven vermelde vraag behandel,
zij het mij toegelaten de aandacht te vestigen op Petrus Dorlandus zelven — en eenige dwalingen te weerleggen aangaande
zijn persoon.
Paquot gaf ons een biografie van Dorlandus in dl. VI (bl.
117) van zijne Memoires Pour servir a l' Histoire litteraire des
Pays-Bas (1765). Hij noemt hem : « Pierre Dorlant ou Dorlandus ».
Sedert 1765 heeft iedereen zijn voorbeeld gevolgd, maar in
een studie, die ik in 1910 liet verschijnen over « Pieter Doorlant
en zijne twee levees van Sint-Anna » (2), deelde ik mede dat in de
door mij ontdekte Nederlandsche handschriften van dien schrijver, de naam steeds luidde Doorlant of Doerlant (hetgeen een
eenvoudige spellingsvariant is) — nooit echter Dorlant (3).
Paquot heeft dus slecht geraden toen hij uit Dorlandus een
schrijver Dorlant voor onze oogen tooverde.
Zoo het schijnt, heeft mijn protest van 1910 weinig gebaat.
Bij opvoeringen van Elckerlyc gaan programma's, dagbladen en
tijdschriften voort met den schrijver Dorlant te noemen. Zelfs
geleerden als Te Winkel, De Vooys en van Mierlo blijven Paquot
getrouw. Nu vind ik het heel goed dat wij, Vlamingen, onze oude
(I) Hij leefde eigenlijk te Zeelhem, maar werd te Diest geboren.
(2) In het Tijdschrift voor Boek- en Babliotheekivezen.
(3) In een paar Latijnsche teksten komt de vorm Dorlant voor, maar
dit is de Latijnsche spelling van den Vlaamschen naam. In het Latijn bestaat,
zooals bekend, geen dubbele o.
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schrijvers in eere herstellen en hen met pieteit herdenken, maar
me dunkt dat men dan Loch zou kunnen beginnen met hunne
namen niet te verbroddelen. Dwalingen hebben, zooals bekend,
een taai leven. Ik herhaal hier dus mijn protest van 1910 : zijn
naam is Doorlant, en niet Dorlant.
Tweede opmerking. Zooals wij zagen, zegt van Mierlo dat
Doorlant prior van het Karthuizerklooster te Zeelhem werd. Hetzelfde beweert ook Reussens in de Biographie Nationale (dl. VI,
bl. 131) en nog vele, vele anderen.
Doch dit is alweer een dwaling.
Kart na het verschijnen van Logeman's uitgave (1892), had
ik mij voorgenomen het leven en de werken van Dorlandus te
bestudeeren, om het bewijs te vinden dat hij wezenlijk den
Elckerlyc had opgesteld. Het eerste wat ik deed, was het kloosterarchief van Zeelhem op te sporen. En nu ontdekte ik dat het
Karthuizerklooster door de Geuzen in 1582 in brand werd gestoken. Heel de Bibliotheek werd de proof der vlammen : zij was
verreweg de rijkste van het land van Loon (1). Zij bevatte tal van
merkwaardige handschriften — ander meer Hadewijch-handschriften (2). Het archief werd insgeiijks vernield. Maar gelukkig
werden twee zware gered. Deze berusten thans op
het rijksarchief te Hasselt.
1k heb mij in 1896 tot den toenmaligen rijksarchivaris gewend,
om die Cartu,larium's te Gent te mijner beschikking te krijgen —
en dit werd mij toegestaan. Den naam van Dorlandus heb ik
in die archiefstukken niet teruggevonden. Maar in een der Cartulariurn's (Register 15) vond ik een lijst der Zeelhemsche priors,
die met Jan van Meldert in 1330 begint. Dorlandus komt in die
lijst niet voor. Het cartularium bevat daarbij oorkonden van
1505, 1514, 1517 en 1518, waaruit blijkt dat toen ter tijd Herman
van Eynatten, prior was. En Doorlant stierf in 1507 (1 e September).
Welnu, indien de beroemde Dorlandus prior te Zeelhem
ware geweest, dan zou men het in zijn eigen klooster wel geweten
hebben.
De voornoemde lijst is overigens in de handen geweest
van P.-J. Raymaekers, welke ze in 1863 (3) met enkele
(I) Zeelhem, op 6 kil. van Diest (Braband) lag in het graafschap Loon.
(2) De Hadewijch-geleerden (Vercoullie, Van Mierlo) vermelden deze
hss. en zeggen ervan « thans zoek geraakt ». Het spijt me zeer te moeten mede
deelen dat de hss. in 1582 door de Geuzen werden verbrand.

(3) Historische oogslag op het voormalige Karthuizerklooster te Zeelhem
verschenen in Noord era Zuid (dl. II). Er bestaat ook een afzonderlijke uitgave : de lijst der Priors staat hier bl. 65.
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toevoegingen en wijzigingen afdrukte. En hier ook ontbreekt
Dorlandus.
Om nog meer zekerheid te hebben, wendde ik mij ook elders.
De Karthuizerorde hield te Rome jaarlijks een Capiiitlum generale, waarin de groote gebeurtenissen, die de orde aangingen,
besproken werden, en waar ook de waardigheidsbekleeders, Priors,
en vooraanstaande karthuizermonniken, die gedurende het j aar
gestorven waren, herdacht werden en voor de rust van hunne
zielen gebeden werd. In 1902 wendde ik mij tot Dom Ursmer Berliere, den bekenden schrijver van het Monasticon Belgicum (hij
verbleef toen te Rome) met het verzoek te Rome in het Archief
der Karthuizersorde opzoekingen te laten doen, om te weten of
Dorlandus aldaar als prior bekend stond. Mijn brief werd overgemaakt aan een Karthuizer, die zich met de geschiedenis van zijn
orde bezig hield. Zijn naam is mij niet bekend en persoonlijk kan
ik hem dus mijn dank niet betuigen, maar het antwoord dat ik
van hem ontving, is onderteekend met de voorletters fr. P.B.
en hij meldde mij dat in C q pitulum Generale van 1508 te lezen
staat : « (1508), obiit 0. Petrus Dorland, monachus pro tes,ms
domus Diestensis ». y Il n'est pas dit ici qu'il ('it etd prieur », zoo
schrijft mijn correspondent, « et it est donc vraisemblable qu'il
ne l'a jamois OM, puisqu'd Rome on n'en salt rien ».
Hiermede acht ik het bewezen, dat Doorlant nooit prior te Zeelhem is geweest.

Maar nu staan wij voor de vraag : Zoo Doorlant nooit prior
te Zeelhem is geweest, hoe is men er dan toe gekomen om hem dezen
titel te geven, ?
Het antwoord hierop luidt als volgt : in een Brusselsch
16 d eeuwsch Hs., waar er over de bekende mannen der Karthuizerorde gesproken wordt (het hs. is door een Nederlandschen
Karthuizer opgesteld) vond ik een uitgebreide onuitgegeven
aanteekening aangaande Doorlant. Ongelukkig staan wij hier
niet voor een biografie. Het stuk is hetgeen men toen placht te
noemen een elogiuni ; er wordt aldaar gehandeld over zijn uitgebreide kennissen, zijn iiver voor het geloof, zijn door en door
christelijk en vroom leven, zijn groote werkzaamheid enz. Welnu
dit stuk begint als volgt : « Petri Dorlandi, ordinis cartusiensium
professi ac vicarii quondam in Zeelhem, baud procul ab oppido
Diestensi... ».
Een van de werken van Doorlant verscheen nog gedurende
zijn leven te Keulen : « Vita. D. Brunonis. Accedunt carmina
Sebastiani Brant : De exornatione ordinis carthusiensis et tractatus
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(1)
(Keulen, John. Landen — + 1500 — zie Main 431 — Proctor
2286).
Deze uiterst zeldsame uitgave heb ik niet kunnen bemachtigen. Maar er is nog een tweede Keulsche uitgave (zonder uitgeversnaam, noch datum — een exemplaar op de Stadsbibliotheek te
Keulen). En hier luidt de titel : Tractatulus sive sermo venera bilis
patris Petri Dorlandi, vicarii domes montis S ti Johanni Baptista,

Petri Dorlandi ord. carthusiensis, de mystica significatione

ordinis carthusiensis, prope Diest ; De mystica significatione self
indumentorem ejusdem -carthusiensis ordinis. » (2).

Of de cursiveerde titulatuur reeds in de eerste uitgave voorkwam, weet ik niet : ik onderstel van j a.
Uit deze teksten (en ze zijn de eenige niet) blijkt klaar en
duidelijk, dat Doorlant in zijn klooster een ambt heeft bekleed :
namelij k het ambt van vicaris.Wat men volgens de 15 d en 16d eeuwsche terminologie, in gebruik bij de Karthuizers, door vicarius
verstond, weet ik niet juist te zeggen : ik onderstel hetgeen men
in andere kloosterorden een subprior noemde.
Wat er ooh van zij, Petreius heeft in zijne Bibliotheca
Carthusiana (Keulen, 1609) dit vicarius weergegeven door prior
(waarschijnlijk uit onoplettendheid). En sedert 1609 schrijft
de eene het van den anderen zoo maar af, zonder te controleeren.
Mijn conclusie luidt : Pieter Doorlant is in zijn klooster
vicaris geweest ; maar nooit prior.
Doorlant is met vele geleerden van zijn tijd in betrekking
geweest : hij voerde met hen een belangrijke brief wisseling. Wat
ik over hem en zijne correspondenten aangeteekend vond, zal ik
een andermaal publiceeren, alsmede het onuitgegeven Elo glum,
waarvan hierboven sprake is.
Doch dit alles heeft niets te makers met de vraag die ik
thans behandel.

(I) Dit laaste stuk alleen is het werk van Doorlant.
(2) De boekhandelaar Olivier te Brussel heeft in 188o een exemplaar
te koop aangeboden waar in fine voorkwam « Impresserunt fratres domes
Colonie. Deo gratias ». De woorden komen niet voor in het exemplaar van
Keulen. De bekende bibliograaf Dr. Otto Zaretsky liet mij weten dat het
explicit van het Brusselsche exemplaar hem verdacht voorkwam ; in de KOlnische Zeitung van 17 April 1898 liet hij een artikel verschijnen, waarin hij
betoogde dat de broeders van het Gemeene Leven nooit te Keulen gedrukt
hebben.
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Nu keer ik tot den Elckerlyc terug.
Zooals gezeid, heb ik kort na de verschiining van Logeman's
uitgave een uitgebreid onderzoek ingesteldom te weten wie Petrus
Diestemius eigenlijk was. Eilaas, dit onderzoek is op een non
liquet uitgeloopen. De negatieve uitslagen tot dewelke ik gekomen
ben, deel ik heden merle. Ik doe dit met de hoop dat een ander
de voortzetting van mijn onderzoek op zich zal willen nemen.
En van harte wensch ik hem dat hij in deze gelukkiger zal zijn
dan ik, en de hand zal kunnen leggen op het een of ander bewijs,
waaruit zou blijken of P. Diestemius kan geidentificeerd worden
met Petrus Dorlandus — ja, dan neen.
Wat pleit er nu voor de identificatie ? Dorlandus en Petrus
Diestemius zijn ongetwijfeld geestverwanten. De Elckerlyc werd
geschreven met het doel het christelijk geloof te verdedigen en de
aandacht te vestigen op den troost, die de kerk den stervenden
man aanbiedt. Welnu, Doorlant ook laat geen gelegenheid voorbijgaan om het geloof te verdedigen en al ziine werken zijn met dit
doel geschreven.
leer terecht zegt F. Sidgwick, in de inleiding van zijn Every
Man-uitgave (Londen, 1906) « His (Dorlandus') acknowledged
works (many of which are only extant in mns.) do not disqualify
him from consideration as the possible author of Elckerlyc ».
Maar hiermede hebben wij dan toch geen bewijs — want zeer
vele schrijvers der 15 de en I6 de eeuw treden als verdedigers van
het geloof op en werken in denzelfden zin als Dorlandus en Petrus
Diestemius.
Bij Sidgwick komt er nog een tweede argument voor : Een
werk van Dorlandus zou na zijn dood verschenen zijn, met de
auteurs opgave Petrus Diestensis. (« In a posthumous edition of
one of his books his name given as Petrus Diestensis, or Peter of
Diest, which proves him to have been sufficiently well known
to be recognised under that title »).
Dit is echter een dwaling : ik heb schier alle Doorlant's
gedrukte uitgaven in de handen gehad, en daarenboven nog een
heele reeks handschrif ten. De literatuur van zijn tijd heb ik doorloopen ; maar nooit heb ik Dorlandus vermeld gevonden onder
de benaming Petrus Diestensis alleen. Sidgwick werd op het
dwaalspoor gebracht door Logeman, die (inleiding XXIII)
schrijft : « I actually find that in the title of a posthumous edition
of one of his works (the Chronicon Cartusiense) he is denominated
D. Petrus Diestensis i. a. without Dorland ». Het Chronicon Car-
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tusiense, waarvan Logeman spreekt, verscheen te Keulen, 1608,
en staat onder den naam « D. Petrus Dorlandus Diestensis ». De
twee mil bekende hss. hebben ook Dorlandus.
j
Hiermede
vervalt dit argument.
Op een derde argument werd de aandacht gevestigd door
prof. A. Roersch in zijn Homulus uitgave (inleiding, bl. X). De
bekende Dirc Maertens heeft in 1514 een druk bezorgd van het
reeds te Keulen verschenen werk van Dorlandus : Bij hem is
het betiteld : Tractatus venerabilis patris Petri Dorlandi ordinis
carthusiensis. De Mysterio seu spirituali habitus carthusiensis
significantia. Cum reniedlo circa carnalem delectationem (Leuven,
1514) (1). In de liminarie van dit boek, lezen wij het volgende
Latijnsche versje :
Hexastichon exiemporerium. Ad lectorem.
Fac quotiens videas monimenta perennia Petri
Dorlandi legito, lector amice, libens :
Dremcto qui
luit conscribere elie,
Calluit et pulchrani cum Cicerone prosam.
« En faut-il d'avantage », zegt Roersch, « pour (tablir que
Dorlandus ecrivit avec succês pour le theiltre ? Or, ce fait acquis
donne la plus grande plausibilite l'opinion soutenue par notre
savant coll'egue (Mr Logeman)
Inderdaad, vat men dien tekst letterliik op, zoo moeten wij
emit afleiden, dat Doorlant drams':; geschreven heeft. En dart
ligt het voor hand te onderstellen dat de Elckerlyc een van die
drams to is. Men gelieve echter op te merken, dat in het volgende
en laatste vers Doorlant's proza vergeleken wordt met dat van
Cicero : hetgeen dan toch schijnt te bewijzen, dat die drentetc in
proza opgesteld waren, en wel in de taal van Cicero.
Welnu, Dirc Martens heeft in 1513 en 1514 niet min dan drie
boekjes van Dorlandus uitgegeven, en in den eersten dier drukken
geeft een zekere Karthuizer, Andreas van Amsterdam, een zeer
uitvoerige lijst van alle Doorlant's werken. Zoo deze r u dr,mcte
heeft vervaardigd, dan mogen wij toch wel verwachten, dat zij
in deze lijst vermeld staan. Er komt echter geem en/ el drama in de
lijst voor en dit luidt dan toch zeker verdacht.
Wat bedoelt de schrijver van het Hexastichon te zeggen,
waar hij van dywincte spreekt ? Naar mijn oordeel, geeft de lijst
(1) Hetzelfde werk als dat, hooger vermeld, gedrukt te Keulen

1500.
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hierop antwoord : wij vinden hier bij name vermeld een groot
aantal dye:10 gi (ongeveer 25). Doorlant had de specialiteit geloofsvragen, theologische vraagstuken enz. in den vorm van dialogen
te behandelen. Andere middeleeuwsche schrijvers gebruiken
dezelfde formuul zij doen dit op het voorbeeld van de schrijvers
der oudheid. Plato, zooals bekend, heeft heel het wijsgeerig stelsel
van zijn leermeester Socrates in dialogen behandeld. Latijnsche
schrijvers volgen het voorbeeld der Grieken. Het de Senectute,
de Amicitie enz. van Cicero zijn dialogen. Doorlant heeft in zijne
verhandelingen op verschillende plaatsen den stij1 van Cicero
nagebootst (en hierop zinspeelt dan ook het Hext-Jtichon).
En ten einde zijne dialogen leven in te blazen, doet hij zijn
best om ze zoo veel mogelijk te dramati.-eeien. Een dyalogus de
mysteriis Passioni.c Domini nostri Ihesu Christi (1) begint op de
volgende wijze : : « Eya, mi /111 Dorninice, infandum (mihi
crede) jubes renovare dolorem ». Herinnering aan het bekende
vers van Virgilius : « Infendum,regina,, I ubes renovere
De dramota , vvaarvan het Hexastichon spreekt zijn, naar mijn
oordeel, niets anders dan die gedramatiseerde dialogen.
En hetgeen eenigen steun aan deze interpretatie geeft, is
dat van de Brie werken die Dirc Martens uitgegeven heeft, er een
is dat een gedratnatiseerd dialoog kan heeten.
k heb reeds gesproken van de lijst van Doorlant's werken,
door Andreas van Amsterdam bezorgd. Deze komt voor op het
einde van den dyclogus de enormi proprieiatis monachoritm
(Leuven, Dirc Martens, 1513). Ik druk ze hier af, en verwijs,
in de aanteekeningen naar de uitgaven en handschriften van
Doorlant, die ik teruggevonden heb.

opuscula edita venerabili patro Petro Dorlando,
ordinis carthusiensis.
(1) In primis scripsit coronam carthusianam, sive de viris
illustribus ordinis carthusiensis, grande volumen, refertum
jocundis signis et prodigiis inauditis — Octo libris distinctum (2).
(1) Nr 10 van de lijst van Andreas van Amsterdam.
(2) Te Keulen uitgegeven in i6o8 door Cholinus, onder den-titel Chronicon

cartusiensi, in quo de varis sui ordinis illustribus rebusque 2rt eodem prceclare
gestis...pertractatur Exemplaren Bergen in Henegouwen, (stadsbibl.), Mechelen.
(Stadsbibl.). Berlijn, Louden (Brit. Mus.) enz. Er verscheen van dit werk
een Fransche vertaling door Adrien Discart (Tournai, 16 4 4). Een hs. te Parijs
(Bibl. Ste Genevieve) maar dit is een copie der Keulsche uitgave. Een tweede
hs. in de Zion. Bibliotheek te Brussel.
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(2) Item scripsit dyalogum de perseverantia novitiorum.
(3) Dyalogum de sta bilitate monachorum.
(4) Dyalogum de vicio proprietatis (1).
(5) Tractatus quomodo sancta religio sit instituta, corrupta
et reformata (2).
(6) Dyalogum de amicitia vera.
(7) Dyalogum de remedio arnoris practieum.
(8) Dyalogum de remedio amoris hero ycum.
(9) Dyalogum de opere a moris et passione Christi (3).
(io) Dyalogum de mystet/iis passionis Christi (4).
(ii) Dyalogum de extremis hominum calaniiiatibus.
(12) Dyalogum de dominatu viciorum.
(13) Dyalogum de dominatu virtutum.
(14) Dyalogum de vera hominis sapieniia.
(15) Dyalogum de vera hominis beatudine.
(16) Dyalogum de laude et claritudine verae justitiae.
(i7) Dyalogos sex ex theologia naturali Raymundi (5).
(I) Uitgegeven in I 513 te Leuven door Dire Martens « Doctissimi patris
Domini Petri Dorlandi de enormi proprzetatis monachorum vicio dialogus
cultissimus. » (Exemplaren Brussel (Bibl. Nat.), Gent (Univ. Bibl.) Berlijn,
Louden (Brit. Mus.) enz. Eerste werk van Dorlandus door D. Martens uitgegeven (de opdracht van 3 April 1513). Dit werk bevat in fine de lijst van
Andreas van Amsterdam, Nijhoff-Kronenberg, nr 732,
(2) Hs. te Brussel (Kon. Bibl. n r 15015). Incipit : Prologus religiosi patris

Domini Petri Dorlandi... in parabolam sequentem : Hanc parabolas quisquis
lector adverterit facile intelleget quo pacto sancta religio primitus instituta sit... ».
Hierdoor op het dwaalspoor gebracht, heeft Reussens (Bibliogr. Nationale
VI, 131) dit werk betiteld parabola. De echte titel komt voor fol. Io6 verso
« Religio sancta quomodo sit instituta... corrupta » enz. Er zijn 17 kap. Een van
de laatste werken van Doorlant : hij schreef het in 1506 en voltooide het op
8 e Nov. (Festo reliquiarum), en stierf io maanden daarna (l e September 1507).
(3) Paquot (Mêmoires, VI, 118) zegt van dit werk : « Il y en a un mns.
a la Bibliotheque Academique de Louvain, sous ce titre : Dyalogus devotus
inter Christum et Franciscum super charitate procuratrice salutis nostre atque

operatrice passionis salvatoris nostri Ihesu Christi, quam compilavit frater
Petrus Dorlant ad instanciam fratris Francisci cloetinghe (Franciscain a

Malines). In 12° d'un demi doigt d'epaisseur. Dorlant y fait parler J. C., St.
Francois et la charite. »
Paquot geeft den titel, gevolgd door de woorden « LOVAN, 1516, 8 0 »
waaruit latere schrijvers gehaald hebben dat er een Leuvensche uitgave
heeft bestaan. Ik heb die uitgave echter niet teruggevonden.
(4) Deze dialoog werd in 1499 te Keulen bij 11. Quentell gedrukt,
als 7 e dyaloog - na de 6 dialogen getrokken uit Raymond de Scbonde
(zie volgende nota ; en n r 17 van de lijst).
(5) Uitgegeven te Keulen, in 1 4 99 door Heinrich Quentell. De titel
luidt hier : « Viola animae per modum dyalogi inter Raymundum Sebundum

et Dominicum Semiverbium. De hominis natura tractans, Ad cognoscendum
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(i8) Dyalogus de reela patientia , ex Chrysostomo ad Stagirum
monachum obsessum.
(19) Scripsit et dyalogum inter sapientenz et imulsum.
(20) Dyalogum inter Distemium et Servatium de co gnitione
sui, utique laudabilem.
(21) Dyalogum de unione.
(22) Item dyalogum de inctitutione optimi pastoris , quomodo
illi vivendum sit.
(23) De mysterio seu spiritalis (sic) ha bites carthusiensis significantia (1).
(24) De pugna seu militia spirituctli sermones tres (2).
(25) De quadruplici hominum genere a .,,pirituali pre elio
revocando.
(26) Item dyalogumdc Sancta Cecilia, cur I enici coniteratur(3).
(27) Dyalogum de Sancta Ursula et sodalibus eius.
se, Deurn et hominem... » Ex. Berlijn, Louden (Brit. Mus.). Tweede uitgave :
1501, Keulen, H. Ouentell, 3 e uitgave : 1533, Antwerpen, Martijn de Keijzer
(Nijhoff-Kronenberg n r 735), 4 e uitgave : 1543, Antwerpen, Hillenius (ex.
Bibl. Amsterdam).
Al deze uitgaven bevatten zeven dialogen : De 6 eerste zijn getrokken
uit de Theologica naturali van Raymond de Sebonde, zooals Andreas van
Amsterdam te recht zegt. De 7 e dialoog, hier toegevoegd, is n r io van onze
lijst (Zie voorgaande nota 4).
(r) De eerste uitgave van dit werk verscheen te Keulen, bij Joh. Landen
(-I- T500), in de vita D. Brunonis (zie de volledige titel hiervoren, bl. 313).
Een tweede Keulsche uitgave is denkelijk van 1515-I520 en gedrukt bij
Caesarerius (naar hetgeen Dr. Otto Zaretsky mij mededeelde). In 151 4 herdrukte Dire Martens dit werk : Tractatus venerabilis patris Petri Dorlandi,

ord. carthusiensis, De mysterio sett spirituali habitus carthusiensis significantia, cum remedio circa carnalem delectationem (Nijhoff-Kronenberg,
,lr 733).
(2) Hs. teruggevonden te Avignon (Mns. 348 — ancien fonds 197) fol.
1 4 3 : « Prater Petrus, carthusiensis, de bello seu nnlicza spirttuali, ex verbis
Apostoli. » De lijst vergist zich waar zij spreekt van sermones tres. Er zijn
vier collationes. De eerste begint met de woorden : « Induite vos armaturam
Dei... » De tweede : collatio 2 0 De milicia spiritali (sic) : Deo adjutore locuturi... De 3 e (fol. 152) De Bello spiritali sic) Gedeonis : in tympanis et cytharis...
arma nostra non sunt carnalia, ait Paulus... « De 4 e De Bello spiritali David
contra Golyam « David mane fortis pugnaturus... »
(3) Deze titel van Andreas is onjuist. Ik heb een handschrift van dit
werk te Brussel ontdekt (Kon. Bibl., Mns. 5925, fol. 230-213). En hier luidt de
titel : Dyalogum inter te (Francisce) et beatam qztom diligis, DE FIDE
ET PENICK. Het stuk begint met twee brieven : de eerste van Franciscus
Cluetinge aan de Heilige Cecilia, in den hemel. De tweede : het antwoord
der Heilige aan Frans Cluetinge. Dan volgt de dialoog met den titel :

Super virginalis 'pudicitiae honestate, fidei Christiane vivacitate ac future
resurectionis veritate, ad instar fenice.
Over Frans Cluetinghe, zie 11 r io. In dit Brusselscli hs. wordt schrijvers
naam Doerlant gespeld.
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(28) De inventione et passione sancti Laurantii martyris.
(29) Sermones valde celebres de Sancto Laurentio (1).
(3o) De Sancto Vicentio apostolice, ordivis prcedicatorum.
(31) Vitam Sti Rcmeni militis et martyris, prosake ex
Prudentio, qui erns scripsit metro difficilimo (2).
(32) De 7,,ariis St' Antonii tentationibus (3).
(33) De vita et conve/satione (sic) beatte Catkerince, virginis
et martyris (4).
(34) De Pessione ejusdem ex Bo,ptiste Mantueno.
(35) Scripsit insuper dyalogum de septem Maria gladiis.
(36) Dyalogum de confraternitate ejusdem.
(37) Duas Coronas roseas Marine Virginis —versibus heroicis.
(38) Psalterium diva parentis Dei et virginis majus.
(39) Psalterium aliud ejusdem Virginis minus.
(40) De miraculis novis beata Maria virginis.
(41) Item unum dyadema de sancta Anna — versibus
elegiacis (5).
(42) Vitam et legendam sanctae Anna originalem, quinque
libris partitam (6).
(I) Hs. in de Kon. Bibl. te Brussel (nr 15027 - fol. 3 4 6). Reussens

(Biogr. Nat.) geeft als titel « Sermo hastoricus de Beato Laurentio ». Dit is
inderdaad de titel van het eerste sermoen. Maar fol. 353 v° volgt het tweede :

Sermo secondus de eodem martyre typieus ab eodem P. Dorlando conscriptus
(Explicit fol. 358).
(2) Cf. het Carmen van Prudentius Hagiographia latina nr 7297.
(3) Hs. op de Kon. Bibl. te Brussel (n r 15.016, fol. III 1- 0) : Tractatus

religiosi Di Petri Dorlandi, de multiplici conflictu Beati Antonii contra Diabolum. Er zijn 16 tentationes. Explicit fol. 115 v°. Dan volgt een ander werk :
Translatio Si Anthonii de Constantinopoli in Viennam. Op het dwaalspoor
gebracht door den ouden Catalogus, heeft Reussens deze Translatio ten onrechte aan Doorlant toegeschreven.
(4) Uitgegeven door Dirc Martens (Leuven 1513) : Devotissimi patris

Petri Dorlandi ord. Carthusiensis, de nativitate, conversione et vita invictissimce
martyris beatissimceque virginis Katherine,oratione soluta non inelegaans
(Nijhoff-Kronenberg, n r 734). Dit boek verscheen eerst in het Nederlandsch
met den titel : « Sinte Katherinen Legende, gheboerte ende bekeringhe elide
passye der heyligher maghet» (Antwerpen, Govert Back, z. j.) Campbell (Ann.
typogr. nr In)) zegt dat dit boek van ± 1496 dagteekent. Het staat bij hem
onder den naam van Raimond de Capone. Deze laatste (cf. Quetif et Echard,
scriptores ord. prcedicatorum) schreef een leven van S te Catharina van Sienna,
maar geen leven van S te Catherine van Alexandrie (Campbell's dwaling herhaald door Petit. Midned. Bibliographie, nr 1057).
(5) In de uitgave Viola anima' (Keulen 1499) vond ik op het laatste
folio, io verzen betiteld : « Ad beata.m Annam carmen ». Denkelijk heeft
Andreas hierop het oog.
(6) In het Tijdsehrzft voor Boek- en Bibliotheekwezen (1910)heb ik bewezen
dat de Vita perpulchra Sanctce A nnce (Campbell nr 507, zonder jaartal noch
uitgeversnaam verschenen maar volgens Campbell, van Govaert Back te
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(43) Tractatum de laudibus S ri loannis evangelistx, ex libro
Proculi, qui fuit unus ex septem dyaconibus (I).
(44) Item librum epistolarum ejus.
(45) Librum orationum eius ad sanctam trinitatem, ad
Christum, ad Sanctos et Sanctas Dei.
(46) Psalterium de vita et passione domini nostri Jhesu
Christi.
(47) Rosaceam coronam.
(48) De Pane salutifero vitae.
(49) De laude meditationis.
(5o) Speculum vitae humane.
(51) Editionem de philomena, qua(ni fallor) comparatur
Christo in passione sua.
(52) Disputationem Jesu duodenis cum doctoribus in templo.
(53) Tractatum de laudibus spiritus sancti prdicabilem.
(54) Scripsit insuper sermones complures de tempore.
(55) Sermones complures de Sanctis.
(56) Sermones complures de diversis ad diversos (2).
(57) Item Sermones quosdam notabiles ex sermonibus
beati Leonis Papa de passione domini : minus utilia transiens et
salubria adj ungens.
(58) Scripsit et quxdam alia in lingua nostra vernacula ad

Antwerpen, 1498) het werk is van Doorlant maar zijn naam wordt
verzwegen. Dit werk is in 3 boeken verdeeld : « Quinque li bris » van onze
lijst is dus onjuist.
Doorlant heeft ook een Vlaamsch leven van Sint-Anna geschreven. (hs.
Gent nr 895) ook in drie boeken. Judocus Badius Ascencius heeft dit in het
Latijn beknopt vertaald in 1502, Vita Sc Anna..., ex hystoria Suavissima...

ab religioso vivo Fr. Petro Dorlando in compendium redacta ab Ascencio ».
(I) Hs. te Brussel, Kon. Bibl. (15038, fol. 388) : In actus minficos beati
Johanni Apostoli Evangelista. Dit werk is opgedragen aan P. Johan. Delf.,
prior der Karthuizers te Leuven : « Epistola proliennalis venerabilis patris
Petri Dorlandi ad prwstantissimum virum D ra Johannum. Delfum, primum priorem domus beatae Maria sub cruce in Lovanio. » Een tweede hs. in.
de Bibliotheek te Dowaai (mns nr 796) : dit handschrift heeft vroeger toebehoord aan Georg Colvenerius (± 1649).
(2) In de Bibliotheek te Avignon berust een hs. dat een reeks sermoenen
van Doorlant bevat (mns. 348. ancien fonds 197). Fol. 133 : « sermo venerabilis patris Petri Dorlandi, carthusiani, de tribus volts fratrum Carthusiensium ».
Incipit : « Vovete et reddite Domino Deo vestro Psalmo LXXV°, Audite,
dilectissimi, non cujuscumque sapientis, sed ipsius sapienti consilium... »
Fol. 139. « Sermo in die professions... » Incipit « Reddam tibi, 1)!us,,
vota mea : Felix tibi hodie, mi dilectissime frater, dies illuxit... ». Fol 157 vo :
« Sermo patris Petri Dorlandi, carthusiensis De sacerdotum dignitate ». Incipit :
« Vos estis genus electum »

- 322 quasdam religiosas feminas. Qua omnia si quis requirat, in
domo professionis sux in Zeelem, prope Diest, facile invenire
poterit (I).
Petreius heeft in zijne Bibliotheca Carthusiana (1609) de lijst
van Andreas van Amsterdam afgeschreven. Maar (in plaats van
58 nommers) geeft hij er slechts 56 op : Dit komt doordien hij
nr 40 de miraculis novis Beata Maria virginis heeft overgeslagen;
en van nrs 54 en 55 een enkel nommer heeft gemaakt : Sermones
complures de tempore et de Sanctis.

En na de lijst afgedrukt te hebben, voegt hij er het volgende
bij : Habemus quoque in nostra Coloniensi bibliotheca eiusdem
Dorlandi :

(59) Tractatum de Carthusianorum votis.
(6o) Item, dyalogum de duabus viis.
(6i) Hymnos aliquot devotos.
(62) Collationes de militia spirituali.
(63) De sacerdotum dignitate.

Ontbreken deze werken wezenlijk in de lijst van Andreas ?
De zaak is twijfelachtig. De verhandelingen van Doorlant hebben
heel dikwijls een dobbelen titel. Wij moeten dus voorzichtig zijn.
Is nr 62 van Petreius collationes de militia spirituali, soms niet
hetzelfde als nr 24 van Andreas, de pugna seu militia spirituali
sermones ties (hs. Avignon) ? Is nr 59 tractatus de carthusianorum
votis soms niet hetzelfde als Avignon, hs. 1546 (fol. 133) sermo
de tribes votis fratrum Carthusiensium ?

Om zekerheid te hebben zouden wij het inci pit van alle werken moeten hebben — en noch Andreas, noch Petreius deelen ons
dit merle.
Ik heb mij in 1902 tot den toenmaligen stadsarchivaris van
Keulen, Dr. Herman Keussen, gewend om te weten wat er van
de vroegere Keulsche Karthuizersbibliotheek geworden was,
en of de hss., door Petreius vermeld, ter plaats nog aanwezig zijn.
Van hem ontving ik als antwoord dat toen de Fransche Sansculotten Keulen innamen, zij alle kloosters afgeschaft en de bibliotheken geplunderd hebben. Wat er met de Keulsche hss. gebeurd is,
(1) Een « Leven van Sint Anna » en een « leven van Sint Joseph » in het
Vlaamsch bevinden zich te Gent (Univ. Bibliotheek. Hs. To8o en 895).
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wist hij mij niet te zeggen : alleen dit — te Keulen zijn ze niet
meer voorhanden (1).
De eerste vraag, die zich nu bij het lezen van de lijst voordoet,
is de volgende : van n r 58 wordt er gezeid dat de geschriften in
de volkstaal (lingua vernacula) zijn opgesteld. Maar zijn de 57
overige nommers alle Latijn, of ten deele Nederlandsch ? Zooals
1-de
eeuwsche bibliografen de onaangebekend, hebben 16 de en 7
name gewoonte de titels der Nederlandsche werken in het Latijn
weer te geven — en dit kan desnoods met Doorlant's lijst ook het
geval zijn.
}let antwoord op de vraag is, naar ik meen, in de lijst zelf
te vinden. Er staat (n r 58) « scripsit et in lingua vernacula »,
(hij schreef ook in het Nederlandsch), waaruit wij a contrario
wel mogen afleiden, dat alle voorgaande nommers in het Latijn
opgesteld werden. 1k voeg hierbij dat, zooals men kan zien, alle
werken, die ik heb kunnen identificeeren, zonder uitzondering
Latijnsche werken zijn. De Vlaamsche proza hss., die ik terug
gevonden heb (Een Leven van St-Anna en een levee van SintJoseph) behooren bij nr 58 ; zij werden geschreven voor religiosas
leminas.
Uit de lijst van Andreas kunnen wij bijgevolg concludeeren,
dat wij voor een Latijnschen schrijver staan, die ook Latijnsche
verzen heeft gedicht (cf. de n rS 37, 41, 61). Van Nederlandsche
gedichten is hier nergens sprake.
Maar nu zou men mij de volgende opmerking kunnen doen :
na een werk in het Latijn geschreven te hebben, kan Doorlant
zelf er een Vlaamsche bewerking van geleverd hebben ad usum
populi. Dit is immers gebeurd met de vita Ste Annce (n r 42),
waarvan ook een bewerking in de volkstaal bestaat. En misschien
is het ook het geval met de vita S te Catherinw (nr 33), waarvan er
Nederlandsche druk verscheen.
wij moeten dus nagaan of er in de lijst geen werk voorkomt dat als Latijnsch equivalent van den Elckerlyc zou kunnen
gelden.
Onze aandacht valt dan dadelijk op n r 5o Speculum, vitw
humana. Dat hiermede den Spiegel der zaligheid van Elkerlyk
wordt bedoeld is onwaarschijnlijk, daar eerstgenoemd werk
(I) Op het Keulsche stadsarchief bestaat nog een catalogus der Karthuizerbibliotheek uit de I8 de eeuw : maar hier worden de hss. van Petreius
niet meer vermeld.
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denkelij k Latij nsch is. Overigens sluit de Latijnsche Eitel het Nederlandsche werk uit. In den Elckerlyck is er sprake van remand die
onverwachts geroepen wordt om « rekeninghe te komen doen »
voor den Hoogsten Heer. En dit kan men moeilijk een peculum
vita noemen. In de middeleeuwen verstond men hierdoor een
boek, waarin ons wenken en raadgevingen gegeven worden om
als een Vrome Kristen te leven (cf. het Speculum vita hurnanae
van Rodericus Zarnorensis).
Maar de mogelijkheid bestaat dat het speculum vita van Doorlant sloot met hetgeen in de middeleeuwen een ars moriendi
heette — en dat Doorlant de slotkapittels van zijn Speculum, in
het Vlaamsch heeft verwerkt tot een tooneelstuk. Ik ben er ongelukkig niet in geslaagd een handschrift terug te vinden van den
speculum van Doorlant en kan bijgevolg niet weten of er tusschen het Latijnsche en het Vlaamsche werk eenig verband bestaat.
Een tweede werk van Doorlant, dat hier ook in aanmerking
komt, is nr 15 Dyalo gus de vera hominis beatitudine — een dialoog
over de ware zaligheid van elkerlyk. Bestaat er eenig verband
tusschen dien dialoo g en ons Vlaamsch tooneelstuk ? Een handschrift heb ik hier evenmin kunnen opsporen — zoodat ik het antwoord op de vraag schuldig blijf. Zelfde opmerking aangaande
nr II, de extremis hominum calamitatibus.
Ten slotte vestig ik nog de aandacht op n r 20 Dyalo gus inter
DISTEMIUM et Servatium, de cognitione sui, utique laudabilem. De
gewone vorm is Diestensis, Distemius komt zelden voor, doch
meestal bij eigennamen. De vraag is : heeft Doorlant zichzelf
als spreker in dien dialoog ingevoerd, onder den naam Petrus
Diestemius ? Dan zou dit een krachtig argument kunnen zijn voor
Logeman's identificatie. Maar dit is zeer t wijfelachtig, daar
Doorlant in zijne andere werken nooit onder dien naam voorkomt. Een van de vrienden van Doorlant heet Johannes Diestemius Blarus (I). Wij weten niet of deze Johannes Diestemius hier
optreedt. Evenmin weten wij welke Servatius hier bedoeld wordt.
Het ware van belang Doorlant's handschrift terug te vinden :
want wie weet of hier niet onze Petrus Diestemius aan het woord is.
En dan zouden we misschien inlichtingen over zijn persoon kunnen krijgen.
Laat ons hopen dat de vermelde handschriften nog ergens
in een schuilhoek berusten en dat wij er de hand op kunnen leg(1) Zie over hem Paquot, t. II, bl. T 96, waar zijn werk aangehaald wordt :

Tractatus, sive historic de revelatione institutionis Festi venerabilis Sacrarnenti.
Paquot schrijft : « avec une lettre de l'Auteur au P. Pierre Dorlandus, charireux, par o€t Pon volt vie celui-ci retoucha le style de cette pike ».
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gen. Dan zal degene, die mijn onderzoek voortzet, antwoord
kunnen geven op vragen, die bij mij onbeantwoord zijn gebleven.
In afwachting, sluit mijn onderzoek, zooals reeds gezeid,
met een non liquet. Een bewijs heb ik niet kunnen bemachtigen,
waaruit zou blijken dat Doorlant den Elckerlyc geschreven
heeft.
Zoo dit het geval ware, dan is het toch zeer zonderling dat
Andreas den Elckerlyc in zijn lijst niet opgenomen heeft. Het
stuk werd immers (zooals wij vender zullen zien) op een landjuweel bekroond. En er waren reeds voor 1513 (datum van de lijst)
twee uitgaven van verschenen (die van Snellaert, ± 1495-1496, en
die vroeger ten onrechte aan Eckert toegeschreven).
Het stilzwijgen van Andreas is bijgevolg zeer verdacht.
En hetgeen ten minste even verdacht luidt, is het volgende
in de onderstelling dat Doorlant de auteur is, waarom betitelt
Ischyrius zijn stuk niet Homulus Petri Dorlandi zooals hij
door zijne tijdgenooten steeds genoemd wordt. Met to schrijven
Homulus Petri I)iestemii stelde Ischyrius zijne lezers voor een
raadsel. Want wie in 1536 kon dan gissen dat hiermede de bekende
Dorlandus werd bedoeld

En dit zijn de eenige bezwaren niet waarvoor wij staan :
er zijn er nog andere.
Ischyrius zegt van het werk van Petrus Diestemius : « Anverpia (sic) quondam in public() civitatum Brabanticarum conventu vulgariter acta, palmamque adepta » .
Door conventus publicus civitatum Brabanticarum verstaat
Ischyrius natuurlijk een landjuweel van Brabantsche rederiikerskamers op die landjuweelen werden de moraliteiten eerst openbaar vertoond (vulgariter acta) en het beste stuk werd bekroond
(palmani adepta).
Ongelukkig geeft Ischyrius den datum niet van dit Antwerpsche landjuweel : anders zouden wij natuurlijk het jaartal kennen,
waarin de Elckerlyc vervaardigd werd (op de toenmalige landjuweelen moest men met oorspronkeliike stukken voor den dag
komen). De eerste uitgave van Elckerlyc is van ± 1495-1496,
maar de tekst, die in de handen van den Delftschen uitgever
viel, is zoodanig slordig en bevat zoovele corrupteelen van alien
aard (rijmen niet in orde, verzen overgeslagen, interpolaties,
haplographien en dittographien, enz.) dat een tekst op een paar
jaren tijd zoo erg niet verknoeid kan zijn geweest. Denkelijk is het
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bedoeld landjuweel van -4- 1485, —waarschijnlijk van vroeger. Tien
jaren is stellig niet te veel om een tekst zoo deerlijk te verminken.
En nu is het een vaste regel bij de landjuweelen, dat de stukken, door een Kamer voorgedragen, het werk zijn van den /actor
dier kamer. Een rhetorica mocht zich niet wenden tot een bekenden schrijver, die geen lid was der Kamer, om hem het vervaardigen van een tooneelstuk toe te vertrouwen.
Petrus Diestemius schijnt dus wel factor te zijn geweest
van de eene of andere Brabandsche Kamer. Natuurlijk geen Antwerpsche : want het landjuweel is door een Antwerpsche Kamer
uitgeschreven. En, kieschheidshalve, nam de Kamer, die een
landjuweel beriep, nooit deel aan den tooneelwedstrijd (1).
Om Doorlant te kunnen identificeeren met Petrus Diestemius
heeft men bijgevolg ondersteld dat hij lid (zoo niet factor) van een
Diestersche rederykerskamer is geweest. (Er heeft immers nooit
een rhetorica te Zeelhem bestaan). Te Diest waren er twee Kamers:
de Lelie en de Christusoogen. Zonder de minste aarzeling zegt
0. van Audenhaege (2) : « Dorland was lid van de Christusoogen ».
Dit is echter een dwaling. De Kamer der Christusoo gen werd
eerst in 1502 opgericht (3), en de Elckerlyc is van voor 1495. Zoo
Doorlant, te Diest factor is geweest, kan dus enkel de Lelie (opgericht in 1470) in aanmerking komen (4).
Maar zoo komen wij alweer te staan voor een ernstig bezwaar :
de Karthuizerorde is een besloten orde. — En dat een Karthuizermonnik van zijne overheid de toelating zou verkregen hebben
om het lustige leven der rederijkers mede te maken, dit schijnt
zoo goed als buitengesloten. Volgens de reglementen der rhetorica's moesten de leden bet jaarlijksch Banket bijwonen en
ijverig deel nemen aan de werkzaamheden der Kamer. Zij moesten
ook, wanneer zij op het stadhuis plechtig werden ontvangen,
de kleedij der rhetorica aantrekken, met het wapen afgebeeld op
den kerel. Zelfde geval wanneer zij deelnamen aan een landjuweel
— dan moesten zij in uniform hunne intrede doen in de stad
die hen uitnoodigde. Welnu, dat het een Karthuizermonnik
vrij stond over zijn monnikspij bet uniform der rhetorica aan te
(I) Ischyrius zegt ongelukkig niet welke Antwerpsche Ramer het landjuweel uitschreef.
(2) Over Elcherlyc, verschenen in het Jaarboek van den Diesterschen

Kunstkring (1931).
(3) Historische oogslag op de rederijkerskamers van Diest, door F. J.
Raymaekers (in Vadeylandsch museum, T. III (1859), bl. 9o.
(4) Serrure (1855) is de eerste geweest om van Dorlandus een lid der

Christusoo gen te maken. Hij dagteekende het landjuweel van 1525 — Sedert
dien schrijft men Serrure af, z )nder te controleeren.
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gorden, dit betwijfel ik ten zeerste Seculiere priesters, die heel
dikwijls in het bestuur der Rhetorica's zetelden, werden natuurlijk van die verplichting ontslagen : maar waren er daarenboven
nog verdere uitzonderingen ?
In alle geval, mij is geen enkel voorbeeld bekend van een
monnik, behoorend tot een besloten orde, die ooit lid is geweest
van een rederijkerskamer. In die omstandigheden lijkt het me heel
moeilijk Petrus Diestemius met Petrus Doorlant te identificeeren.
Om dit argument te ontzenuwen, kan men zijn toevlucht
nemen tot een gissing. Wij weten niet in well jaar Doorlant als
monnik werd geprofest. En wij zouden kunnen onderstellen, dat
hij een tijd lang factor is geweest der Lelie en slechts nadien de
monnikspij aangordde. Maar in dit geval moet hij, zooals alle
toenmalige factors, ref reinen, balladen, lied eren, kluchten en wat
dies meer geschreven hebben. En hoe dan uitgelegd dat Andreas
van zijn dichterlijke werkzaamheid in de volkstaal heelemaal
niets weet ? Hoe komt het dan dat in de beknopte biografische
aanteekeningen en in het elo gium nergens sprake is van den roem,
die hij als bekroonde factor verkregen had ?...
Men zou ook kunnen onderstellen, dat Pieter Doorlant geen
gewoon lid der Lelie was, doch een soort eerelid — en dat hij in die
hoedanigheid voor zijn rhetorica een tooneelstuk heeft gecomponeerd...
voorloopig alMaar, zooals gezeid, bewijzen ontbreken
thans.
Met de bescheiden, waarover we beschikken, mogen wij
enkel zeggen : de Elckerlyc, werd denkelijk 1485 (misschien
zelfs veel vroeger) op een landjuweel te Antwerpen bekroond, en
schijnt het werk te zijn van den factor eener Brabandsche Kamer
geen Antwerpsche, maar denkelijk ook geen Diestersche. En
dit om de volgende reden : een Petrus, die te Diest geboren werd,
kan wel den bijnaam van Petrus van Diest gekregen hebben,
wanneer hij zich ergens, bltiten zijn geboorteplaats, vestigde.
Maar te Diest zelf, zoo hij daar zijn leven doorbracht, kan hij niet
als Petrus van Diest bekend zijn geworden, omdat alle Petrussen,
die te Diest geboren werden en aldaar verbleven, alien Petrussen
van Diest zijn (I).
(I) Buiten de stad kan hij natuurlijk den naam gekregen hebben van
Petrus van Diest — dit is « de bekende Petrus die te Diest verblifit » maar
dan missen wij het bewijs dat hij te Diest geboren werd. Doch dit verwijdert
ons dan van P. Dorlandus Diestensis, die wel te Diest geboren werd, maar
er niet verbleef.
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In a fwachting dat wij de hand kunnen leggen op nieuwe
gegevens, die ons zouden toelaten den gordiaanschen knoop
door te hakken, heb ik het pro en contra van Logeman's identificatie geheel objectief uiteengezet.
Mijn voorloopige conclusie luidt als volgt : Het wil me voorkomen dat collega J. van Mierlo zeer juist heeft gezien, toen hij
oordeelde dat de toeschrijving van Elckerlyc aan Pieter Doorlant
op vrij zwakke gronden berustte.
Logeman's identificatie is stellig een heel vernuftige gissing.
Maar na hetgeen ik thans te berde heb gebracht, zal denkelijk elkeen mij wel moeten toegeven dat die identificatie per slot
van rekening een zeer, zeer gewaagde gissing blijkt te zijn.

Letterkunde en Wetenschap
DOOR

Prof. Dr ALB. J. J. VAN DE VELDE,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie van Belgie.

Vele beoefenaren der wetenschappen bekommeren zichvooral
met de feiten en met de gevolgtrekkingen waartoe de proefneming
aanleiding heeft gegeven ; voor hen is een sierlijke vorm gewoonlijk bijzaak. Daarom maken vele wetenschappelijke boeken en
mededeelingen een weinig aangename lectuur uit ; het opstel
stoot of door zijn dorheid, en in zekere gevallen zelfs schijnt de
schrijver er genoegen in te vinden onbegrijpelijk te zijn.
Er bestaan echter waardevolle uitzonderingen , het lezen van
de werken van Lavoisier (1), Pasteur (2), Hugo de Vries (3), Beyerinck (4) en anderen levert, zelfs voor wie niet wetenschappelijk
geschoold is, niet alleen belang op, maar soms echt literair genot.
Als bewijs daarvan geef ik hieronder enkele voorbeelden,
uitsluitend uit Noord- en Zuidnederlandsche geschriften over
biologie en chemie. Ik meen de leeraren in de letterkunde behulpzaam te zijn met hun aandacht te vestigen op de ontdekkingen
welke in den bedoelden zin bij het doorsnuffelen van wetenschappelijke opstellen kunnen gedaan worden.
Verzamelingen van uittreksels van wetenschappelijke schrijvers zijn zeldzaamheden. Rebiere (5) geeft in zijne Pages choisies
des savants modeYnes een beknopt overzicht van de literatuur
van een zestigtal schrijvers, te beginnen met Copernic. Leclerc

(I) Fransche chemicus, geboren in 1743, in 1794 door de Revolutie
onthoofd, de stichter van de kwantitatieve chemie.
(2) De stichter van de microbenleer, geboren te Dole in 1822, te Villeneuve-l'Etang overleden in 1895.
(3) Hoogleeraar emeritus van de Universiteit Amsterdam, een van de
baanbrekers van de erfelijkheidsleer.
(4) Geboren in 1852, overleden in 1931, hoogleeraar te Delft waar
hij het Laboratorium voor microbenleer heeft gesticht.
(5) 2° Ed. ornee de portraits, revue et corrigee par E. GOURSAT. Paris,
Vuibert et Nony, 582 blzz.
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du Sablon (6) en Jules Gay (7) hebben in hunne Lectures scientifiques een aantal biologen, physici en chemici laten spreken.
In letterkundige bloemlezingen treft men stukjes aan uit
Pascal, Buffon, Pasteur, die trouwens sedert lang als echte letterkundigen worden beschouwd. Dicht en q5roza van Brants en
Van Hauwaert (8) bevat eenige mooie bladzijden uit Julius Mac
Leod (De Spin in haar web), W. J. Hofdijk (De eik), Hugo de
Vries (Wetenschap). Theodoor Sevens (9) geeft op het einde van
zijn Palfiin's leven een kleine bloemlezing uit de werken van den
grooten medicus.
Ik zal niet nalaten, in de toekomst, merkwaardige stukken
uit wetenschappelijke schrijvers te verzamelen ; thans zal ik
mij bij de volgende uittreksels beperken.
Ik maak den lezer opmerkzaam op het feit dat de uittreksels
gekozen werken niet alleen voor hun klaren, duidelijken vorm,
maar nog voor het algemeen belang van hun inhoud. Mijn zeer
geachte Collega en Vriend, Dr. L. Goemans, was zoo goed mij
hierin met de meeste welwillendheid behulpzaam te zijn, waarvoor
ik hem zeer dankbaar blijf.

(6) Sciences naturelles, Paris, Hachette, 1893, 682 blzz.
(7) Physique et chinite, 2 e Ed., Paris, Hachette, 1906, 798 blzz.
(8) Gent, Vanderpoorten, 250 blzz.
(9) Kortrijk, 1887 ou 1889.
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VAN HELMONT, Joan Baptista (io)
In Da geraa d ofte nieuwe opkoinst der Geneeskonst, Rotterdam, bij Joannes Naeranus, Anno 166o, biz. 38 :

De strijd tegen de leer van Aristoteles.
't Is mij feet dat ick ben gedwongen van dese sijue leere
te scheyden ; mits bevonden hebbende dat de drie laetste oorsaecken niet alleen onwaerchtigh en zijn, maer oock al te seer
schadelijck in de natuere. Want voor soo veel de gedaente raeckt :
overmits alle oorsaecke in tijde, en nature eer is, voor haer werck,
effect, oft uytkomen, en dat de gedaente is de laetste volmaecktheyt, en het wesen des genen die gebooren wordt ; soo en konnen
wij de gedaente niet aennemen tot oorsaecke des gestelden. De
derde, en oock werckende oorsaecke, noemt by uytwendigh,
evengelijck als eenen smit is buyten het gesmeet yser. My rouwt
(segge ick wederom) dat ick verre afwijck van den meesten en
wijsten hoop, die dese meyninge heden volght. Want ick begrijp
hier by dat Aristoteles noyt gekent en heeft de wercken der
natuere, mits alle sijn aenschouwen past eenighlijck op die
wercken der konsten, waer in alleen de werckende oft officieus
causa uytwendigh is : wesende andersins in der natueren de uytwerckende oorsaecke gansch inwendigh. Dus en bekennen wy
in der natueren niet anders, dan twee oorsaecken, sonder meer.

BLANKAART, Stephanus (II)
In Collectanea medico-physica oft Hollands jaar-Register,
Amsterdam, ten Hoorn, 1683, Voorrede

Het veranderen van oordeel.
Ik voor mij ben altijd genegen te veranderen van oordeel
wanneer ik beter leer, en daarom gebeurt het dikwijls dat mijn
(io) Joan Baptista van Helmont, geboren te Brussel in 1578 en aldaar
overleden in 1644. Zie G. DES MAREz, L'etat civil de J. B. van Helmont,
Ann. Soc. A rcheol. Bruxelles 1907, 107. VANDE VELDE A. J. J., Helmontiana I tot IV, Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad, 1929 tot 1932. CUVELIER J.,
Rond van Helmont's burgerlijken stand, Ibid., 1930, 101.
(II) Stephanus Blankaart, geboren te Middelburg in 1650, overleden
te Utrecht in 1748, geneeskundige en raadsheer in de Kamer van Justitie.
Zie : VANDE VELDE, A. J. J., Bijdrage tot de studie der werken van Stephanus Blankaart, Versl. en Meded. Kon. Fla. Acad. 1924 en 1925.
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laatst uitgegeven schriften menigmaals de eerste tegenspreken.
't Is hier geen werk van te Philosopheren, maar een werk met
Observation om daar uit te Philosopheren.
VAN LEEUWENHOEK, Antoni (12)
In Ondervindingen en beschouwingen der onsi gtbare geschapene
waarheden, vervat in verscheydene brieven, geschreven aan
De wyt-beroemde Koninglyke Societeit in Engeland.
Het genot bij het microscopisch onderzoek.
Brief 44 van 23 Jan. 1685 : Dit was voor mij geen klein vermaak om te beschouwen (hoewel mijn oogen wel moede wierden
van so lang te sijn), want daar ik de eene tyt niet antlers sag,
als een helder cristallijn water, sag ik eenige minuten daar na ,
een onbegrypelyke seer grote menigte van de verhaalde figuurtjens te voorschyn komen.
Brief 119 van 25 Sept. 1699: Want de loop van het bloet
in het geseyde Dierke, overtreft alle de bloedloopen die ik in
dieren en visschen heb gesien, ja het vermaak is mij menigmaal
soo groot geweest, dat ik niet geloof dat er fonteynen op den
aerdbodem, het sy door konst toegestelt, ofte die uyt de natuur
sijn, ofte ook andere beschouwingen, mijn gesigt soo een vergenoeginge soude geven, als dese wormen gedaan hebben.
Brief 57 van 6 Aug. 1687 : Ja ik beelde my in dat geen VeldOverste, schoon 1137 twee veld-legers tegens malkanderen sag
ageren, die te samen vijftig duysent man uytmaakten, soo een
menigvuldige beweginge van menschen soude konnen sien.
De belangeloosheid van den natuuronderzoeker.
Brief van 18 Maart 1716 : Die geene die in onze Landen,
om haar kennisse en wetenschappen, vergeldinge krygen, dat
syn Heeren Professoren, Predicanten, en de Meesters in de Latynze
schoolen, die soo veel Latijn konnen dat ze de jonge Luyden in
die taal konnen onderwysen. De groote Hemelbeschouwer, wylen
Christiaan Huygens, heeft my verhaalt, dat seker persoon in
een andere provintie twee duysent guldens heeft bekomen, over
(12) Antoni van Leeuwenhoek, de stichter der micrographie, geboren te
Delft in 1632 en aldaar overleden in 1723. Zie : VANDE VELDE A. J. J.,
Leeuwenhoekiana, I tot X, met medewerking van W. H. VAN SETERS en_
IR. VANDE KEERE, Verslag. en Meded. Kon. Vla. Acad., 1923 tot 1932.
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syn dienst in 't maken van tafels. Waar over deselve misnoegt
was, seggende, men behoorde hem beter uyt het lant te bannen,
als dat gelt te geven ; want by heeft eerlyke luyden beledigt.
'Brief van 12 Juni 1716 : te meer om dat myn arbeyt, lien
ik veel jaren agter een gedaan hebben, niet is geweest om den lof
die ik nu geniet, daardoor te bejagen ; maar meest uyt een drift
van weetgierigheyt, die in my meer woont, gelyk ik merk, als in
veel andere menschen.

SWAMMERDAM Jan (13).
In Bybel der Natuure oft Historie der insecten, Leyden,
Vander Aa, Deel I, 1737, biz. 300 :

Het groote en het kleine in de natuur.
Men verwondert zig over de toorendragende schouders der
Olijphanten : over de halsen der stieren en hun woeste om hoog
werpende kracht : over den roof des Tijgers : over der Leeuwen
maanen : terwij1 de Natuur nergens meer volkomen is als in de
kleinste dingen. Deese Nvaarheids spreuk heeft Plinius in sijn
tijt al geuyt, hoewel men toen der tijt de aanbiddelijke werken
van de Natuur niet als van verre maar besag. Waarom men dan
eyndelijk daar toe behoort te komen, dat men de Natuur van nabij
en iin sijn kleente, iverig ging ondersoeken of men sal de wonderheeden der selve nimmermeer beschouwen. Daar men anders
middag klaar sal bevinden, latter soo veele natuurelijke verborgentheeden in de bekrompe kleenheid van de aldergeringste Dieren
sijn opgeslooten, als in de wijtgesette Colossen van de aldersigtbaarste ingewanden der grootste Dieren. Sal dan de onbevatbare
grootheid van de Natuur voor den dag gebragt worden, soo moet
deselve in haar kleente ondersogt sijn. En hoewel haare subtiele
geringheid ons sou terug mogen houden, soo moeten wij geen
arbeyt ontsien, want hoe dat se kleender is, hoe sij heerlijker en
grooter in haar onsigtbaare deelen sig opdoet, waar door dan
alle haare on naspeurelijkheid sigtbaar en tastelijk wort.

(13) J an Sw amm erdam, dierkundige, geboren te Amsterdam in 1637,
en aldaar arm ov erled en in 1680. Zie : A. J J . VANDE VELDE, Bijdrage tot
de bio-bibliograp hie van J an Swammerdam, Vers. en Meded. Kon. Vla.
Acad., 1930, 155-I 78.
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Ibid., blz. 317 :
Over het balsemen.
Om alle deese deelen van de Hersenen, en het Merg, te balsemen, heb ik een seer rare uytvinding gevonden, soo dat ik haar
een lichaam kan geeven, en haar behouden in haar couleur en
natuurelijke grootte, daar sij andersins t'eenemaal weg droogen;
en dat sal ik communiceeren, indien ik t'eeniger tijt mijne ontleedkundige bijzonderheden resolveer in het ligt te geven. Ondertusschen heb ik verscheijde kleene deelen, tot een proefken, alsoo
gebalsemt ; die haar klaarder vertonen, als in 't leven selve ;
daar sij met een oneijndige moeijte en een verdrietigen arbeijt
moeten gesogt en de gesien worden.
Ibid., blz. 501 :
Het oog der insecten.
Maar hoe geschiet nu het gesigt in de Bijen, ende andere
Insecten ? Waar op ik segge, dat de structuur van het Oog soo
klaar als den dag leert, dat het niet en geschiet als in ons, ende
in veel andere Dieren, door de verzameling der ligtstraalen door
den Oogappel doorgaande in het Netwijse Vlies, maar door een
enkele aanraking van de omgekeerde pijramidale Vesels, van het
ligt door het Hoornvlies voortgedreeven. Soo sijn dan deese Oogen
soo gestelt, dat se de gedaantens der dingen, door een enkele
voortstooting van het weeromgekaatste ligt, kunnen ontvangen,
dat waarelijk een uijtermaten teer gevoelen moet sijn, en alsoo
de Oogappel sig bier noit toe sluyt, nog een gat heeft, als in ons
geschiet, soo moet het gesigt in de Insecten al vrij volmaakt sijn,
van wegens het groot getal der straalen, die se geduurig kunnen
ontvangen. Waarom ook een groote menigte der Insecten bij
nagt siet ; en de Rombout vangt sijn voetsel seer veerdig in de
vlugt. Waarom dan dit gesigt der Insecten selfs niet in het minste,
ofte eenigsins met onse Oogen, ofte een zo genaamde donkere
kamer, alwaar de gedaantens der dingen op een papier, of wittendoek door weeromkaatsing geschildert worden, kan vergeleken
sijn. Het Welk mij in gedagten brengt, 't geen de vermaarde en
uitmuntende Boyle van den Blinden Vermaas in sijn boek van
de couleuren verhaalt, dewelke door de rouwheeden in de geverwde
tapijten te onderscheiden, haare onderscheide couleuren, alleen
door het aanraken der vingeren, distinctelijk wist te onderkennen ;
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de Oogen in de Insecten overeen komt. Maar hoe nu dit gesegt
eygentlijk in de Insecten te werk gaat, ende wat beweeging deese
groote menigte van pyramidale Vesels van 't opvallende licht
krijgen ; hoese die aan de onderleggende netwijse vliesen meede
deelen, die weer aan de onderleggende dwarsche Vesels, deselve
aan de bastagtige substantie, en die weer aan de Senuwen, het
begin des Mergs, of de Hersenen overvoeren, dat kan alleen de
geheel Geoogden expliceeren ; en ook seggen, of de zienlijke
gedaantens in het Druyvenvlies staan blijven of niet. Het is mij
genoeg alhier mijn onvermogen te bekennen.
Ibid., Deel II, 1738, blz. 864 :
Het voedsel der zwaluwen.
Voor eerst bevinden wij dat de Dierkens selve de gansche
Winter overblijven ; in welken tijd sij haar niet het geringste
weien ofte beweegen ; soo dat, indien se van de plaats, daar se
haar in het najaar, als in een sekere schuyl-hoek, ende met haar
aard geheel overheenkoomende, gesegt hebben ; werden afgestooten, sij om haar weer op te regten, haar ganschelijk niet beweegen
kunnen. Maar indien een warme hand daar omtrent komt, ofte
dat se bij het vuijr gebragt werden, soo beginners sij haare voorige
beweeging niet alleen weer te verkrijgen ; maar haar van plaats
tot plaats door de beweeging van'er Vleugelen onvoerende ; soo
en koomen se niet eer te rusten, voor dat se of van de omsweevende lugt verstijft sijn geworden, of dat se een verseekerde
verblijfplaats wederom voor haar uytgevonden hebben. Dan dit
verliesen van beweeging is niet gemeen aan alle, als onder anderen
omtrent de Bijen aan te merken is : dewelke niet alleen de uytgangen van haare wooningen in de Winter openen ende toesegelen;
maar sij koomen ook midden in den selve haare jongen mildelijk
te voeden, ende vol sorg en liefde op te kweeken. Soo bevinden wij
niet alleen in het begin van Lentemaand jonge Bijen ; maar bij
de Bijen-houders is ook seer gemeen, dat se seggen ; de jonge Bijen
met de Swaluen te gelijk voor den dag te koomen.
Soo dienen ook de Bijen, ende andere Bloedeloose Dierkens
de Swaluen tot voetsel, dewelke, sij seer behendig al vliegende
weeten op te vangen : waarom als het regent, ende datter geen
Bloedeloose Dierkens in de lugt gevonden werden ; soo begeeven
sij haar om deselve tot'er voeding op te soeken, na de aarde.
Waar wijt seer verkeert gesprooten is het gevoelen, van dat de
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Swaluen het aanstaande onweer soude voorsien kunnen. Dan als
gesegt, het is niet als om haar voetsel op te soeken, van dat se
in een dikke, donkere, betrokke, ende seer windige lugt, in dewelke
de Bloedloose Dierkens altijt rusten ; om laag ende langs der aarde
vliegen. Om welke redenen wij gelooven, dat de Swaluen den
loop van de Son geduurig volgen, ende haar, wanneer het Winter
bij ons is, in soodanigen lugt streek onthouden, alwaar of een
aangenaame Dente, of een vrugtbaare Somer, ofte een getemperde Herfst, haar genoegsaam voetsel kan verschaffen.
NIEUWENTIJT, Bernard (14)
In het regt gebruik der Wereltbeschouwingen, Amsterdam,
Pauli, 173o, blz. 74o :
De tallooze deeltjes van het water.
Hoe klein en menighvuldigh syn de deelen van het water ?
waar vanmeer als duisend maal duisend millioenen vereischt
werden, om een droppel, die een grein weegt, of eenigen hagelsteen uit te maken : en tot hoe groote saken werden dese gebruikt ?
tot welke het water gansch onbekwaam soude wesen, indien het
niet in deeltjes van een ontelbare meenigte en onverbeeldelyke
kleinheit konde van een gescheiden werden. Hoe veel duisende
millioenen rysen der dagelyks op uit de zeen en andere stromen ?
hoe veel dryven 'er in de lugt, en om niet weder op te halen al
het geene wy te vooren in de Beschouwinge van het water gesegt
hebben (het welke als hier wel nodigh synde, aldaar kan nagesien
werden) hoe veel vallen er in regen ? hoeveel in sneeuw ? hoe
veel in hagel ? hoe veel in dauw neder ? hoe veel werden 'er tot
het groeyen van Planten en drenken van Dieren besteed ? hoe
veel om dorre woestynen vrugtbaar te maken en het wild gedierte
in het leven te behouden ? en moet niet yder erkennen, dat dit
alles daar van afhangt, dat het in ontallige kleine deeltjes bestaat
en waarlyk verdeelt is ?

(14) Over Bernard Nieuwentyt, geneeskundige, in 1654 te Westgraftdijk
(Noord-Holland) geboren en in 1718 te Gouda overleden. Zie : A. J. J. VAND E
VELDE, Bijdrage tot de Bio-bibliographie van Bernard Nieuwentyt, Versl.
en Meded. Kon. Vla. Acad., 1926, 709-718.
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BOERHAAVE, Herman (15)
In Het leven van Swammerdam, Voorrede van Bybel der
Natuure door Jan Swammerdam, Deel I, 1737, voorrede, blz. E2.
De moed van een natuuronderzoeker.
Op de laaste September deses jaars had hij of sijn werk over
de Bijen, daar had hij op gewagt, dat hij alle sijne kragten quijt
was, en nooit een schijn van de selve wederom kreeg. Bovenmenschelijk was sijn arbeid in het naspeuren. Bij dag was sijn
sorg van aan te merken sonder eenig ophouden. 's Nagts wederom
was hij besig med beschrijven, en afbeelden, dat, het geen hij
bij dag had opgemerkt. In de somertijd, 's ogtends ten ses uure,
begon het schijnsel der son ligt genoeg te geven dat hij med sijn
ogen kost bemerken de fijnigheid der voorwerpen. Dus bleev hij
bezig in dit werk tot twaalve in de voile dag, bloodhoovds, om
geen ligt te beletten, in de open sonneschijn, so dat sijn hooft
door de hitte van 't veelvuldig sweet als wegvloeijde, en sijn oogen,
in so sterk ligt gebruijk, nog gehoipen door vergrootglasen, stomp
wierden, en daarom, bij de namiddag son, niet scherp sien kosten
de voorwerpjes, hoewel het ligt nu so helder was, als voor de
middag : en dat wel niet so seer, door dien het ligt swakker was ;
als wel, om dat sijn vermoeijde ogen, door het eijgen ligt, niet
so sterk wierden aangedaan. Hij heeft sodanige arbeijd, sonder
ophouden, een voile maand doorgebruijkt, tot het doorsien,
beschrijven, en afmaien van de darmen der Bijen alleen. En so
veele maanden, en in deselve geheele dagen sijn onderzoekingen
so Lang doorgeset, als het ligt des daags hem bijstond ; hij waakte
gantsche nagten, optekenende en afschetsende ; en dit dus doende
voltrok hij sijn boek over de Bijen. Dit is so een werk, dat
niemand ligt sal tonen, dat van het begin der natuurkunde tot
nu toe, diergelijk, of dat daar bij komt, geweest is.
Ibid., blz. H2.
Hoe Jan Swammerdam in zijne opzoekingen werkte.
Ik heb med angstige sorg doorsnuffeld alle de schrivten,
en brieven, van den Heer Swammerdam, dien ik kost bekomen,
altijd te dien eijnde, dat ik daar wijt mogt navorschen sijn werk(i5) Herman Boerhaave, Nederlandsche plant-, schei- en geneeskundige,
hoogleeraar te Leiden, geboren in 1668 te Voorhout en in 1738 te Leiden
overleden. Zie : E. COHEN, Herman Boerhaave en zijne beteekenis voor de
Chemie, Uitgave Nederl. Chem. Ver., 1918.
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wijs, waar door hij had konnen voortbrengen de ongelovelijke
saken, waar van de schoonheid alles te boven gaat. Ik sal opregt,
en na pligt verhalen, wat ik gevonden heb. Hij had een kopere
tafel, gemaakt door de groote en schranderste werkbaas Samuel
Musschenbroek, om te ontleeden de alderfijnste lighamen. Daar
op stonden twe koperen armen, so gemaakt, dat Hij, so hij wilde,
die kost omdraaijen na alle kanten. Ook te gelijk kost hij die verhoogen, verlaagen, so sagt, en wijnig als men wilde, aan Naar
hoogste eijnden. Op een deser wierd vast gehegt het voorwerp,
dat te ondersoeken stond, op het ander was het vergrootglas.
Hij gebruykte glasen van verscheyde grootte en omtrek ; van
de grootste af, tot de kleijnste toe, waren dese uijtgesogt, en
ten helderste doorsigtig. Dat hij wilde ondersoeken, besag hij
eerst med de grootste, daar na al vervolgens, med klijnder, en
so eijndelijk met de klinste glasen. Door vlijtig gebruyk en
door sijn geest, daar toe geboren, wist hij daar mede om te gaan
sonder weerga ; want hij wist die so te gebruijken, dat de eerste
de weg baanden, om het volgende te ondersoeken, en dat eyndelijk
alle te samen de volmaakte beschrijvinge uijtbragten. Wat vind
men dit selden bij de onderzoekers. Sijn voornaamst geheim
bestond in schaarkens, ongelovelijk fijn, en scherp om te snijden.
Die gebruijkte hij tot de scheydinge der fijnste dingen : omdat
sij het klijnste seer gelijkelijk doorsneeden ; daar de meskens,
en vlijmkens, hoe fijn, en scharp sij mogen sijn, altijd trekkers
op de weerbarstige veselen, terwijl sij snijden, en daar door het
tederste uyt sijn plaats halen. Hij bediende sig van mesjes, vlij mtjes, en stiletjes, die so klijn waren, dat hij die sonder vergrootglas niet kost wetten ; en door deselve vertoonde hij de darmen
van een Bije so net, en onderscheijden, als een ander het gedarmte
der groote dieren. Hij maakte tot dit eijgen gebruijk glase pijpjes,
aan de lamp geblasen, aan het eene eynd getrokken tot de uijterste
fijnheid, aan het andere eijnde wijder, door deete was het meest
dat Hij de kleinste vaatjes door het vergrootglas ontdekt, wist
aan te wijsen, op te blasen, derselver 't samenvoeging, en loop,
te ondersoeken, te onderscheyden, van een te scheijden ; of ook
als 't hem luste, die med gevervde vogten te vervullen. Hij verstikte de Dierkens in voorloop, in water, of terpentijn-olij, hield
die dan eenige tijd daar in, en verharde deselve door dese konst,
op dat de deeltjes nu vaster geworden, en stijver, sig te beter
mogten laten van een scheijden door de ontledinge, sonder toe
te vallen, sonder verwerringe, sonder verrottinge. Als hij nu de
Dierkens, dus bevrijd, med sijn fijnste schaarkens open sneed,
en alles in haare eijgene schikkinge had opgemerkt, dan nam
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hij med eene ligte hand, en tedere werktuijgjes, hunne ingewande
uijt ; na dat hij eerst het overvloedig vet, dat bier magtig veel
sit in dese Dierkens, net had uijtgespoeld door hulp van klijne penceelkens, en afgescheijden, welk vet anders altijd te uijtneminge
der ingewanden, sonder quetsinge, seer belet. Dit alles gaat
best, als de Dierkens in gedaante van Popkens rusten. Hij ondeisogt ook de ingewandekens der gestikte Dierkens, med die in
water sagt te bewegen, door welke seldsaame konst hij de lugtpijpkens derselve, in haar geheel blijvende, onderscheijdenlijk
tot verbaastheid der aanschouwers ; die dog sonder dese konstgreep nooit in haar geheel konnen gesien werden. Somtijds spoot
hij door seer dunne pijpjes water in, om de binnenste deelen
schoon te maken, blies het gesuijverd vol lugt, tot dat het opgeblasen sijn gedaante droogde, en so sijn gestalte behield, om te
konnen bewaard, en beschouwd werden. Nog geviel het wel,
dat hij deselve gebalsemd, en jaren lang bewaard, dan nog seer
gelukkig doorsogt, en de verborgenste saken daar in ontdekte.
Wederom prikte hij de beeskens wel med een dunne naalde, al
het vogt ten sagtste daar wijt drukkende, dan blies hij die op
med de fijnste glase pijpjes, hij droogde het opgeblasene in de
schaduwe, en bestreek het gedroogde met spijk-olie, waar in
een wijnig hars gesmolten was, en hehield het dus jaren na een
in sijn eygen gedaante. Ja selv de senuwkens deser Dierkens
wist hij so te balsemen, dat die, op eene wonderlijke wijze week,
en doorsigtig, bleeven. In de agterste deelen der wurmen bragt
hij een wondeken, waar hij dan sagt, med geduld, al het vogt
uytduwde, ook het meeste ingewand, dan vervulde hij die med
wasch, en toonde deselve duursaam in haar eygen maaksel rond,
en bol. Het was gebleken, dat het vet deser Dierkens in terpentij nolij geheel wegsmolt, en dat, dit gedaan sijnde, het Dierken kost
gebalsemd werden ; welke greep hij altijd voor sig behield als
een groat geheijm : want dit vet, eens gesmolten, droog werdende,
is als opgestoven kalk, die alles soo bedekt, dat de ingewanden
daar onder bedolven, geensins konnen gesien werden. Dog, als
dit vet met rijn water, lang, en volkomentlijk, is uytgespoeld,
dan komen de verholen, en overdekte, ingewanden geheel te
voorschijn. Evenwel was hij wel een voile dag besig, om het
vet uyt een rupse weg te doen, alleen daar toe, dat hij mogt leren
de ware geschapenheid van desselvs hert. Wonder aartig kost
hij de rupsen, op haar spintijd sijnde, het vel afstroopen ; waar
toe hij deselve aan een draad gehegd sijnde, schielijk in kokend
heet water liet heen en weer insakken, en op het eygen ogenblik
weder uythalen ; daar door ging dit velleken af, sig verheffende
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van het onderleggende ; dit gedaan sijnde, dan liet hij die so
bereijd in vogt, te samen gemengd uyt edik en btandewijn ;
want dan wierden de binnenste deelen stijv, en lieten de buyten
huijt afnemen sonder quetsinge der inwendige deelen : so dat in
de wurm het popken, in de pop het kapelleke, kost gesien werden .

KASTELEIJN, Petrus Johannes (i6)
In Beschouwende en werkende pharmaceutische, oeconomische en natuurkundige Chemie, Amsterdam, Holtrop, 1786,
XXII + 508 blzz :

Het nut der chemie.
Heeft men, bij 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 niet 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 Ertzen te vinden, en hem den weg wijst om,
op de voordeeligste wijzen, alle die stoffen uit te scheiden, te
zuiveren, te verbinden ? — Zouden wij dus, zonder de Chemie,
wel Goud-, Zilver-, en I Jzersmeeden ; wel Koperslagers, wel Tinen Loodgieters kunnen hebben, die hunne benodigde Metaalen
konden bekoomen, ja ook konden weeten te bewerken ?
« Weeten de Essayeurs, de Muntmeesters, de Papiermaakers,
de Lijmzieders, de Glasblaazers, de Porcelijnfabriekanten, de
Potten-, Steen-, en Pijpbakkers, de Spiegelmaakers, deVerlakkers,
de Geschut- en Klokgieters, de Kruit- en Vuurwerkmaakers,
de Zegellakmaakers, de Emailleerders, de veelerleije Verwstoffen(16) P. J. Kasteleyn was apotheker en tooneelschrijver, geboren te
Breukelen in I 746 en overleden te Amsterdam in 179 4 . Zie : A. J. J. VANDE
VELDE, Bijdrage tot de studie der werken van den apotheker Petrus Johannes Kasteleyn, Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad., 1926, tog-148.
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bereiders, 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 gtonden
van daadelijke Natuurkunde, de juiste grondmenging der Aardzoorten van de verschillende gewassen, en de kunstige en natuurlijke besmettingen leeraart ? Voorzeker : ten minsten over het
geheel genomen, dit alles weeten zij niet. Men zegge het hun
dan ; men zegge het hun luid.
*

*

*

Wij verlaten thans de 17 e en de 18 e eeuw en springen over
de 19 e eeuw tot onzen tijd. Drie, Beyerinck, Lorentz en Mac
Leod, onder deze die wij noemen, werden ons door den dood ontnomen ; de meeste anderen zijn in den voile bloei van hunne
wetenschappelijke werkzaamheid en weten wetenschap en letterkunde tot een harmonieus geheel te vereenigen.

BEIJERINCK, Martinus Willem (i7)
In eene redevoering gehouden bij de opening der lessen in
de bacteriologie aan de Polytechnische school, 26 September
1895, te Delft (Verzamelde Geschriften, 3 e deel, blz. 163) :

De biologische wetenschap en de bacteriologie.
De bacteriologie heeft haar wording te danken aan haar
eigenlijke kracht, is gelegen in de strenge en juiste toepassing
van physiologische methoden van onderzoek. Ik moet mij veroorloven hier enkele oogenblikken bij het geven van een definitie
stil te staan. Wat is physiologisch, waardoor onderscheidt biologisch zich van physiologisch onderzoek ? Dit zal door het volgende voorbeeld duidelijk worden.
(I7) M. W. Beijerinck, hoogleeraar te Delft, stichter van de bedrijfsmicrobenleer, (r 852 + 1931). Zie : VANDE VELDE, A. J. J., I,' oeuvre de M. W.
Beijerinck, Bull. Inst. Sup. Ferm. Gand, 1928, 45-63.
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De werktuigkundige, die volledige kennis van een bepaald
stoomwerktuig wenscht te erlangen, moet daartoe drie onderzoekingswegen volgen : een weg van historisch, een weg van
statisch, een weg van dynamisch onderzoek. De historie der
machine omvat alles wat betrekking heeft op hare wording ;
het meeste daarvan bestaat uit de gedachtebeelden van de uitvinders en constructeurs van vroegere tijden, het overige kan
alleen van den leverancier worden vernomen. Het statisch onderzoek maakt bekend met alle onderdeelen der geheel nit elkander
te nemen machine ; de vuren moeten voor dat onderzoek worden
uitgedoofd. Maar voor het dynamisch onderzoek moeten de kolen
branden ; de transformatie der energie, het bewegingsdiagram,
het nuttig effect der kolen, kunnen niet met uitgebluschte
haarden worden bepaald.
Evenzoo de bioloog. Zijn object is het levende object, en
alle deelen ervan in levenden en dooden toestand. Ook zijn onderzoek is drieledig. Zijn historisch onderzoek bestaat in het vaststellen der systematische verwantschap, waartoe de voorouders
en de verwanten van het voorwerp zijner studie moeten spreken,
en in het bepalen der levenscondities, waarvan dat bepaalde
voorwerp onderworpen is geweest en die uit de plaats van het
voorkomen kunnen afgeleid worden. Boven werd op de beteekenis
van dit deel en van zijn taak reeds gewezen.
Zijn statisch onderzoek kan worden uitgevoerd, nadat het
voorwerp is gedood, langs anatomischen, chemischen physischen
weg.
Zijn dynamisch onderzoek heeft betrekking op de krachten
van het leven zelve ; wie deze wil leeren kennen zal niet beginnen
met het leven in den drager te vernietingen.
De Biologie in het algemeen bestaat uit de vereeniging dezer
drie richtingen, de Physiologie is dat gedeelte ervan, dat zich
met het dynamische onderzoek bezighoudt. De Physiologie zou
Dynamische Biologie kunnen genoemd worden.
Het is de aanwezeigheid van deze physiologische richting
in een biologisch onderzoek, welke daarop den karakteristieken
Stempel drukt, en aan het meer en meer op den voorgrond treden
daarvan op mikroskopisch gebied, is een groot deel van den
vooruitgang te danken, waaraan in den laatsten tijd de meeste
takken van de wetenschap van het leven hebben deelgenomen.
Wij keeren daarmede tot de Bacteriologie terug, wier kracht is
gelegen in stelselmatig genomen proeven, berustende op de juiste
en strenge toepassing van physiologische onderzoekingsmethoden.
Daardoor is de erkentenis verworven van de rol, welke de mikros-
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kopische wereld speelt in tal van richtingen, waar hare aanwezigheld, zelfs door de geleerden vroeger nauwelijks vermoed, hare
groote beteekenis door ieder met verrassing is waargenomen.
De Bacteriologie is zoodoende tot een belangrijk onderdeel der
Biologische wetenschap in het algemeen geworden en het is
voor eenige besprekingen van hare beteekenis in dat opzicht,
dat ik thans Uw aandacht heb te verzoeken.
In eene rede gehouden te Delft in 1897 (Verzamelde geschriften, 3 e deel, blz. 237)

Het bacteriologisch laboratorium.
Ik noem hier in de eerste plaats Onderzoek en eerst in de
tweede het Onderwijs. Ik word daartoe gedwongen niet alleen
door de veel hoogere beteekenis, welke ik persoonlijk aan onderzoek toeken, maar in ons bijzonder geval ook door den tegenwoordigen toestand onzer uit een praktisch oogpunt zoo uiterst
belangrijke wetenschap. Wat namelijk het deel daarvan betreft,
dat hier onderwezen en beoefend behoort te worden, zijn de tot
nu toe bestaande leer- en handboeken niet geschikt om als leiddraad bij een praktischen onderwijscursus gebruikt te worden,
en zelfs de tijdschriften bieden daarvoor nog slechts een weinig
volledig en onvolkomen doorgewerkt ruw materiaal aan ; overal
is een voorafgaand zelfstandig onderzoek noodig, om aan de
proefnemingen op dit gebied dien graad van zekerheid te versclaaffen, welke aanwezig moet zijn, om door den beginner werkelijk
leerzame en duidelijke resultaten te verkrijgen. De verhoudingen
zijn hier geheel antlers als bij de technische mikroskopie, waarbij
de hulpwetenschappen kant en klaar zijn en door tallooze hoofden
en handen voor praktisch onderwijs in elke gewenschte richting
zijn doorgedacht en doorgewerkt, even als bij de schei- en natuurkunde, waarvan de wetenschappelijke inhoud, ook een hooge
graad van paedogogische voortreffelijkheid bereikt heeft. Het
is zeer opmerkelijk, dat niettegenstaande deze omstandigheid,
welke uit het onderwijsoogpunt nogal zwaarwegend schijnt te
zijn, toch juist de Bacteriologie het is geweest, welke tot de
oprichting van het laboratorium heeft geleid, en het is een eigenaardig teeken van de verandering, welke in den geest der tij den
begint door te dringen, dat zelfs bij het onderwijs veel minder
dan vroeger op de esthetische en theoretische voleindiging van
een leervak gelet wordt dan op het werkelijke nut daarvan
voor de samenleving. En zoo is het gekomen dat de Algemeene
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Bacteriologie, nog weinig geschikt voor een systematischen leercursus, toch op den voorgrond is getreden bij het opstellen der
eischen, waarvan deze inrichting moest voldoen. Hierbij kon
dus de belangrijke taak om onze jonge wetenschap voor een
praktischen leerkursus geschikter te maken, op den voorgrond
treden, en het is mijn hoop daarin langzamerhand te zullen slagen,
waarvoor echter nog heel wat waarnemingen en onderzoekingen
zullen vereischt worden. Bij de oprichting van dit laboratorium
is met deze omstandigheden rekening gehouden door het afzonderlijk inrichten van afdeelingen voor onderzoek en onderwijs.
In een rede tot de studenten der Polytechnische School
te Delft in 1897 (Verzamelde geschriften, 3 e deel, blz. 2 1.2) :

De studenten in het Laboratorium.
Mijne Heeren Studenten ! Ik ben hiermede voor dit uur
aan 't einde mijner beschouwingen gekomen. De aanvankelijk
gestelde vragen aangaande aard en bedoeling van deze inrichting
en van het hier te geven onderwijs, heb ik in eenige breede trekken
en door enkele bepaalde voorbeelden trachten te beantwoorden
en toe te lichten. Dit laboratorium is thans het Uwe. Daar het
als waarschijnlijk moet worden beschouwd, dat de tijd voor de
oprichting ervan nog niet gerijpt zou zijn,indien wij niet konden
voortbouwen op den vasten grondslag, welke door Pasteur aan
de Mikrobiologie gegeven is, wensch ik zijn naam op dit oogenblik
niet te vergeten, en hoezeer onder omstandigheden gebezigd,
waarbij niet alleen aan den studietijd maar ook aan het latere
leven moest worden gedacht, zoo komt het mij toch, of wellicht
juister gezegd, daarom voor, dat ik onze inrichting niet beter
kan inwijden dan door de volgende woorden, waarmede hij bij
gelegenheid van zijn zeventigjarig jubelfeest de Fransche Studenten heeft toegesproken, eenigszins gewijzigd tot de mijne te maken
en thans tot U te richten. — Vertrouwt u toe aan den dienst der
waarheid en aan het onderzoek der natuur, gelijk U die in de
laboratorien worden geleerd. Vertrouwt U toe aan de zekere,
aan de machtige methoden van de proefneming, waarvan alleen
de eerste geheimen ons tot nu toe bekend zijn geworden, en die
zich heeft doers kennen als een krachtige hefboom van de beschaving en van de materieele welvaart der volken. En Gij alien,
welke ook Uw levensloop moge worden, laat U niet bereiken
door een dwaas en nutteloos scepticisme ; iaat U niet ontmoedigen
door de tegenspoeden en teleurstellingen, welke zekere uren
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ongetwijfeld ook over U zullen brengen. Leeft en arbeidt in den
reinen vrede van de werkplaatsen en de bibliotheken. Vraagt
U zelven allereerst of : Wat heb ik gedaan voor mijne wetenschappelijke vorming? En daarna, wanneer Gij in 't leven zult vorderen:
Wat heb ik gedaan voor mijne omgeving en voor mijn vaderland ?
Tot dat het oogenblik zal gekomen zijn, dat Gij wellicht het
groot geluk zult hebben van te mogen denken iets te kunnen
bijdragen tot den vooruitgang en het welzijn der menschheid.
Maar hetzij dat Uw pogingen meer of minder door het noodlot
begunstigd worden, Gij behoort, wanneer het eind van Uw loopbaan begint te naderen, het recht te hebben om te zeggen : ik
heb gedaan wat ik kon.
In het Jaarboek der Koninkl. Akademie van Wetenschappen
te Amsterdam 1913 (Verzamelde Geschriften, 5 e deel, blz. 139) :

De infusies der natuur.
Naast de infusies der wetenschap staan die van de natuur.
Rivieren en meren zijn infusies in het groot, zoo ook de zee.
De akker van den landman bestaat uit aarddeeltjes, die
elk met een waterlaagje omhuld zijn, waarin een rijkdom van
mikroskopisch leven voorkomt, dat overeenstemt met dat der
infusies, gemaakt met plantaardige of dierlijke stoffen : een
Geobios met dezelfde elementen als het Hydrobios. Maar overal
in den grond bevinden zich ook luchtruimten, die begrensd zijn
door de waterlagen der aarddeeltjes, en in die grondlucht verzamelen zich de gassen van den bodem, die tot voedsel kunnen
dienen aan het Aithrobios, de luchtflora, levende niet in maar
drijvende op dat aardwater. Schimmels en hoogere fungi zenden
tallooze myceliumdraden uit over de zandkorrels en door de
humusdeeltjes en concurreeren met de bakterien en de plantenwortels om het meestal nauw afgepaste voedsel, zij vormen het
(( zenuwstelsel » van het aardrijk, en de verwoesting ervan door
de ploeg van den landman, veroorzaakt een chaostische verwarring onder de bewoners, die zich slechts langzaam herstelt. Ook
hier wordt een verbitterde Atrijd gestreden. Infusorien, monaden
en vooral amoeben verslinden op reusachtige schaal de nuttige
bakterien en de uitslag van den strijd beheerscht, in wellicht
even hooge mate, de vruchtbaarheid van den bodem, als de daarin
gebrachte vruchtbaar makende stoffen dit doen.
Maar deze ingewikkelde infusie, deze mundus subterraneus,
is thans nog slechts zeer onvolkomen bekend en zal ongetwijfeld
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in den loop der tijden vreemde verrassingen brengen. Daar
toch, zijn omstandigheden verwezenlijkt, die in de kunstmatige
infusies tot nu toe niet konden worden nagebootst en waaraan
bewoners kunnen zijn aangepast, van welke ons de duidelijke
voorstelling ontbreekt.
Wat de diepte van de zee voor ons verborgen houdt is nog
veel geheimzinniger. Ook daar zwermt een mikroskopische wereld
rond van ontzaglijke samengesteldheid en beheerscht door allerlei
andere nooden en driften dan die, waaraan de hedendaagsche
wetenschap aandacht schenkt. In het slijk van den Oceaan
heerscht diepe duisternis, als moge daarboven de fantastische
stralen der diepzeebewoners alles in schemerlicht brengen. In
die duistere omgeving is de aanwezigheid mogeli,j k van zwavet
en zwavelwaterstdf en van andere anorganische lichamen, die
door hun omzetting bronnen van energie worden, en waaraan
bekende en onbekende levensvormen kunnen zijn aangepast,
die door deze energie in staat zijn het aldaar aanwezige koolzuur
te reduceeren en zoodoende in hun koolstofbehoefte te kunnen
voorzien. Zij leveren het bewijs, dat een organische wereld
bestaanbaar is in volslagen duisternis. Donkere wereldbolten,
niet meer door een zon beschenen, kunnen niettemin het tooneel
van het leven zijn.
Maar op den bodem van den oceaan heerscht een druk van
gemiddeld 30o atmosferen. Wat zal de invloed daarvan moeten
zijn op de processen, die in het slijk van de diepte verloopen ?
Het antwoord is nog niet te voorzien, de scheikunde der hoogere
drukkingen is pas in begin van wording. En welke zijn de daar
heerschende temperaturen ? Thans moge deze bid omstreeks
het vriespunt van water liggen, in lang vervlogen tijden, toen
de oceaan nog zoutvrij was, moet ook dit geheel anders geweest
zijn, waarschijnlijk, ja zeker was er een tijd toen ook daar groote
warmte heerschte.
Ons Joel moet zijn nieuwe infusies te makes, die met al
deze ingewikkelde voorwaarden rekening houden, en tevens
met de andere omstandigheden, die in onze omgeving nog verwezenlij kt zijn of eenmaal verwezenlijkt waren. De thans bekende
grens van het leven zal daardoor een verplaatsing ondergaan ;
de doode en de levende stof zullenverbonden worden door nieuwe,
nog onbekende schakels. Niet het zoeken naar den Bathybius,
het bedrieglijke oerslijm, maar het ontraadselen van de onverklaarde en het ontdekken van nieuwe processen, die in de diepte
van het aardrijk en van de zee tot stand komen of kwamen,
zal ons struktuurlooze stof, infusies van levende molekulen leeren
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leven.
MAC LEOD, Julius (i8).
Door zijne verdiensten op taalkundig gebied, — zijne boeken
en verhandelingen zijn echter meesterstukken van wetenschappelijke taal, — werd de aandacht van de Kon. Vlaamsche Academie op hem gevestigd, en aldus werd hij den 12 Juni 1900
tot briefwisselend lid en den 15 Maart 1905 tot werkend lid
gekozen.
In eene voordracht op het 4e Vlaamsch Nat. en Gen. Congres
te Brussel in 1900 (Handelingen blz. 162) :
De sociale verantwoordelijkheid.
Nochtans wordt een groot gedeelte van de sociale verantwoordelijkheid ook door anderen gedragen, nl. door hen allen,
die het voorrecht hebben boven de volksklasse verheven te zij n,
die bedeeld zijn met een overschot aan kracht, onverschillig
of dat overschot bestaat uit stoffelijken rijkdom, uit vrijen tijd
of uit intellectueele macht. Zij die over een dergelijk overschot
beschikken, hebben het in hunne macht de levensvoorwaarden
van hunne medemenschen te verbeteren, weinig of veel, en daarom
dragen zij een grooter of kleiner gedeelte van de maatschappelijke
verantwoordelij kheid.

5e

In Strijd vow' het bestaan en wederkeerig dienstbetoon, Handel.
Vlaamsch Nat. en Gen. Congres, Brugge 1901, blz. 240 :
De Wetenschap en de Mensch.

Telkens men met de wetenschap te rade gaat, wordt men
omhoog gevoerd, een heerlijke toekomst te gemoet, — en telkens
opnieuw wordt men daarna ontstemd door menschen, die van de
moderne wetenschap ternauwernood het bestaan kennen, en
daarvan niets antlers hebben vernomen dan enkele gevleugelde
woorden. Die menschen komen ons vertellen dat de mensch is
(I8) Julius Mac Leod, hoogleeraar te Gent en bioloog, stichter der Vlaamsche Congressen voor Natuur- en Geneeskunde, geboren te Oostende in 1857
en overleden te Gent in 1919. Zie : A. J. J..VANDE VELDE, Levensschets van
Dr. Jul. Mac Leod, Jaarboek 1921 der Ron. Vla. Acad.
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wat hij is, en dat men het te vergeefs zal beproeven hem te veranderen.
In Nieuwe wegen, 1901, blz. 24 :

Deze die wij hebben moeten.
Wanneer men de menschen uitnoodigt om kermis te vieren,
komen er velen wanneer men het stilzwijgen behoudt over
hunne plichten en uitsluitend spreekt over hunne rechten wordt
men toegejuicht.Wanneer men ze daarentegen uitnoodigt om jaren
lang te werken, om zich zelf te vormen, op een stille studiekamer,
verre van het gejoel der menigte, en in weerwil van de invloeden
die ze ondergaan, wordt de uitnoodiging slechts door enkelen
beantwoord. Het zijn die enkelen die wij hebben moeten. Zij
die moeten wat zij willen, die de noodige kracht bezitten om anders
dan met woorden te willen, die hun Joel willen bereiken langs
den steilen weg die in rechte lijn onder de verzengende stralen
der zon omhoog voert, zij zijn het die wij uitnoodigen... naar
omhoog.

LORENTZ, Hendrik Antoon (i9).
In eene rede gehouden te Leiden in 1907, op het H e Nederl.
Nat. en Geneesk. Congres, Handelingen, Haarlem, Kleynenberg,
blz. 14 :

De electronen.
Het meest interessante geval is dat van de atmospheer
Zal volkomen zuivere lucht, waarin niet het minste stofdeeltje
of waterdeeltje zweeft, alleen wegens de molekulaire structuur
de lichtstralen verstrooien en dus in dikke lagen op de wij ze
van een fijnen nevel ondoorschijnend worden ? Rayleigh heeft
door een berekening de vraag beantwoord en ik kan U zijn
gedachtengang, eenigszins naar moderne opvatting gewijzigd,
in weinig woorden aangeven. Van den invloed van een uit molekulen samengesteld lichaam op een lichtbundel geven wij ons
(19) H. A. Lorentz, geboren ten Arnhem in 1853, overleden te Haarlem
in 1927, hoogleeraar te Leiden, stichter der electronentheorie en Nobelprijs
voor de natuurkunde in 1902.
Buiten het stukje over de electronen, zie nog een schoone blz. van Lorentz
betreffende van Bemmelen, Chemisch W eekblad 1930, blz. 599.
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rekenschap door ons voor te stellen dat in elk molekuul, zelfs
in elk atoom, nog veel kleinere deeltjes aanwezig zijn, die door
het licht aan het meetrillen worden gebracht. Laat ik er bijvoegen
dat de krachten die in een lichtstraal werken van elektrischen
aard zijn, en dat wij daarorn, om te begrijpen dat de lichttrillingen
vat op die kleine deeltjes hebben, aan deze electrische ladingen
toekennen. Het zijn de electronen, waarmee wij tegenwoordig
zoo veel te doen hebben.
DE VRIES, Hugo (2o).
In een werkje verschenen in de Wereldbibliotheek te Amsterdam, getiteld Het Yellowstone Park en experimenteele Evolutie
vindt men een aantal voorbeelden van wetenschappelijke literatuur. Laat ons de aandacht vestigen op de organische wezens
blz. 118, het lichtveld der wetenschap blz.125, opgegeten worden
in de zee blz. 146, wetenschappelijk werken blz. 172, om alleen
het volgend stukje op blz. 72 te herschrijven
De old-faithful-geyser.
Plotseling wordt een watermassa tot een hoogte van een
meter in druppels opgeworpen, en weer volgt schijnbare rust.
Dan volgt weer zulk een kleine, voorloopige uitbarsting. Allengs
worden deze talrijker en krachtiger, loch de pauzen duren soms
nog eenige minuten. Nog eens wordt de dampzuil hooger en
voller, dan weer lager en zwakker, en van tiid tot tijd worden
weer gulpen waterdruppels omhoog geworpen. Dit voorspel duurt
ruim een kwartier, dan volgt weer schijnbare rust, ofschoon
de stoom en het geluid voortduren.
Plotseling volgt nu de uitbarsting. Huizen hoog wordt het
water in een dikken straal van druppels omhoog gezonden,
schok volgt op schok, en de fijne nevel, die alles omgeeft, wordt
door den wind voldoende op zijde geschoven, om het geheele
spel te laten zien. Geen straal of zuil van water komt er omhoog,
alles is stoffijn verdeeld in grootere en kleinere druppels, in
onnoemelijk aantal. De druppels verplaatst de zachte wind maar
weinig ; zii vallen rondom neer, en over den geheelen geyserheuvel vloeit nu voor een korte pooze het heete water.
(20) Hugo de Vries, geboren in 1848, hoogleeraar in de plantkunde te
Amsterdam, een van de baanbrekers van de erfelijkheidsleer.
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HOLLEMAN, A. F. (21).
In afscheidscollege, Chem. Weekblad, 1924, blz. 438.
Het Laboratorium van Franchimont.
Veeleischend als hij (Franchimont) was, was hij dit in het
biizonder voor zijn college-assistenten, die dikwijls tot laat in
den nacht moesten werken om nieuwe proeven voor te bereiden.
De post van college-assistent bij Franchimont had daardoor
een zekere beruchtheid, hoewel algemeen erkend wend, dat ze
buitengewoon leerzaam was.
Het Laboratorium van Bunsen.
In Bunsen's laboratorium werkten toen een 60-70 studenten.
Enkel een assistent stond hen ter zii de, Herr Dr. Ottokar Pawel,
behalve dan de college-assistent, die te zorgen had dat iederen
morgen de talrijke collegeproeven gereed waren. 's Zomers gaf
Bunsen zelfs op sommige dagen twee uur college, nl. 's morgens
van 7-8 en van 9-1o. En ook te 7 uur zat de collegezaal stampvol.
Groote geleerden.
Een der groote voorrechten van een academische loopbaan
is de voortdurende omgang met hoogstaande personen van zeer
uiteenloopenden aanleg en geestesrichting, waardoor men waardeering leert voor elkanders opvattingen. Mannen als van 't Hoff,
van der Waals, Bakhuis Roozeboom, Kapteyn persoonlijk te
hebben gekend, laat een onuitwischbaren indruk achter van
groote erkentelijkheid, hen op zijn levenspad te hebben mogen
ontmoeten en eenigszins in hun gedachtenspheer te hebben
mogen medeleven.

(2I) A. F. Holleman, professor emeritus in de cliemie van de Universiteit
te Amsterdam.
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COHEN, Ernst (22).
In zijne studie, Herman Boerhaave en zijne beteekenis voor
de Chemie, 1918 :
Over Herman Boerhaave.
Blz. I : Boni officium viri est, gratus ut commemoret ea,
quae accepit, beneficia ; simul laudet illos, a quibus tulit... Het
is de plicht van een goed man, de weldaden, die hij heeft ontvangen, dankbaar te vermelden en tevens hen, die ze hem hebben
bewezen, te prijzen. Hoe weinig weerklank hebben die woorden,
door Boerhaave gesproken op den 28 en April 1729, bij zijne landgenooten gevonden, waar het gold ze toe te passen op den redenaar
zelf als chemicus !
Blz. 17 : Dat voor dergelijke overleveringen zoowel, alsook
voor de talrijke anekdoten, die zich aan den naam Boerhaave
vastknoopen, de woorden van Francois Arago gelden : d'aussi
grands noms anoblissent les plus petits details.
Blz. 20 : Den I en Juli 1731 schrijft hij (H. Boerhaave) de
opdracht aan zijn broeder Jacob. Want gij herinnert U, mijn
waarde broer, en ik hoop, dat het niet zonder voldoening is,
dat wij dikwijls geheele dagen en nachten samen hebben doorgebracht om de stoffen der natuur chemisch te onderzoeken.
Blz. 22 : Welke welvoorziene bibliotheek Boerhaave tot ziine
beschikking heeft gehad, zien wij uit den katalogus, die door de
Firma Luchtmans te Leiden is uitgegeven bij gelegenheid der
veiling dier boekerij (1739) na Boerhaave's overlijden, en die
uitsluitend werken uit zijne nalatenschap bevat.
Blz. 27 : Leyden den 4 en November 1762. Men heeft in de
St. Pieterskerk alhier een gedenkteeken opgerigt voor den wijdberoemden Hermannus Boerhaave. De eenvoudige deftigheid van
het werk beantwoordt volkomen aan 's overleedenen mans geaardheid, wiens luister bestond in een zedige nederigheid : het
bestaat alleen in eene riarmere lijk-bus, Welke met de grootste
nauwkeurigheid gehakt is ; onder den rand van dezelve zijn
condom zes aan hun oogmerk kunstig voldoende en elkander
vervangende mans- en vrouwenkopi es, verbeeldende de verschillende staaten des menscheliiken levens, en te gelijk aanduidende,
dat de overleeden Hoog-leeraar de beide kunnen in alle de levens(22) Ernst Cohen, professor aan de Universiteit te Utrecht en stichter
van het van 't Hoff Laboratorium voor physicochemie aldaar.
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trappen zijne heilzaatne hulp bood. De lijk-bus staat op een voetstuk van zwarten stee p , op welkers opstaand vlak van vooren
boven aan een slinger van wit marmer zig vertoond, waar in
de zinnebeelden der artzenij en broosheid des levens verbeeld
worden, terwijl zig in het midden van dezelve in een medaillon
ontdekt de welgelijkende afbeelding des Grooten Mans in zijne
grijsheid ; hieronder pronkt de nederhangende slip met een klein
rond, om welks binnenste omtrek gehakt is 's overleedenens
gewoon zinnebeeld en zinspreuk, Simplex sigillum yeti. Dat is :
het eenvoudige is het zegel der waarheid.
Omtrent in het midden van dit voetstuk is het volgende
eenvoudig opschrift met witte letteren ingelaaten : Salutifero
Boerhavii Genio Sacrum. Dat is : Aan den gezondmaakenden
Geest van Boerhaave gewijd.
Blz. 36 : Wie Boerhaave's werken bestudeert wordt getroffen
door de groote vereering, die hij voor Francis Baco van Verulam
koestert. En het geluk dezer natuurkunde mag men prijzen sinds
zij tot haar hoogste voordeel den grooten geleerde van Verulam
heeft gekregen ! Een man, die ongetwijfeld verreweg de eerste is,
om alles, wat door menschelijke wetenschap kan worden begrepen,
na te speuren, en van Wien men twiifelt, of hij door raad of door
voorbeeld, arbeid of mildheid grooter is geweest in het hernieuwen
der misvormde natuurkunde. Zonder afgunst zeg ik : al den aanwas der natuurkennis sinds het begin der 16 e eeuw tot op dit uur
danken wij aan de waarschuwingen, voorschriften en proefnemingen van dien man, wiens overgankelijke nagedachtenis de dankbare wereld voortdurend in eere zal houden. Want na den grooten
Baco, die den stoot tot het durven heeft gegeven, heeft Brittanie,
de zegenende moeder van zulk eenen grooten voedsterling, koningen, vorsten, edelen en philosophen opgewekt, om den weg te
betreden, dien hij , door het eerst zijne voetstappen er op te
zetten, aangewezen, geeffend en afgewerkt heeft. Aldus klinken
Boerhaave's woorden van het spreekgestoelte te Leiden op den
8en Februari 1715.
In de redevoering op 25 Oct. 1924 te Rotterdam, bij de
herdenking van de publicatie van van 't Hoff's eerste brochure,
Chem. Weekblad, 1924, biz. 515 :

De tetraeder van van 't Hoff.
Deze onze hulde meenden wij te moeten betuigen door een
bescheiden bloemstuk in den vorm van een tetraeder te leggen
aan de voeten van het beeld, dat den grooten geleerde weergeeft,

— 353 —
te midden van de figuren, die de beeldhouwer om hem plaatste.
De vorm van een tetraeder kozen wij, omdat van 't Hoff's geniaalste gedachten culmineerden in den tetraeder, in welks hoeken
hij zich de ongelijke atomen of atoomgroepen dacht, verbonden
aan het koolstofatoom in het centrum.
In zijne chemisch-historische aanteekeningen, chemisch
Weekblad, 1924, blz. 482, bespreekt Cohen de wetenschappelijke
waarde van van 't Hoff en van Lebel met uittreksel van hunne
literatuur
Een brief van van 't Hoff.
Biz. 484: Een aanvulling van het beeld, dat wij ons van den
student uit Bien tijd moeten scheppen, leveren de volgende ontboezemingen (van van 't Hoff).
waarde vader, het laboratorium (van Kekule te Bonn)
ontving ons Woensdag 1.1. Het is een tempel ! Berbied voor wat
groot was maakt zich van u meester als gij te midden der busten
van Davy, Cavendish, Lavoisier, Priestley uwe voeten afveegt,
en gij schaamt u, als uw voetstappen hard klinken in den ruimen
gang, waarop Berzelius, Dumas, Laurent en Gerhardt neerzien ;
links het auditorium, waar zich dagelijks honderd van de meest
ontwikkelde jongelui uit een tiental beschaafde natieen verzamelen om Kekule te zien en te hooren, wiens faam zich over een
half werelddeel uitstrekt. Er is iets betooverends in het zien van
iemand die beroemd is : hij staat alleen, buiten liefde of vriendschap, buiten achting of al datgene, waarop onze gewone thermometer wijst ; hem te beminnen is pedanterie ; hem te achten
eene gemeenplaats ; het is aan ons hem te hooren en te bewonderen ; aan hem ons te beoordeelen. Als hij mij komt helpen,
is het of alles in mij dubbel werkzaam en gevoelig is ; met eene
angstige opmerkzaamheid bezie ik hem van top tot teen, totdat
ik mij zelf wijs maak, dat ik aan een jas zou kunnen zien of ze
van iemand was, die beroemd is of niet. Als hij weg gaat, zie ik
hem na, zooals men waarschijnlijk de ziel van een vriend zou
nastaren, als ze zichtbaar het leven ontvlood. 0 ! hoe pijnigend
en verachterlijk is het gepraat der Duitsche studenten in het
auditorium, voordat Kekule binnenkomt ! en dat nog wel in
een zaal, waar de namen van Liebig, Kolbe, Wiirtz, Willer,
prijken, (Max zou men slechts Kekule moeten laten spreken ;
doch pedante brutaliteit is het tegenwoordige consigne !
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Biz. 490 : Hoe dit ook zij, tot in eene verre toekomst zullen
aan het firmament der wetenschap blijven schitteren de namen
der beide manners, die, dank zij hunner ongekende verbeeldingskracht, hunnen noesten arbeid, zoo machtig hebben bijgedragen
tot de ontwikkeling der natuurwetenschap, dus tot verhooging
van het geluk der menschheid : Jacobus Henricus van 't Hoff
en Joseph Achille Lebel.

De fee der gedachte.
Blz. 495, Lebel tot de fee der gedachte: « Je jure, repondis-je,
de penser a toi jusqu'au jour de ma mort, mais tu m'apparaitras de
temps en temps n'est-ce pas ? » — « Il m'est defendu d'apparaitre
sous forme visible plus d' une fois a un meme homme, mais quand
ton sang courra plus fort, quand to cervelle bouillira et que tu
sentiras le divin frisson de tout a l'heure, tu sauras que je suis
pres de toi et que je t'aime toujours, taches d'en etre digne !
Saches aussi que ce n'est pas tout de concevoir une idee claire,
it faut travailler nuit et jour a la realiser, et pour cela le temps,
la peine, les sacrifices et la sante meme ne doivent pas compter.
A cette condition tu pourras me faire prendre corps et quand
ton ame sera rentree dans le sein de Dieu et aura perdu sa personnalite, l'idee realisee restera vivante, tant qu'il y aura des
hommes et elle les remuera ! » Apres ces paroles, elle me passa la
main sur le front et disparut. Ma cervelle eclaircie resolut de
suite le probleme que je cherchais, a quoi je reconnus la puissance de la fee !

In de Redevoering (antwoord) bij de viering van zijn 25e
professoraatverjaring, Utrecht, 1 October 1927, Chemisch ,Weekbiad, 1927, blz. 529 :
Het Opbouwen van een Laboratorium.
Then de faculteit mij gepolst had over het aanvaarden van
den leerstoel alhier, heb ik haar medegedeeld, een eventueele
benoeming niet to kunnen aannemen in verband met den droevigen toestand, waarin het voor mij bestemde laboratorium
verkeerde. Zij heeft mij op dat besluit doen terugkomen en met
verlof van curatoren heb ik toen direkt met Dr. Abraham
Kuyper, den toenmaligen Minister van Binnenlandsche Zaken,
onder wien ook het onderwijs ressorteerde, kunnen onderhandelen.
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Nog zie ik Kuyper voor mij. Toen ik hem zeide, dat het
toch in zijn hand lag, er voor te zorgen, dat een nieuw laboratorium niet te kostbaar zou worden, antwoordde hij : « Meneertje,
meneertje, wanneer je met de vier rijdt, raak je zoo licht de
leidsels kwijt. Zoo gaat het mij met de Rijksbouwmeesters !
Neen, ik heb een voorstel : over vier weken ga ik op reis (het was
Mei) ; als dan een plan gereed kan zijn, kunnen wij het nog op
deze begrooting brengen. U hebt wel onder je kennissen een architekt, die een plan kan maken. U stuurt mij de teekeningen en
opgaaf van de kosten. Dan weet ik, waaraan mij te houden en
daarna zal ik met den Rijksbouwmeester praten. »
Aldus geschiedde : Mijn vriend Eduard Cuypers, onlangs
overleden, die nog nooit een chemisch laboratorium had gezien,
maakte eenige plannen, waarvan ik het middelste, wat de afmetingen betrof, aan Zijne Excellentie aanbeval. In September 1902
stond het nieuwe laboratorium op de begrooting en in Mei 1904
stond het in het Sterrebosch !
KRUYT H. R. (23)
In de hulde aan Montagne als secretaris der Nederlandsche
chemische Vereeniging, Chemisch Weekblad, 1924, blz. 587 :
Een modelsecretaris.
Ik heb Montagne nooit hooren klagen over het steeds toenemende werk in die j aren. Hij heeft wel eens gezegd : « Het is
toch heel wat meer, dan ik mij had voorgesteld, » maar hij zei
dat altijd op een toon, waarin men de vreugde hoorde over den
goeden gang van zaken.
Trouwens Montagne's toewijding was een opfrissching voor
ieder, die er de uiting van vernam. De tweedaagsche vergaderingen
waren een experiment ; telkens kreeg ik briefkaarten van Montagne, hoeveel inschrijvingen er waren en vooral als er op een
dag veel binnen gekomen waren, kon hij zich niet weerhouden
zijn vreugde in een briefkaart te uiten, waarop soms alleen maar
een cijfer stond !

(23) H. R. Kruyt, hoogleeraar aan de Universiteit te Utrecht, houdt
zich vooral bezig met colloidenchemie.
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WENT F. A. F. C. (24)
In zijne hulde bij het overlijden van den physioloog Einthoven, Verslagen der Kon. Akademie van Wetenschappen te
Amsterdam, deel XXXVI, biz. 938 :
Over Einthoven.
De snaargalvanometer heeft honderden onderzoekers er toe
gevoerd de eigenschappen en de ziekten van de hartspier te bestudeeren : hij is daardoor van groote beteekenis geworden voor de
lijdende menschheid. Einthoven werd daarvoor dan ook in Amerika, toen hij in 1924 te Boston lectures kwam geven, als een van
de grootste electro-physiologen gehuldigd. Het Leidsche Laboratorium werd een bedevaartplaats, waarheen geleerden van alle
oorden samenkwamen.
Einthoven's leven is geheel en al een leven van studie geweest.
Afgezien van een dergelijke reis als die naar Amerika, is het
rustig verloopen, doorgebracht in laboratorium en studeervertrek.
Hij zelf bleef bij voortduring de eenvoudige man, die op iedereen,
die het eerst met hem in aanraking kwam, den indruk van zachtheid maakte, maar die toch volkomen goed wist, wat hij wilde
en die nooit geneigd was tot transigeeren omtrent hetgeen hij
eenmaal als goed had meenen te aanvaarden.
Sedert 25 jaren was Einthoven lid van onze Akademie en
men kan wel zeggen, dat hij vrijwel nooit bij een vergadering
ontbrak. Wij alien denken aan hem terug zooals hij steeds op
dezelfde plaats gezeten was, als aan den man met den vriendelijken oogopslag en de zachte stem, waarmede hij nu en dan vragen
stelde naar aanleiding van een voordracht. Het bleek dan wel,
dat hij steeds de zwakke punten van het betoog geheel had doorzien. Naar van veel grooter belang was, dat hij ons ook nu en dan
in zijn eigen mededeelingen deed kennis maken met de laatste
resultaten van het werk van hem zelf of dat van zijn leerlingen
uit het Leidsche physiologische laboratorium.

(24) Prof. Went als voorzitter van de Kon. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
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KAPSENBERG G. (25)
In Serumeiwitten en Antilichamen, Nederl. Tijdsch. hyg.,
1928, III, biz. 163 :
De beteekenis van eene theorie.
Het behoeft wel nauwelijks gezegd te worden, dat ik met
veel aarzeling er toe ben overgegaan, de nieuwe voorstellingen,
die zich geleidelijk bij mij, al nadenkende over de resultaten der
onderzoekingen van mijn medewerksters en mij, ontwikkelden,
neer te schrijven. Ik heb echter gemeend, dat ik het niet moest
nalaten ; dat ik er nuttig werk mee verrichtte.
Een theorie toch is niet eindpunt, maar rust punt, niet Joel,
maar middel ; zij is een miiipaal op een langen weg, die aangeeft,
dat een deel van den weg afgelegd is, tot zekere hoogte ook,
hoeveel afgelegd is en tevens een wegwijzer, die de richting aanduidt, waarin de weg verder vervolgd kan worden. Kortom :
een theorie laat zien wat bereikt is, en vooral, wat nog bereikt
moet worden, en is dus een prikkel tot het instellen van nieuwe
onderzoekingen en een leidster bij het opsporen van nieuwe
feiten.
SMITS A. (26)
In Intensieve droging, Chemisch Weekblad, 1928, blz. 90.
De enkelvoudige stof.

Het voorgaande is voldoende geweest om aan te toonen,
dat de zoogenaamde enkelvoudige stof ons heeft misleid. Zij
heeft gedaan, alsof zij doodeenvoudig was, alsof zij ons niets te
verbergen had, maar nu blijkt, dat wanneer men haar slechts
flink droogt, haar eigenlijke aard, haar innerlijk wezen, voor den
dag komt ; wij zien dan, dat zii zeer veel te verbergen had, dat
zij gecompliceerd, ja soms zeer gecompliceerd is. Zoo zal dan
het onderzoek in deze richting ongetwijfeld moeten leiden tot
een dieper inzicht in de verschillende aggregaatstoestanden van
de zoogenaamd enkelvoudige stof.
(25) G. Kapsenberg, bestuurder van den Gemeentegezondheidsdienst
te Groningen.
(26) Dr A. Smits is hoogleeraar in de chemie aan de Universiteit te
Amsterdam.
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PRINS, J. Allingh.
In zijne rede als voorzitter van de m e bibliographische
Conferentie te 's Gravenhage, Augustus 1931, Chemisch Weekbl.
1931, blz. 543

De uitvinders en de crisis.
De uitvinders zijn de groote ware revolutionairen ; door de
techniek vooruit te brengen, veranderen zij de grondslagen der
maatschappij. Van deze veranderingen noem ik er slechts twee :
verkleining der afstanden, of, zoo men wil, toenadering van menschen en goederen, en enorme productie. De gevolgen daarvan zijn:
mogelijke en onmisbare internationale samenwerking, orienteering in nieuwe richting, nieuwe distributie-methoden.
Hierbii ontstaat een ernstige moeilijkheid : de ontwikkeling
van de techniek gaat snel, de denkbeelden wijzigen zich slechts
langzaam. De wijziging in de denkbeelden voltrekt zich per
generatie, d. w. z. een wijziging in dertig jaar ; de techniek evenwel ontwikkelt zich dagelijks verder. Daar is reeds de crisis.

OLIVIER S. C. J. (27)
In N a viji en twintig jaren, Chemisch Weekblad, 1928,
biz. 328 :

Een eenheidsgedachte.
Maar hoevelen ook hunne talenten in dienst onzer vereeniging stelden, welke ook de offers waren, die zij zich voor haar
hebben willen getroosten, wat zou de noeste arbeid van hen
alien hebben vermogen tot stand te brengen, wanneer niet de
Nederlandsche chemici, het hopeloos verdeelde Nederlandsche
yolk ten voorbeeld, bereid waren gevonden, ongeacht wereldbeschouwing of maatschappeliike positie, toe te treden tot een
hen alien omvattende vereeniging ? Het is deze eenheidsgedachte,
voortgekomen uit ons aller lief de voor de schoone wetenschap
onzer keuze, die het trotsche gebouw mogelijk maakte, welks
zilveren feest wij heden met vreugde vieren.
(27) S. C. J. Olivier, hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen.
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In De beteekenis van Jakob Maarten van Bemmelen voor de
kennis van den bodem, Chem. Weekbl., 1930, 600-603 :
J. M. van Bemmelen.
Eerst in het jaar 1906 had ik het voorrecht prof. van Bernmelen persoonlijk te leeren kennen. Ik bracht hem toen een
bezoek in zijn woning aan de witte Singel te Leiden. Nog levendig
staat mij dit bezoek voor den geest. Vol opgewektheid ontving
mij de nog jeugdige 76-jarige geleerde. In plaats van evenwel
direct tot het doel van mijn komst, eene bespreking van bodemkundige kwesties over te gaan, begon van Bemmelen met eene
behandeling van het systeem jodium-chloor van Stortenbeker.
Aanvankelijk leek het wel, of mij nog een soort tentamen zou
worden afgenomen, maar gelukkig bleek al spoedig, dat het van
Bemmelen er meer am te doen was, zijne kennis op het gebied
van de phasenleer te toonen, dan mij, den oud-leerling van Bakhuis Roozeboom, over dit onderwerp aan den tand te voelen.
VERKADE P. E. (29)
In Organische chemie en levenskracht, Chemisch Weekblad,
1929, blz. 245
De biochemie.
Eerst omstreeks de eeuwswisseling openbaart zich bij de
chemici een uitgesproken neiging om met de studie der onder
invloed van het levee verloopende chemische processen een ernstig begin te maken. De resultaten van het onderzoek in deze
richting worden doorgaans opgeborgen onder het hoofd biochemie
of physiologische chemie. Ik wil hierover de -voor- en nadeelen —
de laatste zijn zeker ook aanwezig ! — van de afzondering dezer
materie in een aparte tak van wetenschap niet uitweiden, doch
meen ten behoeve van mijn betoog te moeten opmerken, dat onder
de benamingen biochemie en physiologische chemie zeer veel
(28) Dr. J. Hissink is directeur van het Bodemkundig Instituut te
Groningen en algemeen secretaris van de Internationale bodemkundige
Vereeniging.
(29) P. E. Verkade is hoogleeraar aan de Handelshoogeschool te Rotterdam.
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zuivere koolstofchemie wordt geregistreerd. Deze laatste is dus
met een deel harer werkkrachten tot haar oorspronkelijk arbeidsveld teruggekeerd ; immers, in de eerste decennien der vorige
eeuw — de daaraan voorafgegane tijd zij hier voorbij gezien —
hield men zich vooral bezig met het isoleeren, analyseeren en
nailer onderzoeken van plantaardige en dierlijke producten.
SJOLLEMA, B. (3o)
In de rede uitgesproken bij de opening der eerste wetenschappelijke vergadering van de Nederlandsche vereeniging voor biochemie op 4 Februari 1928, Chemisch Weekbl., 1928, 25, blz. 152 :
De biochemie.
Ook voor het verkrijgen van meer inzicht omtrent het gebeuren in en genezen van het zieke organisme, wordt de chemie
meer dan ooit te voren te hulp geroepen. Dit is niet iets nieuws.
Galenus van Pergamos, zoowel als Paracelsus en zijn opvolgers — trouwens reeds vele eeuwen voor Christus de Egyptenaren
— stelden de chemie in dienst der geneeskunde, maar hun doelstelling was niet dezelfde als die van tegenwoordig.
Terecht mag gezegd worden, dat de biochemici naast de
physiologie en de pathologie vele onderdeelen der chemie noodig
hebben. Dat wij de organische, de analytische chemie en de colloidchemie behoeven, spreekt van zelf, maar ons interessert ook
de chemie, die zich bezighoudt met de studie van den bouw
der atomen en moleculen. Men denke slechts aan onze tegenwoordige meeningen over reductie- en oxydatieprocessen, waar wij
spreken van activeering der waterstofatomen—volgens Wieland,
— of van de zuurstofatomen — volgens Warburg. — Ook zou
aan activeering gedacht moeten worden bij de werking in 't organisme van glucose of acetazijnzuur.
Dean heeft met recht gezegd : Ignorance, however aftly
veiled in an attractive terminology, remains ignorance. De biochemicus wenscht te weten, welke voorstelling hij zich, in aansluiting aan onze inzichten omtrent den bouw der materie, van
dit activeeren heeft te maken. Hij zal dan in staat zijn het verloop
der intermediaire stofwisselingsprocessen beter te begrijpen en
wellicht op den duur te voorspellen.
(30) Dr. B. Sjollema, hoogleeraar aan de Veeartsenijschool te Utrecht.
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SCHOORL, N. (31)
In Oertiterstolfen,hun beteekenis en onderzoek, Chem. Weekbl.,
1928, 25, blz. 535.
Blz. 535 Een chemisch individu in den absoluten zin is
een utopie. Geen enkele stofsoort, noch in de natuur (de mineralen), noch een product der chemische industrie, noch een laboratoriumpraeparaat, is absoluut zuiver. We kunnen met de zuivering hoogstens zoover komen, dat we met onze beperkte hulpmiddelen geen enkele verontreiniging meer kunnen aantoonen,
maar ook dan weten we, dat dit met nog fijnere hulpmiddelen
weer wel het geval zou zijn.
JAEGER, F. M. (32)
In Over onze natuurliike hulpbronnen in het heden en in de
toekomst, Chem. Weekblad, 1928, 25, blz. 491 :
Fotochemie.
Het is echter geenszins uitgesloten, dat mettertijd, als het
tekort aan steenkolen werkelijk gaat intreden, en als de menschheid inderdaad door energiegebrek in haar bestaan bedreigd
wordt, de fotochemie de redster in den nood zal kunnen worden.
Volhouden en onvermoeid verder voortgaan op den ingeslagen weg is ons aller taak in den strijd tegen de gevaren, die als
schaduwen over de na ons komende geslachten oprijzen. Wij
alien, fysici en chemici, van wie elk onzer slechts over een geringe
persoonlijke macht beschikt, vormen te zamen de eigenlijke
beheerschers der moderne wereld. Dit kan ons tot troost zijn
bij onzen dagelijkschen arbeid.
WALLER F. G. (33)
In zijne studie De Nederlandsche chemische vereeniging en
de industrie, Chem. Weekblad, 1928, blz. 336 :
De rol van den chemicus.
Eerst langzaam zijn de industrieelen tot dit besef gekomen.
Ik herinner mij nog levendig het ongeloovige en verbaasde gezicht
(31) Dr. N. Schoorl is hoogleeraar aan de Universiteit te Utrecht.
(32) F. M. J aeger is hoogleeraar aan de Universiteit te Groningen.
(33) Ing. F. G. Waller is oud-directeur van de Nederlandsche Gisten Spiritusfabriek te Delft.
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van een leider van een machinefabriek, toen ik in den aanvang
der negentiger jaar hem zeide, dat een chemicus misschien diensten
zou kunnen bewijzen bij het oplossen van moeilijkheden, die
hij in zijn ijzergieterij ondervond. Het was duidelijk te zien dat
hij meende te doen te hebben met een theoreticus, die van de
moeilijkheden in zijn practijk geen begrip had. Thans is er geen
groot machinebedrijf meer zonder laboratorium, waarin chemische
analyses worden verricht.
SCHEFFER, F. E. C. (34)
In Het 25 jarig hoogleeraarschap van prof. Dr. A. Smits,
Chem. Weekblad, 1931, blz. 561 :
De rol van den leeraar.
Gedurende de negen jaren, dat ik als assistent dagelijks
met Smits in aanraking kwam, heerschte in het Physisch-chemisch
Laboratorium een bij zonder prettige en ambitieuze stemming.
Zijn oud-assistenten en zijn leerlingen, die in hun laatste studiejaren in het laboratorium werkten, zullen het zonder twijfel met
mij eens zijn, dat dit voor een groot deel te danken was aan de
belangstelling en de aansporing, welke zij van Smits ondervonden.
Smits heeft een groote liefde voor zijn vak. Altijd was hij bereid
zijn leerlingen, die werkelijke belangstelling voor hun studie
toonden, met hart en ziel te helpen. Hij gaf zelf voor dienwerklust
het voorbeeld. De tijd, door hem zelf in zijn privaat laboratorium
aan practisch werk besteed, werd slechts noode voor administratieve en tentamen- en examenbezigheden onderbroken. Hij wist
die bezieling op vele zijner leerlingen over te dragen. Ik herinner
mij nog steeds met het grootste genoegen den tijd, dien ik met
Treub werkte aan ons onderzoek betreffende de dampspanningen
van het stikstoftetroxyd, waarbij wij voor het eerst met zelfgemaakte deformeerende glasveeren drukmetingen uitvoerden.
De belangstelling en aansporing van Smits waren toen dermate
op Treub overgeslagen, dat hij mij meer dan eens na middernacht
kwam halen, om samen op het laboratorium experimenteele
moeilijkheden op te lossen of nog een reeks definitieve metingen
te doen. Het was een mooie tijd, mooi door de liefde voor studie,
die ons alien bezielde.
(34) Dr. F. E. C. Scheffer is hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool
te Delft.
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EHRENFEST.
De geest van Lorentz (35).
Lorentz' werk vormt een gedachtennet, dat tusschen de
meest verschillende gedeelten der natuurkunde uitgespannen is.
En niet slechts als onderzoeker, maar ook als leermeester in
woord en geschrift heeft hij onophoudelijk, met lust en zonder
haast dit net verder uitgeworpen, zijn mazenverbeterd en tegelijk
vernauwd, vast vertrouwende op de absolute waarde van alle
werk dat bestendig naar verhelderd inzicht streeft, tevens min
of meer schuwende te veel te philosopheeren. Zoo ligt dan te
alien tij de het net hem duidelijk voor oogen. En er kan nu niet
licht eenige nieuwe experimenteele vondst of een nieuwe theoretische gedachte in de wereld opduiken, die niet dan een of anderen
draad van dit net raakt. Met eeuwig jonge belangstelling reageert
Lorentz dan daarop. Maar niet in de eerste plaats met sympathie
of antipathie, zooals wij dat ter bezuiniging wel doers moeten.
Neen, zijn heldere blik, zijn meesterlijke techniek, die met een
zwierigen kunstgreep of als het moet met onverschrokken doorrekenen de problemen bedwingt, en zijn ontzaglijke ondervinding ,
veroorloven hem rustig glimlachend na te kijken : wat is het
probleem, en hoe luidt de oplossing, die de man zegt gevonden
te hebben ? Allen wat daartusschen ligt, zal Lorentz in den regel
liever zelf uitdenken dan in de verhandeling nalezen, dat komt
hem gemakkelijker uit : een aangename verpoozing en oefening,
waarbij zich altijd weer, gelijk hij ons op college zichtbaar vergenoegd pleegt te zeggen, een paar aardige kwesties voordoen ;
en als hij ze dan oplost is zijn net, is zijn meesterschap weer aangegroeid en de nieuwe gedachte zijn levend eigendom geworden.
EINSTEIN.
De synthese van Lorentz. (36)
Hier begint de synthese van Lorentz, de definitieve synthese
tusschen de oude theorie van de rol der electrische lading van
materieele deeltjes en de veldtheorie.
Dapper, revolutionair en zeer diep is zijn oplossing. Een
(35) Chem. Weekblad. 1928, blz. 95.
(36) Chem. W eekblad, 1928, blz. Iro.
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veld bestaat in de materie als zoodanig in het geheel niet, doch
slechts in de ledige ruimte, of zooals men zegt : de aether is de
drager van een veld. Hoe heeft de materie dan iets met die velden
te maken ?
Lorentz zegt : De materieele deeltjes zijn tegelijk electrische
deeltjes, de bronnen der krachtlijnen, en iedere niet gesloten
krachtlijn begint en eindigt aan een deeltje. De invloed van het
deeltje op het veld in de ruimte en de invloed van het veld op
het deeltje is reeds door deze hypothese alleen vastgelegd.
Hij heeft deze theorie in een scherp mathematischen vorm
gegoten. De theorie geeft een ondubbelzinnig antwoord op
iedere vraag, hoe een bepaalde proef moet verloopen. Zulk een
scherpte is de werkelijke grootheid van een theorie.
*
* *

Toen de Nederlandsche Chemische Vereeniging 25-j arig
was geworden, schreef ik (37) :
De Nederlandsche wetenschap is groot en schoon ; zij heeft
een zuivere rol gespeeld van vooruitgang en van vrede. Met
spanning volgde de intellectueele wereld de moedige pogingen
van Lorentz, en volgt nog deze krachtige van Ernst Cohen, orn
aan het gezond verstand de macht te geven de menschen te doen
begrijpen, dat zij met den vrede alles te winnen hebben, met den
oorlog alles te verliezen.
De lezer zal zeker met mij willen bijvoegen dat die wetenschap niet aan aesthetiek te kort komt, en dat in vele gevallen
wetenschap en letterkunde hand aan hand bloeien.

(37) A. J. J. VANDE VEi,DE, De Nederlandsche Chemische Vereeniging
25-jarig, Chem. W eekblad, 1928, biz. 347.

Over Nederlandsche Handboeken
in het Middelbaar Onderwijs
DOOR

J. JACOBS,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Reeds sedert 1926 worden in de Vlaamsche athen xa en in
de officieele middelbare scholen alle lessen buiten de Fransche
door middel van het Nederlandsch gegeven. In het Vrije Middelbaar Onderwijs, althans in de 6 e en de 5 e klasse der Oudere en
Nieuwere Humaniora is de moedertaal voertaal geworden voor
alle vakken uitgezonderd voor het Fransch en het Latijn in de
Gri-Lat. klassen, en voor het Fransch en een ander te kiezen vak
in de Moderne Humaniora. Zelfs worden in de hoogste klassen
de natuur- en scheikunde door het Nederlandsch onderwezen.
In een nabij e toekomst zal ongetwijfeld het principe moedertaalvoertaal ook in de overige klassen toegepast en misschien tot
alle vakken uitgebreid worden. Alzoo komt in de bureelen der
opzieners en schoolbestuurders van zelf het vraagstuk ter sprake :
welke in 't Nederlandsch gestelde handboeken zullen we voortaan
in plaats van de Fransche gebruiken ?
Hier zij opgemerkt, dat het officieele en het Vrije M. 0.
om redenen van wijsgeerigen en godsdienstigen aard doorgaans
niet dezelfde handboeken gebruiken, zoodat er in VlaamschBelgie voor elk leervak meestal twee reeksen handboeken klassiek
zullen zijn.
Hoe nu hebben alhier onze onderwijsmenschen, zonder
echter veel gerucht te maken, zich uit den slag getrokken, telkens
een Fransch leerboek door een Nederlandsch moest vervangen
worden ? Sommige leeraars zijn naar Noord-Nederland gaan
kijken ; andere hebben Fransche handboeken in 't Nederlandsch
vertaald — en die vertalingen overstroomen de boekenmarkt ; —
nog andere hebben Nederlandsche leergangen nit het Technisch
en Normaalonderwijs in de Oudere en Nieuwere Humaniora
binnengeloodst. Het is bij voorbeeld algemeen bekend, dat hier
ten lande de Latijnsche Leergang voor Gymnasia van Dr. P. De
Brouwer, het V ocabularium op Caesaris bellum Galli eum en op
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Xenophons Anabasis door Dr. Fischer, Kaegi's Grieksche Grammatica met Oefeningen door Dr. Sormani, de Handleiding bij
het katholiek godsdienstonderwijs door P. De Groot, de A/ologetiek
van Dekkers of van Van Oppenraay, de Steloefeningen voor het
handelsonderwiis door A. Hartlief, het Handelsleesboek door
K Messing, Leven en Bedrill door A. Van Steenwijk, hier klassiek
zijn geworden.
Zagen we de laatste j aren geen Nederlandsche vertalingen
binnendringen van den Cours de physique par le Chan. L. Wouters,
van les Sciences naturelles par 0. Terfve elt Picalausa, van den
Cours d'histoire par Jos. Halkin of van de Histoire universelle
par Jos. Chot et Leclere ; van de Manuel d'histoire de Belgique
par G. Kurth ; van de zes handboeken voor geschiedenis der
Collection beige, van den Cours de Gdographie par le professeur
J. Halkin, van de GOographie de la Belgique et du Congo par F.
Krantzel et P. Mahy, van den Traite d'arithmetique par Duhaut
et H. Lucq, van den Cours elementaire d' algêbre theorique et pratique par Haccour et Deltour, van den Traite d'arithmetique et
d'algêbre a l' usage du Petit Seminaire de Hoogstraten, van het
Précis d'apologetique par l'abbe H. Verhelst, enz.
En werden handboeken uitdrukkeliik geschreven voor normalisten uit beide graden zooals de prachtige reeks (8 din.) handboeken voor Aardrijkskunde van den E. H. L. Heylen, en van
de handboeken (4 din.) voor Geschiedenis van den E. H. Valkaert
niet klassiek in de Humaniora bij gebrek aan wat beters ?
Het lijdt geen twijfel of het gebruik van al die handboeken,
welke natuurlijk alleen gedurende deze overgangsperiode mogen
geduld worden, zal het peil der middelbare studien Lang niet
verhoogen. Trouwens wat hebben we hier aan klassieke boeken,
welke ons uit Noord-Nederland toekomen ? Over het algemeen
zijn die werken wel wetenschappelijk, maar zij werden geschreven
voor Noordnederlanders, die er hun eigen gevestigde terminologie
op nahouden, die dus over de baan kunnen met benamingen als
die welke Dr. J. N. Beversen in zijn Latijnsche Grammatica
(Zwolle) neerschrijft ; defective casibus en gradibus ; objectsbepalingen ; congruentie, coordineerende en correspondeerende coniuncties, substantiva abundantia, enz. Diezelfde leergangen werken
het Noordnederlandsch leerprogramma uit, dat vaak totaal van
het Belgische verschilt, doordat hier meer, ginder minder belang
aan een vraagstuk gehecht wordt. Zoo missen we ongaarne in
de Noordnederlandsche Lat. spraakkunsten het kapittel over
stylistiek en idiotismen, dat bij onze Belgische grammatici Van
der Vorst en Waltzing toch veel belangwekkends aanbiedt.
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Verder komt de indeeling van de leerstof per klas soms niet overeen met de onze. Aldus stelt Dr. P. C. de Brouwer in zijn Grieksche
en Latijnsche taaloefeningen de behandeling van het werkwoord
voorop, hetgeen wel is waar zeer interessant is voor den leerling,
maar van methodologisch standpunt uit zeer bedenkelijk is.
Eindelijk leeft er in het Noordnederlandsch schoolboek een geest,
er klinkt ons daaruit tegen een taal, er liggen daarin opvattingen,
die onze jonge studenten vreemd aandoen, hen nit hun gewone
midden rukken en aldus de vordering eenigszins in den weg staan.
Met de uit het Fransch vertaalde werken worden de stlidiên
in Vlaamsch-Belgie nog slechter gediend. W at de uitdrukking
betreft, krioelen deze boeken niet zelden van gallicismen en andere
fouten tegen het Nederlandsch taaleigen, in zooverre dat een
Vlaamsch student er bij de eerste lezing niet wijs uit wordt. We
zouden hier menig staaltje van die onbeholpen taal kennen aanhalen ; doch we oordeelen het overbodig ; iedereen weet dat de
vertalers, zelfs als ze goed hun taal kennen, daarom den inhoud
nog niet verstaan. W at de inneriijke waarde aangaat, biedt een
vertaald boek toch altijd dezelfde oppervlakkigheid en onnauwkeurigheid als het Fransche origineel. Welnu vele in het Fransch
gestelde werken blinken, ja wel, uit door hun welluidenden,
beeldriiken vorm, maar lang niet door hun wetenschappelijke
nauwkeurigheid (I). Het grootste euvel, waaraan zulke vertaalde
handboeken lijden, vooral boeken, die over geschiedenis, aardrijkskunde, handel en nijverheid spreken, is de enge, hooghartige
geest, waarin zij opgesteld ziin. De schrijvers van de oorspronkelijke Fransche handboeken stonden altijd op het standpunt,
dat de Franschsprekende bevolking in Belgie de hoofdrol speelt,
dat met de wetenschap, de literatuur, den handel en het karakter
van de stille Vlaamsche bevolking maar weinig rekening dient
gehouden. En zoo werden de Vlamingen in de vertaalde handboeken soms behandeld als onbekenden, als vreemdelingen, die
(I) Een staaltje onder de honderd ! In zijn Cours de geographie de la
Belgique, uitgave 1924, schreef een Waalsch leeraar, A. Jacquemin, die in de
Inleiding beweert slechts te geven wat hij zelf gezien heeft : Boom... est le
centre d'une grande activite industrielle due au voisinage de l'Escaut maritime :
corderies, fabrique de toile a voiles... tyaux de drainage, etc. — Welnu, de
drukke bedrijvigheid te Boom is zoo zeer niet te danken aan de nabijheid
van de Schelde, maar aan de nabijheid van de Rupel, van de vaart BoomBrussel, van den spoorweg Antwerpen-Aalst, Antwerpen-Gent. Verder
waren te Boom in 1924 noch touwslagerijen, noch zeildoekfabrieken, noch
zelfs geen meldenswaardige inrichtingen voor 't vervaardigen van draineerbuizen. — Met zulke lichtzinnigheid wordt in Waalsch Belgie de wetenschap
beoefend !
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Die miskenning was wel eens niet gewild, omdat de Vlamingen
langen tijd gewacht hebben om de schatten hunner kultuur voor
de vreemden uit te stallen. Thans eerst beginnen de ontwikkelde
Walen, oor- en ooggetuigen van den snellen opgang der Vlaamsche
volkskracht en beschaving, eerbied te voelen voor hun meerderjarig geworden noorderbroeders, die nu ook op onderwijsgebied
niet langer onder de rechtstreeksche voogdij van 't Zuiden verlangen te staan.
Over de derde reeks Vlaamsche handboeken, die namelijk
in de Humaniora uit het normaal of vakonderwijs ingedrongen
zijn, hoeven we wel niet verder uit te weiden : de schrijvers van die
werken weten zelf genoeg, dat hun boeken geschreven voor onderwijzers, regenten en vaklieden niet geschikt zijn voor Humaniorastudenten, die hun verstandelijke en zedelijke vorming door de
belanglooze studie der letteren en der wetenschap trachten te
bekomen.
Uit voorgaande beschouwingen volgt dat op dit oogenblik
een groote leemte in het M. 0. bestaat : de echte Vlaamsche
handboeken ontbreken. Een bestuurder van een handelsberoepsschool van den middelbaren hoogeren graad ging onlangs op
zoek naar handboeken voor de handelsleer, voor het boekhouden,
voor de economische aardrijkskunde, voor de warenleer. De
schoolopzieners noemden hem naast enkele pas verschenen
Vlaamsche leergangen, die hun proeftijd nog moeten doen, ook
Noordnederlandsche werken, die ons eilaas ! in een gansch andere
handelsmidden verplaatsen. Bestuurders van bestaande handelsscholen verklaarden, dat zij nog altijd rondtasten, na reeds vele
teleurstellingen te hebben opgeloopen. Wat die bestuurder voor
zijn onderwijs vaststelde, ondervinden nog dagelijks in VlaamschBelgie de bestuurders van alle gestichten voor M. 0. : de gewenschte Vlaamsche handboeken zijn, mag men zeggen, nog alle in
fieri.
We zullen de allerlaatsten zijn om onze opzieners en leeraars
het verwijt toe te sturen, dat zij niet vooruitgezien hebben. Een
goed handboek wordt op een dag niet geimproviseerd, en ieder
leeraar is ook niet in staat om zulk opstelwerk tot een goed einde
te brengen. Maar het is hoog tijd dat de aandacht van onze verstandige leeraars, die het goed meenen met het lot van ons M. O.
op dit belangrijk punt gevestigd wordt. Ben heerlijke en eervolle
taak rust op hun schouders. De Vlamingen moeten genoeg fierheid, stambewustzijn en onafhankelijkheidsgevoel hebben om
te beseffen, dat de jeugd in een nabije toekomst op alle gebied
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haar eigen Vlaamsche handboeken moet bezitten. Duitschland,
Frankrijk, Noord-Nederland bezitten flinke handboeken ; maar
ze zijn in de taal van elk land geschreven, aangepast aan het
karakter en het midden ; goede internationale handboeken, die
in andere talen overgezet werden, kennen we niet. De Vlamingen,
die onze handboeken zullen opstellen, moeten kennis hebben
genomen zoowel van de jongste wetenschappelijke uitkomsten
als van oudere overgeleverde theorien. Zij zullen hun bouwstoffen
moeten verwerken in een onberispelijke taal, welke zonder den
rijken taalschat uit het Noorden te weren, toch ook algemeen
Zuidnederlandsch durft te gebruiken. Zij zullen in de eerste plaats,
waar het in hun werk past, rekening houden met de Vlaamsche
toestanden, rechten,verdiensten,opvattingen, zeden en gebruiken,
zoodanig dat de leerling, die zich jaren lang in zijn eigen school
tusschen de Fransche boeken als een verstooteling of een vreemdeling gevoelde, zich voortaan in de les thuis voelt als een burger
in zijn eigen woonst. Vlaanderen zal in de toekomst gelijk soms
in 't verleden zijn eigen gang gaan, zijn eigen methode en leerstelsels bezitten. Er onderwijzen, Goddank, in de noordelijke
gouwen des lands nog knappe leerkrachten, die aan de hoogeschool,
aan de Vlaamsche hoogeschool door ervaren professors voldoende
werden opgeleid om na eenige jaren practijk hun kennissen op
bevattelijke wijze aan hun leerlingen te kunnen voorschotelen.
Er is, wat men ook van de naoorlogsche gemakzucht zegge, nog
werklust genoeg in onze leeraarsrangen om de vereerende taak
van het schrijven van handboeken aan te durven. Ernstige pogingen werden zelfs op dit gebied aangewend. Zoo kregen we de
verdienstelijke Nederlandsche Spraakkunsten met oefeningen van
De Baere, Fraussen, Molenaars en de Heer, de Beknopte Latijnsche
Spraakkunst voor de 5 e en de 6 e met de Lingua latina voor de
5 e en de 6 e door Baeyens en Fraussen, de Beginselen der Grieksche
Spraakleer, en ontelbare tekstuitgaven van en voorbereidingen
op Grieksche en Lat. schrijvers door P. Geerebaert, den Atlas
van P. Verschueren ; de Stel- en Meetkunde, de eerste Begrippen
der Scheikunde door Senden, de Handelswetenschappen van Delaere,
Rond de bedrii fstaal (Excelsior, Brugge) enz. Doch wie brengt ons
de zoo lang verwachte handboeken voor het godsdienstig onderwijs in de hoogere klassen (Geloofsleer Openbaring), den
leergang in Natuurkunde, de Nederlandsche spraakleer speciaal
voor de Humaniora opgesteld, de volledige Lat. spraakkunst
met reeksen van oefeningen, het practisch Rekenboek voor de
zevende voorbereidende klasse, de handboeken voor aardrijkskunde voor de Humaniora, de Beknopte Geschiedenis der Latijn-
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sche en Grieksche letterkunde, de Beknopte Redekunst, den
leergang in natuurwetenschappen, het handboek voor de warenleer, de Vlaamsche handelsleesboeken, enz. ?
Opzieners en leeraars — we spreken hier vooral voor de
leeraars uit het Vrije Onderwijs — die zich graag aan dit werk
begeven, zouden best op een goed voorbereidevergadering gemeenzaam overleg kunnen plegen, en daarna ieder voor zich een
bepaalde leerstof behandelen. Niemand mag zich hier als de eenige
leider of onafhankelijke opsteller opwerpen : samenwerking en
onderlinge steun kunnen hier wonderers verrichten.
We zijn zoo vrij hier nog enkele punten van algemeenen aard
in 't midden te brengen, welke bij het schrijven van leerboeken
niet mogen over het hoofd gezien worden.
Er zou ditmaal volstrekt meer eenheid in de terminologie
moeten komen : niet alleen in alle klassen van eenzelfde gesticht,
maar in alle gestichten van denzelfden aard (athena en colleges)
moesten vaststaande taal- en letterkundige benamingen gebruikt
worden. Dit zou ook den student en den leeraar, die naar een
andere onderwijsinrichting oversteken, ten goede komen. Deze
eenheid kan thans licht tot stand komen, omdat de beste Nederlandsche spraakkunsten haast dezelfde termen gebruiken. Wie
de spraakleer naslaat van De Baere, Fraussen, Molenaers en de
Grieksche Spraakleer van 't Seminarie te Hoogstraten zal bevinden
dat b.v. de termen loos onderwerp, lijdend, oorzakeliik voorwerp,
sterke en zwakke werkwoorden, de onvoltooid en voltooid tegenwoordige hid, de onvoltooid en de voltooid verleden tiid algemeen gangbaar zijn.
In het belang van het onderricht in het Grieksch, het Latijn
en het Duitsch ware het te wenschen, dat er van de Zevende voorbereidende klasse of een uitstekende Nederlandsche spraakkunst
gebruikt werd, waarin vooral nadruk gelegd wordt op de zinsen woordontleding, op het gebruik der naamvallen en op de
indeeling der tijden, op de vormen van de verschillende naamvallen in elke woordsoort. De grondige kennis van de spraakkunst in 't algemeen en van de Nederlandsche spraakkunst in
't bijzonder moet later tot grondslag dienen van de studie der
oude talen en der moderne Germaansche talen. ZOO heeft ook
Dr. Praussen zijn Lingua latina opgevat, vermits hij daarin naar
zijn Nederlandsche Spraakleer verwijst.
Een al te groote keus van handboeken kan nadeelig zijn ,
voor het vrije onderwijs kunnen b. v. een paar in 't Nederlandsch
gestelde Grieksche of Latijnsche spraakkunsten volstaan : hier-
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door zouden alle leeraars en leerlingen nagenoeg dezelfde methode,
dezelfde terminologie, dezelfde leerstof hebben.
De leeraars, die zich met het opstellen van een leerboek
gelasten, zullen best de opzieners en hun ondervindingrijke
collega's raadplegen ; zij kunnen hun leergang eerst een paar jaren
in de klasse gebruiken, en hem na dien proeftijd uitgeven.
In een handboek bestemd voor de lagere humanioraklassen
mag de leerling alleen dat vinden, dock duidelijk, wat moet onderwezen worden. Geen nota's dus of verwijzingen naar andere
boeken om verdere studien uit te lokken.
Sommige handboeken laten in typographisch opzicht nog
veel te wenschen over. Ze lijken veel op een doorloopende dissertatie. Het gebruik van paragraphen en samenvattende termen
in den rand aangebracht is zeer te prijzen. Verder worde als in
de werken van Dr. De Brouwer hoofdzaken in groote, bijzaken
in kleine drukletter gezet.

De 10' Brief van Hadewijch en het
41 ste der Limburgsche Sermoenen
INVLOED VAN HADEWIJCH OP
DE LIM BURGSCHE SERMOENEN
DOOR

Prof. Dr. J. VAN MIERLO, S. J.,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Men weet dat de 10 e Brief van Hadewijch, over oprechte
deugd, in de middeleeuwen tamelijk verspreid is geweest. Hij
werd bijna in zijn geheel opgenomen in de Limburgsche Sermoenen,
waar hij het slot van het 41 e sermoen uitmaakt. Hij komt nog
voor (fragm. E) op fol. 45 b-46 b van het Ruusbroec-hs. H, waar
hij ingeleid wordt met de woorden : Hic incipit quoddam
delectabile excerptum vel sumptum ex libris [domini Johannis
de Ruusbroec de ordine regularium prioris in Groenendael] :
wat tusschen de haakjes staat werd met zwarten inkt doorgehaald,
waarschijnlijk nog, zooals Prof. DE VREESE opmerkt, door den
kopilst zelf, die zijn vergissing had ingezien. Het hs. stamt nit
het begin der XVe eeuw en behoorde toe aan het klooster tot
Sinten Agneten bynnen Arnhem (I).
Verder komt de brief nog voor, behalve in de paraphrase
der brieven van Hadewijch, door Hendrik Mande, in een bloemlezing uit Hadewijch, die staat in een hs. op papier (uit de tweede
helft der XVe eeuw) berustende in de koninklijke bibliotheek
van den Haag (2).
In 't bijzonder nog (fragm. G.), to zamen met den 6 n , in
het Ruusbroec-hs. w., uit de latere helft der XIV e eeuw. Iedere
brief draagt hier het opschrift: Dit es ene epistele ute Hadewighen.
Het hs. stamt nit 't Rooklooster ; de tekst der brieven is zoo
(1) Zie hierover mijn Hadezinich Visioenen, II Inleiding. — Leuven,
Gent, Mechelen, S. V. Vlaamsche Boekenhalle, blz. 25 vlg.
(2) Zie hierover mijn uitg. van de Strophische Gedichten 191o, waar die
bloemlezing als aanhangsel wordt meegedeeld. Het hs. is hs. 133 H 2 1 . ;
vgl. mijn Inleiding, blz. 34.
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schijnt afgeschreven to zijn.
In onze Inleiding op de Visioenen van Hadewijch hadden wij
onderzocht, welke redactie oorspronkelijk moet heeten : die van
Hadewijch, of die van de Limburgsche Sermoenen. In de vergelijking hadden we nog fragm. E betrokken, omdat dit enkele
lezingen heeft, waarin het van Hadewijch afwijkt en met de Sermoenen overeenkomt ; en enkele andere, waarin het zich bij
Hadewijch aansluit en van de Sermoenen afwijkt (2).
Ons besluit was : dat Hadewijch zonder eenigen twijfel
oorspronkelijk is ; dat zoowel de Limb. Sermoenen als fragm.
E uit Hadewijch hadden overgenomen, waarschijnlijk reeds langs
den weg van een tusschenredactie, waaruit overeenkomst en
verschil in enkele lezingen konden verklaard worden.
Tegen dit besluit nu is Prof. A. C. Bouman opgekomen (3) :
hij wil bewijzen dat, integendeel, Hadewijch de dievegge zou zijn ;
of liever, hij meent dat beiden zouden geput hebben uit een
verloren bron ; j a, bewust wellicht van het onwaarschijnlijke
zijner stelling, vraagt hij zich af, of de I0 e Brief wel van Hadewijch is.
*
* *

Het is niet de eerste maal, dat ik het met A. C. Bouman
aan den stok krijg. VOOr eenige j aren was hij een tijd lang opgegaan
in de studie van onze mystiek : hij was toen behept met de opvatting : dat alles daarin uit Eckehart moet afgeleid worden ;
Eckehart was voor hem de groote bron, waaraan niet alleen
Ruusbroec, maar ook reeds Hadewijch, met voile teugen hadden
gedronken, moeten hebben gedronken.
Hij had toen een eerste maal (4) willen bewijzen, dat het
werk Vanden XII Dogheden Ruusbroec's eersteling zou zijn
geweest : daar nu dit werk Eckehart kende en ruimschoots gebruikt had, leidde hij er uit af, dat Ruusbroec bier zijn tnystieke
opvattingen zou hebben gehaald, die hij dan in zijn latere werken
heeft uiteengezet. In een reeks opstellen, verschenen in het
(I) Hierover meer in mijn Inleiding, o. c., blz. 32 vig.
(2) De andere teksten zijn klaarblijkelijk rechtstreeks aan Hadewijch
ontleend.
(3) In Tijdschrilt voor Nederl. Taal- en Letterkunde, IL dl (1930), blz. 2633 ; het opstel is me eerst onlangs ter kennis gekomen ; ik had het vroeger
niet opgemerkt.
(4) Johannes Ruusbroec en de Duitsche mystiek, Tijdschr. voor Nederl.
T. en Lett. XLI (1922), blz. 1 vig.
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dat de XII Dogheden geen werk van Ruusbroec zijn. A. C. Bouman verweerde zich in het tijdschrift voor Nederl. Taal- en
Letterkunde ; waarop wij , in hetzelfde tijdschrift onze vorige
studien samenvatten en nog eens betoogden met argumenten van
uitwendige als van inwendige kritiek, dat de XII Dogheden
onmogelijk Langer aan Ruusbroec mag toegeschreven worden,
zoodat op die wijze de grondsiag zelf voor de theorie van de
algeheele afhankeli j kheid van onzen mysticus tegenover Eckehart
bezweek. Reeds toen moesten wij op bevreemdende redeneeringsmethoden van onzen tegenstrever bij de exegese van sommige
plaatsen wijzen. Op ons opstel in het Tijdschrift is A. W. Bouman
verder antwoord schuldig gebleven : de zaak is nu ook vrijwel
uitgemaakt. Doch kort daarop, in Neo-Philologus 8 e Jg., 4 e afl.,
biz. 27o-279, landde hij bij Hadewijch aan, in een in 't Duitsch
gestelde bijdrage. Ook Hadewijch moest uit Eckehart verklaard
worden ! Ten bewijze hiervoor haalde hij uitsluitend de latere
Mengeldichten aan, hoewel de authenticiteit dier gedichten als
werk van Hadewijch reeds vroeger door meer dan een was in
twijfel getrokken, of geloochend. Daarop toonden wij, in een
opstel verschenen in Dietsche Warande en Belfort, aan, dat de
laatste serie mengeldichten, die trouwens in het Hadewijch-hs.
A. ontbreken, en ook afzonderlijk voorkomen, zoowel om den
gansch verschillenden geest der mystiek, als om den woordenschat
en den stijl, onmogelijk het werk van Hadewijch konden zijn.
Ook hierop heeft A. C. Bouman niet verder geantwoord.
Wil hij nu toch nog eens, langs een anderen weg, probeeren,
em Hadewijch in verband te brengen met de duitsche mystiek ?
Immers, de Limburgsche Sermoenen bevatten vooral preeken,
die uit het Duitsch vertaald werden, hoewel de 41e preek toch
behoort tot die enkele, waarvoor geen Duitsch origineel werd
ontdekt. Of wil hij Hadewijch later dateeren ? Misschien toch
niet : want in zijn opstel in Neo-Philologus had hij onze stelling
over Had.'s tijd als vorldufig wenigstens berechtigt aangenomen,
al sprak hij dan toch nog, wel inkonsekwent, van den invloed
op haar van Eckehart, die eerst in de 14e eeuw in 't Duitsch
heeft gepreekt.
Of wil hij eenvoudig een argument voor de vroege dateering
van Hadewijch uit den weg ruimen ? Zonder ons verder in
gissingen omtrent zijne bedoelingen te verliezen, laten we zijn
opstel beschouwen zooals het is, en ons afvragen : kan er werkelijk
aan getwijfeld worden, dat Hadewijch's brief het voorbeeld is
geweest voor het slot van het 41 e der Limburgsche Sermoenen ?
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Wij doen dit alleen, om geen nieuwe legenden over Hadewijch
te laten opkomen. Ook maken we van deze gelegenheid gebruik
om den invloed van onze Brabantsche mystica op de Limburgsche
Sermoenen na te wijzen. Zoo zal de beteekenis van dit opstel
niet beperkt blijven bij die van een polemiek.

Het hs. der Limburgsche (1) Sermoenen dateert niet voor
't einde der XIV e eeuw, misschien eerst uit de XV e : de verzmeling echter schijnt omstreeks 132o-135o te zijn ontstaan (2).
De meeste preeken nu zijn vertalingen uit het Duitsch. Enkele
zijn oorspronkelijk dietsch, zelfs bepaald brabantsch. Welnu,
uit den aard zeif van deze ontleeningen kan een eerste, ten voile
afdoende, argument afgeleid worden voor de oorspronkelijkheid
van Hadewijch.
Vooreerst : het sermoen, waarvan de to e Brief het slot uitmaakt, wordt onmiddellijk gevolgd door het sermoen Det sin
seven maniren van Minnen : wat niets anders is dan Beatrys van
Nazareth's verhandeling Van seven Manieren van Minnen. Hier
ook dus heeft de verzamelaar der Limb. Sermoenen uit onze
brabantsche mystiek overgenomen. Zoo zal hij dit ook wel elders,
in de vorige preek, hebben gedaan ; trouwens, de Sermoenen zelf
zijn compilatie, geen oorspronkelijk werk.
Maar hier wil men ons het bewijs moeilijker maken : de
Limb. Sermoenen zullen dit slot van het 41e sermoen wel van
elders hebben ontleend ; maar ook bij Hadewijch kan die brief
van elders gekomen zijn : beide zouden uit een zelfde bron hebben
geput. Zoo worden wij er toe genoodzaakt aan te toonen, dat de
Limb. Sermoenen wel degelijk hun voorbeeld bij Hadewijch
hadden. Kunnen wij dit ?
Gewis : en ook dit blijkt reeds uit den aanleg der Sermoenen
zeif. Want dit slot van de 41e preek is niet de eenige plaats in
de Limb. Sermoenen waar invloed van Hadewijch moet aangenomen worden. De Limb. Sermoenen hebben dus Hadewijch
zeif gekend.
Vooraf : dat dit slot aan de preek van elders werd toegevoegd,
blijkt duidelijk, zoowel uit den geheelen samenhang, waarmee
(I) Limburgsch is misschien minder gelukkig als uitdrukking men
bedoelt daarmee : in een Limburgsch dialect geschreven.
(2) Vgl. de uitg. door J. H. KERN, Inleiding, blz. 171.
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het slechts heel losjes verbonden is, als uit den stij1; wie eenig
begrip heeft van stijl, voelt bij den overgang onmiddellijk dat
bier een ander, een kunstenaar met het woord, de pen heeft
gevoerd. Doch bij deze esthetische beschouwing willen wij niet
verwijlen. Wij blijven liever bij nuchtere, positieve gegevens.
Zoo staat het begin zelf van dit 41 e sermoen in nauw verband
met het begin van Hadewijch's 6 n Brief :
Die hoger ende vrier minnen plegen wilt, hi sal Gode ende elken mensche
ombe Gode ende omb naturlike doget ende omb gemene regt, puerlike ende
oetmudelike minnen ende getruwe wesen, sonder ansien van wederminnen
ogte van wedertrouwen, van verdinden ogte van onverdinden, also als die
sonne har edel schinen ende ligt rivelike ut geft beide guden ende quaden,
beide danx ende ondanx.
Die mensche wict ter regter ochter logter hant ende en hout nit den
regten pat der vrier minnen, die anesiet Banc ochte ondanc, verdinte ochte
onverdinte. Want so wi also sere denct op wederminne ocht op wedertrouwe,
ocht op genit van uttersten gude ochte van gesteliken gude, est Bats hem

gebrect, dat dar bi sine minne cest ende tegaet, hi es noch wel verre van vrier
minnen ende van gewarger minnen. Mar al heft een mensche een starc hetschen van wederminnen, wederstaet hi dat, also dat hi emmer stadelic blift
in ontrouwen, dat dunct mi vrie ende gewarge minne.

in minnen, nogtan dat hi ongemint es, ende getruwe blift altoes, oec

Dar is getruwe ben, dar quitic min scout : dar mi een ander getruwe es,
dar meret min scout.

En zoo gaat het nog wat voort, met de vraag verder : Wat

hetic trouwe ? Merk de ongelijkheid in de schrijfwijze : b. v.
getruwe tegenover plots ontrouwen, waardoor de brabantsche
bron al verraden wordt.
Nu vangt de 6 e Brief van Hadewijch ook aan met dergelijke
bespiegeling over dank en ondank, over lief de en wederliefde,
nog wel met zulke uitdrukkingen, die geen twijfel overlaten of
de schrijver van de 41e preek kende ook die plaats, kende ook
dien 6n Brief :
Had. waarschuwt bij 't begin van dien brief tegen ene die

siecste siecheit :
...elc mensche wilt nu trouwe weder eyschen ende sinen vrient proeven,
ende emmermeer over trouwe claghen. Dit syn nu die ambachte daer si in
leven, die hoghe Minne draghen souden in onsen groten God.
Wat hevet dies yeman to doene die wel wilt ende die sijn leven hoghen
wilt inden groten hoghen God, wie hem trouwe ochte ontrouwe doet, dies
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le danckene ochte ontdanckene, doet hi hem arch ochte goet. Ghebrect hem
(Iijdt hij er door) dat hi hem ghene trouwe noch recht en doet, hi heves selve
nieest scade. Ende dat eest tswaerste daer ane, dat hi selve darvet there
suetheit der trouwen.
Doet men u oec trouwe ochte doghet ende vele dies ghi behoeft, wie
soet es, daer over en seldi niet letten te danckene noch te dienere ; mar men
salre Gode te herteliker om dienen ende minnen, dat yeman trouwe pleghet,
ende laten Gode ghewerden metten danckene ende metten ondanckene.

Duidelij k is de gedachte : s dat men zich in den dienst der
liefde niets mag laten gelegen zijn aan dank of ondank » in de
Limb. Sermoenen door deze plaats ingegeven, als uit de onderstreepte uitdrukkingen blijkt, als uit den nadruk die op trouw
en ontrouw gelegd wordt, als uit de gedachte zelf.
Nog elders in de oorspronkelijk niet-duitsche preeken laat
zich invloed van Hadewijch nawijzen. Zoo nog in 't begin van
de 39 e preek : Dits Buff van den Boegarde.
...Ic mane u alien, Godes liven, dat gi u herte ontslut ende ontpluc u
oegen van binnen ende keert u aan die rene Minne. Leert kinnen wat God si
ende wie hi u gemint heft eer gi wart ende sent dat gi wart. Besiet wie vaderlike hi u behuet heft, dar git wetet ende dar gis nit en wetet. Besiet wat hi
u vergeven heft ende oec wat hi u geloft heft. Hout u derna, ende dankets
heme ende en geft u herte nieman dan heme, want hi u tsine al heft gegeven.
Oy edele, minnende sole, dis danc heme in minnen ende en minters niet
als den knegt sin here, dats te secgene allene ombe loen : gi sulten minnen
omb sin gutheit. Getrouve Minne en ondersprect engenen loen, want si mint
tevergefs. Minten als die muder har kint, als die brut haren brudegom.

Ook deze plaats is ontstaan in herinnering aan 't begin van
Hadewijch's i n Brief :
Hier omme bidic u alsoe vrient sinen lieven vrient, ende mane u also
suster haere liever suster, ende hete u alse moeder haren lieven kinde, ende
ghebiede u van uwen gheminden alse brudegom ghebiedet siere liever bruyt :
dat ghi ontpluuct die oghen uwer herten claerlike ende besiet u in Gode
heilechlike.
Leert te besiene wat God es... Siet hoe vaderlike u God ghehuet hevet,
ende wat hi u ghegheven hevet, ende wat hi u gheloeft hevet. Besiet hoe
hoeghe Minne es dien vor dander ende danckes hem met minnen.

Zelfs waar de gedachte een andere is : bemin Hem als
een moeder Naar kind, als een Bruid haren Bruidegom, zijn die
woorden nog door het voorbeeld ingegeven.
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Eindelijk, in de 43 e preek, de laatste uit een reeks van elf
(32-43) die niet uit het duitsch vertaald werden, vind ik nog
volgende plaats uit een toespraak van den prediker tot de ziel :
Ver sele... gin suit nit alieene met verdronkenre pensingen van den
lutren drancke uwen Amis bescouwen, mar gi suit in hem starkelic sien,
metten oghen der reinre pensingen, dats gi suit so herteiike ende meer dan
herteiike altemale dor hem sien soe dat doegen der pensingen bliven hangende
n danschin ues Lifs metten nagelen der bernender begerden. Dan alrirst
mogdi u verbliden metten guden S. Johanne Ewangeliste, die ontsliep op
de borst Jhesus ende horde die heimelic wort die ontellic sin den volke, overmits die sute runinge dis Heiliges Gestes.
Ghi suit starkelic op u Lif sien ; want di begerlic besiet dat hi mint, hi
wert so onsegheiic ontfenct dassin herte in hem selver wonderlike falgert
onder die sute bordene der minnen ende wert in-getrect overmits dis stedeges
levens der contempiatien, dar se so grote sutecheit gesmact dasse alle dis
vergit, dat in erdrike begrepen es, ende penst dasse hars selfs liver derteg
dusentich warven vertege, eerse van der sutegheit keerde dar Cristus fundament af es (L. S. biz. 596 - 597).

Dit is bijna letterlijk Hadewijch Br. XVIII, r. 174-201.
Aldus suldi met ghehelen leven Gode soe staerkelike anestaren metten
soeten oghen der enigher affectien die altoes Liefs pleghet na hare ghenoeghen;
dat es : du salt soe herteleke, ja vele meer dan hertelike, dinen Leven God
ane-sien, soe-dat dine gheenichde oghen dijnre begherten bliven ane-hanghende
indat anschijn dijns Liefs metten dore-gaenden naghelen der berrender
gherynnessen die niet en cesseren. Dan alre-eerst moechdi rusten met sente
Jan die op Jhesus borst sliep. Ende alsoe doen noch die-ghene die in vrihede
der Minnen dienen : Si rusten op die soete wise borst ende sien ende horen die
heimelike worde die onverteileec ende onghehoert sijn den volke overmids
die soete runinghe des heilichs Gheests.
Du salt altoes staerkeleke sien op dijn Lief, dattu begheers. Want die
anestaert dat hi begheert, hi wort ontstekelike ontfunct, soe dat sijn herte
in hem beghint te faelgerenne omme de soete bordene der Minnen. Ende hi
wert in-ghetrect overmids ghestadicheit dies goeds levens der contemplacien,
daermen Gode met altoes ane-staert. Soe dat Minne altoes haer selven hem
soe soete smaken doet, dat hi al dies vergheet dat in ertrike es ; ende penst
wat hem de vremde doen, dat hi eer CM werf sijns selves verteghe, eer hi hem
een poent liete ontbliven te werkenne vanden dienste der werdegher Minnen,
daer Christus fundament af es.

Zonder bier op het verschil te willen wijzen — de preek handelt meer over de zoetheid der Minne, Had. over den zoeten
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Minne dienst, — duidelijk blijkt dat de L. S. ook dezen achttienden Brief hebben gekend.
Het is dus niet alleen in den Io n brief, dat de Limb. Serm.
met Hadewijch overeenstemmen : zij vertoonen nog verdere
vertrouwdheid met het werk onzer mystica, met ten minste nog
drie andere brieven. Het is dus niet Hadewijch, die haar ion
Brief uit de Limb. Serm. heeft, maar omgekeerd.
Ook staat het nu reeds vast, dat Hadewijch en de Limb.
Sermoenen den tekst van dien Io n Brief niet hebben uit een
gemeenschappelijke bron : de Limb. Serra. hebben hem uit
Hadewijch, vermits zij nog elders invloed van Hadewijch
verraden.
Hetzelfde geldt voor fragm. E. : dit heeft niet alleen den
Io n Brief van Hadewijch, maar verwerkt ook nog zinnen en
gedachten uit den 4 11 Brief : hoe Rede in dwaling brengt, als men
haar niet goed verstaat. Ook fragm. E. excerpeerde dus wel,
rechtstreeks of onrechtstreeks Clangs den weg van een bloemlezing, of een eerste modernizeering) uit Hadewijch.
Dit argument is op zich zelf voldoende, om het buiten alien
twijfel te stellen, dat Hadewijch's To e Brief wet degelijk het
voorbeeld is geweest, vermits beide, fragm. E. en Limburgsche
Sermoenen, nog elders laten blijken, dat zij Hadewijch hebben
gekend.
*

*

*

Wij zouden het hierbij kunnen laten, omdat van nu of aan
de verhouding tusschen Hadewijch en de 41 e preek vaststaat.
In onze Inleiding echter, waar wij, om andere doeleinden,
de drie teksten onderling vergeleken, hadden wi onze argumenten
voor de prioriteit van Hadewijch vooral afgeleidi uit de inwendige
kritiek. Ter verdediging tegen de hier gemaakte opwerpingen
diene dan 't vervoig van dit opstel.
Wij hadden als bewijs van de oorspronkelijkheid van Hadewijch o. a. aangegeven, dat de Limb. Serm. meermaals adjectieven
en adverbia gebruiken waar die in Hadewijch ontbreken, of den
tekst van Hadewijch door overbodige toevoegsels uitbreiden ;
die adjectieven en adverbia zijn van dien aard, dat, waar ze
eenmaal in een tekst voorkomen, geen kopiist er aan zou gedacht
hebben om ze weg te laten, zoo innig passen ze in 't verband,
al blijven ze toch overbodig en zou een oorspronkelijk, sober
kunstenaar ze niet hebben aangewend. Op die beschouwing,
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waarvoor wij eenvoudig naar onze Inleiding verwijzen, antwoordt
A. C. Bouman : « dat Had. weinig zeggende epitheta even kwistig
rondstrooit als 't Sermoen, en dat beide een niet gevonden, maar
waarschijnlijk bestaan hebbende origineel om 't hardst trachten
te verbeteren en dus verwateren. »
Vooreerst : beide teksten van Had. en van 41 e preek zijn
te zeer verwant, dan dat men zou kunnen meenen, dat zij beide
een zelfde bron om 't hardst hebben getracht te verbeteren en
te verwateren.
Verder : ik daag A. C. Bouman eenvoudig uit, bij Had. een
enkel voorbeeld aan te halen van overbodige epitheta, waarvoor
haar stij1 zou verwaterd zijn. Ik moet er mij werkelijk over verwonderen, hoe iemand zoo weinig gevoelig kan zijn voor wat
inderdaad stijl is, om te beweren, dat Had.'s stijl, in 't bijzonder
in lien echt klassieken brief, verwaterd zou zijn. Wie eenig besef
heeft van stijlschoonheid en woordkunst, haalt dadelijk een
volzin van Hadewijch uit, te midden van alle andere middeleeuwsch proza, te midden zelfs van Beatrijs van Nazareth, ja
van Ruusbroec : zoo vol, zoo kloek-gebouwd, zoo forsch en
toch zoo voornaam, zoo geheel uit het leven gegroeid is al
wat zij zegt. Zoo is ook dit slot van de 41 e preek in een geheel
anderen stip geschreven dan het overige : in den echt Hadewijchschen stijl van hare beste brieven ; het is haar taal, haar woordenschat, haar zinsbouw, haar drang naar zuiveren en hoogen Minnedienst, haar levenshartstocht.
Doch ook hierbij willen wij niet langer vertoeven. Laten
we alleen enkele plaatsen aanhalen waaruit de prioriteit van
Hadewijch onomstootelijk blijkt : plaatsen, waar de tekst van
Had. niet alleen beter, zuiverder, stylistisch ga yer en afgewerkter
is, maar vooral alleen zin gee it.
Had. — r. 1 o : Begherte es sulke wile suete te Gode waert ; nochtan en
eest niet al God, want het es meer porrende uten ghevoelen der sinne dan van
gracien ende meer van natueren dan van glieeste.
Limb. Serm. (568,7) : Begerde es sulke wile sate te Gode wart encle en es
nogtan nit al Got, mar meer purende uten gevulne der senne dan van gratien,
ende meer van naturen dan van Gode.

A. C. Bouman haalt deze plaats aan, maar om te wijzen op
porrende en (hs. A.) purrende : « prioriteit is
niet aan te toonen, zegt hij, al voelt men 't meest voor de Hadewijch-lezing. » Veeleer diende gewezen op : van gheeste, tegenover

purende tegenover

- – 382 –

van Gode : van gheeste tegenover van natueren is alleen oorspronkelij k.
Had. 14 : Dese suetheit beruert de ziele meer ten menderen goede ende
min ten meerren goede.
L. S.1 o : Dese sutheit beruert sulke wile die sile metten menren guile.

Let, hier als elders, op sommige spellingen die in de L. S.
uit het brabantsch origineel zijn overgebleven (beruert).— Het
is klaar dat L. S. geen zin geeft : wat is dit, dat die zoetheid de
ziel beroert, aanzet, met het mindere goed ? Het moet natuurlijk
zijn : tot het minder goede zooals uit de geheele plaats blijkt.
A. C. Bouman meent : « Metten en meerten, vooral merten, kunnen
grafies uit elkaar ontstaan. De eerste lezing verbiedt als 't ware
het toevoegsel van Hadewijch. Prioriteit is buiten besprek. »
Inderdaad kan L. S. meerten verkeerd gelezen of begrepen hebben
als metten ; misschien heeft hij de eenigszins bevreemdende gedachte van Had. ook niet gevat : maar deze alleen is hier bedoeld :
dat de zinnelijke zoetheid de ziel meer aanzet tot het minder goed,
en minder tot het meerder goed : dit alleen is oorspronkelijk.
Had. 22 : Al es oec de sueticheit puer ende al God, dat subtyl te kennen es,
daer na en es die minne niet te metene.
L. S. 17-18.: Al est oec dat dese sutheit harde groet es ende al gut, dassuptil es te kinne, dar na en es die minne niet te merhene.

A. C. Bouman citeert de plaats om te wijzen op het verschil :
al God... en al gut. En hij meent : « Hadewijch's lezing, in alle
hss. eender, is zacht gesproken bevreemdend. » En hij besluit :
« Prioriteit valt eerder aan 't Sermoen ten deel dan aan Hadewijch.
Heeft er oorspronkelijk gut gestaan, dan is God van Hadewijch
wel te verklaren door een homerisch dutje van de kopiisten. »
Wij herinneren ons uit onze vroegere controversen met
A. C. Bouman, dat hij gemakkelijk sommige mystieke uitdrukkingen bevreemdend vond, die volkomen in den haak waren,
j a alleen juist (I). Zoo is dit ook hier het geval. Had. redeneert :
« Zou zelfs die gevoelde devotie zuiver zijn en geheel goddelijk,
wat moeilijk te onderscheiden is, dan nog moet daarnaar de echte
lief de niet gemeten worden. » Al God d. i. geheel van Cod ; en
indien men die uitdrukking hier bevreemdend vindt, waarom
niet enkele regels te voren : Begherte es sulke wile suete te Gode
waert ; nochtans en eest niet al God ; waar de L. S. ook al God
(I) Vgl. onze studie in Tijdschrift A. C. (1925), blz. 177-181.
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hebben ? » Inderdaad : al God is het eenige wat past : god heeft
in die, trouwens zeer dikwijls voorkomende, verbindingen de
waarde van een adjectief : van God afkomstig, goddelijk (welk
adj. in de middeleeuwen een andere beteekenis had, godvruchtig).
Dat de zoetheid van devotie al goed zou zijn is nog zoo moeilijk
niet te onderscheiden ; daarop komt het ook niet aan ; wel : of
ze eenvoudig van de zinnelijke natuur dan van Gods genade
komt.
Zoo heeft Had. alleen den passenden zin ; en al God werd
tot al goed veranderd, door zulken die de gedachte niet begrepen.
Verder heeft Had. te metene, tegenover L. S. te merkene :
het is : te metene dat vereischt wordt ; te merkene is uit vluchtige
verkeerde lezing ontstaan.
Had. 4 r. : De Minne es soe edel ende soe rive, aen hare en blivet niemans loen. Nieman en dorfte brayeren om loen ; dade tsine, Minni soude thare
wel doen.
Serm. 32 : minne es so edel ende so rive, an hare en blivet nimans loen ;
niman en dorfte PrliVe , 1 ombe sutheit ; mar dade tsine, minne sout altoes thar
wel doen.

Hier staan we voor dit brayeren om loen, dat in L. S. luidt :
pruven ombe sutheit. A. C. Bouman meent : « tekstverschil zonder
beteekenis, eenvoudig te danken aan 't milieu van den afschrijver.»
Wat ook brayeren beteekene, dat duidelijk genoeg alleen oorspronkelijk is, in geheel dezen passus is er veeleer spraak van
loen : men zal minne om geen loon willen vragen : si sien op hare
hande, niet op den loen... ..4en hare en blivet niemans loen.. Men zal
niet vragen om loon : doet ieder 't zijne, Minne zal 't hare wel
doen en beloonen. L. S. is door dit brayeren van 't spoor geraakt
en valt dan maar op 't algemeen thema der zoetheid : nieman
en dorfte pruven ombe sutheit. Trouwens, dit brayeren is met geen
beroep op verschil van 't milieu der afschrijvers als oorspronkelijk
weg te cijferen.
Had. 7o : Hier omme es sulke wile ghebreken van Gode meer sake der
suetheit dan ghewande.
L. 5. 569, 23 : Hir ombe es bi wilen sutheit meer van ghebreken dan van

volheide.

A. C. Bouman merkt weer op : « te verklaren uit 't milieu
van de afschrijvers. » Dat echter Had. hier oorspronkelijk is,
voelt eenieder : al ware 't slechts om de alliteratie. L. S. verandert
ghewande tot volheide, wat ook een goeden zin heeft, ja ghewande
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is volheit, overvloed. Ook is het niet zoo zeer hieruit, dat wij
Had's prioriteit afleiden, maar uit den geheelen zin, met de bedoelde alliteratie. En dan nog : L. S. heeft ghewande willen veranderen ; maar daarbij iets vergeten, nl. ghebreken van Gode ;
want wat beteekent : dat zoetheid soms meer van ghebreken
dan van volheid is ; ghebreken van wat ? volheit van wat ?
Wat verder, Had. 74 : alse de mensche siet dat hi guede ghewande
sueticherden hevet, verandert L. S. weer : als die mensche heft volheit van
sutecheide.

Duidelijk is, dat L. S. het in zijn dialect minder bekende
ghewande door het begrijpelijker volheid telkens heeft veranderd.
Nu komen we echter tot een plaats waarbij A. C. Bouman
zegeviert :
Had. 83 : Hier bi sleet wel, dat elc syn gracie besie ende dat goet ons heren
wiselike vorwart kere. Want de ghichten der gracien en makers den mensche
niet gherecht, mer si bendenne.
Serm. 32 : Hir ombe est orberlike dat elc besie sine gratie ende dat gut
ons Heren wislic beware. Want die gigte der gracien en matt den mensche
nit gerecht, mar hi werter mede gepandunt.

Deze plaats alleen-nu moet alles beslissen : al 't overige heeft
geen beteekenis : kwestie van milieu van afschrijvers ! Want hoe
zou een afschrijver ooit op het idee zijn gekomen « om het taalkundig simpele si bendenne te vervangen door een zoo weinig
alledaagsche term als gepandunt? » een woord nog wel dat door
den uitg. moet verklaard worden : op zekere voorwaarden gesteld.
pandunen komt van pandun = panduen, banduen. Zie Stallaert
op bandoen. » 't Mnl. Wdb. geeft s. v. pandoenen slechts ooze plaats,
en ook een plaats van 't znw. pandoeninge.
Dit tekstverschil, het eenige waarop A. C. Bouman feitelijk
steunt, zou dan alleen iets beteekenen, indien de tekst bij Had.
geen passenden zin gaf. Zoo hebben wij in al de vorige plaatsen
er vooral op gewezen, dat de daar voorkomende tekstverschillen
uit een minder juist of een verkeerd begrip bij de L. S. zijn
ontstaan. Een moeilijker, d. i. een ongewoner lezing is per se geen
bewijs van oorspronkelijkheid ; wel de eenig juiste, d. i. zin
gevende, tegenover de minder juiste, d. i. minder zin gevende,
waaruit zou blijken dat een afschrijver niet te best had begrepen.
Is nu de lezing si bendenne verkeerd, of minder juist ? verraadt
ze eenige weifeling omtrent de bedoeling ? Niet het minst, en
A. C. Bouman moet dit zelf erkennen.

— 385 —

Wij gaan nu verder : men merke hoe L. S. steet wel gewijzigd
heeft tot est orberlike, minder juist : het gaat niet over wat nuttig
is, maar over wat past. L. S. zegt : dat elc.. dat gut ons Heren
wislic beware ; Had. viselike vorwart kere : en dit weer is alleen
de bedoeling : niet om het bewaren der genade alleen is het
to doen, maar om het bevorderen, het vorwart keren, het doen
vrucht dragen van het goet ons Heren, als een wijs koopman ;
waarom dan juist gezegd wordt dat de gave der gratie den mensch
binden.
Men leze nu den volzin als bij Had. : mer si bendenne volgt
natuurlijk na de ghichten der gracien als onderwerp, en sluit de
gedachte krachtig af. De L. S. hebben den zinsbouw onderbroken ;
hi wordt onderwerp, tegenover die gigte, en de gedachte wordt
plots passief uitgedrukt.
Een paar regels verder zegt Had. : Oec moet hi wise hebben, daer hi
sijn gracie met oefene ; waar L. S. heeft : Oec meet hi sine gratie uffenen
met wesene : het is natuurlijk wash van Had. dat alleen past.

Zoo bewijst dit tekstverschil si bendenne : hi werter mede
gepandunt volstrekt niets voor de prioriteit van 't Serm.; integendeel, uit den geheelen passus blijkt zelfs hier de prioriteit van
Hadewijch. Hoe men zulk een belang aan dergelijk tekstverschil kan hechten, waarbij men niet eenmaal op een verkeerden
of minder juisten zin kan wijzen, hoe men daarbij alle andere
tekstverschillen, waaruit wel verkeerde of minder juiste opvatting blijkt, over het hoofd kan zien of met een kwestie van milieu
van den afschrijver wil ter zijde schuiven, kan ik niet begriipen,
dan wellicht ook door een homerisch dutje.
Maar hoe heeft het Serm. dan toch dit zoo gewone si bendenne
kunnen veranderen tot dit ongewone : hi werter mede gepandunt?
Wel, het Sermoen heeft nog wel elders een woord veranderd :
b. v. Had. 32 : Want alse de doechden vroech gheplant sijn inder
zielen ende met langher oefeninghen vaste ghefondeert, al mendert
dan de suetheit, de doechde doen hare nature. Hier heeft Serm.
behalve vroech dat verkeerdelijk veranderd werd tot tevoren :
al wandelt dan die suticheit. Maar wat bewijst dit nu ? En al moge:
si bendenne voor ons nog zoo eenvoudig zijn, hoe heeft de kopiist
der Sermoenen dit in zijn handschrift gelezen ? hoe opgevat ?
En wat stond er reeds in de tusschenredactie, die tusschen Had.
en L. S. moet verondersteld worden ? A. C. Bouman wijst er
zelf op, dat de L. S. nog elders dit woord, of een daarvan afgeleid
woord, hebben : dit en es engene pure minne, mar het es eerehande
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Weldan juist : hoe ongewoon dit woord ook zijn moge, de schrijver of verzamelaar der Serm. had dit in zijn vocabularium ; en
het is hem in de pen gekomen, om dit gewone bendenne, een
rechtsterm, door een hem bekenden rechtsterm te vervangen.
Of nog : wie zegt ons dat Hadewijch zelf niet zou hebben
kunnen schrijven : maer si 1andenne = beslag op iemand leggen voor schuld, wat dan door de latere kopilsten niet begrepen
en in bendenne gewijzigd werd, terwij1 het afschrift dat de L. S.
gebruikten nog pandenne had ?
Uit dit gepandunt volgt dus volstrekt niets voor de prioriteit
der L. S. ; terwijl de geheele plaats de prioriteit van Hadewijch
veronderstelt. Daarom ook hebben wij er vroeger nooit eenig
belang aan gehecht, wij1 toch de prioriteit van Hadewijch uit
de reeds behandelde plaatsen voldoende vaststond.
* * *

Nog een opmerking van A. C. Bouman verdient eenige
toelichting. Hij ziet een bevestiging van zijn stelling, dat nl.die
10e Brief niet van Hadewijch zou zijn, maar uit een andere bron
onder Hadewijch's Brieven werd overgenomen, in het feit dat
juist die brief een uitzonderlijk karakter vertoont : het is niet
dat van een brief, maar dat van een tractaat ofwel van een sermoen : alle persoonlijk kontact tusschen schrijver en ontvanger
ontbreekt. Wel zijn er nog andere brieven die den indruk wekken
van een verhandeling of een preek ; maar daarin komt ten minste
toch nog een of ander persoonlijk gevoeld pronomen voor : ic ,
wi, onse.

Gewis : de I0e Brief is veeleer een verhandeling. Maar zoo
zijn er nog meer ; als de 15e , over onze pelgrimsvaart op aarde ;
de We , over de tiers onghenoemde wren der Minne ; de 22 e , over
de vier dimensiones in God ; de 28 e , over de feesten die de ziel
houdt in de rijcheit der claerheit des Heilichs Gheests ; de 30e
die zelfs eindigt met een gewone opwekking aan het eind van een
preek en met Amen. In dit opzicht dus staat de I0 e Brief niet
alleen. Wel is waar komt er in die andere brieven van deze soort
nog een persoonlijk pronomen voor ; maar dit gebeurt toch ook
in den I0 en : alsoe ghi ghehoert hebt (r. 26) ; en dit maakt hoegenaamd geen verschil : het zijn alle eerder verhandelingen dan
preeken. Oorspronkelijk waren het dan wellicht geen eigenlijke
brieven, maar onderrichtingen, die onder de brieven werden opgenomen. Als trouwens meer dan een van de eigenlijke brieven,
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als feitelijke onderrichtingen kunnen beschouwd worden, b. v.
de 6 e , over de navolging, het beleven, van Christus.
Bij al deze schijnbare verhandelingen of preeken, heb ik
me de vraag gesteld : of ze soms geen vertalingen waren nit
het latijn. In 't biizonder heb ik dit voor den onderhavigen
Brief onderzocht : het is de ontwikkeling van een thema, dat reeds
bij den H. Gregorius voorkomt : probatio charitatis est exhibitio
operis. Tot nog toe heb ik nergens een latijnsch origineel kunnen
ontdekken. Van een enkele plaats nit Hadewijch's brieven heb
ik een latijnsch origineel mogen terugvinden, bij Willem van
St. Thierry. (I)
Wat daar ook van zij : zeker is, dat de 4I e preek der L. S.
het slot niet heeft uit een bron waaruit ook Hadewijch zou hebben
geput, maar wel, rechtstreeks of onrechtstreeks, uit Hadewijch
zelf, vermits die L. S. nog elders invloed van, vertrouwdheid met,
Hadewijch laten blijken. Ook uit de onderlinge vergelijking van
beide teksten staat buiten alien twijfel de prioriteit van Hadewijch
vast. Het klassieke voorbeeld voor de L. S., als voor alle excerpten
uit dezen brief, is dus uitsluitend Hadewijch.

(1) Zie : Hadewijch en Wilhelm van St. Thierry, in Ons Geestelijk Ell,
1929, blz. 45-59.

De Roman.
WEZEN — EVOLUTIE — NIEUWE STREKKINGEN
DOOR

JORIS EECKHOUT,
briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Of, van ethnologisch standpunt uit, dient aangenomen,
dat in het kind de heele primitieve mensch voortsluimert, blijft
hier onbesproken ; buiten kijf evenwel staat, dat beiden zeer
karakteristieke wezenstrekken gemeen hebben. Aldus hun eerste
reageeren op sommige natuurverschijnselen.
Uit verwondering geboren, dringt hun bewondering vanzelf
naar uiting. Deze, afgezien van een nog spontaner, in gebaar en
dans haar uitweg vindend, groeit meestal tot een alleenspraak
van lyrischen aard, gekenmerkt meer door een zeker rythme,
dan door zekeren zin. Meer « Spielerei », dan wel « Spiel ».
Het mangelt echter deze uitdrukking al te klaarblijkend
aan vorm (eerst waar rythmus een hem verduidelijkenden zin
schraagt, kan van kunst gesproken), dan dat ze tot oer-uiting
der kunst worde bestempeld. Waar men zichzelf begrijpt, of
althans te begrijpen meent, bestaat tot raffineeren geen nood.
Daartoe neemt men zijn toevlucht, alleen in perioden met verfijnde kultuur. Een Boutens fignoleert, een van Maerlant niet.
De litteraire kunst vangt dan ook aan, niet met de lyriek,
maar met de epiek.
Alle verhaal immers is er hoofdzakelij k om een luisteraar,
wiens waardeerende aandacht te strakker blijkt, naarmate aan
den verhaaltrant meer zorg besteed werd. Hier wordt « Spiel D
tevens « Schauspiel ».
Ook in dit, bij uitstek menschelijk, bedrijf, speelt het eergevoel, dat er op staat, in zichzelf de volledigste voldoening te
vinden, en, gewoonlijk althans, bii anderen den ruimst-mogelijken
lof, een overwegende rol.Vereenzelvig het gerust met het diepste
bewustzijn van den kunstenaar ; en besluit diensvolgens, dat er
geen kunst mogelijk is zonder vorm, maar ook, en even kategorisch — hoe aan dit aksioma telkens weer in kunst-om-de-kunstperioden getornd worde ! — dat alle kunst gemeenschapskunst
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is. Waaruit nu niet dient afgeleid, dat er geen soort van kunst
zou zijn, alleen voor weinigen, laat staan voor enkelen, maar wel,
dat uitsluitend-persooniijke kunst synoniem is met pathologisch
verschijnsel.
Met het verhaal dus ontstaat de litteratuur. Hoe rijk-verscheiden een uitzicht het ook vertoone, in de wereldlitteratuur
kunnen alle verhalen herleid tot een dubbele type : de donQuixote- en de Sancho-Panza-type.
Er is het verhaal, waaraan onze nuchtere realiteitszin genoeg
heeft ; er is het andere, dat ons verlangen naar verder-grijpen
en hooger-uitwieken te bevredigen poogt.
De mensch stelt belang in zijn medemensch, en speurt hem
gaarne na in zijn dagelijksche doening ; hij is gezet op de kronijk
van het milieu, waarin hij leeft ; hij luistert met aandacht naar
't nieuws van den dag bij den haard, en, naar gelang van zijn
temperament, speelt daarbij een glimlach om zijn lippen, of
bibbert daar even een bittere plooi. Voor fijn-voelenden immers is
de wereld een tragedie, voor scherp-ontledenden, een komedie !
Maar... van aan den haard ook, hoort hij den wind, den wind
met de ruimte alleen in den nacht, den wind, die komt van ver,
van heel ver... van het uiterste Thule, uit het zonnigste Utopia !...
En daar rijst in zijn hart, een weemoed nijpender dan Mignon's
Sehnsucht « naar waar de appelsienen bloeien », een faustische
drang naar het derde rijk, dat van deze wereld niet is, omdat men
er van alleen de hellenistische elementen aanvaarden wil, en de
nazarenistische uitsluit.
Om het tragische van 't geval, geraakt men misschien ietwat
verlegen met de don-Quixote-benaming van daar straks ; maar,
waarom ook, in Cervantes' roman uitsluitend gekeken naar de
satire van den ridder, en over 't hoofd gezien het levensrelaas
van een dolenden mensch, die ons aller broeder is ?
Tweeerlei menschelijke geaardheid eigenlijk door een tweevoudig romansoort weerspiegeld.
Laat het eerste, dat er bij voorkeur is om den kopieerlust
van 't gewoon gebeuren in te volgen, ontstaan zijn vooral in den
onmiddellijken familiekring ; het tweede, doorgaans op meer
kennis en kultuur berustend, zal dan ook verwijzen naar den
beroeps-litterator nit lien tijd, heet hem scup, skald, joculator,
bard, menestreel, minnezanger, trovatore, volkszanger, of hoe ook !
Waar enkelen of velen bijeenkwamen — denk aan vorstenhoven, gastvrije kloosters, bedevaartplaatsen, kruisvaarttochten
werd allicht iemand aangetroffen, die aantrekkelijk vertellen
kon.
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Alle kunst immers, hoe onpersoonlijk ook, is allereerst individueel ; volkspoezie in den zin van kollektieve schepping : een
romantisch sprookje !
De stof die men er behandelde ?
Maar, laat ik eerst, het hier te verhandelen onderwerp zelf
nailer bepalen.
Al is de mensch, over de heele wereld, door de eeuwen heen,
« semper idem » gebleven, toch blijkt bij deze uitdrukking niet
overbodig het nuanceerend korrektief « sed aliter ».
Er bestaat, onder invloed van allerlei faktoren, ongetwiffeld
een grondig verschil tusschen den oosterschen en den westerschen
mensch.
Gaat de geschiedenis van den wereldroman op in de antithese : droom en werkelijkheid, zoo heet droom het aandeel van
den oosterschen, werkelijkheid daarentegen dit van den westerschen roman.
Men heeft den roman een bij uitstek westersch genre genoemd ;
is dit juist, dan ligt het aan den aard der verwerkte elementen,
die, over 't algemeen, om de met voorliefde bekeken werkelijkheid, den droom nochthans heelemaal niet wenschen uit te sluiten.
Hoe deze westersche stof er uitziet ?
In alle europeesche landen, waar kultuur een zekere litteraire
groei bevorderde, werd als gemeengoed behandeld — niet vooraleer de litteraturen een specifiek-nationaal karakter vertoonen,
komt daar verandering in — een stof, die de volgende kenmerken
draagt.
Zij is, allereerst, godsdienstig gekleurd ; komen daar voor :
levens onzes Heeren en van heiligen, in de voile uitstraling van
hetgeen Chateaubriand in zi sin « Genie du Christianisme », « le
merveilleux chretien » heet, en, dikwijls, niet alleen het sublieme
benadert, maar ermee te vereenzelvigen is.
Vervolgens is die stof ook historisch getint ; de geschiedenis
die heel ver ligt, wordt met even veel, zooniet met meer brio
nog, uitgebuit als de nabije ; oostersche, grieksche, romeinsche
en germaansche helden wemelen al dooreen.
Het spreekt vanzelf, dat met de historie vooral op on-historische wijze omgesprongen wordt ; geschiedenis en roman zijn
vooralsnog geen met elkaar vergeleken, gezwegen van « polarische » begrippen ; zij vervloeien in malkander ; historisch heet :
al wat gebeurt ook in de wereld der loutere fantasie.
Die stof boogt vooral — en dit geldt als Naar derde kenmerk
— op algemeen-menschelijkheid.
Al die verhalen boezemen ten slotte slechts belang in, weten
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alleen te boeien, in de mate dat er in teruggevonden worden :
zekere elementen uit het leven van ieder mensch.
Dat de lief de, under allerlei gedaanten, zich daarbij niet
tevreden houdt met de kruimels van het litterair gastmaal, al
dan niet op zijn provencaalsch opgediend, zal wel geen omstandig
betoog behoeven. Hier is van toepassing Ovidius' vers :
Haec quoque materiam semper amoris habet.
Ook in de litteraire kunst is « deerste sake » (niet « gramarie»),
maar het ontvonken der sympathie tusschen schrijver en lezer.
Deze wordt alleen gewekt, door wat we in een ander, van ons
eigen wezen (in re vel in voto, zooals de theologanten zeggen)
aantreffen.
De menschheid teert immers op een algemeen fonds van
ideeen en aandoeningen.
Het streven naar sympathiseeren is, per slot van rekening,
niets anders dan de uiting van dien onweerstaanbaren drang in
ons naar verruiming van eigen geestelijk wezen.
« Duizenden levens te leven » riep Beethoven nit. Het is
de bewuste kreet van het genie ; het is tevens de geheime verzuchting van ieder mensch.
Juist omdat hiertoe, door den roman, een vrij gunstige kans
geboden wordt, geniet hij zoo overweldigend een bijval. Geen
genre oefent dan ook sterker invloed uit. Daarmee is echter niet
toegegeven, dat het dieper ingrijpt dan lyriek of dramatiek ; al
heeft het ook de meeste troeven in zijn spel.
De roman immers beweegt zich op meer dan een plan ; hij
stelt niet dadelijk vOOr de krisis, maar beeldt een evolutie uit,
die naar een krisis voert, en, intuschen, al maar door, de spanning
bij den lezer crescendo voortstuwt.
Ter keerzijde van die ingenomenheid met den roman moet
ook aangeteekend, dat geen genre toegankeliiker is: het veronderstelt immers noch scherpe, en weleens pijnigende, zelf-analyse,
noch zorgvuldig-aangekweekte emotiviteit. En, wordt de of te
leggen weg tusschen knoopen en ontknoopen van de intrigue,
niet veraangenaamd door allerlei elementen ( en hier speelt de
beschriiving ongetwijfeld een overwegende, en niet weg te ciiferen
rol), die volop in de gewenschte atmosfeer verplaatsen ? Vooral
op die atmosfeer komt het aan Zij behoort tot de « essentialia »
van den roman. Ook Jose Ortega y Gasset is, in ziin bekend essay
y Ideas sobre la novela » ('25), deze meening toegedaan.
En kan, zooals Wells ergens beweert, in zijn « An Englishman
looks at the world » (hij bedoelde daar natuurlijk noch Meredith's
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« Egoist », noch Joyce's « Ulysses » mee !), met een romannetje
niet klaar geraakt tusschen avond-eten en elf-uur-whisky ?
Ook op den roman is toepasselijk, wat Baldensperger getuigt
van het romantisme, nl. qu'il n'a pas attendu d'être baptisd, pour
exister.
De oostersche roman is geen... sprookje, vermits hij tenminste de grieksche novellistiek beinvloedde ; zij het dan ook
niet, schijnt het, in de door sommigen voorgewende mate.
De grieksche, ontstaan uit versmelting van het aleksandrijnsch-erotisch element in de elegie met de ethnografischwijsgeerige idylle, verwijst naar een Antonius Diogenes met
zijn « Wonderen aan de overzii de van Thule », naar een J amblichos, een Heliodorus, een Longus.
Erwin Rhode, schrijver van « Der griechische Roman and
seine Vorldufer », steunt er op, dat Jamblicos niet zonder invloed
bleef op de bewerkers der zeventiende- en achttiende-eeuwsche,
pseudo-geschiedkundige, fransche romans ; een studie van komparatistischen aard — zij werd tot hiertoe niet beproefd — zou,
meent hij, op verrassingen onthalen. (I)
Ook latijnen schreven romans, n'en deplaise a Boileau, die,
zonder verpinken, zich 't volgende flatertje kwijt maakte : les
yomains n'ont pas connu le roman, Daar zijn o. m. Apulejus en
Petronius. (Deze, al of niet, de ons bekende Petronius Arbiter).
Tacitus echter, die het, aan een Petronius toegeschreven « Satiricon » stellig gelezen heeft, gewaagt er nergens van ; ongetwijfeld
hield hij er de meening op na, ook nog door Voltaire gedeeld,
als zou de roman eigenlijk niet tot de litteratuur behooren.
Al kan ernstig de vraag gesteld, of Tacitus zelf, evenals Carlyle
trouwens, niet in de eerste plaats een schitterend romancier was.
De roman moest dus op zijn naam niet wachten om to bestaan.
Deze kwam overigens vrij laat ; eerst in de middeleeuwen wordt
roman synoniem met volksboek. Boeken voor 't yolk werden
immers geschreven, niet in 't latijn, de taal der « klerken », maar
in 't romaansch.
Met edellieden, die liefst zoo diep mogelijk met hun stamboom in 't verleden wortelen, hebben filologen gemeen, dat
ook zij, den oorsprong van de door hen bestudeerde litteratuur,
bij voorkeur naar het verste verleden verschuiven. Aan den
bekenden ingang der litteraturen staan gewoonlijk werken, die,
door het vertrouwd-blijken van hun auteurs met al de litteraire
knepen van 't genre, en niet zelden door hun reeele vormschoon-

(1) Leipzig, 191 4 , biz. 404 , voetnota.
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heid, het klaar bewijs leveren, dat zij deel uitmaken van een
traditie, waarvan de eerste schakels vermist worden.
Spontane generatie is immers ook een litteraire ketterij !
Deze traditie, wat betreft de nederlandsche letterkunde, op te
speuren, behoort tot de specialiteit van enkele onzer, in dit vak
hooggewaardeerde, kollega's. Wordt hun bier altijd voort toegewenscht de zoeklust van een Niebuhr, zoo moge hun evenwel
diens ontgoocheling gespaard blijven t
Het spreekt vanzelf, dat de lyriek van een Hadewijch, en
de verhaaltrant in den Reinaert, steunen op een lange praktijk
van het genre. Hier ligt de kunst toch niet meer in de wieg !
Het is niet antlers gesteld met het nog heel wat ouder Roelantslied bij v., dat blijkbaar aanleunt bij de vroegste verhaalkunde. Men heeft dan ook, als voorloopers van den franschen
roman aangegeven : de apokriefe evangelien, Paulus en Thekla,
de Clementinen, He:mas' Pastor.
Keeren we echter terug tot de bron van den modernen,
europeeschen roman.
Deze dankt als verhaal zijn ontstaan hoofdzakelijk aan
den middeleeuwschen ridderroman.
Een der wij dst-verspreide en merkwaardigste, kristallisatie
als 't ware van alle voorafgaande specimina, is de laat-middeleeuwsche, spaansche Amadis de Gaula. Waar, en wanneer hij
geschreven werd, blijft vooralsnog een twistvraag. Of de eerste
versie er een fransche, een spaansche, dan wel een portugeesche
dient genoemd, is niet uitgemaakt. Het is echter duidelijk, dat
er typische elementen in voorkomen, die op scherp-kontrasteerende folklore teruggaan. De Amadis wordt reeds vermeld rond
1350. Don Quixote's figaro beweert, dat hij behoort tot het beste
van zijn aard, en we zijn het met den kletslustigen barbier ditmaal
(une fois n'est pas coutume !) roerend eens, vooral sinds we
weten dat St. Ignatius en St. Theresia hem gretig lazen, zij het
ook in hun jeugd.
Tusschen den « Amadis » evenwel, en den jongst-bekroonden,
vlaamschen roman : Het Leven dat wit droomden, door Maurice
Roelants, ligt een zeshonderdjarige evolutie van het romanwezen.
Deze toont duidelijk aan dat zich om den avontuurlijken
kern, den ridderroman ontleend, gaandeweg nieuwe elementen
groepeerden, die stilaan het uitzicht van den roman wijzigden.
Bij het overschouwen van dien ontwikkelingsgang, durven we
ons te wagen aan de volgende omschrijving van den roman.
Een verhaal, met als eerste kenmerk : een zekere uitgebreidheid,
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zoowel in de ruimte als in den tijd, en met als tzemede : zedenschildering op grand van psychologische ontleding.

Het is een verhaal, en daardoor onderscheidt het zich zoowel
van de lyriek als van de dramatiek ; de roman is verhaald leven,
geen voorstelling, geen uitboezeming er van.
Het heeft een zekere uitgebreidheid, in tegenstelling tot de
novelle, die een enkel geval situeert op een plan ; terwijl de
roman, over meer dan een plan, een levensloop ontwikkelt. Op
zijn engelsch uitgerekend : de novelle beslaat 5 a 6000 woorden,
de roman 8o a ioo.000 !
Men kan nog dit onderscheid suggereeren : zijn, in den
roman, de handelende personen hoofdzaak ; in de novelle, waar
het vooral gaat om een krisis (een zeker tooneelsoort kan als
gedialogeerde novellistiek doorgaan), zou de belangstelling in
eerste instantie gaande gemaakt, door de konflikten zelf tusschen
die personen oprijzend. Goethe's definitie van de novelle : « eine
sich ereignete unerhOrte Begebenheit » is allicht in dien zin
uitlegbaar. In alle geval : geen roman zonder verhaal, en geen
verhaal zonder avontuur m. a. w. zonder iets dat gebeurt.
Om 't even welk avontuur veronderstelt een kader, waarbinnen het speelt ; ieder verhaal is dus een zedenschildering ;
een die aangrijpt in de mate van haar psychologische uitdieping.
Op deze milieu-schildering in den roman, die later zoo vooraanstaande een plaats, want beteekenis, innemen zou, oefende
een overwegende invloed uit : de italiaansche pastorale, en de
pikareske roman.
Van de eerste, werd con amore het pittoreske afgekeken ;
van den tweeden, bij voorkeur, de bonte menschenwemeling
bespied.
De pastorale, zoowel bij Sannazaro als bij Montemayor, en
evenzeer bij Sidney als bij Lyly, is het model van den evasieroman. Sands den oorlog, wordt deze, met vermenging van enkele,

nieuwe elementen, die duidelijk hun spengleriaansche afkomst
verraden, drukker dan ooit beoefend.
Met de omgeving, waarin men verkwijnt, heeft men niet
langer vrede ; men moet er uit ; op zoek dus naar het Dorado...
daar dichtbij in den eenvoud van het buiten- en vooral herdersleven ; of ginder ver « anywhere », al was 't ook « out of the
world ». Dat hierbij de beschrijving, en de uitvoerige zelfs,
van 't nieuw-ontdekte leven, als tegenstelling tot het pas-verlatene, op den voorgrond treedt, was to verwachten.
Van den evasie-roman tot den eksotischen is de afstand
kort. Men ontvlucht immers zichzelf Hest zoo ver mogelijk ;
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hoe verder-gelegen land, hoe schooner misschien ; en hoe troostender allicht, en milder vergetelheid schenkend, de idylle, die men
er beleven zal. Al denkt men bier dadelijk aan Horatius' vers :
Patriae quis exsul
Se quoque fugit ?

Heimatkunst, en over 't algemeen alle beschrijvingskunst,
ontvluchtingsroman en eksotische, gaan terug op een gemeenen
oorsprong : de pastorale of herdersroman. De specifieke eigenaardigheid van den pikaresken roman ontstaat uit de reaktie
van midden op individu. Een zeer bizonder individu, en de
meest-verschillende middens. Een niet altijd onsympathieke
drommel, sommigen zeggen schelm, die er op nit is, anderen er
netj es te laten inloopen, en zichzelf bijtijds uit de voeten te
maken ! Het stieltje brengt echter mee, dat niet immer in hetzelfde milieu kan geageerd ; vandaar een borate milieu-verscheidenheid met vlijm-scherpen blik opgenomen.
Avonturen volop, alhoewel van een zeer speciaal soort ;
want, ridders zijn daar wel, geen Graalridders echter, veeleer
« des chevaliers d'industrie ». Een zeker slag van historische
romans, « de cape et d'epee » genoemd, verder de detektiefen politie-roman (Estaunie's jongste Madame Cla pain is er een
van dit soort), en de sociale over 't algemeen (omdat in dezen
laatste, meer dan waar ook, zedenschildering hoofdzaak is), staan
in het teeken van de « picaro ». Of deze, in Grimmelshausen's
Simplicissimus (1669), en in Lesage's Gil Blas (1715-'35), een
paar broeders naar zijn hart zou begroet ! In Engeland zocht
hij te vergeefs naar die, hem verwante, personage : van een puritein heeft een picaro stellig geen snars weg ; voor een picaro zou
een puritein heelemaal niet durven uit te komen !
Onzen modernen roman ligt dus een drievoudige beinvloeding
ten grondslag ; voegen wij daar onmiddellijk aan toe, dat deze
allerduidelijkst kan nagegaan bij den eersten, grooten wereldroman, die heet, niet Gargantua (1533-'64) van Rabelais, noch
Celestina (1499-1526) van de Rojas, maar Don Quixote (16o5-'15)
van Cervantes.
Aan avonturen — de grilligste, potsierlijkste, meest-tragische
— ontbreekt het er niet ; het najagen van een volkomen-bevredigenden heilstaat is er schering en inslag ; en op wat al milieu's
trekken ridder en schildknaap los !
Nadruk werd gelegd op het nationaal karakter van dit werk
op het specifiek-spaansche, zoowel van den realiteitszin als van
de verbeeldingsvlucht. Men kan het van een hooger standpunt

— 397 —
uit bekijken, en dan vooral prijzen om zijn opvallende algemeenmenschelijke kenmerken. Want, is het leven van lien dolenden
ridder, ten slotte, wat antlers dan ons eigen, dan ons alle y lot ?
Gaat het ook daar niet om een aanhoudenden strijd tusschen
geest en stof, droom en werkelijkheid, poezie en proza ? tusschen
wat we gedurig voort wenschen, en, helaas, maar niet weten te
bereiken ?
Dit q helaas » mag echter niet laten vermoeden, dat er —
zooals Sismondi en Bouterwek verklaarden — met 's ridders
leven wertheriaansch - pessimisme - avant - la -lettre gemoeid is.
Uit de botsing van die twee-eenheids-elementen in ieder mensch
aanwezig, uit de onvermijdelijke konflikten tusschen vlakke
werkelijkheid en hooger streven ontspringt de sereenste humor.
Zelfs waar deze tragisch wordt — en dit gebeurt weleens, vermits
van ieder ding, binnen en buiten ons, ook de keerzij de te bekijken
is ! — blijft immer door de tranen heen, een glimlach spelen om
den dolenden, maar immer uit diepe overtuiging handelenden
mensch. Het leven wordt nergens hooghartig afgewezen : hoe
karig het ook de wittebroodsweken uitmeet, men aanvaardt
het met,:, de gelatenheid, die een weldoend optimisme niet uitsluit .
Met dezen roman, door Cervantes feitelijk bedoeld als verdelgende kritiek op het roman-genre-zelf, — den schrijver van onzen
Reinaert werd, ten onrechte nochthans, eenzelfde bedoeling
toegedacht — krijgt men eigenlijk den eersten wereldroman.
In de harmonische verwerking van zijn avontuurlijke, pastoreele
en pikareske elementen, bevat hij de kiem van alle latere.
In tegenstelling tot de Sidney'sche Arcadia (1584), eerder
ridderroman dan pastorale, is l' Astree (16o8-'2:-/) van d'Urfe
vooral dit laatste. Een Arcadia, waar bepoeierde-pruik-galanterie
hoogtij viert.
Men kan het boek, al speelt het ook « en cent actes divers »
(het telt zoowat 6000 blz. !) « aux bonds du Lignon », en vermoedelijk dus « dans un paysage agreable bien que champetre »
(in dit « bien que » kulmineert de zeventiende-eeuwsche, fransche
ingenomenheid met de natuur !) een groot fransch salon heeten.
(Men kent hun rol, altijd voort, in de kultureele geschiedenis,
de akademische niet uitgesloten). Daar vindt de kultus van de
vrouw, de middeleeuwsche redivivus, in schitterende vernufttoernooien, « luide en stille », zijn hoogste platonische uitdrukking.
Uitdrukking, waarvan denkelijk iets meer nog is overgebleven,
dan alleen maar een mallarmeaansch « aboli bibelot d'inanite
sonore » ; al hoeft hierbij nu niet gedacht aan de epistels van een
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zetten, die weleens dieper peilen, en aantoonen, dat ook daar
wezenlijk gedacht werd, en innig gevoeld. Doet l' Astrée trouwens
niet La Princesse de Cleves (1678) vermoeden ?
Ook de ontelbare pseudo-historische en heroische romans
in den aard van Le grand Cyrus (1649) en Clelie (1656) — deze
laatste bevat de fameuze « carte du tendre », de eenig-goedbekende
geographie van dien tijd ! — uitgegeven door de familie de
Scudery, voorspellen dien eersten, zuiver-psychologischen roman.
Met het onderwerp er van, zoogezegd-geschiedkundig, wordt
geofferd aan het recept van den dag ; met de ragfijne ontleding
van het innerlijk levee, die zich uit in een adekwaten, teerzinnigen
en vooral soberen stijl, komt men het klassiek ideaal zeer dicht
nabij.
Ideaal voornamelijk nadruk leggend op het evenwicht tusschen het belang van een gegeven, en de uitwerking er van.
Maar, juist met dit gegeven zelf bij de romanschrijvers, hadden
de klassiekers geen vrede. Dit is er immers altijd een van bizonderen aard : een individueel geval. Het gaat er niet, zooals bij
de klassiekers, om den algemeenen mensch, om den mensch ;
kiassieke kunst inderdaad behandelt eerder een bepaalden drift
in den mensch, dan wel een bepaalden, driftigen mensch. Wat nu
heelemaal niet wegneemt, dat klassiekers weleens graag snoepten
aan romans. Naar verluidt was Racine verlekkerd op Heliodorus'
Ethiopika en Longus' Daphnis en Chloe ; ook Shakespeare —
al is hij geen klassikus naar fransche opvatting, maar wel zooals
een Dante en een Goethe dat zijn — herlas altijd weer Cinthio's
Hecatommithi, de Montemayor's Diana enamorada en Sidney's
Arcadia. Wie zal uitmaken, hoe zeer romanlektuur, vooral den
engelschen dramaturg, die overigens zoo flink zijn voordeel wist
te doen met de italiaansche novellistiek, ten goede kwam ! Flier
alweer was Horatius' « delectare » van het « prodesse » niet af
te scheiden ! Klassiekers durfden in 't openbaar kwalijk uit te
komen voor den roman, en heetten hem, in elk geval, geen groot
genre, liefst dan maar, zooals de chineezen, schijnt het, tot op
onze dagen toe : « du bavardage », of welwillender « une amusette
ingenieuse ». Dat Boileau met dergelijke lezing ingenomen was,
is niet waarschijnlijk. Wel spreekt hij over romans ; gerust mag
dus verondersteld, dat hij er ook gelezen had. (Boileau blijkt
immers een ernstig man te zijn, die dan ook, eerst na lezing,
recenseerde !). Hij schiet er zelfs, meer dan eens, een pijlken op
af, en 't zijn er geen uit Kupido's koker !
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un auteur, quelquefois, trop plein de son objet
jamais sans l'epuiser n'abandonne un sujet.
je saute vindt feuillets pour en trouver la fin,
et je me sauve a peine en travers du ?and in.
daar heeft hij ongetwijfeld op 't oog : romanciers van 't slag van
d'Urfe en de Scudery. Het zal overigens niet zonder ironische
bedoeling zijn, dat hij er zelfs een typisch, want zelf-beschuldigend vers van de Scudery bij te pas brengt, het, meestal
hem-zelf toegeschreven, bekende .
Ce ne sont que lesions, ce ne sont qu' astra gales !
Nog op andere plaatsen heeft de roman het bij hem blijkbaar
verkorven. Aldus in zijn Lukiaansch dialoog Les Heros de Roman,
waar hij, a propos van Mademoiselle de Scudery, neerschrijft :
...« mais aujourd'hui qu'enfin la mort l'a rayee du nombre des
humains, elle et tous les autres compositeurs de romans »... (Van
zeventiende-eeuwsche galanterie getuigt deze zet intusschen
al even weinig als van profetischen blik ! 't Moet wel dat Boileau,
eigenlijk geen blauwkousen velen kon !). In een brief aan Monsieur
Perrault, gewaagt hij terloops van “ ces poemes en prose, que nous
appelons romans, et dont nous avons chez nous des modeles
qu'on ne saurait trop estimer », — bedoelde modellen evenwel
worden nergens vernoemd ! En, apodiktisch bewijs, dat hij den
roman voor een minderwaardig genre wegzet : nergens stelt hij
er van de wetten vast.
Jammer genoeg, oordeelt Percy Lubbock in zijn zakelijk
essay The Craft of Fiction (1) ; en 't is maar best, meenen wij.
Inderdaad, antlers had Boileau ook den roman aan banden gelegd.
Banden, weliswaar door een of ander genie te verbreken, ad instar
van wat Hugo met den worm-hollen, achttiende-eeuwschen
aleksandrijn deed, maar die, intusschen, toch heel wat decennia
lang, zouden gewogen op een genre, dat j uist in het los-zij n
van ne-varietur-wetten, de sterkste waarborg vindt voor zijn
weelderige en levensvolle verscheidenheid. Vandaar immers de
mogelijkheid der heerlijke evolutie van den roman, die feitelijk
er toe gekomen is — al ging dat niet zonder ernstige gevaren,
(1) Londen, 1921.
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waarin hij dan ook meer dan eens verdoolde alle domeinen
van ideeen- en gevoelenswereld te veroveren. Dezen groei had
diktator Boileau wel weten te stremmen ; van den roman zou hij
allicht iets gemaakt hebben, in den aard van de dramatiek uit
Voltaire's tij d : verschaalde wijn in zeventiende-eeuwsche roemers !
Zoo is de achttiende eeuw dan, onder den invloed der Aufkldrung, met haar talrijke, ook esthetische kodeksen, die precies
wisten te zeggen, hoe het er in de kunst eigenlijk moest aan toe
gaan, — de eeuw van het proza geworden.
Een buitenkans trouwens voor den roman om tot hoogen
bloei te stijgen, althans in zoover hij niet verstrikte in verstandelijkheid, om er bij, op zijn manier, die de gewenschte niet is,
een vulgariseerend traktaatje te worden over de wijdst-uiteenloopende onderwerpen. Waarbij dan, doorgaans eerst met de
beredeneerde thesis diende afgerekend, en vervolgens, bijzakelijk
heelemaal, met het leven. Dit werd er overigens slechts bij betrokken, omwille van het kader ; en had er zich dus wel voor te hoeden,
de bewonderende aandacht van de mooie ideeen-lijst of te leiden !
Een Telemaque en een Emile zijn er allereerst om pedagogische en pedologische inzichten. Ook bij Swift en Voltaire —
die zijn leven lang meer gewicht hechtte aan zijn knokeligrammelende tragedies, dan aan zijn springlevende « contes » ! —
is dit redeneerend element overwegend.
Er waren nochtans, heel wat vroeger reeds, pogingen aangewend, om den roman in zuiver-realistische banen te leaden.
Tot het bereiken van dit Joel echter, waren Scarron, noch Furetiere, met het noodige talent uitgerust.
Het streven naar getrouwe weergave, zoo van het uitwendige
als van het inwendige leven, is de karakteristiek van de achttiendeeeuwsche romanschrij vers. Hun kijk op binnen- en buitenwereld
geraakt echter al te makkelijk vertroebeld door sentimenteele
en ideologische tendenz, dan dat zij het brengen zouden tot den
psychologisch - gaven Adolphe (waarmee Benjamin Constant op
veertien dagen klaar was !) of tot de realiteits-vaste Eugenie
Grandet.
De overwegende invloed van den spaanschen roman, en
dus van 't pikareske element, is aan het luwen ; de wind komt
thans van overzee !
Buiten dezen engelschen invloed, stond heelemaal nog :
Lesage met zijn Gil Blas.
Voor een moralist wit hij niet doorgaan, alleen voor een
waarnemer der realiteit ; hij is vooral iemand die knap vertellen
kan. Van sentimentaliteit, of innigheid maar, geen zweem ; een

- 401 -

vrij-oppervlakkige psychologie ; Gil Blas is, in eerste instantie,
nog de avontuurlijke roman, die fel te boeien weet. Dat doet ook,
en in hoogere mate zelfs, de Foe's Robinson Crusoe (1719). Een
werk, dat stellig heel wat meer om de ribben heeft, dan wordt
vermoed, niet alleen door de eerste-broekjes die 't verslinden. Te
dezer verontschuldiging kan immers ingebracht, dat ze, gewoonlijk, alleen met een uitgaaf « ad usum delphini » kennis maken.
Hoeveel volwassenen echter grijpen naar een volledige ? Geen
die het zich nochtans beklagen zou ! Robinson Crusoe is inderdaad
een echte encyklopedie : deze van den nuchter-praktischen en
godsdienstig-puriteinschen brit uit dien tijd. Uit de Foe's biografie blijkt trouwens dat hij een man was van zessen klaar en van
vele markten (ook in letterlijken zin) thuis
Avonturen spelen in Robinson de eerste viool ; als diepere
cellostreek dringt echter door, de weerklank van die lotgevallen
in het gemoed van den vereenzaamde : het psychologisch element
dus.
Voor 't eerst in den roman staat de mensch tegenover de
natuur, om zich bewust door haar te laten vormen. De invloed
van de natuur op den mensch, als een hoogstweldoende,bedoeld,
is een bij uitstek romantische trek. Deze vooral heeft er dan
ook velen getroffen bij de Foe, en tot navolging aangezet.
Rousseau en Bernardin de St. Pierre gingen bij hem in de leer.
« Robinson — aldus Jean-Jacques — sera le premier livre que
lira mon Emile. » Robinson Crusoe is de eerste eksotische roman
die meetelt. Hier geen tooneel-schermen meer, maar eindelijk
de voile natuur zelf. Zij is eerst de « alma mater », in afwachting
dat zij, bij een Loti bijv. (om nu niet te gewagen van heel wat
romantische en parnassiaansche dichters ; denk aan de Vigny
en aan Leconte de Lisle) de koele, ongevoelige vreemdelinge
wordt, die geheimen schrik inboezemt, en feitelijk aan de Moipa
der Ouden herinnert.
Ook Prevost zijn Manon Lescaut (1731) is nog geweven met
pikaresken draad, al gebeurt dit reeds op een engelsch getouw.
Het zal immers niet voornamelijk om de avonturen van
de Grieux en Manon zijn, hoe staagwisselend en pikant ook,
maar wel om de zielkundige ontleding van een passie die, in
tegenstelling tot wat bij de zeventiende-eeuwers voorkomt, niet
tegengewerkt wordt, maar vrijen loop gegund, dat deze roman
ook nog een twintigste-eeuwer niet loslaat. Flaubert, in litteraire
aangelegenheden met geen kleintje te paaien, getuigde van
Manon Lescaut : «c'est peut-titre le premier des livres secondaires».
(Men weet, dat hij Balzac, om diens z.g. gebrekkigen stijl, wegzette voor « un immense bonhomme, mais de second ordre !).
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Met Marron wordt in den roman een nieuw geluid vernomen :
de mare dat met den storm ook de dijken wegspoelden.
Een eerste specimen van wat Seilliêre « mysticisme passionnel » heet, en waarvan hij den virus opspeurt bij niet weinigen
van Rousseau af, tot en met Proust. (Denkelijk staan nog meer
namen op zijn zwarte lijst !) Bij Prevost is stellig, zooals ook
reeds bij de Foe, een preromantisch kenteeken voorhanden :
sombere onvoldaanheid die passie na zich sleept. Van een zedepreekje (wat er, gezien de tijd, bij verwacht kon !) bij Prevost :
geen sylbe, wel bij Marivaux (hoe men dat ook bij den peter,
zooniet den vader van het « marivaudage », wel anders had vermoed) die zijn libertijnsche verhalen, als daar zijn Marianne
(1731-'41) en Le Paysan parvenu (1736), aan psychologische
uitdieping overigens niets te wenschen overlatend, tracht goed
te maken (of bedoelt hij dat wel ?) met een fleemend sermoentje.
Hand over hand neemt het avontuurlijk-pikareske in den
roman af. Den voorrang verkrijgt daar nu een rustiger element :
het burgerlijke. Deze vernieuwing brengt Engeland.
Richardson heeft met zijn Pamela (174o), Clarissa Harlowe
(1748) en Sir Charles Grandison (175o), drie romans in briefvorm
(brief en dagboek zijn taaie, want soepele roman-elementen
zij leven onverzwakt voort tot in Mauriac's jongste prachtboek :
Le Nceud de V iperes) dertig jaar lang, Europa letterlijk in begeestering opgezweept. Niet veel schrijvers werden zoo druk
gelezen, en zoo onverpoosd nagevolgd.
Al het, tot dan toe, verwerkte roman-materiaal van pikaresken, sentimenteelen, psychologischen en realistischen aard
ondergaat bij hem een omvorming, die uitloopt op datgene,
waarvoor de tijd voornamelijk te vinden was, en dus rijp bleek :
beredeneerde sentimentaliteit.
Gevoelerigheid en moraliseering krij gen het hoofdaandeel.
Waren zij trouwens niet de voornaamste komponenten van
een klasse, die scherp naar voren drong in de maatschappij , en
dus ook in de litteratuur haar beeld gaarne weerspiegeld zag ?
De wereld was volop aan het verburgerlijken ; niet langer dus
vond men zijn gading in de aristokratische kunstuitingen der
vorige eeuw ; de lust was er naar kopij van het milieu, waarin
men leefde : schildering van stille, intieme binnenhuisjes, met den
wensch daarbij (bij velen, niet bij alien natuurlijk ; de litteratuur
is immers nooit meer dan fragmentarische « uitdrukking van de
rftaatschappij ») dat de heele wereld gelijke op zoo gezellig-knussig
en deugdzaam een interieur Lokte, om de sentimenteele uitbeelding van 't leven, Richardson's kunst felle tegenkanting
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.wel uit versmelting van teruggedrongen romantische verzuchtingen en nuchtere realiteitszin : humor (wisselend tusschen
zoetsappige ironie en bijtend sarkasme) ; het burgerlijke van zijn
voorstelling daarentegen wekte Europa door, en niet het minst in
Frankrijk, Duitschland en Holland, een plejade geestdriftige
navolgers. (Is Sara Burgerhart niet een der prettigste hoekjes
uit ooze litteraire warande... gebleven ?).
Rousseau ging heelemaal op in de kunst van Richardson,
zoowel om de gevoelerigheid, die daar zoo overdadig gulpt, als
om diens verheerlijking van het burgerlijk leven. Of hij met dit
laatste, in den grond, volkomen vrede had ? Dat zal wel niet ;
ook daar immers dreigde hij to stikken ; hij haatte echter bovenal
de aristokraten en hun salons. Zijn veneering van Richardson
zou bij hem dan ook andere wegen inslaan, dan bij den gemoedelijken dorpspredikant Goldsmith, met zijn braaf romannetje
The Vicar of Wakefield (1766). Ook hier is het pastoreel element
« terug tot de natuur » aanwezig ; 't is er echter slechts als het
zijpelen van een bron, die niet doorbreken kan ; bij Rousseau
is 't de luidbruisende, romantische vloed, die leven en werk overklateren zal ! Het romantisme is vooral een overdragen van eigen
gevoelsleven op de natuur ; de makrokosmos gekleurd naar den
mikrokosmos ; de heele natuur in het menschelijk hart ; de gansche
schepping vO6r de voeten van het Ik. De mensch alweer de maat
van alles : Rousseau de maat van alle menschen.
Hiermee is ook aangegeven de specifieke karakteristiek
van Rousseau's sentimentaliteit ook v6Or hem immers, de heele
achttiende eeuw door zelf s, werd deze met voorliefde ontleed ;
toen ging het om de ontleding zelf ; bij Rousseau echter wordt
zij uitgeplozen, opdat de lezer ze meevoelend deele. Zonder
Richardson en Rousseau, zou Goethe een tijd lang ongetwijfeld
niet geweest zijn, wat hij feitelijk was, maar dan ook niet gebleven
is : de gevoelerige auteur die « Werther » (1774) schreef.
Brak reeds in Manon Lescaut het fatalistische van de passie
door, hier komt er een nieuw element bij, verder reikend dan het
individu, want de heele natuur omvamend een bizondere nuance
van het pessimisme, de romantische Weltschmerz.
De groei van den klassiek-duitschen still lag echter niet in
de lijn van Werther : niet van het sentimenteele, maar wel van
het bezonnene. Helleensche bezonnenheid is een kenmerk van
Europa's jongste klassieke litteratuur. (Hoe Sainte-Beuve in
zijn Cahiers (1876) ook beweerde : « je ne me figure pas qu'on
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dise les classiques allemands »). Zij verwijst dadelijk naar Goethe's
.Wilhelm Meister (1796-1821) en Wahlverwantschaften (1809).
De individueele kern heeft zich uitgezet tot een ruimer
beteekenis. Het is niet langer de reaktie van den enkeling op
een brok natuur ; het wordt de uitstraling van den volledigen
mensch over de heele gevoels- en ideeenwereld. Hier spreekt een
kosmische trek mee ; dezelfde trouwens die men terugvindt in
Goethe's opvatting van een Weltliteratur.
Ook bij Richardson, met zijn akuten realiteitszin, hadden
schrijvers als Voltaire, Crebillon en Laclos geleerd de werkelijkheid akkuraat-precies op to nemen ; zij bezagen deze intusschen
met heel andere oogen, dito's die zeker niet laboreerden aan
hypertrofie van de traanklieren ! Ze staarden het leven aan met
scherpen blik en koel hart. Hun logika, bij den laatste niet het
minst, is deze van de hel : het kwaad om het kwaad. Er is inderdaad met de verleidingsmanie van een de Valmont een satanische opzet gemoeid.
De uitbeelding is doorgaans zoo sober, dat men er, gezien
de gevoelerige-tierlantijntjes-tijd, werkelijk verbaasd om staat.
Men denkt aan Stendhal : aan diens stevigen romanbouw en stalen
wetboektaal. Sentimentaliteit is hier ver ; men vraagt zich dan
ook af, hoe Laclos' Liaisons dangereuses (1782), Paul et Virginie
(1787) den pas niet afsneed. Laclos behoort, evenals Stendhal
trouwens, tot het bizonder soort van schrijvers, dat eerst bij het
nageslacht meetelt. Tijdgenooten van een toekomst, die met
eenzelfde high-life-slag den onveranderden zelfkant der maatschappij aflijnt. Peints par eux-mernes (1893) van Hervieu verplaatst in Laclos' wereld ; Lavedan's Marquis de Priola (1902)
is een dubbelganger van de Valmont.
Bernardin de St. Pierre werd sterk beInvloed door de Foe's
eksotisme en Rousseau's sentimentalisme. De natuurschildering
is er bij hem genuanceerender, de taal pittoresker op geworden.
Van Rousseau immers wordt terecht beweerd, « qu'il sent la
nature plus qu'il ne la voit ».
Om het prachtige tropische landschap, en het kinderlijke
van twee argelooze menschenkinderen, vergeeft men den schrijver
allicht het kinderachtige van zekere deistisch-finalistische beschouwingen. Zal hier herinnerd aan deze over den meloen, door
de Voorzienigheid zoo gekapitteld « pour etre mange en farnille ^ ?
Bernardin de St. Pierre voorspelt Chateaubriand, — en
met den schrijver van Rene staan we ten drempel van de negentiende eeuw, die, wordt de voorgaande de eeuw van het proza
geheeten, terecht kan betiteld : de eeuw van den roman.
Het zal wel, dat juist hierom, een Stefan George haar in

— 405 -den ban slaat (bij Daudet, zelf romancier, valt, in zijn lawaaierig
pamflet Le stupide XIX e sieele, eenzelfde veroordeeling op grond
Van andere, daarom niet ernstiger redenen) ; maar dit bewijst
dan alleen, dat George zich blind staart op naturalistisch broddelwerk in den aard van Arno Holz' en Johannes Schlaf's epigonengedoe, en mannen als Gerhart Hauptmann en Thomas Mann
uit het oog verliest.
De eeuw van den roman : niet wijl zijn « via regia » nog moet
ontdekt ; wat doet hij immers antlers, dan de ingeslagen heerbaan
volgen ? maar omdat, langs dien verder-bewandelden weg,
allerlei nieuwe uitzichten oprijzen : hoe langer reis, hoe ruimer
kans op verrassingen, blijde en andere
Ook gedurende de negentiende eeuw komen in den roman,
onder telkens weer andere gedaanten, dezelfde grond-bestanddeelen voor : het avontuurlijke, het pastoreele, het pikareske.
Met den avontuurlij ken-roman-zonder-meer versukkelt men
gauw in het straatje-zonder-einde van den feuilleton op zijn
Dumas' en zijn Stevenson's. Al stond het genre niet hoog aangeteekend, toch geraakte de benaming zelf niet in ongenade ;
't gebeurde zelfs dat, toen de roman dreigde te verpulveren in
de uitrafeling van het psychologisme (en daaraan had wel eenigszins schuld Jacques Riviere, die, in zijn druk-besproken essay Le
roman d'aventute (I) de schrijvers warm maakte voor het psychologisch avontuur « de l'acte gratuit ,) : een daad vooral verrassend,
wijl ze niet door het verleden van de personage aanvaardbaar
gemaakt wordt, maar dit verleden zelf eenigermate te belichten
poogt) talentvolle schrijvers, aldus een Pierre Benoit, « de l'Academie francaise », den titel « roman d'aventure » voor hunne
werken weer opeischten. Wat zij daarmee bedoelden ? Eenvoudig
dit : in een roman moet altijd ook lets uiterlijks geschieden ; hij
mag als beeld van waargenomen leven zijn uitgangspunt nooit
verloochenen : hij kan dus feitelijk niet buiten het avontuur om.
Als karakteristiek van den roman geldt nu precies niet, wat van
gelukkige menschen getuigd wordt, nl. « qu'ils n'ont pas d'histoire » ; de roman teert op een geschiedenis.
Deze boutade brengt hier, juist te gepaster ure, den « historischen » roman in 't gedrang.
Een inderdaad nieuwe vertakking van den avonturen- of
ridder-roman.
Met zuivere geschiedenis hadden al die zeventiende- en
(I) La Nouvelle Revue francaise, Jali 1913, tot hiertoe niet in boekvorm
verschenen.
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achttiende-eeuwsche romans, vol assyrische, egyptische, romeinsche, merovingische dekors en figuranten, hoegenaamd geen
uitstaans. Allemaal koek van een deeg. Zonder bewustzijn van
de diversiteit van tij den en volken is immers geen historische
zin uitdenkbaar.
Eerst met Walter Scott's Waverley (1814) wordt de historische
roman geboren.
Welk is de taak van den geschiedkundigen romancier ? Menschen uit vroeger tijden, handelend op te voeren, in hun eigen
milieu.
Echte menschen, — geen gekleede kapstokken. Wat meer
is, en moeilijker : menschen die wezenlijk bestaan hebben, wier
leven dus, althans overzichtelijk, kan nagegaan, en optraden in
een periode, die geschiedkundig-trouw, uit voorhanden materiaal
te verrijzen beet.
Hoe zal bier echter omgesprongen met de scheppende fantasie ? Welk onderscheid dringt zich op tusschen historikus en
romancier, waar ze beiden eenzelfde stof ter verwerking krijgen ?
Waarin verschilt, per slot van rekening, een kunstwerk van een
wetenschappelijke studie ? Scherp bekeken, vertoont het probleem heel wat minder onbelichte zip den, dan op 't eerste zicht
vermoed werd. Een artist moet, in eerste instantie, er naar streven
vrij te staan, niet alleen tegenover zichzelf (en daardoor wordt
dan alle persoonlijke, ongewenschte inmenging vermeden ; er
zijn immers auteurs, zoo hoog oploopend met hun kantteekeningen
bij het leven, dat zij gedurig van achter 't hoekje wippen om die
aan den man te brengen !), maar ook tegenover zijn te behandelen
stof.
Om die vrijheid gewaarborgd te weten, zal hij historische
personages uitkiezen, die niet tot het voorplan der geschiedenis
behooren, en van wie derhalve geen portret-ten-voeten-uit geschilderd werd.
Aan menschen van wie het « curriculum vita » heelemaal
bekend is, heeft de opbouwende fantasie volkomen lak ; zij kan
immers nooit vrede hebben alleen met wat reeds is, maar wenscht
daar aan toe te voegen wat, volgens haar, het leven het dichtst
benadert : het waarschijnlijke, aanvaardbaar trouwens in de mate,
dat het psychologisch te verantwoorden is.
De romanschrijver zal dus op zoek naar personages, van
wie de geschiedenis slechts enkele wezenstrekken bewaarde ; het
komt er dan voor hem op aan om, gediend door zijn intuitieven
zin voor fignoleering en voltoofing, naar het historisch bas-relief,
nit het weerbarstig mariner, een litterair standbeeld te houwen.
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Wat nu het milieu betreft, waarin de historische personages
leven, — wie, stelliger dan de kunstenaar, heeft het in zich, om
dit, aan de hand van bestaande gegevens van allerlei aard, heerlijker dan het ooit was, op te tooveren ? Daarin juist « gipfelt »
zijn specifieke kunde !
De historische roman is een volkomen leefbaar genre ; de
zuivere geschiedenis zelf biedt hem grootmoedig een rijk feitenapparaat, dat de kunstenaar tot schoonheid omschept : hij dient
de waarheid, niet om de waarheid zelf, zooals de historikus, maar
om de schoonheid die er in besloten ligt.
Het fondamenteel onderscheid tusschen geschied- en romanschrijver kan als volgt uitgedrukt : de eerste beweert niet meer
dan feitelijk bewezen is ; al wat de tweede aanvoert kan minstens
psychologisch verantwoord.
Hoe zou er trouwens een onoverbrugbare kloof liggen tusschen roman en geschiedenis, vermits deze, naar beweerd werd,
een gewezen roman kan genoemd, gene echter een mogelijke
geschiedkundige gebeurtenis ?
Met den historischen roman heeft de kunstenaar willen
wraken : de meening als zou geschiedenis een jachtgebied zijn
alleen voor filologen. Waarom zou ook hij daar niet eens een...
kernel mogen schieten ? Waarom in laatste instantie, sloot de
historikus zijn eigen vak buiten de litteratuur ? Of boet men
alien wetenschappelijken ernst in, omdat men zijn stijl verzorgt ?
En de « vies romancees » waarvan tegenwoordig zoo druk kwaad
gesproken wordt ? (Een fransche innovatie, zooals beweerd
wordt, is 't niet ; hoe lang reeds vindt Spanje er zijn litteraire
galling in !).
Wie ze leest, dient te weten dat, als specifieke verechtvaardiging van hun bestaan, alleen gelden kan : opzet om het romaneske op den kandelaar te plaatsen, te laten uitschijnen hoezeer
sommige levens gelijken op een roman.
Bij voorkeur zullen dus zulke levens behandeld, waarin het
romaneske element een over wegende rol toekomt. Dit is het
geval bij niet weinigen, zelfs onder de kunstenaars. Bij levens
als van een George Sand en een Alfred de Musset aanvaardt men
dadelijk de romanceerende bedoeling ;. zijn daar trouwens niet
reeds : Elle et Lui, Lui et Elle, en zelfs Eux brouillós?
VOOr een « vie romancee » van een Boileau of een Descartes
staat men eerder skeptisch gestemd ; al blijkt hoegenaamd niet
uitgesloten, dat, ook bij wijsgeeren, het leven weleens minder
zuur kijkt dan de leer !
Modellen van 't geromanceerd genre, dat dus uit is, niet

— 408 —
op de ontleding van 't werk van een schrijver, maar op 't verhaal
van zijn leven, zullen intusschen wel zijn : Maurois' Ariel en.
Byron. Ook met Benjamin's Balzac blijft men, tot de laatste bladzijde toe, heerlijk in maanbelichte stemming !
Wie den historischen roman nu vergelijkt met het geromanceerde levensrelaas, is allicht geneigd dit laatste soort geschiedkundiger te heeten dan het eerste ; misschien haalt hij geen ongelijk ! Waarom ik dan nog, Theun de Vries zijn Rembrandt, of
Kelk zijn Jan Steen niet verkiezen zal boven Blasco Ibanez'
avontuurlijk leven van Columbus !
Columbus voert ons terug naar Walter Scott, die met zijn
historische romans, in de litteratuur, op zijn beurt « un frisson
nouveau » bracht. Deze trilde voort in een Hugo, een de Vigny,
een Balzac, een Manzoni, een Gogol, een Flaubert, een Tolstoj
(wiens Oorlog en Vrede ongetwijfeld het model van 't genre is),
een van Oordt, een Couperus, een Querido, een Ina Seidel (ik
denk hies aan haar jongste boek Das Wunschkind).
De karakteristiek van Scott's romans is : suggestieve voorstelling van 't verleden, met daarin als bezielend element : de
van pittigheid sprankelende dialoog. Naast den historischen
roman in scottiaanschen trant — wat al gedaanten neemt hij
aan van Waverley tot De oude Waereld ! — gedijen tot een uitbundigen bloei de meest-verscheiden roman-typen. Over elk deter
uit te weiden leidde buiten 't leader van deze lezing ; met het oog
op de evolutie van den roman ware 't trouwens overbodig, daar
ze alle schier kunnen gerubriceerd onder de gemeene, en zeer
ontvankelijke benaming : zedenschildering. Een nieuwigheid
in den grond zoo oud als de roman zelf ; of, waaraan eigenlijk
hadden hun algemeenen bijval te danken : een don Quixote, een
Gil Bias, een Pamela ?
Hand over hand echter doet deze zedenschildering zich voor
onder een andere vorm.
Het oppervlakkig-pikareske wordt uitgediept door psychologische ontleding. Men wenscht dringender achter het « waarom »
te geraken van het uitwendig gebeuren ; men blijkt er tevens op
uit ook, dit laatste omstandiger voor te stellen.
De negentiende eeuw zou niet terecht heeten de eeuw van
een strenger wetenschappelijk onderzoek op alle gebied, was
daarvan ook in den roman, die als kunst het dichtst bij het leven
staat, de overwegende invloed niet merkbaar.
Fijnzinniger ontleding der psyche van de, in het verhaal
optredende, personages, eenerzijds, en plastischer uitbeelding
van het milieu, waarin ze bewegen anderzijds, gelden als specifieke
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kenmerken van den negentiende-eeuwschen roman. Dat met
het pastoreel element niet afgebroken werd, bewijst de fleur der
Heimatkunst, ook door de besten, altijd voort, beoefend, en die
haar eigenaardige charme niet zelden ontleent aan de pracht,
waarmee bekende landschappen vereeuwigd worden. Kunst
gevoed met sappen uit eigen grond ! Denk aan Gottfried Keller
en Adalbert Stifter. (Om hier, evenmin als elders, waar het stellig
nog beter te pas komen zou, de eenigszins gewijzigde spreuk
indachtig : « ce n'est que le linge sale, qu'on lave en famille »,
nu niet te gewagen van de schitterende plejade schrijvers uit
Vlaanderen, die onze kollegas zijn of... worden !).
Op wetenschappelijk-belichte grondslagen der maatschappij,
ontstond ook de sociale aktie. Met den socialen roman echter is
Balzac, Engels en Marx vOOr geweest. Een bizonder type van
den zedenroman, met als nieuw element : de massa.
lliermee worden we verdrongen uit het rustig, burgerlijk
interieur van vroeger, en de straat opgejaagd. We verbroederen
er met den arme en den verdrukte ; ontmoeten Hugo's Jean
V alfean en Dickens' N elly , en voelen hoe innig de schrijvers
sympathiseeren met hun personages.
Geen tranen met tuiten ; geen Feithiaansche Julia-stemming ;
geen gevoelerigheid, maar diep-hurnaan medevoelen, al heeft
dit dan ook soms wat veel bladzijden noodig. Een karakteristiek
zoowel van Hugo als van Dickens, en van Eliot evengoed als
van Dostojefski.
Wie er de kunst-om-de-kunst-theorie op nahouden, gewagen
hier van een voos-romantische trek, die de objektiviteit van den
roman schaadt. Men verwacht van den kunstenaar niet, dat hij
bij de uitbeelding van 't leven, ook zijn gedachten en aandoeningen te pas brenge. Loutere objektiviteit moet de leus zijn. Dat deze
feitelijk meestal slechts een mythe is, bewijst de programmatische
uitwerking, die niet zelden een pessimistische levensbeschouwing
verraadt. Of zullen de werken van een de Maupassant en een
Verga me hier in 't ongelijk stellen ?
Wie het bilan van de beinvloeding der kunst door de wetenschap (of door wat met haar, ten onrechte, vereenzelvigd wordt
nl. de methode die in de natuurlijke wetenschappen gebruikelijk
is) opmaakt, komt tot het besluit, dat deze er eerder een noodlottige client genoemd.
Onder de plak van een pseudo-wetenschappelijke wereldbeschouwing, die alleen bij tastbare feiten zweert, werd de esthetiek
vergiftigd door de ketterij als zou kunst niet meer mogen zijn dan
kopij van de werkelijkheid, en niet schepping van leven door
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den artist. Vandaar ook, dat andere nog, dan alleen burgerluidjes,
altijd voort met een oog het kunstwerk, en met het ander, de
natuur bekijken, en maar niet vatten dat, al schept de kunstenaar
niet « ex nihilo », de werkelijkheid voor hem, en de werkelijkheiduit-de-natuur, twee fondamenteel-verschillende entiteiten zij n.
Nog zie ik, in de Laethemsche bosschen, dien trouwens niet talentloozen, maar dubbel-bijzichtigen schilder aan 't werk, die, telkens
weer, het groen op zijn palet, toetsen ging aan 't groen der bemoste
lorkestammen !
Al wat in de natuur is, zei Gcethe, kan in de kunst herleven,
maar nooit zooals het in de natuur voorhanden is.
Werd bedoelde dwaling trouwens niet in de hand gewerkt
door toon-aangevende kunstenaars zelf, die om provisorische
gegevens van een speciale wetenschap, het eeuwige in den mensch
verwaarloosden, en aldus moedwillig de alleen-vruchtbare voeling
met het voile leven opgaven ? Het heet daar, dat de mensch
niets anders blijkt te zijn, dan een uiterst-bedrijvige fysiologie :
dusdanig moest hij dan ook in den roman op de proppen komen !
Geen wonder, dat Sainte-Beuve (die den roman, elders nog
dan in Mes Poisons, wegzette voor een « genre secondaire » ;
zijn Voluptd immers was een mislukking), reeds omtrent het midden der verstreken eeuw, uitriep : «physiologistes, je vous retrouve
partout » ! Zij waren er inderdaad al bij de vleet ; Sainte-Beuve
overigens niet uitgezonderd. Gaandeweg zouden er nog heel
wat bijkomen : profeten, de wet voorlezend uit den « roman
experimental ». (Twee woorden, eigenlijk zwerend van gekoppeld
te staan, en bij den wetenschappelijk-geschoolde niet dan op een
« risum teneatis » onthaald !)
Het naturalisme : een luid-bruisende waterval, een paar
decennia lang, het litteraire dal met zijn geklater vervullend,
er gravend, in breede bedding, een woelige stroom, die diep het
land indrong.
Het fameuze telegram van Paul Alexis (als antwoord op
de « enquéte » van Huret) uit het jaar 1891 : « naturalisme, pas
mort », sprak in zoover waarheid, dat toen, altijd voort nog,
en niet het minst in het buitenland — vooral in Duitschland,
Nederland en Skandinavie ; minder in Engeland en Italie — naar
naturalistisch recept geschreven werd. Als strooming echter was
het naturalisme reeds verzand : tusschen hoogwuivend riet in
toebekroosde kreken doodgeloopen.
Door de oude bedding was thans ander water aan 't varen :
geen troebel-brobbelend meer, maar zilverig-helder ; men ontwaarde er bij den zonneblonden bodem.
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Na Zola, Bourget ; na den fysio-, den psycholoog.
Nu zou meteen van de daken verkondigd dat, met den zielkundigen roman, besnoeid zooals het moest van alle overdadig
gerank van beschrijvingen en beschouwende marginalia, eindelijk
het type zelf van den roman ontdekt was.
Kreeg men er inderdaad niet te doen met vrijhandelende
menschen — alleen voor deze immers geldt levenstragiek —
wier ideeen en gevoelens, bekend worden, doordat ze zich in
daden omzetten ?
Zielskonflikten ontraadseld niet door er bij gesleurde epilogeering, maar door zichzelf in den strijd ontbolsterende personages. Uitdrukking van leven bij middel van 't leven zelf. Een stuk
leven volledig op zichzelf aangewezen. Het leven alleen door het
leven zelf verklaard.
De formule is uitstekend ; waar echter lag de praktijk immer
regelrecht in de lijn van de theorie ? Ook bij de psychologische
romanschrijvers alweer niet.
Is het een en dezelfde Bourget, die Cruelle Enigrne en Un
Divorce schreef ? die van den psychologischen roman afzakte
naar den « roman-A-these » of (vermits hij dat liever hoort) den
« roman-à-idees » ?
De lange loopbaan van Bourget als romancier (waarom verloor hij uit het oog, dat hij een geboren-kritikus is ?) vertoont,
naast hetgeen men noemde « l' unite d'une pensee », de karakteriestieke kenteringen, die het psychologisch genre zelf onderging.
Hij was immers niet van meet af, de al te knappe architekt,
overtuigd dat met ideeen alleen een roman op te bouwen is, noch
de specialist-psycholoog, die vastgezogen aan 't interessant geval,
alle verder kontakt met het leven prijs geeft ; -- hij zou het,
haast onvermijdelijk, hand over hand, worden. De psychologische
roman verzeilde op psychologisme en ideologie.
Als vanzelf stuurt hij aan op eenzijdigheid. Zoodanig
immers wordt, door de inwendige spanning van het gegeven,
de belangstelling van den schrijver gaande gemaakt, dat hij het
uitwendig verschijnsel daarbij gemakkelijk vlotten laat. Het getal
handelende personen wordt op een minimum gebracht ; beschrijvingen eenvoudig als « impedimenta » over boord gegooid.
Is 't wonder, dat de psychologische autobiografie naar den
voorrang dingt ? Geen type immers laat gereedelijker uiterste
uitvezeling toe, lees dat niet een zoo onverbiddelijk introspektie
voorschrijft. Ook Taine zette in zijn jeugd een roman op van dien
aard ; toen hij echter gewaar werd, dat hij zich stilaan blootgaf,
liet hij hem in den steek ; onafgewerkt verscheen Etienne Mayran
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eerst na zijn dood. Een « pudor » bij velen allicht als misplaatste
pruderie » aangeschreven !
In heel wat soortgelijke romans, pulseert de bloedslag van
't leven al te flauw ; de roman is essay geworden ; een traktaatje
over psychologische, en in den jongsten tijd vooral, psychanalytische aangelegenheden.
Typen worden minder dan ooit geschetst ; niet weinigen
komen er zelfs voor uit, dat er in 't leven geen typen zijn (dan
moest de kunst ze juist uitvinden !), maar alleen individuen ;
enkelen drijven het nog verder, en beweren dat er zelfs geen karakters bestaan, en de romanschrijver uitsluitend af te rekenen
heeft met daden, hoe onverwacht, grillig-wisselend en onderlingverbandloos deze zich ook voordoen.
Men vraagt zich hierbij dadelijk af : hoe kan de scheidslijn
tusschen het normale en het abnormale geval, dan nog verder
waargenomen ? En waar moet het heen met de sympathie van
den lezer voor personages, zich heelemaal « ex abrupto » als
onverantwoordelijke wezens ontpoppend ?
Hier dient niet aangedraafd met de trouwens verkeerd-begrepen aristoteliaansche katharsis ; vrees en afkeer hebben met esthetische emotie niets gemeens ; deze ontstaat alleen uit aanvoeling
van eigen menschelijkheid bij anderen, en wie ontdekt het
spiegelbeeld daarvan bij den abnormale ?
Psychologisch myriadisme volop : ieder roman beoogt niets
meer te zijn, dan een straalken opgevangen uit een der ontelbare
facetten van de kaleidoskopische menschelijke psyche. Niet ten
onrechte gewaagde men van « une serie de petits laboratoires
de micrographie psychologique ».
Dit psychologisme verraadt allerduidelijkst een mangel aan
scheppende fantasie. Het zal toch ongetwijfeld de na-oorlogsche
tijd niet zijn, die in zijn ingewikkelde verschrikkingen gebrek
lijdt aan Balzaciaansche onderwerpen !
Hoe wenschte men dan ook, meer dan een jongere mee te
deelen, wat de ffjnzinnige Katherine Mansfield aan Hugh Walpole
schreef « Ik kan u niet uitdrukkelijk genoeg zeggen, hoe
sympathiek ik sta tegenover uw poging om af te breken met
het autobiografisch genre. Vindt u ook niet dat, heden, bij velen
zich een jammerlijk tekort aan levensondervinding openbaart ?
Ze zitten gekerkerd in hun « ik ». Volgens mij dient een scherpe
grenslijn getrokken tusschen allerlei belijdenissen en echt scheppend werk ».
Uit een ander brief (gericht tot Richard Murry) nog deze
passus « Ik heb, in den laatsten tijd, heel wat moderne prestaties
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bekeken. 't Komt me voor, dat een soort van vrees ze eigenlijk
niet tot haar recht liet komen. De schrijvers schijnen me zoo
verschrikkelij k zelfbewust, dat bij hen de levensaanvoeling te loor
ging. Hoe spijtig ! De reden daarvan ligt, meen ik, voor de hand ;
de menschen beminnen malkander niet genoeg meer ! Liefde
immers sluit alle vrees uit !
Met het psychologisme is nauw verwant : de ideeenroman.
Van het uitpluizen van, vervalt men gauw in het epilogeeren
over, psychische aangelegenheden. Aan ide6mromans doet men
bij voorkeur in Duitschland.
Verklaarde daar niet reeds een Schopenhauer, dat de waarde
van een roman stijgt, naarmate hij er minder uiterlijkheden
bij betrekt ? En onder uiterlijkheden inventarieerde hij zoowel
handeling als beschrijving.
Er rest dan maar een uitweg : de baan op van de algemeenduitsche methode, de problematiek ; en dus, in ieder roman,
een serie traktaten gekondenseerd over de wijdst-uiteenloopende
onderwerpen ! Geen kenschetsender model daarvan dan Der
Zauberberg van Thomas Mann.
Nu doet zich hierbij dit vrij zonderling geval voor : omwille
van de vlag wordt de heele lading binnengeloodst m. a. w. bij
heel wat kritici, niet alleen in Duitschland, maar ook in Frankrijk
en Holland, blijkt het procede gunstig onthaald, omdat een
eersterangs-schrijver van dezen tijd het aanwendt. Juist alsof
dit feit de dwaling niet nog ergerlijker maakte !
Met wat al materiaal, zelfs van den strengst-wetenschappelijken aard, weet o. m. een der personages nit Der Zauberberg,
de jonge heer Hans Castorp, daar uit te pakken ! En, men is er
ten volle van overtuigd : hij haalt het niet uit eicren koker ; als
een « as » stand hij immers nergens aangeschreven. 6Thomas Mann
zelf is hier al te duidelijk de geestelijke fondsen-verschieter !
Een dubbele misgreep eigenlijk : bedoelde theoretische uiteenzettingen behooren in den roman niet thuis ; zeker niet in den
mond van Hans, nog minder in dezen van den schrijver.
Hoe zou men dan verwonderd opkijken, waar Thomas Mann
— al is hij ook de auteur van Betrachtungen eines Untolitischen,
en van Buddenbrooks, een, op twintigjarigen leeftijd, naar naturalistische formule ontworpen, meesterwerk — er thans rondweg
voor uitkomt, dat de hedendaagsche roman de politiek te dienen
heeft ! Zich daaraan te onttrekken zou zedelijk onmogelijk geworden zijn.
Een voorbeeld te meer, hoe een schrijver op sleeptouw geno-
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drukker over politiek dan in Duitschland.
Zelfs de geestelijke elite heeft daar — 't is Ernst R. Curtius
zelf, die het verklapt, in zijn Deutscher Geist in Gei g hr — volkomen
lak aan romans die. hoe litterair-hoogstaande ook, niet in de
eerste plaats ideeenromans zijn. Schrijvers die den eisch van den
dag inwilligen, komen dan vOOr den dag met beelden van den
dag. Zoo zijn daar bijv. : V erblutendes Deutschland van Wegner
('31) Konkurs van Schiller ('32), Die Hungernden, ein Arbeitlosenroman van Klaus ('32). Dergelijke uitingen hebben weinig kans
hun tijd te overleven : het ontbreekt hun gewoonlijk al te zeer
aan zielkundige uitdieping van algemeen-menschelijke toestanden.
Werk dat niet rijp is ; hoe zou het trouwens : men gunde het zelfs
geen tijd tot groeien. Een roman leeft niet uitsluitend, zelfs niet
voornamelijk van ideeen ; Barbey d'Aurevilly, een reus in 't vak,
heeft gelijk : « it fact lui faire manger du cceur humain ! » Met
dezen wenk echter deden ook zijn fransche kollega's niet alle
hun voordeel ; al dringt zich dan ook een grondig verschil op
tusschen duitschen en franschen ideeenroman. Een franschman
weidt gewoonlijk uit, alleen maar over ideeen hem door 't verhaal
zelf aan de hand gedaan ; de duitscher over de, er van overal,
en nog van elders, moeizaam bijgehaalde !
Het superioriteitsgevoel van den europeesch-oudsten kultuurmensch brengt mee, dat hij steeds als moralist en « bel esprit »
wenscht op te treden. Men denkt hier dadelijk aan Anatole France,
wiens oeuvre, op een paar uitzonderingen na, niet anders kan
betiteld, dan een van vernuft sprankelende, hoe ook, om het soms
te lang aangehouden « verneinende», weleens wrevelig-stemmende,
salonkauserie in achttiende-eeuwschen trant. Van de derde republiek poogde Zola de fysiologie te schematiseeren, France de
politiek.
Een europeesch verschijnsel trouwens die ideeen-roman.
Blijkens hun praktijk zijn daarmee ten zeerste ingenomen,
in Frankrijk : een Gide, een Giraudoux, een Montherlant ; in
Engeland : een Lawrence, een Huxley, een Woolf en een Joyce.
Bij dezen laatste dient stil gehouden, al was het maar om de uiterlijke beteekenis van, of beter het oorverdoovend tam-tam om,
zijn werk. Het is immers het representatiefste van een soort,
dat nog op zijn adelbrieven wacht.
De roman beperkte zich voorheen hoofdzakelijk tot het
belichten van bewustzijns-momenten ; thans, vooral onder
freudiaanschen invloed, heeft hij een nieuw gebied veroverd : de
mijnstreek van het onderbewuste ; en, wat rijst er, uit die donkere
schachten, al niet in 't daglicht !
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Joyce staat volop in het teeken der tegenspraak. Volgens
niet weinigen : de geniale ontdekker van den nieuwen roman,
den toekomst-roman, « den roman» ! Naar 't oordeel van anderen :
een type van uiterste dekadentie, wiens werk met het romangenre,
en zelfs met kunst, geen uitstaans heeft.
Eerst met Ulysses maar, werd Joyce uitgeroepen tot een
fenomeen zonder voorgaande in de litteraire wereld. Ook van dat
oogenblik af, vernoemde men al wat hij vroeger publiceerde,
in een adem met het beste van 't soort. Zoo konden zijn Dubliners
(1914) hid v. gerust de vergelijking onderstaan met de novellen
van de Maupassant en Tchekhov ; van zijn Ulysses evenwel was
de weerga niet aan te wijzen.
Wie 't boek echter uitheeft, of nauwkeuriger, dat achthonderd-bladzijden-logge kompositum, toch maar, tot het einde
toe, plichtshalve, doorworstelde, moet eerst bij de spitsvondige
kommentatoren in de leer, om te vernemen o. m. hoe Odusseus
hier eigenlijk bij betrokken wordt.
Dat de schrijver, van jongs af, op dien homerischen held
verslingerd geraakte, verduidelijkt eigenlijk den titel niet ; dat
zijn tochten door de wereld van het onderbewustzijn iets gemeens
zouden vertoonen met Odusseus' zwerven, is al even weinig
opvallend. Natuurlijk kan altijd een symbolisch verband gevonden ; op grond daarvan is de titel Ulysses dan ook verwisselbaar
met Aleksander, Napoleo, zelfs met Columbus. Met epilogeeren
is hier trouwens niet goed te maken, wat de inhoud van 't boek
zelf niet eens suggereert. Deze is overigens bezwaarlijk mee te
deelen. Wat dan ? Het is een kilometrische film ; het afdraaien
er van duurt, al maar voort, van acht 's morgens tot Brie in
den nacht. Wat hij voorstelt ? Al wat vooral.een paar personages,
Stephan Dadalus en Leopold Bloom, binst die heele spanne
tijds : hooren, zien, voelen, denken ; al wat door analogie en
associatie in hen oprijst ; al wat van uit het diepste van hun
onderbewustzijn naar boven welt... alles, alles, maar alles, hoor !
Een verward kluwen : Joyce's boek verdient geen ander
epitheton.
Naar den inhoud, is ook de taal. Een volkomen op eigen
houtje gefabriceerde : leksigrafisch en syntaktisch. Een babelsche
verwarring ! Een wemeling van puzzles ! Voetangels en klemmen
overal. Woordspelingen in den card van : « when all is zed » (de
laatste alfabetletter in de plaats van « said ») of « muddy terranean » (voor « mediterranean » ; de zonnigste zee : een slijkpoel !)
Al heet het boek ook Ulysses, attische geest is bier niet voorhanden
dan onder den vorm van grof keukenzout ! 't tout dat past bij

— 416 —

Trimalchio's Lucullus-malen ! Dit puzzle-spel heeft een reusachtige geestesinspanning gevergd. De triomf van 't onderbewuste ten koste van 't scherpste bewustzijn. Ad quid perditio
haec ?
A propos van ,luna Livia Plura belle, een werk in wording —
komt het wel ooit klaar ? — deelt Joyce zelf mee, dat vijf en
twintig bladzijden er van, niet minder dan zestien houderd uren
opslorpten ; hij voegt daar aan toe : « eigenlijk, is 't misschien
wel gek ; we zullen echter afwachten, wat ze daarover in 2030
vertellen » !
Ik ben de meening toegedaan, dat men over een eeuw reeds
lang zal afgerekend hebben met het joyciaansch « procede » en
zijn, sinds decennia opgezolderd, werk, dan alleen nog, in een
adem, vernoemd wordt met dat van een Lykofron, of, dichter
bij ons, van een Marino en een Gongora : schrijvers die geen
mensch meer leest !
Ook in het vertalen van dergelijk werk, gingen heel wat
uren verloren. Philippe Soupeault verklaart, dat ze gedrieen,
onder leiding van den Meester, aan een tiental bladzijden, zoo
wat een veertigtal uren wijdden.
Stel u maar eens Balzac voor, vier en zestig uren aan een
enkele bladzijde verspillend ; zijn ComMie humaine ware natuurlijk nooit tot stand gekomen ! Zelfs Flaubert, die elke sylbe op
een goudschaaltje afwoog, en, als geen ander, met de tormenten
van het taalgeworstel vertrouwd was, zou er stellig het bijltje bij
neergelegd !
Ulysses heet het allerwegen, zou eigenlijk « het model zijn
van de inwendige alleenspraak ». De alleenspraak zelf is zoo oud
als de tooneelwereld en het.... wereldtooneel. Waar vindt men
geen speler luid-op aan het denken ten gerieve van zijn toehoorders ? Zij wordt ook aangewend vooral in den psychologischen
roman ; er is niets anders in Ulysses.
Inwendig monoloog, inderdaad ; maar van zeer bizonder
een soort !
Joyce zelf kwam er rondweg voor uit, dat hij de inwendige
alleenspraak niet uitgevonden, maar eenvoudig ontdekt had,
bij den franschen schrijver Edouard Dujardin, die, anno 1887,
Les Lauriers soot coupes uitgaf.
Dit romannetje bleef onopgemerkt en onbesproken ; eerst
toen Joyce er van gewaagde, werd het plots, na voile veertig
jaar, « het boek van den dag » ! Het beleefde spoedig een tweeden
druk (of was 't maar een tweede... omslag ?) ; kort daarop verscheen een studie van denzelfden, uit den vergetelhoek gelokten,
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auteur over « le monologue interieur, son apparition, ses origines,
sa place dans l'ceuvre de James Joyce et dans le roman contem
porain ». Eigenlijk Dujardin's « apologia pro vita sua » !
Er is echter alleenspraak en alleenspraak. Van het joyciaansche type is bij Dujardin weinig te bespeuren ; tusschen beide
ligt een breed verschil. Bij Dujardin treft men aan, wat in de
alleenspraak, bij alle schrijvers, immer voorhanden is : zelfkontrole van den geest, logische filtreering ook van den onderbewustzijnsstroom, — iets wat bij Joyce heelemaal ontbreekt ;
bij hem is, en kan, systematisch trouwens, van welke filtreering
ook, geen spraak zijn 't is het droesem-troebele altijd voort !
Men krijgt hier niet langer te doen met psychologische ontleding, hoe uitgerafeld ook ; het is het paroksisme van de analyse;
bet heeft veel weg van de parodie er van.
Uiterste versplintering, of beter totale verpulvering van het
individu.
Voor niet weinig essayisten, engelsche en andere, is Joyce
intusschen een buitenkans geworden. Daar geeuwde nu eindelijk
toch eens, in een, hoe langer, hoe dieper versuffende litteraire
slaapzaal, een kerel zijn luid-uitgerekte verveling uit om dien
saaien boel van een traditioneele kunst en ethiek, — en, of hij
dat heele wereldje eens op zijn kop zou zetten !
Ulysses heette welkom, allereerst omdat het een klap was
in 't geblankette gezicht van 't puriteinsche, naar 't victorian-agemodel gefignoleerde Engeland. Ook nog — vermits er toch geen
touwtje aan vast te knoopen bleek — omdat men er allerlei
theorieen en schrijvers bij betrekken kon : van het verre gnosticisme of tot de jongste theosofie, van Herakles tot Bergson, van
Dostojefski tot Proust !
Door de britsche censuur werd Ulysses, te Parijs, ook in
't engelsch, verschenen, dadelijk de pas geweigerd. Zelfs de
ruimzinnige Curtius heet het « ein Museum der Sexualpsychologie
und der Skatologie »(I) ; en, hoe zou de teervoelende Katherine
Mansfield er anders, dan als volgt, op reageeren : « daar is
bij Joyce bitter weinig goed te praten, bitter weinig.... ik kan
van mij maar niet afzetten de, in zijn boek opgedane, sensatie
van natte linoleum en geleegde emmers.... hij is me zoo verschrikkelijk grof... ik sta tegenover die platheid en gemeenheid vol
weerzin... in den grond ben ik er bang voor ! A
Met Ulysses zou de formule van den toekomstroman eindelijk
ontdekt !
(*) Cfr. James J oyxe und sein Ulysses, Zurich, 1929, blz. i 8.

- 418 -

Een nieuwe formule ? Daar moest niet eens naar gezocht ;
er is niets nieuws onder de zon ; de oude kon allicht wat opgefrischt ! En vooral : op pene van niet langer roman meer of zelfs
kunstwerk te zijn, mag de toekomstroman hoegenaamd niet
met Ulysses de baan op !
Kunst is geen duplikaat van om 't even welke realiteit ;
zij berust, integendeel, essentieel op een keus tusschen de verschillende elementen, die 't leven den kunstenaar ter uitbeelding
aanbiedt. Bij Joyce is er van kiezen geen spraak ; hij wordt door
't leven eenvoudig overrompeld, of beter : hij overvalt het leven,
en sleurt alles dooreen mee naar zijn tent !
Geen ketterij of ze telt haar devoten ; men kan dan ook
reeds, zooniet van een joyciaansche school, toch van een ditocenakel gewagen. Daarvan maken deel uit : een Dujardin, een
Valery Larbaud, een Giraudoux (waar moet het heen met « la
clarte latine !), een W. C. Williams, een W. Faulkner, een Svevo
(deze laatste een italiaan ; « to quoque !... »).
Men heeft daar vanzelf nog heel wat andere auteurs bij
ingelijfd, aldus o. m. : Schnitzler, met zijn Leutnant Gustl ; Palacio
Valdes, op grond van niet meer dan een viertal woorden uit zijn
El Cuarto Poder ; d'Annunzio met zijn Nocturne. Met Joyce's
methode heeft niet een van dit drietal iets gemeens. Allerminst
d'Annunzio ; al de herinneringen die hij, evenals Proust, van op
zijn ziekbed noteert, om den verloren tijd in te winnen, blijft
bewustzijnskontrole de baas !
Met Joyce, en de schelle lofbazuinen bij 't verschijnen van
Ulysses opgestoken, geraakte ook Curtius in verlegenheid. Hij
werd verdrongen naar het dilemma : « Beginn einer neuen Literatur, oder ein abseitige grandiose Monstrositat », en durfde maar
niet te beslissen.
Vooral in een tijd als de onze, die lijdt aan hyper-analyse,
en dus ook terugschrikt voor de synthese, in ieder besluit vervat,
dringt zich kategorischer uitspraak op, — ook tegen Curtius in.
Ulysses is een monster-uitwas van het surrealisme (om er
nu het dadaisme, waarmee het stellig verwant is, buiten te
laten), en een bewijs ab absurdo, dat de kunstenaar niet te vervangen is, om 't even door welk apparaat, dat levensfenomenen
opvangt en vastzet. Ulysses beteekent : abdikatie van den
kunstenaar, ontmenschelijking van de kunst, en dus ten slotte
ook : verarming van 't leven !
Reaktie tegen dit joycisme liet niet lang op zich wachten.
In Engeland allereerst.
Of het Lytton Strachey ernst was, toen hij, kort voor zijn
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victorian-age te gemoet gaat, is bezwaarlijk uit te maken. Jets
staat intusschen vast : langs de wegen door een Lawrence, een
Woolf, een Huxley gebaand, komt men er zeker niet. Een terugkeer tot Dickens, Trollope zelfs en Bulwer, die, hoe langer hoe
zekerder, op het achterplan der litteraire belangstelling geraakten,
zou 't vermoeden grond geven, dat « common sense », afkeerig
van uitgerafelde bewust- en onderbewustzijnsprocessen, synoniem
is met aangeboren goeden smaak. Zou 't wonder trouwens bij
een yolk dat de beste romanschrijvers telt ? Bezit men overigens
niet de romanschrijvers die men verdient ?
Een teeken ware 't zeker, dat men daar, altijd voort, meer
waarde hecht aan een sterkgebouwden roman, wars van alle er
niet bij behoorende arabesken van sentimenteelen, ideologischen
en ook beschrijvenden aard, dan aan het onsamenhangende van.
Huxley's groepen-stoet. Een teeken dus dat feitelijke « Entfabelung » terugleidde tot de fabulisten.
Wat een deel althans van het engelsch publiek als een te-kort
aanvoelde, werd ook door sommige jongere duitsche schrijvers
als kunsteisch weer naar voren gebracht. Komt « Entfabelung »
immers duidelijker aan 't licht dan in den ideeen-roman ? Ook
zij grepen, terwijl hun dichterlijke kollegas op « neue Herzlichkeit » uit waren, naar « neue Sachlichkeit ». Wat daarmee bereikt
werd ? Te oordeelen naar enkele werken — veel is, onder die
leus, nog niet tot stand gekomen zou de strekking eerder op
het realisme, dan op het neo-romantisme teruggaan. Laten ze nu
maar niet uit het oog verliezen, dat het realisme verzandde bij
gebrek aan verbeeldingsdiepgang. Ook hun zij 't verleden een
les, die voor zekere eenzijdige praktijken behoede !
Met zakelijkheid is de zuivere roman, in ieder geval, beter
gediend dan met ideologie en psychologisme. De zuivere roman ?...
Waar men heen wil met deze formule ?
Andre Gide, of liever een personage uit zijn Les FauxMonnayeurs , Edouard, zal ons hier te woord staan.
Het komt er op aan « de depouiller le roman de tous les
elements qui n'appartiennent pas specifiquement au roman »
(eigenlijk een lapalissade !) ; deze ongewenschte elementen zijn :
les dialogues, les evenements exterieurs, les accidents, les traumatismes, la description des personnages. » Wat er eigenlij k
overschiet ? Edouard zelf maakt natuurlijk geen gevolgtrekking ;
deze ligt echter voor de hand. Alleen het innerlijk gebeuren
meteen glijden we, eens te meer, of naar den dieperik van den
psychologischen-roman-op-zijn-engst : de bio- en de autobiogra fie,
het pathologisch en psychanalytisch essay.

- 420 -

In zijn Journal des Faux-Monnayeurs, bedoeld als kommentaar bij Les Faux-Monnayeurs, bespreekt Gide deze theorie van
den zuiveren roman, en leidt uit de onbruikbaarheid van de formule af, dat Edouard ze dan ook nooit verwezenlijken zal.
Volgens hem — en Spielhagen met zijn bekende beschouwingen
over den objektieven roman, heeft daar nooit anders over geoordeeld — diende uitgezien in de richting van La double Me/rise
van Merimee. Wat niet wegneemt, dat Gide's werk zelf allerminst
gelijkt op het aangewezen model. (Ook Gcethe's Alles Vergeingliche ist nur ein Gleichnis heeft Gide onderstboven gezet ; 't is
bij dien absolutist van het relatieve geworden : « Alle Gleichnisse
Sind nur verganglich »). Hij wachtte er zich voor, zijn boeken
tot hiertoe, anders dan « recits » en « soties » te betitelen ; Les
Faux-Monnayeurs, geeft hij grif toe, is zijn eerste roman. Gide,
die dus met zijn litterair verleden afbreekt ? Wie den man kent,
glimlacht om de vraag. Ook Les Faux-Monnayeurs ligt in de lijn
van zijn vroeger « sotie » : Les Caves du Vatican, een ideeenroman,
waarbij men dan, eens te meer, niet kan te weten komen, welke
meening Gide zelf toegedaan is. Hij schreef La Porte etroite : ze
mag nog zoo nauw, te gepaster ure wipt hij er wel doorheen !
Ook met heel wat gidiaansche personages valt niet af te rekenen ;
het blijven hyper-intelligente puzzles ; hun handelwijze bestaat
vooral uit een reeks laden, waarop niets uit hun voorgaande
leven voorbereidt. Een krisis is daar te aanvaarden, niet Omdat
ze zich uit de feiten zelf opdringt, maar zOOals ze ons door den
schrijver opgedrongen wordt. Uitbeelding van « l'acte gratuit ».
Denk aan Lafcadio, uit Les Caves du Vatican, die plots, zonder
dat om 't even wat daartoe aanleiding geven kon, zijn medereiziger
nit den trein stoot. En waarom wordt, in Crime de Quinette
(tweede deel van den zooeven door Jules Romains ingezetten
roman-cyklus Les Hommes de bonne volonte), Leheudry door
Quinette zoo almeteens brutaal afgemaakt ? Bij Gide is, evenals
bij Romains (hoe zal deze dat overeenbrengen met zijn « unanimisme » ?) in eerste instantie te loor gegaan : kontakt met het
voile leven.
Wij houden het dan, tegen Gide in, liever met Dostojefski,
waar hij (zij het ook in zijn Idioot !) beweert : « alleen op het leven
komt het aan ! Wat zijn me alle ontdekkingen, naast de gedurige,
naast de eeuwig-nieuwe ontdekking van het leven ! »
Aldus moest luiden de geloofsbelijdenis van ieder romanschrij ver.
Ze brengt alleszins dichter bij den « zuiveren roman », dan de
volstrekt-negatieve formule van Gide's Edouard. Het is trouwens
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makkelijker uit te maken : wat wel, dan wat niet tot het wezen
van den ( zuiveren roman » behoort. Geen genre immers schept
uit de volheid des levens, zooals de roman dat moet. Maar dan
ook uit het voile leven, welks elementen niet alleen zijn : ideeën
en sensaties, maar tevens aandoeningen en uiterlijke feiten. Geen
rclnan zonder uiterlijk gebeuren, dat er niet is om zichzelf, maar
,m, 't innerlijke te verduidelij ken
De menschelijke psyche : het steeds van gedaante wisselend
geheim ; altijd hetzelfde, maar steeds anders. Van daar juist de
groote aantrekkingskracht van den immer jeugdigen roman.
Daarvan wisten ook de duitsche avant-garde-ekspressionisten
— met opzet schrijf ik avant-garde-ekspressionisten, om een scherpe
grenslijn te trekken tusschen een Thomas Mann en een Alfred
DOblin, iemand die er, naar Curtius' getuigenis, prat op gaat
nooit een boek van Balzac gelezen te hebben ! — slechts een
verminkt beeld te schetsen. Hun romans zijn er vooral program matische ; rhetoriek eigenlij k van het bedenkelijkste soort,,
stroovuurtjes, die trouwens al geruimen tijd gedoofd liggen. Zij
wijzen systematisch af, al wat den gang, of beter den razenden
rit van de aktie, meent u ? toch niet, van het betoog, vertragen
zou. Hun werk is immers een aanhoudende aanklacht tegen de
na-oorlogsche maatschappij : een wespennest dat dient uitgebrand. Niet alleen beschrijvingen, ook psychologische ontleding,
herinneren al te zeer aan de kunst-om-de-kunst-praktijken hunner
neo-romantische voorgangers, dan dat ze door hen nog verder
zouden aangewend. Men krijgt uitsluitend te doers met een handvol feiten, en een karrevracht... deklamatie. Maakwerk, litteratuur
in den pejoratieven zin van 't woord. De ekspressionistische
roman slaagde er niet in zijn bestaan te rechtvaardigen ; dat hij
leefbaar was, heeft hij nergens bewezen.
Met de ekspressionistische formule, zoowel in de lyriek
als in de novellistiek : kort, strak, straf, die dan vanzelf gepaard
gaat met allerlei syntaktische bokkesprongen, valt er misschien
wel een korte novelle uit de mouw te schudden (verwijzen we
hier naar den schetsenbundel Ent/altung, den prozategenhanger
van de bekende, poetische, hoe ook reeds grootendeels verdorde, anthologie Menschheitsdammerung), maar niet de geleidelijke groei van een roman in 't leven te roepen. Deze kan feitelijk
ook niet buiten de.... beschrijving om.
Wie thans den roman te herleiden wenschen tot zijn verzuiverde uitdrukking, en dus beweren, dat hij niets meer, maar ook
niets minder heeft te zijn, dan verhaal ; de romanschrijver, niets
anders dan iemand, die een nieuw verhaal meedeelt, schijnen,
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waar zij zoowel uiterlijke als innerlijke handeling, en uiterlijke
zelfs uitsluitend als verantwoording der innerlijke, voorstaan,
nochtans principieel gekant tegen beschrijvingen.
Van meet of client erkend : onder den invloed van het pastoreel element, is, vooral in zake natuurbeschrijvingen, ontegensprekelijk groot misbruik gepleegd. Wat alleen mocht zijn een
kalme rivier, waarin 't landschap rustig weerspiegeld lag, is
gezwollen tot een rampvolle stortvloed. Om de overdaad te
bestraffen, heeft men echter voeding verboden ; vrees voor indigestie verkeerde in uithongeringskoorts. Een verhaal, wordt
beweerd, kan het best stellen zonder beschrijvings-achtergrond.
Dit heet eenvoudig : de uitzondering als regel opdringen. Op
hoeveel verhalen inderdaad is toepasselijk de subtiele kenschetsing
van Lubbock, die bier La Princesse de Cleves op 't oog had :
« floating serenely in the void » ?
Balzac, die 't weten kon — er is maar een Balzac in de wereldlitteratuur ! — houdt staan, dat milieu-schildering in den roman
zoo onmisbaar is als 't verhaal zelf. (Spijtig maar, dat hij de zijne
soms wat lang uitmeet !) Hij had hier maar te verwijzen naar
zijn

Eugdnie Grandet.

Dat het meisje verliefd is op dien mooien flierefluiter van
een parijschen kozijn — primo amore ! -- wordt door den
schrijver, of door Eugenie zelf nergens meegedeeld, en toch heeft
de lezer het dadelijk in de mot !
Vooraleer Grandet's dochter immers wijs geraakt uit eigen
sentimenteele verwarring, heeft het feestelijk uitzicht, dat de,
anders zoo alledaagsche, omgeving in haar oogen aanneemt, haar
« van liefde popelend )) hart verraden. Dat kon onmogelijk
zonder beschrijving ! (En of de voorbeelden hier te vermenigvuldigen waren !)
Zonder beschrijving geen atmosfeer in den roman : een
hoofdvereischte om er 't leven in te brengen en te behouden.
Op een beschrijvenden achtergrond kunnen personages scherper gesitueerd, en zal de lijn van 't verhaal sterker relief bijgezet.
Zij moet er zijn om den lezer heelemaal in beslag te nemen. Het
getuigt eigenlijk ook van een gemis aan psychologisch inzicht,
waar men in den roman alle beschrijving wegcijfert.
Ignatius van Loyola wist wel beter, die telkens, in een der
preludia, zijn meditatieg voorafgaande, een beknopte beschrijving
suggereert van het milieu, waarin we al mediteeren dienen te
verwijlen. Waartoe dit preludium ? Eenvoudig om den heelen
mensch, dus ook den met fantasie bedeelden, werkdadig bezig
te houden.
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indruk, mag zij de beschrijving niet prijs geven. Hoe deze zich
zal voordoen ? Zal het milieu bekeken met de oogen van de
personages, of van den schrijver ? Een algemeene regel is er
niet ; ook hier geldt : « ca depend des cas ! »
Bij voorkeur zal het milieu bezien van het standpunt nit
der handelende personages ; niet zelden nochtans moet hier de
schrijver bijspringen. Er ziin immers elementen, die tot het onontbeerlijk achterplan van 't verhaal behooren, en door de personages
zelf niet kunnen waargenomen, maar alleen door hem.
Waar die tusschenkomst meesterlijk uitgevoerd wordt, vergeet men, om de beschrijving, den beschrijver zelf. Een kunstenaar
is groot in de mate dat hij van zelfverzaking leeft. Ars est celare
artem ! Wie uit den roman de beschrijving weert, blijkt aan te
nemen, dat de omgeving geen invloed uitoefent op het individu.
Die inwerking is echter niet te loochenen.
Kan men zich Werther inbeelden zonder beschrijvingen ?
Wat zou er van Couperus' Stille Kracht overblijven, zonder schildering van de tropische natuur ? En wat van Proust zij n psychologische uitrafelingen zonder duidelijke teekening van een kader ?
(Of behoort Proust eerder tot de familie van Saint-Simon, dan
tot deze van Balzac ?)
De verschillende reakties van het milieu op de personages
moeten verduidelijkt, laat staan : door schildering van dat milieu
veropenbaard worden.
Geen onderwerp nit het onoverzienbaar gebied van denken
en voelen, of het werd, gedurende de negentiende eeuw, door een
of ander schrijver, tot roman verwerkt.
Aan 't luwen ging deze ijver intusschen niet. Integendeel.
Met het oog op de eerste decennia van deze eeuw, kan zelfs gerust
beweerd, dat de roman, van vooraanstaand genre, geworden is
de synthese van alle andere. Hoe zou een verhaal er niet hij winnen
met in zich ook dramatische, oratorische en zelfs lyrische elementen op te nemen ? Of bevat ook het leven die niet ? Cervantes
reeds hield daar geen ander meening op na ; zij n pastor uit don
Quixote beweert immers : « malgre tout le mal qu'il avait dit
de ces livres ; it y trouvait pourtant une bonne chose, a savoir : le
canevas qu'ils offraient pour qu'une belle intelligence put se
montrer et se deployer tout a l'aise » ; en even verder : « en effet,
la libre allure de ces livres permet a l'auteur de s'y montrer
tour a tour epique, lyrique, tragique, comique, et d'y reunir
toutes les qualites que renferment en soi les douces et agreables sciences de l'eloquence et de la poesie, car l' epopee pent
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Viardot).
Op voorwaarde nochtans, dat al die elementen er niet als
louter sieraad bijgehaald worden, want dan zijn ze, op zijn minst,
overbodig, maar duizendvezelig vergroeid blijken met den kern
zelf van den roman. Iets waarvan, bijv. bij den lateren Bourget,
geen spraak meer is ; het oratorisch element wenscht daar niet
alleen zijn zeg mee te spreken, maar overschreeuwt letterlijk
het eipsche. Dit laatste is, per slot van rekening, nog slechts
een voorwendsel tot oratorische speling. Niets is grondiger in
strijd met het wezen van den roman ; deze immers bewijst niets ;
kan trouwens, als alleenstaand geval, niets bewijzen, maar weet
des te meer te suggereeren.
Zal het ook, omdat de roman andere genres opslorpte, dat
hij van alle thans het bloeiendst is ?
Een kausaal verband wordt hier niet opgezocht ; alleen een
feit vastgesteld. Inderdaad : de europeesche litteratuur bezit
tegenwoordig de plejade dichters niet, die, vOOr een honderdtal
j aren, met het romantisme, de bronnen der ware poezie weer
loswoelden ; wordt zelfs niet overal de zarathustra'sche kreet
vernomen dat de poezie dood is ? en, niemand zal er ook maar
aan denken, in het vooral een-avond-tooneel van dezen tijd,
een tegenhanger te prijzen van de schitterende zeventiendeeeuwsche dramatiek. Te vergeefs, in tegendeel, zal uitgekeken
naar een ander periode, waarin zooveel eerste-rangs-schrijvers
hun beste krachten aan den roman wijdden.
Vanzelf rijst hier de vraag : in welk land behooren de merkwaardigste specimina van dien rijkbloeienden roman thuis ? en
ten gevolge allicht van welke specifieke psychologische volksgeaardheid ? Laten we, om de feiten zelf, de verlokkende theorieen
der « VOlkerpsychologie » achterwege, alhoevvel deze, misschien
in meer dan een geval, uiterlijk-vijandige elementen met elkaar
verzoenen zouden I Zij verklaarden waarschijnlijk, waaraan het
ligt, dat juist bet y olk, bekend om zijn praktischen levenszin
zijn wijsbegeerte zelf is, in eerste instantie, pragmatisch, en zijn
beste dichters gebeurde o. m. met Coventry Patmore) schrijven
ook... ekonomische traktaatjes — en zijn gemis aan muzikale
grootheden, in de litteratuur het hoogst aangeschreven staat
en orn zijn lyriek, en om zijn dramatiek, en om zijn roman.
Op Engeland, volgt onmiddellijk in de rij : Rusland, dat,
toen het zijn grootste romanciers telde, vOOr den oorlog nl., liever
uitzag naar 't droomerig Oosten, dan naar 't zaken-nuchtere
avondland.
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Hoe jonger een kultuurvolk misschien, hoe meer kans op
een weelderige romanlitteratuur ? Is daar niet Amerika, dat ook
met zijn romans de hoogte in wil ? (Al blijft getal er vooralsnog
hoedanigheid de baas ; daar is wel een Nobelprijs-bekroonde,
maar daarom nog geen evenknie van een Balzac, of een Galsworthy !).
En zou Frankrijk dan ook zijn beste romanciers gekend
hebben tusschen twaalf en veertien honderd ? Kan een Chretien
de Troyes doorgaan, voor den Benoit en den Bourget, en
zelfs voor den Balzac, van zijn tijd ?
Verlaat men echter het drijfzand der psychologie van den
schrijver, om den vasten bodem van de werken zelf, dan wordt
meteen duidelijk, dat zoowel de russische als de engelsche roman,
zijn superioriteit te danken heeft aan zijn sociaal karakter.
In een eeuw die, als niet een andere, wemelt van sociale roering, staan zij het dichtst bij het leven, niet zooals de fransche
roman met zijn moraliseeren er over, noch zooals de duitsche,
met de er bij gesleurde theorieen van den wijdst-uiteenloopenden
aard — van de overige europeesche romans kan bezwaarlijk
getuigd dat zij over 't algemeen een volkomen-oorspronkelijk
karakter vertoonen ; zij varen meestal onder fransche slag —
maar met een verhaal, dat feiten en menschen zelf spreken laat,
en, alleen opdat deze passus van den eeuwigen, menschelij ken
dialoog, beter worde gesitueerd, en dus steviger bijgehouden,
ook milieu-schildering aanwendt.
Geen schrijver wiens jongste roman onverkocht bleef, of
van de dag en heeft hij verkondigd, dat de roman dood ging, dat
het reeds dikwijls beweerd werd, maar nu zeker was ! Dood ging
aan overvoeding ; streng dieet drong zich dus op, daarbij vooral :
zuivere roman-thee !
Er bestaat, van esthetisch standpunt uit, voor den roman,
evenals voor alle kunst trouwens, slechts een voorschrift : geen
kontakt verliezen met het leven, — het veelvoudige, wondere,
nooit- genoeg- bekeken, nooit- pieteitsvol-genoeg weergegeven,
myriadfacettige leven, in zijn dubbele, van elkaar niet te scheiden,
uitwendige en inwendige verschijning, — het groote wonder,
waarvoor wij alle dagen voort als kinderen blijven stil staan...
Zoolang er een aldus het leven gadeslaat worden romans geschreyen : dat zal dus wel zoolang er menschen zijn !
Gent, 19 Maart 1932.

1 0) KAA.EL BARBIER-PRIJS.
Op 31 December 1932 loopt het 3 e tijdvak (begin 1931 tot
einde 1932) van den KAREL BARBIER-PRIJS ten einde. Hij bedraagt 1000 fr. en wordt toegekend aan den Belgischen schrijver
die in die tijdruimte het beste belletristiscli verhaal op nationaalgeschiedkundigen grondslag (historische roman, geromanceerde
levensbeschrijving, enz.) zal ztitgegeven hebben, in 't Vlaamsch
geschreven en geput nit once eigene geschiedenis.
De prijs kan niet toegekend \vor(len aan hem die voor hetzeltde icerk iii een door het Staatsbest-uur of een Academie nitschreven prijskamp reeds bekroond -werd.
De \verken dienen ingezonden aan den Bestendigen Secretaris
der Koninklijke Vlaamsche Academie, uiterlijk op Io December
1932, met de vermelding op het adres : BARETER-PRUS.
2°)

NESTOR DE TI1RE-PRIJS.

De NESTOR DE bedragende 2000 fr., wordt om
de twee jaar toegekend aan het beste onder de Vlaanische tooneelwerken Welke, gedrukt of in handschrift, v66r het einde van elk
tweejarig tijdvak, door hunne schrijvers op de Koninklijke
Vlaamsche Academie zullen ingezonden zijn. Het eerste tijdvak
1933.
omvat de jaren 1(132
Voor den m-iis ko-men alleen in aanmerking tooneelwerken
e) die nog in Been andere priiskampen werden bekroond ; h) die
in den loop van het tw-cejarig tijdvak werdcn geschreven, of die
altbans, v6Or tijdvak, noch door den druk, norh door de opvofring, openbaar werlen gemaakt.
3 0) KAREL BOURY-PRIJS.
De KARv,r, Bov-R-s--PRIJs, bedragenh, L000 fr. en gesticht ter
verspreiding van Vlaamsche liederen, \vordt on' de vier jaar
toegekend aan den toondichter van de beste onnitgege-ven
Vlaamsche school- of volksliederen (ten minste twee) waarvan
biizelf (l( teksten zal mogen kic-zen. V4-1- kan bovendien een tegemoetkoming verstrekt winden 0111 de bekroonde liederen te helpen uitgeven.
Het ioopende tijdyak zal op 31 December 1932 gesloten
w-orden.
liederen (tekst en muziek) (-Hellen door de belanghebbenden bij den Bestendigen Secretaris dcr Koninklijke Vlaanlsche
AcadL-mie, Koningstraat, IS, Gent, uiterlijk op io December 1932
ingezonden te \vorden, met volgende vermelding op het adres
VOOR DEN KAIo BOURY

(S.

nitgaven der Academie zijn te verkrijgen :
SIFFER, Sint Baafsplein, en VAN RvssF:LBERGI-m,
GENT :
Koster,
Jacqm.ainlaan, 127.
BRUSSEL : STANDAARD-130EKHANDEL,
ANTWERPEN : Di NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL, SintJacobsmarkt,
— STANDAAR D BOEKHANDEL, Korte
Nienwstr., 41.

KON. VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE

VERSLAGEN EN
MEDEDEEL1NGEN
JULI

1932

N. V. v71-1 VANDERPOCRTEN & C o, POLLEPELSIRAAT,18,GFNT

1932

MAANDSCHRIFT

INHOUD.
Juli.
I°

V er gadering van 20 Juli 1932

2° De Kiristgeschiedenis in het Onderwijs, door Prof. Dr.
VAN PUYVELDE
30

427

LEo
433

Hel Keurboek von Antwerpen en het probleem der Stadskeitro.t, door FLORIS PRTINIS
445

4" Guido Gezelle i r Vertcling. Proeve vt.n Bibliographic,
door PROSPER ARENTS
465

Vergadering van 20 Juli 1932.
Zijn aanwezig : de heeren Prof. J. SALSMANS S. J.,
bestuurder, HERMAN TEIRLINCK, onderbestuurder en Dr.
L. GOEMANS, bestendig secretaris ;
de heeren Dr. Is. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, Prof. Dr.
J. MANSION, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof.
Dr. L. SCHARPI, Prof. Dr. J. VERcouLLIE, Dr. LEONARD
WILLEMS, Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE, J. JACOBS, Prof.
Dr. M. SABBE, Dr. J. MuLs, Prof. Dr. P. BELLEFROID, Prof.
Dr. J. VAN MIERLO S. J. en Dr. J. CUVELIER, werkende leden ;
de heeren F. TIMMERMANS, Dr. FL. PRIMS, JORIS EECKHOUT, EM. DE Bom, en LODE BAEKELMANS, briefwisselende
leden.
Lieten zich verontschuldigen : de heeren Dr. L. SIMONS,
Prof. Dr. FRANS DAELS, werkende leden ;
de heeren Prof. Dr. VAN DE WI JER en Dr. CORNETTS,
briefwisselende leden.
*

*

*

De Bestendige Secretaris leest het verslag van de Junivergadering ; het wordt goedgekeurd.
*

*

*

AANGEBODEN BOEKEN.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over
van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Archives genarales du Royaume. - Inventaires des Archives de la Belgique, publies par ordre du Gouvernement sous la direction de JosEru

Archiviste general du Royaume.
Id. — Travaux du Cours pratique d' Archivg conomie donne pendant
les amities 1923-1931,, par josup ti euvELIER, Archiviste general du Royaume.

CUVELIER,
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Verslag over de stadsbibliotheek (Boekerij — Aanverwante verzamelingen), door H. DIERICKX, Archivaris-Bibliothecaris.
Door de schrijvers

Jozef Horemans, Een Waarnemer van naoorlogsche zcden, door Dr. ROB.
ROEMANS.

De Sterren. — De Zon.

Vulkanen en Geisers. — De Vier Jaargetijden,

door Dr. F. BERTYN (Op de Beek's Wetenschappelijke Reeks I).

De Gletschers. - Bergen en Bergkunde.

Lucht en Dampkring, door

Dr. F. BERTYN (Op de Beck's Wetenschappelijke Reeks V).
Door Dr. F. BERTYN

De Telefoon. — Katoen. Geschiedenis van de Tijdbepaling. Bliksem
en Donder, door ARMAND VAN VEERDEGEM, e. a. (Op de Beek's Wetenschappelijke Reeks III).

AANGEKOCHTE BOEKEN.
Brood- en gebakvormen en hunne beteekenis in de folklore, door J. H.
NANNING,

Parodieen in de Nederlandsche Taal, door P. H. SCHRODER.
Vlaanderen door de Eeuwen keen. Afl. 14-15-16-17.
De Antwerpsche Konstkamers ». — Inventarissen en kunstverzamelingen
to Antwerpen in de 16 e en 17 e eeuwen, door J. DENuct,.
Querido's Initialenregister op sociaal, econoniisch en politiek gebied,
samengesteld door I. G. REUSING.
Handboek der poettek, door P. N. DEZAIRE.

MEDEDEELINGEN
van den Bestendigen Secretaris.
I0

Lidmaatschap der Academie. — Bij brieve van

14 Juli 1932, laat de heer Minister van Kunsten en Wetenschappen aan de Academie de afschriften geworden van het
Koninklijk Besluit in dato 1 Juli 1932 houdende goedkeuring
van de verkiezingen van den heer LODE BAEKELMANS, tot
briefwisselend lid en den heer PIETER CoRNELis BouTENs,
tot buitenlandsch eerelid door de K. V. Academie gedaan
in de zitting van 15 Juni 1932.
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2° Zitpenningen en verblijfkosten der Academieleden. — Respect. bij Koninklijke Besluiten van 23 Juni en
4 Juli 1932, en luidens par. 6 van art. 3 van de wet van 23
Maart 1932, wordt het bedrag der verblijfkosten, van 1 Juli
1932 af, met 15
verminderd, en dat der zitpenningen, van
I April 1932 af, met io (,)/(). De rekening der leden zal naar die
bepaalde verordeningen geregeld worden.

30 Te Deum op 21 Juli 1932. — Bij brieven van resp.
12 en 13 noodigen de heeren Gouverneurs der Provincien Oost-Vlaanderen en Brabant, de leden der Koninklijke Vlaamsche Academie nit, het Te Deum bij te wonen, op
21 Juli te Gent en te Brussel.
De plechtigheid werd bijgewoond, te Gent, door de heeren
Prof. SALmANs, bestuurder, L. WILLEMS en J. EECKHOUT,
leden ; te Brussel, door de heeren J. CUVELIER, FR. LATEUR
en L. VAN PUYVELDE.
De Bestendige Secretaris had zich laten verontschuldigen.

MEDEDEELINGEN NAMENS DE COMMISSIES.
10 Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bioen Bibliographie. — Bij afwezigheid van Prof. Dr. J. MANSION, secretaris, legt Prof. Dr. J. VAN MIERLO, verslag ter
tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig : de heeren Dr. J. CuvELIER, voorzitter,
Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, ondervoorzitter, Dr. Is. MinLINCK, Mr. LEONARD WILLEMS, Dr. L. GOEMANS, Prof. Dr. M.
SABBE, Prof. Dr. J. VAN MIERLo en Dr. FL. PRIMS, leden, en
Prof. Dr. SCHARPE, hospiteerend lid.
De heer Bestendige Secretaris deelt een brief mee van
Dr. ROEMANS, waarin deze het voorstel doet, de wetenschap-
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pelijke bibliographie op te maken van Prof. Dr. SABRE'S
werken, ter gelegenheid van de aanstaande viering van onzen
geachten collega bij zijn 60e verjaring. De commissie gaat
hierop in, en zal voorstellen deze bibliographie in de Verslagen
op te nemen, onder de gewone voorwaarden, dat ze voorafgaandelijk door twee leden der Commissie worde goedgekeurd.
Verslag wordt uitgebracht door Dr. FL. PRIMS en door
Dr. J. CUVELIER over het werk Witustwezelsche Dorbskeuren
door K. PESTERS ter opneming in de Verslagen der Academie
aangeboden. Daar beide verslagen gunstig zijn, zal de Commissie voorstellen het werk te laten verschijnen, op voorwaarde dat Schr. rekening houde met de opmerkingen der
verslaggevers.
Aan de dagorde staat :
Het Keurboek van de Stad Antwerpen (Xiiie-Xie eettw).
— Lezing door den heer Dr. FLORIS PRIMS.
Dr. FL. PRIMS bestudeert het keurboek der stad Antwerpen ;
hij behandelt opvolgenlijk wat een keurboek is, hoe zulke keurboeken zijn ontstaan, waaruit de wanorde die er meermaals
in heerscht moet verklaard worden ; waarin zij verschillen van
dorpskeuren ; hoe oorspronkelijk de logische volgorde mag zijn
geweest ; ter bevestiging van zijn hypothese over het ontstaan
dier wanorde, ontleedt hij in 't bijzonder de keure der gewelddaden.
De voorzitter wenscht spreker geluk met zijn belangrijke
bijdrage die van meer dan zuiver lokaal belang blijkt te zijn
voor de algemeene studie van keurboeken, en stelt voor dat de
lezing in de Versla gen en Mededeelingen zou opgenomen worden.

2 0 Bestendige commissie voor Onderwijs, in en
door het Nederlandsch. — De heer OMER WATTEZ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden.
Waren aanwezig : de heeren Prof. Dr. J. VERCOULLIE,
voorzitter, Prof. Dr. M. SABBE, ondervoorzitter, Dr. L.
GOEMANS, J. JACOBS, Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE,
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Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE en Prof. Dr.
en 0. WATTEZ, lid-secretaris.

L SCHARPÈ, leden,

Aan de dagorde staat
De Kunstgeschiedenis in het ondei'wiis.

Lezing door

den heer Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE.
Prof. LEo VAN PUYVELDE wijst erop dat de studie van de
kunst in de laatste dertig jaar definitief ingang gevonden heeft
in het onderwijs. De kunstgeschiedenis is als nieuwe wetenschap
aangenomen aan de universiteiten : zij heeft haar eigen doel en
haar eigen methode. In het lager onderwijs heeft men het leeren
aanvoelen van kunstwerken ingevoerd, maar wat er beter gedaan
wordt is het scheppend vermogen der kinderen te ontwikkelen.
In het hooger middelbaar onderwijs wordt kunststudie alleen
bij gelegenheid gegeven, in de teekenlessen en in de lessen over
geschiedenis en letterkunde. De heer LEO VAN PUYVELDE
pleit voor het invoeren van een beknopten leergang in de kunstgeschiedenis in de hoogere klassen van de humaniora : in dezen
leergang zou door specialisten, doctoren in de kunstgeschiedenis,
alleen gehandeld worden over de hoogtetijdvakken van de kunstgeschiedenis en dit steeds in verband met de geschiedenis en
de letterkunde : aldus zouden de leerlingen een geheel overzicht
krijgen van de beschavingsgeschiedenis.
Na de lezing van Dr. VAN PUYVELDE heeft een bespreking over het onder werp plaats waaraan de heeren SCHARPt,
GOEMAMS, VAN DE VELDE, SABBE, JACOBS en WATTEZ deelnemen.
De vooizitter, Prof. VERcouLLIE, stelt voor de lezing
van Dr. VAN PUYVELDE te laten opnemen in de Verslagen
en Mededeeltngen.
*

DAGORDE.
I() Commissie tot het voorstellen van Prijsvragen
voor 1935. — De Academie gaat over tot het benoemen
eener Commissie van vijf leden om de prijsvragen van het
jaar 1935 voor te stellen.
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Werden aangesteld de Bestuurder, de Onderbestuurder en
de Bestendige Secretaris met de heeren SABBE en SCHARPE.
Werden verder geassumeerd, opdat de vier universiteiten
zoowel als de vier Bestendige Commissies zouden vertegenwoordigd zijn : de heeren MANSION en VERCOULLIE.
De Commissie wordt verzocht na de algemeene zitting,
te vergaderen, daar versiag over de prijsvragen op 3 Augustus
a. s. moet uitgebracht worden.
2 0 Lezing door Dr. J. MuLs, werkend lid der Academie :
De portretkunst van Cornelis De Vos.— De Bestuurder wenscht
den spreker geluk met zijne belangrijke studie.

De Kunstgeschiedenis in het
Onderwijs
DOOR

Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Een dertigtal jaren geleden was het al een heel vraagstuk
te spreken van het invoeren van eenige kunstbeschouwen in het
onderwijs. In het versteende klassikaal philologisch onderwijs
was de plastische kunst, was de zwijgende schoonheid een buitenissigheid. Een van de eerste pleidooien voor kunstopleiding in
het onderwijs droeg een veelbeteekenden titel : « Un proscrit
de l'enseignement secondaire : l'Art » (Revue internationale de
l'Enseignement, 1904).
Sedertdien is men iets gaan begrijpen van de opvoedende
kracht van het onderwijs in de kunst. Maar men is op verre na
nog niet gekomen tot een logisch en praktisch inschakelen van
de kunstgeschiedenis in het onderwijs.
In de hoogescholen heeft de kunstgeschiedenis reeds een
plaats veroverd. De meeste groote universiteiten hebben ze op
het programma ingeschreven. Vele universiteiten bezitten al
stevig ingerichte kunstinstituten, waaraan verschillende professoren zijn gehecht en waar specialisten gevormd worden. Enkele
landen hebben reeds de kunstgeschiedenis als verplichtend vak
voorgeschreven voor sommige studien van algemeen vormenden
aard. Zoo heeft Belgie sedert 1929 de studie in de kunsthistorie
verplichtend gemaakt voor de candidaten in de Wijsbegeerte
en Letteren en voor de doctors in de Geschiedenis, en als f acultatief vak voorgeschreven voor de andere doctors in de Wijsbegeerte en Letteren.
De professoren in de kunstgeschiedenis hebben heel wat te
doen gehad met hun collega's om hun yak als evengerechtigd met
de andere te doen beschouwen. Ik weet bij ondervinding dat de
zwaarste tegenstand kwam van de zijde der professoren in de
geschiedenis en in de oude philologie, van hen die alleen zweren
bij het zwart op wit. Zij beweerden dat de studie in de kunstge-
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schiedenis niet op wetenschappelijke gronden berustte. Voor hen
gingen de kunstgeschiedkundigen hoofdzakelijk of op hun gevoel.
De ernstige beoefening van de kunstgeschiedenis door wetenschappelijk onderlegde vakgeleerden heeft aanleiding gegeven
tot wijziging van dit oordeel. De literaire beschouwingen der
kunsthistorici van de vorige geslachten zijn geweken voor archivalische en zuiver historische onderzoekingen, en ten slotte voor
een scherpe bestudeering van de ontwikkeling der kunstvormen.
De wetenschappelijke methode, hierbij toegepast, is dezelfde
als voor de geschiedenis van de politieke en economische feiten ,
en reeds staat een heel corpus wetenschappelijk vastgelegde
wetenswaardigheden gereed voor de hoogere vulgarisatie in het
middelbaar onderwijs.
Ook in het lager onderwijs dringt de kunstbeschouwing door.
De vooruitgang van de wetenschap der kinderpsychologie heeft
ertoe geleid de waarde te doen erkennen van de opvoedende
kracht van de kunst. Aanvankelijk wou men te veel. Men heeft
echter algauw ingezien dat men een verkeerden weg opging als
men voor de kinderen van het lager onderwijs hoogstaande kunstwerken wilde ontleden en verklaren. Daar zien de kinderen tegen
op als tegen een pyramide. Men heeft begrepen dat men zich erbij
moet bepalen de kinderen binnen te leiden in het aanschouwen
en aanvoelen van gemakkelijk te begrepen kunstwerken. Men
heeft ingezien dat het van nog meer belang is in de kinderen het
aangeboren vermogen tot eenvoudig plastisch uitbeelden van
hun visies te bevrijden en te ontwikkelen. Hierin is Duitschland
vele landen vooruit, met werken als die van Gustav Britsch,
Otto Wommelsdorff, Ernst Weber. Bij ons verdient het werk
van J. E. Verheyen alien lof.
Ook in het middelbaar onderwijs is de kunststudie binnengedrongen, zij het dan ook langs een achterpoortje. Zij wordt
er nog slechts bij gelegenheid gegeven. Men neemt reeds aan
dat het leeren vatten van den schoonen vorm en het naproeven
van de kunstemotie een vormende kracht en een blijvenden
invloed uitoefenen op de geesten en de harten van de jonge lieden.
De overtuiging is reeds gevestigd dat men daardoor de leerlingen
helpt in te gaan tegen de zelfzuchtige neigingen en het stoffelijk
genieten, eigen aan onzen tijd en dat men hen voorbereidt tot
het waardeeren van verheffende zielegeneugten. Het woord van
Keats : « a thing of beauty is a joy for ever » vervangt gunstig
de moderne lijfspreuk : « to make money ».
Met de praktische toepassing is men nog eenigszins in den
war. In Belgie is men nog aan het tasten. Op het staatsprogramma
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van het middelbaar onderwijs van den lageren graad heeft men
lessen over kunstgeschiedenis bijgeschreven (Ministerieel Besluit
van 15 April 1929). Deze lessen moeten gegeven worden in den
vorm van voordrachten. Men verbiedt den leeraar een wetenschappelijken cursus te geven in de kunstgeschiedenis en in de
oudheidkunde, en men geeft hem den raad meer te spreken als
kunstenaar dan als historicus.
Van denzelfden aard zijn de voorschriften voor onze lagere
normaalscholen. Kunstonderwijs is er ondergebracht onder de
« aanvullingsoefeningen », die geheel behooren tot het gelegenheidsonderwij s, waarin « gedurende een oogenblik » mag gehandeld worden over een bepaalde kwestie.
*

*

Vulgaritie-onderwijs in de kunst is hoofdzakelijk op zijn
plaats in het middelbaar onderwijs van den hoogeren graad, in
de humaniora. Men kan dit onderwijs in de kunst op twee manieren opvatten : als een onderwijs in het aanschouwen van kunst,
en als een onderwijs in de geschiedenis van de kunst. Naar onze
meening kan beiderlei onderwijs samengaan in een verplichtenden
cursus. Hoe wij dit opvatten zullen wij straks uiteenzetten. Laten
wij eerst nagaan wat reeds in deze richting gedaan wordt.
In het officieel middelbaar onderwijs van hoogeren graad
van ons land wordt, bij Ministerieel Besluit van 15 April 1929,
geeischt dat het kunstonderwijs, over het algemeen, gegeven
wordt in den vorm van voordrachten gevolgd door beknopte
nota's, tot verlichting van de taak van het geheugen. De leeraar
mag geen wetenschappelijken cursus in de kunstgeschiedenis en
de oudheidkunde geven : de aan de kunstgeschiedenis gewij de
tijd is daartoe te beperkt en te kostbaar. Hier weer wordt van
den leeraar geeischt dat hij meer zou spreken als kunstenaar
dan als historicus. En wat verwacht men niet al van dezen leeraar !
« Hij late de bestanddeelen van het kunstwerk zien en voelen,
de gedachte, de plastiek, de techniek, en brenge vooral die elementen naar voren, waaruit het zijn waarde put en die er de eigenaardigheid en de schoonheid van uitmaken ».
Dit is de toepassing van de heerlijke princiepen, die vooruitgezet worden in een rondschrijven van den minister omtrent
het onderwijs in de talen, uit hetzelfde jaar, en waarin gezeid
wordt : « Men moet een behoorlijk plaats verleenen aan de kunstontwikkeling in al de klassen der atheneums. De humaniorastudien kunnen hun tending niet volledig verrichten, wanneer zij
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ook niet de ontwikkeling van den kunstzin bevorderen... Bij het
verlaten van zijn klassen, moet de jongeling in staat zijn een
kunstwerk te begrijpen en te waardeeren en binnen te dringen
in de gedachten, die het in het leven riep ». De minister neemt
aan dat ook de taalleeraar zich zou inlaten met het kunstonderwijs. Maar dan slechts binnen wijselijk omschreven grenzen.
« Het nieuwe onderwijs mag niet geschieden ten nadeele van het
literair onderwijs, waarvan het voordeel, tegelijk esthetisch,
moreel en intellectueel, van meer algemeenen aard en meer
rechtstreeksch is. »
Het vrij onderwijs, dat zich met meer lenigheid ontwikkelt,
is hierin het officieel onderwijs vooruit. Ik ken uitstekend opgestelde programma's van kunstopvoeding in onze colleges gegeven.
Maar in het vrij als in het officieel onderwijs gebeurt de
kunstopvoeding nog slechts bij gelegenheid.
Zulk gelegenheidsonderwijs, hoe het ook gegeven wordt,
kan steeds een opluchting zijn, een verpoozing in het klassikaal
onderwijs. Elke aanraking met het schoone, wanneer het niet verduisterd wordt door de « verklaring », wekt zonneschijn in de
ziel van de jonge lieden. Van de kunstzinnigheid van den leeraar,
van zijn vaardigheid om zijn gedachten en gevoelens mee te
deelen, hangt hier alles af.
Het plan van zulk een gelegenheidsonderwijs werd als volgt
opgesteld door de officieele conferenties der leeraars : vO6r een
reproductie van een kunstwerk helpt men de leerlingen de hoofdzakelijke bedoeling van den kunstenaar ontdekken ; daarna doet
men de leerlingen hun indrukken meedeelen ; ten slotte leest de
leeraar een beoordeeling van een goed criticus, en bespreekt deze
beoordeeling. Het gevaar is niet denkbeeldig dat dit onderwijs
al te schoolsch en derhalve al te dor wordt. 1k vrees eveneens
dat de leeraar niet steeds bekwaam is om te geven wat van hem
verwacht wordt. Men eischt van hem, dat hij meer zou spreken
als kunstenaar dan als historicus. Ik wil wel met den minister
aannemen dat de teekenleeraars in de koninklijke atheneums,
aan wie het geven van de speciale lessen in de kunstgeschiedenis
wordt toevertrouwd, alle kunstenaars zijn. Daarom kunnen zij
nog niet over kunst spreken zooals de minister het wenscht. Wij
hebben het programma nagegaan van het examen, dat geeischt
wordt van deze teekenleeraars. Omtrent de kunstgeschiedenis
vermeldt het : « Begrippen over kunstgeschiedenis en over de
stijlen. Algemeene evolutie der kunst in Belgie. Duur der proef :
twee uren. Twee vragen, te kiezen tusschen Brie vragen. » En
daarmee worden deze examinandi vaardig geacht om inzicht
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te geven in de meest ingewikkelde voortbrengselen van den
menschelijken geest...
Zoo is het in Belgie. Het is niet veel beter in Duitschland,
waar kunstontleding reeds tang op het programma van het middelbaar onderwijs staat, noch in Frankrijk, waar ze sedert 1925
ingeschreven is op het programma der Lyceums, noch in Italie,
waar de kunstopleiding reeds in 1923 verplichtend gemaakt werd
in het middelbaar onderwijs.
Men zal derhalve begrijpen dat vakmenschen, dat kunstgeleerden liever het onderwijs in de kunst niet zien invoeren in het
lager en middelbaar onderwijs. In 1931, in een mededeeling op
het Eerste internationaal Congres voor het vrij middelbaar onderwijs, heeft Louis Gillet den spot gedreven met den lust om allerlei
kunst aan jonge geesten te willen overbrengen : men dringt niet
zoo gemakkelijk in de kunst van een Greco en een Rubens binnen
en hij aarzelt niet te zeggen : « Et voila pourquoi j e ne tiens pas
a voir vulgariser et fatalement deteriorer les chosen qui touchent
A la beaute » (I).
Het is waar dat een zekere rijpheid van de ziel noodig is
om velerlei kunst te kunnen doorschouwen, en dat een bepaalde
graad van geestesontwikkeling vereischt is om tal van kunstverschijnselen grondig te begrijpen. Ik zal mij echter daardoor
niet laten verleiden tot het besluit dat kunstonderwijs in de
middelbare scholen geen zin heeft. Begrijpen jonge geesten door
en door Horatius ? Vatten zij het wezenlijke in La Fontaine's
fabelen ? Heel wat klassieke schrijvers kan men eerst op rijpen
leeftijd genieten. Wie zal beweren dat de jonge lieden niet een
zeker voordeel halen uit het bestudeeren van deze schrijvers ?
Het is al veel als de leerlingen een deel van de schoonheidsaandoening ondergaan, die uitgaat van hoogstaande kunstwerken.
Daartoe is niet noodig dat zij al de grootheid en de diepte van
deze werken doorpeilen. Het is stellig dat men het tragische van
Michel Angelo niet kan begrijpen, vooraleer men zelf veel geleden
heeft door het verlies van levensillusies. Een jonge ziel kan echter
het heldhaftige van Michel Angelo vatten en eveneens het krachtdadige van zijn kunstvormen. De jeugd zal niet veel begrij pen
van de levenskracht, die pulseert door Rubens' gestalten. Zij
zal toch meevoelen met zijn lyrisme, zelfs wanneer zij zijn kunstvormen niet grondig kan ontleden.
(1) Compte-Rendu du Premier Congres international de l'Ensezgnement
secondaire libre. Problêmes d'Educatlon, DOornijk, CASTERMAN, I93I, t.

p. 155.
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Nogmaals : Op de personaliteit van den leeraar en zijn methode komt het aan. Ik griezel ervoor een kunstwerk te zien bepampelen, de fijne draden van zijn artistiek weefsel botweg te zien
uiteenrafelen door onbeholpen handen. Maar het doet mij weldadig aan, wanneer ik merk hoe kunstgevoelige kenners, zonder
al te veel woorden, jonge lieden helpen de kunstwerken te benaderen. En ik meen dat men niet moet aarzelen naast Homeros ook
Phidias te doen waardeeren, te spreken van de romaansche
en gothische kathedralen evenals van de heldhaftige kruistochten,
te spreken over Rubens als men handelt over Vondel, Versailles
te laten bewonderen als men Corneille laat bewonderen.
Wij moeten rekening houden met de onmerkbare zielktindige
factors en vooral met het intuitievermogen van de jeugd. Zoodra
het contact inzet tusschen de ziel van den kunstenaar en deze
van de leerlingen, is het pleit haast gewonnen. Dit contact kan
zeer spontaan gebeuren. Zeer dikwijls ontstaat de plotselinge
aandoening onmiddellijk. Wij weten het alien bij ondervinding
hoe wij, in onze jeugd, « koud , werden bij het binnentreden van
een kathedraal, het lezen van een gedicht, het hooren van een
muziekstuk, het zien van een schilderij.
Het voornaamste wat de leeraar in kunstonderwijs moet
bereiken is : de aansluiting tusschen de zielen van den kunstenaar
en van de leerlingen in te schakelen, en vast te houden.
Al te uitvoerige analyse kan hier alleen schadelijk werken.
Ik heb, voor de gelegenheid, nogmaals een aantal gepubliceerde
modellessen in dezen aard nagelezen. Zij zijn eerder potsierlijk.
Schoolsche indeeling, regelmatige uiteenrafeling, uitstalling van
details, uiteenzetting van onware gevoelens. En nets om het
subtiele schoonheidsgevoel op te wekken. Het is er nog steeds,
het heele stel van dorre ontleding, dat ons destijds het bestudeeren
van de schoonste literatuur maakte tot doodsche verveling.
Te verre gaande ontleding verlamt de eigen receptiviteit
van den leerling. De leeraar moet er vooral voor zorgen dat deze
activiteit van den leerling volgehouden wordt. Zijn verklaring
moet derhalve een goed aangepaste voorbereiding zijn voor het
aanvoelen van het kunstwerk en een korte logische bespreking
van de kunstvormen van het werk, die de aanvoeling mogelijk
maken. Ik vraag allerminst een lyrische ontboezeming : waarschijnlijk zou zij niet in samenklank zijn met de stemming van
de leerlingen, en bovendien moet men juist vermij den dat de
kunstindruk van de leerlingen al te onduidelijk en al te sentimenteel zou blijven. Het gevoelige zal een kunstminnende leeraar
wel in zijn woorden leggen. De verklaring van den leeraar moet,
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naar mijn meening, hoofdzakelijk ingaan op het intellectueel
bestanddeel van het kunstwerk : het zoeken van de kunstmiddelen
die de kunstenaar, instinctief of met overleg, gebruikt heeft om
kunstaandoening over te brengen. Dit kan verklaard worden,
en zoo zal de leerling zich rekenschap geven van het waarom
van vele vormen, die hij eerst eenvoudig aangevoeld heeft. Hij
zal gelukkig zijn te vernemen waarom hij ontroerd is. Maar nogmaals, deze verklaring mag niet verdorren tot veelweterij en
evenmin mag zij overslaan tot los gebabbel. De esthetische verklaring geven van een kunstwerk is zeer moeilijk, en men moet
veel met kunst in aanraking zijn geweest, veel kunst hebben
bestudeerd, om er toe te kunnen overgaan.
Daarom kan men alleen heil van dit onderwijs verwachten,
wanneer het gegeven wordt door leeraars, die in de eerste plaats
kunstkenners zijn, en in de tweede plaats genoegzaam zeggingsvermogen bezitten om hun gevoelens rechtstreeks mee te deelen.
Ik zou er den weisch willen bijvoegen dat deze leeraars eveneens
specialisten zouden wezen, voor hun vak opgeleid aan de hoogeschool. Aan elk gesticht voor middelbaar onderwijs van
hoogeren graad zou zulk een specialist moeten gehecht zij n.
*
* *

En om tot blijvende uitslagen te geraken mag het kunstonderwijs, althans in de humaniora, niet langer gelegenheidsonderwij s blij yen.
Dit gelegenheidsonderwijs in de kunst verstaat men als
volgt. Ofwel dient het als illustratie bij het onderwijs in de geschiedenis, in de mine en de moderne literatuur, ofwel geschiedt het
bij poozen, in het voorbijgaan, bij andere gelegenheden.
Wanneer men over kunst spreekt in de geschiedenis- of
literatuurlessen, vertoont men afbeeldingen van gebouwen,
beeldhouwwerken, schilderijen, en men laat ze dienen als aanschouwingsmateriaal bij geschiedenis of letterkunde. Wel ontleedt men een poosje het kunstwerk, maar men gebruikt werkelijk
de afbeeldingen om het onderwezene beter begrijpelijk te maken.
Een goed leeraar maakt daarbij gevatte opmerkingen omtrent
de affiniteit tusschen de kunstvoorwerpen aan de eene zij de,
en aan de andere zij de : de voorvallen uit de geschiedenis, de
moreele of economische tijdsverschijnselen, den inhoud en den
stijl van de geschriften.
Somtijds gebeurt het kunstonderwijs « bij gelegenheid » in
een voordracht met lichtbeelden, bij het bezichtigen van platen,
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bij het bezoeken van museums of monumenten, bij de teekenlessen.
Dit toevallig onderwijs is wel aangenaam voor de leerlingen.
Het is een verademing. Het is, in de gesloten klasse, een open
venster op buiten. Het is, in het done programma, een oasis
in de -vvoestenij. En daarvandaan zijn bijval. Er blijft wel een
en ander van over. Een beter inzicht in het verleden. Een vaag
begrip van de samenhoorigheid van velerlei verschijnsels in de
geschiedenis. En, bij de aanraking van de kunstvoorwerpen zelf,
een zekere neiging naar schoonheidsvormen, een verlangen naar
het droomland der kunst, een veredelen van den smaak.
Maar dit gelegenheidsonderwijs is toevallig, en geschiedt
derhalve zonder richting. Een krachtige vorming van geest en
hart kan van het kunstbeschouwen alleen uitgaan, wanneer deze
lessen stelselmatig gegeven worden door goed voorbereide leerkrachten. Daarom vragen wij dat men op het programma van
het middelbaar onderwijs van hoogeren graad een leergang zou
bijschrijven, waarin men zich zou inlaten met het verklaren
van kunstvoorwerpen, het ontwikkelen van het kunstinzicht,
het leeren doordringen in het kunstgehalte van kunstwerken.
*

*

*

Wij zouden echter een stap verder willen gaan en den wensch
uitdrukken dat de kunstgeschiedenis als zoodanig voor goed
ingang zou vinden in het middelbaar onderwijs van hoogeren
graad. Kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing kunnen samengaan in een leergang.
Laten wij vooraf een opwerping van praktischen aard uit
den weg ruimen. Moest zij blijven gelden, dan is alle verder betoog
overbodig. .Men zal beweren : het is onmogelijk de kunstgeschiedenis bepaald bij te schrijven in het programma van dit onderwijs ; dit programma is reeds al te zeer overladen. Ons antwoord
is eenvoudig. Laten wij het dan verlichten, laten wij het vooral
aantrekkelijker maken. In de humaniora-studien moet het minder
gaan om de hoeveelheid, meer om het gehalte van hetgeen onderwezen wordt. Wil men verrnij den het programma te overladen,
dan moet men het niet doen door nieuwe vakken, die zich opdringen, te weren.Men zou beter doen na te gaan of geen ballast overboord kan. Wat als ballast gelden mag, is een andere kwestie,
waarop wij bier niet moeten ingaan.
Wij pleiten dus voor een beknopt onderwijs in de kunstgeschiedenis in het middelbaar onderwijs van hoogeren graad.
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En wel als een afzonderlijk yak. Geen liefhebber. Ook geen kunstgeschiedenis in voetnota's. Maar zuivere kunstgeschiedenis, in
haar hoofdlij nen.
Laten wij daarbij wel vastzetten wat wij door kunstgeschiedenis begrijpen. Niet hetgeen zij al te lang was en wat zij zelfs
bij sommige hoogleeraren nog steeds is : een dorre opsomming,
een koude klasseering, een in elkaar schuiven van verschijnselen
zonder genoegzame aanduiding van het verband van oorzaken en
gevolgen. De kunstgeschiedenis, die gegroeid is tot een zelfstandige wetenschap, met eigen Joel en eigen methode, berust op het
ontleden en verklaren van de ontwikkeling der vormspraak, en
op het naspeuren van de ontwikkeling van het menschelijk
denken en voelen zooals dit zich heeft uitgesproken in zichtbare vormen. Wij verlangen niet dat, in den loop van de humaniora, geheel de kunstgeschiedenis stelselmatig in oogenschouw
zou genomen worden. Maar wel dat men de tijdvakken van
hooge kunstopleving zou behandelen, dat men de leerlingen zou
leiden op de hoogvlakten waar het goed is te verwijlen.
Wanneer men kunstgeschiedenis aldus opvat, kan men best
het in groote lijnen opgeven van de ontwikkeling der kunstfeiten
laten samen gaan met het esthetisch ontleden en beoordeelen
van de voornaamste kunstwerken der verscheidene tijdvakken.
Men kan dan deze kunstwerken voor zich laten spreken en ze
beschouwen als de uitingen van de ziel van een groot en gevoelig
mensch. Men kan ze eveneens onderzoeken als de uitdrukking
van den tijdgeest en ze in verband brengen met de geschiedenis
en de letterkunde
Aldus opgevat kan van de kunstgeschiedenis een sterk vormende kracht uitgaan.
Evenals de geschiedenis van de letterkunde maakt zij een
deel uit van de beschavingsgeschiedenis, en, als men dit beter gaat
inzien, zal het niet lang meer duren of men verleent haar een deel
van de al te ruime plaats, die de geschiedenis der politieke feiten
heeft ingenomen.
Het vatten van de stijlvormen in de beeldende kunst, in
verband met de geschiedkundige feiten en met den stijl der literatuur, zal een scherper en vollediger beeld verwekken van de
beschaving van een tijdvak. Het deinen en golven van Vondel's
gedichten zal men beter vatten als men den stijl en het rhythme
van Rubens ermee in verband brengt. Het evenwichtige van
Racine zal men versterkt terugvinden in den stijl van Poussin.
En de werken van Phidias en Praxiteles zullen helpen Homeros'
helden te begrijpen.
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Ten slotte, kan de studie van de kunstgeschiedenis krachtig
meehelpen tot het hoofddoel van het klassieke onderwijs : het
lenig en vaardig maken van de jonge geesten. Groote geesten
hebben zich krachtig uitgesproken niet alleen in woordvorm,
maar ook in plastischen vorm. Men kan in de beeldende kunsten
lezen als in een boek, en de ontleding van een gothische kathedraal
vereischt evenveel logische redeneering als het ontleden van een
Pro

Milone.
*

*

*

Op een punt moet nog de aandacht gevestigd worden : wie
zal de vulgarisatie van de kunstgeschiedenis op zich nemen in
het middelbaar onderwijs van hoogeren graad ?
Aileen specialisten, die kunstgeschiedenis gestudeerd hebben
aan de universiteit.
De jonge wetenschap van de kunsthistorie is eindelijk mondig
geworden. Zij is niet langer overgeleverd aan de fantasie van
liefhebbers, aan de woordenkramerij van oppervlakkige beoordeelaars. Bij haar bestudeerders vereischt men, met de kunstgevoeligheid, ook de wetenschappelijke objectiviteit en de toepassing van de historische kritiek.
In sommige landen, waar reeds een overzicht van de kunstgeschiedenis op het middelbaar programma is ingeschreven,
heeft men het geven van dit overzicht toevertrouwd aan den
leeraar in teekenen. Dit gebeurt o. m. in Belgie. Het onderwijs
in de kunstgeschiedenis, in de geschiedenis van een onder de
hoogste cultuurverschijnselen, wordt overgelaten aan leeraars,
slechts voorzien met een diploma voor de teekenkunde. I Jverige
leeraars in de geschiedenis en in de literatuur voegen bovendien,
bij gelegenheid, een brokje kunstgeschiedenis bij hun onderwijs
in. Bij de lessen in teekenkunde is het onderwijs in de kunstgeschiedenis een toemaatje ; bij den leergang in de geschiedenis
en in de literatuur is kunstgeschiedenis een smokkelwaar.
Bij zulk een stelsel wordt de kunstgeschiedenis aan de
leerlingen voorgesteld als een verachtelijke asschepoetster. Bij
zulk een stelsel worden aan de leerlingen — het kan niet anders
— tal van verkeerde begrippen meegedeeld. Aileen een hoogergeschoold specialist mag Latijn, Grieksch, moderne talen, wiskunde onderwijzen. Aileen een specialist zou mogen kunstgeschiedenis doceeren. Voor het onderwijs in de kunstgeschiedenis worden
aan de universiteiten sedert jaar en dag leeraars voorbereid.
Het wordt tijd dat men aan hen, die zich toeleggen op de studie
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van de kunstgeschiedenis en hun doctorstitel in dit vak behalen,
de plaats voorbehoudt van leeraar in de kunstgeschiedenis in
de humaniora. Zij alleen zijn eenigszins voorbereid om de kunstvormen uit te leggen, om ze onderling te vergelijken, om ze in
verband te brengen met den tijd en de omgeving, om ze esthetisch
te beoordeelen, om de ontwikkeling van den stijl uiteen te zetten,
en ook om den inhoud der kunstvoorwerpen aan menschelijke
waarde te verklaren. Zij zijn voorbereid om, bij middel van de
kunstgeschiedenis en de kunstbeschouwing, de zielen van de
leerlingen wijzer te maken, maar ook gelukkiger.
*

*

*

Wij wenschen niet beter dan dat dit betoog aanleiding zou
geven tot bespreking, ook buiten dezen kring om. Allerminst
zouden wij ons tevreden houden met een oppervlakkige goedgezindheid, die eigenlijk niets antlers zou beteekenen dan een
vriendelij ke of wij zing.

Het Keurboek van Antwerpen en het
problem der Stadskeuren
DOOR

FLORIS PRIMS,
brief wisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Al onze middeleeuwsche Gemeenten hebben hun Keure,
hun Keurboek gehad.
Ettelijke daarvan zijn ons bewaard.
Een klein getal dezer werd uitgegeven.
Een enkele, — de keure van Hazebroek, werd in al hare
bijzonderheden ingestudeerd. E. Gailliard wijdde aan de keure
van Hazebroek niet min dan vijf dikke boekdeelen, — uitgegeven door onze Academie.
De historische vraagstukken door deze keuren gesteld werden
echter slechts tenauwernood aangeraakt.
Als bijdrage tot de historische kennis van deze keurboekenlitteratuur wenschen we hier het keurboek van Antwerpen nader
te doen kennen en daarbij ook de vraagstukken van algemeenen
aard, die door dit document worden naar voren gebracht, in
beschouwing te nemen.
Het Antwerpsch keurboek is geen onbekend document. Het
werd driemaal in zijn geheel uitgegeven : eerst door Mertens en
Torfs in hun Geschiedenis ran Antwerpen, II, blz. 447-501 (1846),
dan door de Vlaamsche Bibliophielen, en wel bepaaldelijk, meenen
we, door Serrure (2 e serie, nummer 2, verschenen in 1852), en
eindelijk door de Longe, in het Recueil des anciennes coutumes de
la Belgique, couturnes de la vale d' Anvers, t. I. (187o).
De eerste uitgave was van enkele nota's voorzien ; de tweede
heeft nota's noch inleiding ; de inhoudstafel die in het oorspronkelijk handschrift voorkomt werd afgedrukt maar niet gepubliceerd, waarom zouden we niet kunnen zeggen ; de uitgave eindelijk van de Longe werd voorzien van een Fransche vertaling
geleverd door Karel Stallaert.
De beste dezer Brie tekstuitgaven is de eerste ; deze komt
het oorspronkelijke het dichst nabij. Maar ook aan deze is te
verwijten dat ze onvoldoende aangeeft welk de onderscheiden
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handers zijn die het handschrift der keure hebben tot stand geb racht.
Er is dus nog altijd,
voor wie het Antwerpsche keurboek
ernstig instudeeren wil,
naar het oorspronkelijk document
zelf terug te gaan.
Dit document is bewaard op het Antwerpsche stadsarchief
in de kast der privilegieboeken. Er is geen tweede exemplaar
van bekend. Het is van in de XVIe eeuw vermeld als het Ceurboeck metten doppen » (secretaris Hendrik de Moy). Dezen naam
dankt het aan de koperen doppen die de inbinder er heeft op
aangebracht.
Gansch het boek is op perkament. Er is onmiddellijk een eerste
hand te herkennen die van het begin tot het einde van het boek,
in ongemeen groote karakters, den grondtekst heeft aangebracht.
Dit schrift is, — te oordeelen naar de nog vele ineenloopende
letters, — uit het begin der XIV e eeuw. Maar de schrijver heeft
ruimte gelaten tusschen de onderscheiden artikelen, zooals we
verder in bijzonderheden zullen noteeren, en van deze ruimte
is latertijd gebruik gemaakt om allerlei audere artikelen in te
lasschen. Latertijd ook zijn de artikelen genummerd geworden,
— in de XVe eeuw denkelijk, welke nummering het brengt
tot 199 + 18.
Dit mope volstaan ter inleiding. Dadelijk rijzen er nu algemeene vraagstukken op, en het is aan deze dat we vooral onze
aandacht willen wij den.

I.
WAT IS EEN « KEURBOEK ?
Ons « Ceurboeck metten doppen » draagt voor opschrift :
« Dit syn de coren van der stat van Antwerpen. »
Wat wilde men met « ceurboeck », met « coren » beduiden ?
Men kan bij Verwijs en Verdam, op het woord core, nagaan
hoe de beteekenis van dit woord zich heeft ontwikkeld, en veelvuldig is geworden. Waar we het woord keure gebruikt weten in
den zin van charter of privilegiebrief, dient er gewaarschuwd dat
ons keurboek, of onze coren, geen verzameling is van charters,
geen privilegieboek waarin de onderscheiden charters der stad
zouden gecopieerd zijn. Zulke boeken hebben te Antwerpen altijd
privilegieboeken, volumina privilegiorum, geheeten, nooit keurenboek of keurboek.
Er zijn echter twee oudere beteekenissen die onze aandacht
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inroepen. Een core is een publiekrechterlijke schikking ; een core
is ook de boete die op zulk een schikking voorzien is, de straf die
stond op de « verbreking », de « breuke ». Men spreekt dan ook
van « keuren en breuken ».
Een keurboek is dan de verzameling van deze schikkingen
met hun breuken.
We wenschen echter nog nader op het woord keure in te gaan.
In oudere Latijnsche teksten is keure in de voorhanden
beteekenis door electio weergegeven. Aldus klinkt het in den
aanhef der Zeeuwsche keure die naar R. Fruin van rond 1257
zou dagteekenen :
« ut hanc legem, sive instituta, sive choram sibi eligerent» (1)
En in de Friesche zeventien keuren, die naar F. Buitenrust
Hettema, te dateeren zijn van 1038 (2), luidt het tot slot :
« Haec sunt 17 petitiones sive electiones... »
Die Latijnsche vertaling electio brengt ons Licht bij.
Het woord keure-electio schijnt ons naar een tijdperk te
verwijzen waarin de politieverordening nog gekozen werd, te
weten door de belanghebbenden der plaats. En dit voert ons naar
het vraagstuk van den oorsprong van ons keurboek, — en van
andere keurboeken welk vraagstuk we dienen op te lossen
om ons rekenschap te geven van de volgorde, — of juister van.
de wanorde — die er, wat het onderwerp der opvolgentlijke artikelen betreft, in die keurboeken is op te merken.
IT.
DE OORSPRONG VAN HET KEURBOEK.
Er is nog weinig studie geleverd op het algemeene vraagstuk
van den oorsprong der keurboeken. In de Xi X e eeuw zijn er
tal van stedelijke keurboeken bekend gemaakt en men heeft
meer dan een weerga van onze Brabantsche en Vlaamsche stedelijke keurboeken aangetroffen zoowel in Frankrijk en in Duitschland als in Noord-Nederland. Maar meestal hield men het bij
tekst-overdruk en commenteering.
(1) Dateering volgens R. FRUIN, in Rechtshistortsche Opstellen, aangeboden aan S. J . FOCKEMA ANDREIE. Wij bedienden ons van de tekstuitgave van Prof. Dr. VAN DER IlEvDEN (Nijmegen, 1928).
(2) Rechtsgeleerd Magazijn, 1892, blz. 341).
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Herhaaldelijk bedroog men zich daarbij omtrent het eigen
karakter der keuren, en stelde men ze op denzelfden voet als
privaat-rechtelijke costuymen. Aldus heeft het Recueil des
anciennes coutumes de la Belgique ettelijke keuren opgenomen
onder het privaatrecht, niettegenstaande men bij den aanvang
onderscheid tusschen costuynien en keuren had gemaakt, en deze
laatste had geweerd (1). Ja zelfs slopen er dorpskeuren in het
Recueil, waar men, — tot dat C. Kurth ze in eer herstelde (2), —
minst van al voor over had.
In afwachting eener diepgaande studie op het corpus onzer
Vlaamsche of Brabantsche — we zouden misschien wel mogen
zeggen, onzer Frankische keuren, passen hier toch enkele
opsporingen omtrent den oorsprong van het Antwerpsche boek,
die ook voor elders kunnen licht bijbrengen.
Het zal ons blijken dat het eerste deel van ons keurboek
(art. I tot 3o) opgemaakt is gewor pen rond het jaar 1300 als
lokale aanpassing bij de lantchartre door den hertog gegeven in
1292. Tezelfdertijd of kort daarop heeft men ook het meeste deel
der overige keuren gecodificeerd, vermits het geheel, naar de paleographie uitwijst, blijkt geschreven in de eerste helft der XIVe
eeuw.
Maar die teksten werden toen niet voor het eerst opgesteld,
zoo min als de lantchartre zelf in 1292. Men hadde immers bij
een eerste opstel de onderwerpen zoo niet door elkaar geworpen,
zooals men ze thans bevindt.
Die schijnbare warboel is slechts uit te leggen door ouderen
oorsprong, en door een oude, traditionneele wijze van opteekening.
Omtrent dien oorsprong willen we vooreerst noteeren het
aloude gebruik in onze Kempische dorpen de keuren ieder jaar
op Beloken Paschen op het kerkhof na de Hoogmis, voor de vergaderde gemeente terug voor te brengen (3). In andere keuren
noteert men deze of gene verandering of vermeerdering als ingebracht op een der jaargedingen (4). Men vergelijke dit met de
hoof ding der keure van Hazebroek van het jaar 1336 :
(( Dit zijn de keuren van de marke van Hazebroek, bij
maning van den baljuw en bij schepenen van de stede,
(1) In zitting van 14 Juli 1846. De keuzen mochten niet meetellen
als d'intgret purement local en niet einanes du pouvoir souverain.
(2) In het Bulletin de la Commission pour la publication des anciertnes

lois et ordonnances, 1907.
(3) Zie b. v. de keuren van Vorselaar, uitgegeven door A. VAN OLMEN,
in Taxandria, 191o.
(4) Zie b. v. de keuren van Wuustwezel, uitgegeven door K. PESTERS.
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bij betering van schepenen gemaakt en geordineerd in
't jaar onzes Heeren 1336 's Maandags na St. Andries.
En de schepenen mogen op elken dingdag alle de punten
die ze willen, beteren. » (1)
'le Breda luidt het
« Dit zijn de keuren van de stad van Breda, geordineerd en gemaakt bij den heer en bij de stad, en die altoos
te verbeteren, te emendeeren en te minderen en te veranderen bij den beer en bij de stad. » (2)

Maar indien in de XIV e eeuw de stadskeuren op de
dingdagen door de stadsschepenen kunnen worden veranderd
zonder verdere tusschenkomst, is het ons nog niet toegelaten
te besluiten dat het altijd zoo geweest zij. Op het einde der XIIIe
eeuw en het begin der XIV e eeuw doet zich een nieuwe juridische
strooming voor, van cesaristischen geest, en die wel van aard
was het rechtsgezag des yolks in te krimpen ten bate der centrale
macht. Zij verwekte, naar wij het vermoeden, bij de drossaarden
of rechterlijke hoofdofficieren der onderscheiden vorstendommen
dezer Nederlanden, het opstellen van de landcharters en landbriey en als b. v. van Jan I van Brabant voor het gebied van drên
Schout van Antwerpen, voor dat van den amman van Brussel,
en voor bet Romaansche land van Brabant (1292), van Jan II
van Holland-Henegouw voor Zuid-Holland (1303), van Reinoud
van Gelre voor Over- en Neder-Betuwe (1327), enz. En daar
hebben de steden op gereageerd zooals we voor Antwerpen dadelijk zien zullen, niet echter zonder ook bier het gezag in de handen
van de magistraat te bevestigen.
Maar in de oudere tijden, eer de cesaristische rechtsbetrachtingen zich ten onzent deden gelden, en nog hooger op, eer de
steden ontstonden en eer een nieuw gezag en nieuw beheer de
schepenen dezer toekwam, hebben de vrijen der lokale gemeenschap op den dingdag deze of gene regeling « gekoren », naar de
omstandigheden het noodig maakten.
Hier echter is er ook weder traditie geweest. Men wijzigde een
oudere schikking, of voegde er iets aan toe ; men stelde vooral
geen nieuwen codex of samenhang van regelingen op.
En zoo kan men zelfs de beteugeling der gewelddaden uit
het keurboek van Antwerpen en uit de lantchartre, terugvinden
(I) Vgi. met de herschrijving van Gailliard.
(2) Houten Boecxken, 1373. BEzEmER, Rechtsbr. Breda, blz. 3. Door
de Stad is de magistraat te verstaan.
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in het kapittel De vulneribus van de Salische wet (I), maar met
wijziging natuurlijk van de boete, en van de omschrijving der
verwondingen. Anderzijds is de beschaving die ons spreekt uit de
Salische wet er nog verre van verwijderd het dragen zelf van een
moordwapen te verbieden, het verbod waarmede het verjongde
kapittel de vulneribus in de landcharter van 1292 inzetten zal.
Maar het slaan met de vuist (art. 14 der stadskeure) beantwoordt
aan het si quis de fuste percusserit van XVIII, 6, der Salische
wet, en het onderscheid aldaar ut sanguis non exeat en si vero
sanguis exierit, luidt in de stadskeure der XIVe eeuw : waert
dat hi Baer a/ bloedde. (XIV).
We durven besluiten : de verre oorsprong van ons keurboek
ligt in de oud-Frankische rechtspraktijken. Uit het recht dat aldus
omzeggens door het vrije yolk zelf gecodificeerd werd, raapte
hertog Jan I in 1292 een aantal « keuren » op, waar hij de keuren
aan toevoegde die zijn eigen hoogere rechtsmacht tegenover het
volksrecht zouden binden. En het meedeelen dezer lantchartre
blijkt de gelegenheid geweest te zijn tot het herschrijven, herzien
en verbeteren van de reeds eeuwenoude keuren der stad Antwerpen, en tot het aanleggen van het nieuwe keurboek.
Zou voor Leuven en Brussel niet hetzelfde te ontdekken
zijn ?

DE WANORDE DER ONDERWERPEN IN HET
KEURBOEK.
Hier sluit nu een bijzondere beschouwing bij aan. Onze
hypothese omtrent den oorsprong onzer teksten maakt het mogelilk een uitlegging te vinden voor de schijnbare wanorde die er
heerscht in het keurboek.
Bemerk vooreerst dat die wanorde zich in alle keurboeken
voordoet en dat ze niet minder voorhanden is in 's hertogen Lantchartre als in de stedelijke keurboeken.
Maar hier is aan toe te voegen dat wie b. v. in plaats van de
tekstuitgaven van het Antwerpsch keurboek na te lezen, het
keurboek zelf neemt, en het daarin houdt bij het eene, groote,
oorspronkelijke schrift, met overslaan der trisschenvoegingen,
reeds heel wat wanorde uitschakelt.
Immers zooals boven gezegd, het keurboek is geschreven
(I) Kap.

XVII naar de uitgave van H. GEIFECKEN (1898).
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geworden met open ruimten tusschen de artikelen, soms met
open bladzijde of een geheel wit blad tusschen de artikelen. In
latere jaren heeft men nu die ruimten benuttigd, om veranderingen en vermeerderingen in te voegen. En deze toevoegingen
kwamen herhaaldelijk niet daar waar ze logisch best pasten.
Men mat uit waar ruimte genoeg was, om deze of gene toevoeging
in te schrijven, en naar slit toevallig treffen kwamen nu de teksten
achter elkaar zooals men ze thans leest bij Mertens en Torts,
bij de Bibliophielen of bij de Longd.
Er is echter nog een andere oorzaak van schijnbare wanorde
te bestatigen. Waar op den dingdag de artikelen der keuren voorgelezen werden ter verbetering of vermeerdering, kwam men
allicht van het hoofdzakelijk onderwerp van een artikel tot een
bijgedachte en men onderzocht niet of die niet beter elders te
pas kwam. Zoo deed de keure op de bakkers denken op het brandgevaar door de ovens verwekt en het leidde tot het inschuiven
van ettelijke schikkingen in zake brandgevaar, waarbij de bakkers
niet meer in het bijzonder betrokken waren.
Zeer waarschijnlijk is echter hetzelfde reeds gebeurd, eer men
een keurboek had, op den perkamenten rotulus waar de eerste
keuren moeten op gecodificeerd zijn geworden. Wanneer men
nu in de XIVe eeuw de teksten van den laatsten keuren-rotulus
overdroeg op de quaternen van het nieuwe boek, heeft men geen
nieuwe klasseering van de artikelen aangedurfd, — men raakt aan
geen juridieke teksten, maar heeft men alles gelaten in de
uiteindelijk bekomen volgorde, zoodat ook de oudste, de oorspronkelijke tekst van ons keurboek, daargelaten de toevoegingen
in de XIVe en XVe eeuw, een wanorde vertoont, een historischgegroeide wanorde die zelfs door de lantchartre is geeerbiedigd
geworden.
Desniettemin is er nog iets van een oorspronkelijke orde
te ontwaren.
Maar willen we die oorspronkelijke orde nazoeken, dan staan
we vooreerst voor een nieuw vraagstuk, dat van de dorps- en
van de stadskeuren.
IV.
VERSCHIL VAN DORPS- EN STADSKEITREN.
Immers de inhoud van de keuren moest verschillend zijn
naar gelang het er in ging om een buitenbevolking of om een stadsgemeenschap. Bij de eerste kon het gaan om veldheiningen,
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akkerschade, vrijgeweide, grachtenruiming, en zoo meer, al bijzonderheden die in de stad niet meer dienen gereglementeerd.
Anderzijds heeft de stad haar markten, haar straten, haar gezamenlijke overleg voor voedsel dat van buiten de stad moet komen,
enz. Dat vereischt andere keuren dan men er op het dorp heeft.
Nu zijn onze steden van veel jongeren oorsprong dan de
dorpen, en er hebben langen tijd keuren van dienst geweebt voor
dorpsgemeenschappen, eer er steden ontstonden.
Meer nog : de steedsche agglomeratie omvat in Brabant nooit
de gansche oppervlakte eener gemeente. Er past dus tezelfdertijd
voor een gegeven gemeente die een oppidum is geworden, 1) een
ouder landelijk keurboek voor haar « buyteneyen » zooals het
te Antwerpen hiet, en 2) een stedelijk keurboek aangelegd in
lateren tijd naar de nieuwe aangelegenheden, voor de omwalde
gronden. Daarbij kan het zich nog herhaaldelijk voordoen dat
de buiteneyen zoo verspreid liggen, en z66 verschillend van aard
zijn, als daar zijn gehroekten en dijklanden eenerzijds en hooge
heiden anderzijds, dat er meer dan een landelijk keurboek voor
een stadsgemeente zij.
Te Antwerpen is di t het geval.
Binnen de vrijheid van Antwerpen lagen ten Noorden de
ingedijkte gebroekten van Steenborgerweerd, Schijnbroek en
Loobroek. Ze hadden gezamenlijk hun afzonderlijke keuren. Ons
is op het stadsarchief een copij dezer keuren, dagteekenende uit
de XVe eeuw bewaard gebleven. Tot hiertoe verscheen die tekst
nog niet in druk. Hij is aan de Long ontsnapt.
Zuidwaarts van de omwalde stad, doch steeds op het Antwerpsche grondgebied, lagen Laag Kiel, Hoog Kiel en Beerschot.
Voor deze lang en was er een eigen keurboek. Mtn zal het uitgegeven vinden in den Recueil des coutunies, na de costuymen van
Antwerpen. Zeggen we terloops dat het Kiel niet alleen zijn eigen
keuren, maar zelfs zijn eigen costuymen had. Daar gaan we hier
echter niet verder op in.
We hebben dan de volgende vraag te beschouwen, eer we
tot de studie van de indeeling van ons stedelijk keurboek overgaan : zijn de oude landelijke keuren langzamerhand stuk voor
stuk vervallen naarmate de grond verstedelijkte en zijn er dan
stedelijke keuren artikel voor artikel ingeslopen naarmate op de
gedingen de belanghebbenden nieuwe maatregelen vergden ?
Ofwel is er bij de ontwikkeling der stad, op zeker oogenblik,
een nieuwe kern-samenstelling van een keurboek gekomen ?
We meenen dat de tweede onderstelling de waarschijnlijkste
is. Karakteristiek voor de stad is het zooveel breedere gezag_der
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schepenen. Zij vervangen en 's heeren villicus die vroeger voor
de banaliteiten der plaats stond, en, — in zeker mate, — de vrije
gemeenschap die vroeger, — minder talrijk zijnde, gemakkelijker haar zienswij zen en verlangens kon uiten, doch nu zich moest
verlaten op haar schepenen. Het zijn waarschijnlijk de schepenen
geweest die in de tweede heeft der XII e eeuw, voor Antwerpen,
gedacht hebben op huishoudelijke regelingen ten bate der nieuwsoortige agglomeratie die bij het opslaan der wallen zich daar
binnen voordeed. Wilden ze daar nu voor zorgen, dan moesten
ze de oude keuren grootendeels ter zijde laten, althans naar den
aard van het grondgebied dat te Antwerpen omwald werd. Een
zeer groot part van de vroegere schikkingen was hier niet meer
van doen, en dan lag het voor de hand dat men zoo goed als
een nieuw keurboek opmaakte.
Is deze veronderstelling de juiste, dan dunkt het ons dat we
in zulk nieuw keurboek toch een zekere logische orde moeten
terugvinden.
Dit wenschen we nu voor ons Antwerpsch keurboek te onderzoeken.
V.
DE VOLGORDE.
Ziehier in welke volgorde, in het begin der X eeuw, de
toen voorhanden tekst der stadskeuren is ingeschreven geworden
in het nieuw-aangelegde boek.
Vooraf heeft men, naar de gewoonte, 8 bladen perkatnent
wit gelaten om er later de inhoudstafel te plaatsen. Deze inhoudstafel schijnt ons ingeschreven te zijn geworden in de XV e eeuw.
Het boek begon dan met : Dit sun de coven von de;' stat van
Antwerpen. (Art. i tot 30).
Vervolgens liet men drie bladen wit. Ze dienden in de XV e
-euwomrd« echtn,osumdrbigen
van der stad » in te schrijven (18 artikelen).
Dan komt, geschreven door de eerste hand, « Dit es de core
van den wine ». (Art. 31 tot 53).
Wederom liet de schrijver een blad wit. Volgt :
« Van den broode ende van den molnaers. » (Art. 54 tot 67).
Opnieuw bleef er een blad wit. Dan krijgen we :
« Van den vleeschouwers. » (Art. 68 tot 861.
Twee bladen wit. Volgt :
« Dit es ten den visschers. » (Art. 87 tot 1o8).
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Een blad wit. Volgt een varia zonder hoofding :
Art. 109 tot 115.
Hier liet de schrijver een zijde wit. Dan luidt het :
« Van ghewichte ». (Art. 116 tot 118).
Van der maten Tan corne. » (Art. 119 tot 124).
Een varia van art. 125 tot art. 134
« Von den sciplieden. » (Art. 135 tot 139).
Volgt een varia :
Art. 14o tot 169.
Volgt een zijde wit : Dan :
« Van huweleke ende ven den dooden.» (Art. 170 tot 1841.
Tvordeel tusschen man ende ze,,iii ». (Een artikel dat
eerst veel later genummerd werd).
Op de volgende bladzijde nog twee ongenummerde artikelen.
Om te sluiten zes bladen wit.
Bemerk wel dat de nummering der artikels wel dagteekent
uit de middeleeuwen doch in ieder geval veel later is geschreven
geworden dan de tekst. Het volstaat het handschrift na te slaan
om te zien dat men zelfs heel wat last heeft gehad, naderhand,
oni deze nummers in te lasschen.
Onderzoeken we nu nailer den gezamenlij ken voorhanden
tekst.
Die tekst vervalt, bij ontleding, in een aantal onderdeelen,
waarvan ettelijke, oorspronkelijk, voor de inschrijving, op hen
zelf hebben gestaan, zonder verband met een gezamenlijk keurboek. Ziehier :
Er is vooreerst de samenhangende reeks van art. I tot art.
30, waarboven thans de algemeene titel prijkt : Dit syn de cores
van der stet van Antwerpen. Die titel mag ons echter niet op een
dwaalspoor verleiden. Door dit woord coren kan men bedoeld
hebben de onderscheiden coren of wetten, telkens uit een aantal
artikelen bestacude, die in het boek opvolgentlijk zouden worden
ingeschreven. De eerste reeks 1-3o is naar onze meening, zonder
eigen hoofding. In feite is het de keure der gewelddaden, en is
ze herschreven en afgezonderd tot een geheel, als gevolg van het
verschijnen der lantchartre. Maar we heeten ze herschreven.
Ze is niet nieuw. Integendeel laat de inhoud toe te vermoeden
dat we hier overblijfsels hebben van de oudere verdwenen keure
die van dienst was eer we het gebracht hadden tot een stad. Omstandigheden eigen aan een stad, en bepaaldelijk aan een havenstad, zijn er bij in opgenomen, maar de grondlaag is niet bepaaldelijk steedsch, en we konden hooger aanwijzen hoe er de Salische
wet nog is in terug te vinden.
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Vervolgens krijgen we een groep van vier coren, die een
logisch geheel uitmaken, de groep die de hoofdzakelijke levensmiddelen reglementeert. Die levensmiddelen zijn, naar de schatting der oudere eeuwen en der eerste stedelijke periode, wijn,
brood, vleesch en visch. Elk dezer vier heeft te Antwerpen zijn
eigen core gehad, zooals het een wel « geordineerde » stad betaamde.
Ter vergelijking moge er op gewezen worden dat de keure
van Eazebroek aanvangt met den wijn. Daarover handelen de
artikelen 1 tot io. Vervolgens komt er het brood aan de heurt in
de artikelen II, 12, 14. Dan volgt de reglementeering van het
vleesch in artikelen 18, IQ 20, 21, 22, 25. En ten vierde krijgen
we den visch (art. 26, 28).
• In de oudere keuren van Diest staan vooraf de keuren der
gewelddaden en van den vrede, wat met het Antwerpsche geheel
1-3o nagenoeg overeenkomt. Dan volgen de « coren van vleesche
ende vessche », « van den wijne ende biere » en vervolgens, na
enkele inschakelingen van dingen die daar niet thuis hooren,
vernemen we van het koren en het brood.
Deze voorbeelden mogen volstaan. Ze zijn licht te vernieerderen. Ze laten duidelijk zien dat zoowel in Brabant als in Vlaanderen en nog wel elders de opkomende steden in de eerste plaats
hebben gedacht op een ordelijk voorzien in de bestaansmiddelen.
Op deze vier coren der levensmiddelen volgt een ongetitelde
reeks van 7 artikelen waarvan de zes eerste voor hoofding hadden
kunnen hebben : de core van de wegenis, mits het laatste woord
niet al te streng op te vatten.
Art. 113 en 114 dezer spreken van de binnenste en de buitenste vesten, hetgeen ons toelaat te besluiten dat de artikelen 113
en 114 niet werden opgemaakt vOOr de XIV e eeuw : die buitenste
vesten werden denkelijk in 1298 begonnen en in 1314 waren ze
bijna voltrokken. We zijn wel geneigd die artikelen van rond het
jaar 1314 te dagteekenen.
De overige artikelen dezer reeks kunnen echter heel wat
ouder zijn, uitgezonderd art. 'a) en in die jonger zijn dan de
schikkingen betreffende de nieuwe vesten.
Het 7 e of laatste artikel dezer ongetitelde reeks gaat over de
munt en heeft niet het minste verband met het voorgaande,
maar men merke op dat de hoofding die hier op volgt, « van
ghewichte » is, waarna we « van der maters van come » krijgen.
Aldus is ook hierin een samenhang te zien.
Nu heeft de regeling der korenmaat aanleiding gegeven om
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hier ettelijke bepalingen in te lasschen omtrent den korenhandel.
bangs de bepaling omtrent de korenmeters kwam men tot de
zamecopers, ten ware we zouden moeten veronderstellen dat ook
deze artikelen, latertijd, eenvoudig weg hier zijn bijgeschreven.
En nu, van of art. 125 tot 135, krijgen we weder een schijnbaar mengelmoes : art. 125 : van borgen.
art. 126: van voorvensters en voorlooven.
art. 127 : van alarm.
art. 128 : van valsch alarm.
art. 129 : van bat slaan.
art. 130 : van taveernesluiting.
art. 131-132 : van onderhoud en ijzergeld van
beklaagden.
art. 133 : van schulden wegens dobbelspel.
Voegen we hier aan toe dat, tamelijk vroegtijdig in de XIVe
eeuw, achter het artikel op het dobbelspel, er een bijzonder artikel
is ingeschreven, waarbij verboden werd te dobbelen bij den put
of de markt, of iets in den put te werpen. Pit artikel behoort niet
tot den oudsten doorloopenden tekst, maar laat ons duidelijk
nagaan hoe keuren als deze groeien, en hoe er de wanorde in
gekomen is die wij ook voor den ouden tekst bestatigen.
Volgt een kleine groepeering van artikelen waarboven men
de hoof ding heeft geplaatst « 7Vn den scipliede » (art. 135-139).
In art. 138 duidt men deze keuren aan als « alle die cozen van den
vlieten. »
De plaats die men in het handschrift, na deze cozen van den
vlieten, heeft wit gelaten, duidt wel aan dat men deze groep
artikelen afscheidde van de volgende : het grootste varia van
geheel het keurboek, en dat genummerd is geworden van art. 14o
tot 169. Enkel groepeeren zich hier de artikelen 154-156 die het
alle over huizenbouw hebben.
Blijven nu nog twee betitelde hoofdstukken die elk een
core molten heeten. Het eerste Bier hoofdstukken is getiteld:
Van huwelike ende van den dooden. In der werkelijkheid is het een
reeks keuren die de uitgaven besnoeien tot welke men zich uit
sociaal opzicht verplicht meende bij een kerkelijke plechtigheid
zooals doop, kerkgang, huwelijk, begrafenis, jaargetijde, enz.
Het zijn weeldebeperkingswetten, en we hebben ze in het het
licht te zetten van de Antwerpsche bescheiden van 1336 omtrent
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deze stadsregelingen. Toch is ook bier weder een en ander ingeslopen of bijgevoegd geworden dat slechts een tenger verband had
met het voornaamste onderwerp. Aldus wordt na het artikel dat
het getal gezelschapsvrouwen bij het doopsel op een maximum
van 15 beperkt, bepaalt dat wie meer dan een jaar aalmoezen
heeft ontvangen van de H. Geesttafel, bij zijn flood de helft
zijner goederen aan den H. Geest moet laten.
Eindelijk hebben we nog het hoofding : Tvordeel tusschen
man ende wig waaronder de drie laatste artikelen komen van den
oorspronkelijken keurentekst. Het zijn artikelen die hun weerga
hebben in de costuymen en die daar ook beter thuis hooren dan bij
deze politiereglementen.
Nu is men echter,, bij het inschrijven van het keurboek, blijkbaar niet van meening geweest dat het keurboek hiermede of
en uit was. Men heeft er geen streep onder getrokken ; men heeft
een aantal bladen perkament mede ingebonden waarop men de
keuren kon voortzetten bij nieuwe regelingen ; en daartoe zijn
ze ook benuttigd geworden in den loop der xive en xve eeuw.
Overschouwen we nu dit alles, dan krij gen we als kunnende
de oorspronkelijke logische volgorde uitmaken, dit geheel :
1) De keure van den wijn.
van het brood.
2)
»
van het vleesch.
»
3)
»
van den visch.
4)
»
van de wegenis.
5)
,)
van munten, gewichten en korenmaat.
6)
» van de vlieten, met toevoeging, achter de keure
7)
van de vlieten, van allerhande kleinere bepalingen.
En dit onderzoek bevestigt twee punten die we reeds
vaststelden : 1) dat het keurboek is tot stand gekomen bij voortdurende toevoeging en tusschenvoeging en 2) dat reeds veel
artikelen bij- en tusschengevoegd waren eer de oudste tekst van
ons keurboek werd geschreven.

BESLUIT.
Het keurboek van Antwerpen is wel van aard om het vraagstukkencomplex dat door de keurboeken wordt naar voren gebracht eenigszins op to klaren. Het is een zeer typisch keurboek.
Maar het dient in de eerste plaats vergeleken met de andere

— 458 -Brabantsche keurboeken d. i. met die keurboeken die met de
lantchartre van 1292 hebben af te rekenen gehad.
Er dient echter ook opgezien naar de dorpskeuren, althans
naar de oudere onder deze, of naar de oudere gedeelten in deze.
Want onze stadskeuren hebben een landelijken ondergrond. De
tot hiertoe gepubliceerde Brabantsche dorpskeuren zijn echter
nog klein in getal en er zijn nog geen studien op geleverd.
We bieden dan ook deze beschouwingen omtrent den oorsprong en omtrent de oorzaak der schijnbare wanorde in deze
keuren, hier aan als materiaal tot nadere studie, als hypothetische
stellingen die tot verder onderzoek kunnen dienstig zijn.

AANHANGSEL.
DE KEURE DER GEWELDDADEN
(Art. I tot 30)
VergeHiking tusschen stadsfreure en lantchartre.
Het afbreken van den tekst in het keurboek na het 30e
artikel, laat duidelijk blijken dat deze 3o eerste artikelen een
geheel hebben gevormd, al is de aard dezer artikelen toch nog
al uiteenloopend.
Voor de dagteekening van dit stuk hebben we vooreerst
de verwij zing in zijn art. 25 naar de lantchartre van 1292. We
hebben vervolgens de treffende concordantie die we hierna doen
uitschijnen, tusschen de artikelen van dit stuk en die van de lantchartre, waaruit is af te leiden dat het eene stuk op het andere van
nabij moet gevolgd hebben. Anderzijds is het zeker dat het stuk
ouder is dan het j aar 1356, in hetwelk we onder Vlaamsche wetgeving kwamen en men geen beroep meer zou hebben gedaan,
zonder meer, op de lantchartre van het voorbije regiem. Deze keuren zijn dus gecodificeerd geworden tusschen 1292 en 1356, waarschijnlijk veel dichter bij den eersten datum dan bij den tweeden,
zooals ook het geschrift uitwijst.
Maar dit wil niet zeggen dat de bepalingen die het stuk
inhoudt niet ouder zouden zijn dan die codificatie. Aleerst
zijn er de bepalingen die men uit de lantchartre overneemt, met
eenige verandering in de bepaalde boete. Deze waren niet nieuw
toen de hertogelijke raad ze te schrift stelde. De opvolging en
dooreenmenging der stof in de chartre laten duidelijk zien dat
men met een herschreven oude keure te doen heeft.
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Na ast deze artikelen uit de lantchartre zij n er echter nog
een aantal artikelen waarvan we den oorsprong elders moeten
zoe ken, en die waarschijnlijk heel wat hooger in de tijden terug
gaan dan 1292.
Vergelij ken we nu de parallele teksten van lantchartre en
stadskeure. De wijze van samenstelling zal er duidelijk bij worden.
STADSKEU RE.

I, ANTCHA.RTRE (r)

I. In den eersten dat nieman
in Antwerpen draghen en sal
enegherande mortwapene op
die boete van 20 s. vutghenomen alien lieden die van binnen der stat vutwaert gaen,
enz.

8. Die versegde wapene droghe hi waers om io s.

3. Item so wie mortwapen trect
enen andren mede tevelne
verboert 5 lb.

8. Die op andren trecke versegde wapene hi waers om

5. Item, so wie dat yement
quetst met mortwapen, verboert 6o lb. oft d'een hant.

1o. Wie andren stake met enen
knive ogte met enen stekesweerde, opene wonde, hi
waers om 20 lb. den here, ogte
die hant verloren Baer hi
mede stake.

6. Dit syn mortwapen : pyken,

7. Dit sijn versegde wapene
knive, piken, cortoyse colven,
gepicde staven, alrehande
gescutte, handaxe. ghisar-

hantaexen, gysermen, bylen
die gemaect syn mede te
vechten, wappers, misernen,
dagghen, inghelsche dolle,
ende alle messe die ghemaect
syn mede te vechtene...
7. Item, wie swert oft gheslepen wapen sonder mortwapen
trect, om yemen mede te
evelne, verboert van den
trecke 40 s.

20 S.

men...

5. Wie een sweert trecke andren
mede evelne sonder dat hi ...
waers om 20 s...

(T) Nummering die voorkomt in Den Luyster van Brabant, I, 52-59.
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8. Item so wie dat yement
quetst sonder menke met
enen swerde, met enen gepinden stave, ocht met eenighen
andren gheslepenen wapenen
sonder met mortwapenen, die
yore ghenoemt syn, verboert
5 lb.

5. ... ware dat sake dat hire
jemanne mede sloghe dat hi
blodde, sonder mincsele, hi
waers om Ioo S. (a)

9. Item, met wat wapenen
yement enen andren quetst,
ende die ghequetste daer af
sterve, deghenen dien quetste
verboert syn lijf ende goet.

6. ... Ware oec dat sake dat hi
diet verlore, let jeghen let,
storve hi lijf jeghen lijf, ende
tguet dat van heme compt,
ende daer hi hof ende here af
heeft, half sheren wille.

io. Item so wie enen andren vermenet sonder met mortwapen
ofte die hyusstotinghe doet,
verboert Do lb.

6. ... Ware oec sake dat jeman
andren vermincte sonder met
verloefden wapenen sonder
let te verlisene hi waers jeghen den here om 7 lb.

ii. Item so wie yement slaet met
enre kodden sonder yser,
ende sonder menke, verboert
3 lb.

4. Die enen stoc toghe enen
andren mede te evelne, sonder slaen, hi waers om To s.
die andren sloghe met enen
stocke sonder bloet hi waers
om 20 s. sloghe hine oec ter
eerden sonder bloet hi waers
om 3o s. sloghe hine oec dat hi
blodde sonder mincsele ogte
been uten hovede te done,
hi waers om 3 lb. ; vermincte
hine ogte gaen heme been
uten hoof de van dien colfslaghe hi waers om ioo s. (h)

12. Item die enen andren slaet
met enen stocke welkerhande
dat hi es sonder kodde, daer
gheen yser ane en es, ende
sonder menk, verboert 20 s.
]ende so wie yement sloeghe
met eenre gheloeder kolve die
ghemaect es bal mede te
slane, verboert 4o s.
13. Item so en sal niemen pensiere draghen moghen en sy
dat hi sulke....

— Zonder weerga...

(a) De Salische wet voorziet slechts de vulnera.
(b) Vgl. Salische wet XVII, 3 : si quis alterum in caput plagaverit et
exinde tria osqa...
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14. Item die enen andren slaet
metter vuyst in felheyden op
enen wercdach, als men
vleesch eten mach, verboert
3 s... Waert dat deghene viele
die daer eerst ghesclaghen
wert van dien sclaghe, of dat
hi daer of bloedde, diet slouch
die waers op 10 s.

2.

Ware oec dat sake dat een
enen andren met handen
sloghe ogte met voeten stiete
ogte cleet scorde ogte trecke
metten hare, sonder bloetreese, hi waers om io s.
jeghen den here... viele die
man ter eerden van dien slaghe ogte stoete soe ware zijn
wedersake om 15 s. jeghen
den here, blodde hi van dire
daet soe ware sijn wedersake
om 20 s. (c)

15. Item die enen andren sloeghe
op enen sondach, etc.

— Zonder weerga...

16. Item die enen andren sclaet
met platen, oft andren wapenhantscoen, met enen
potte, met enen steene, met
eenre platine die yore gheysert ochte under beslaghen
es, sonder mencke, verboert
40 s.

32. Wie andren slaet met enen
potte hi es om 3 lb. blodde
hi, soe es
om 40 s.

17. Item die na enen andren
worpt met enen potte of met
enen steene, etc.
18. Wie van buten enen portere
slaet metter vuyst op wat
daghe dat verboert 3 lb.
Ende sloeghe hi oec of quetste den portre met enegher
wapenen dat ware op dobbel
boete....

Zonder weerga....

2.

Ende sloghe enen dorpman
enen riddre, hi hadde die hant
verloren, stiete hine metten
voete, hi hadde den voet verloren, ende sloghe een dorpman met handen enen knape
die van ridders arden comen
es, etc. (d)

(c) Vgl. Salische wet XVII, 5: « ita u* sanguis in terra cadat ».
(d) Vgl. Salische wet XVII, 6 : « Si quis ingenuus ingenuum de fuste
percusserit...
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19. Wive die scelden onhofschelike... of to die quade eede
sweren, oft daghelijcs te werke gaen omme horen dachloen, die selen den steen draghen omtrent de Borch of
gelden den kore 3 lb.
20. a) op de waarden.
b) op de ambachten die zich

I. Wie andren loghenstreept
ogte segt Gotsat hebbe di,
gonneerd werdi ochte ghi
sijt een quaet met felheiden
hi es om 5 s. lovensche cleinre
monten jeghen den here...

— Zonder weerga...

keure maken.
De keure van den vrede
over gezeelddaden.

De landken7 e der verklachtingen.
16 en 20. De keure van den vrede.

21-22.

25-26-27.

21. Wie vrede wedersevde te
gevene alsen die scouthete
ochte die amman ochte enich
van den scepenen ocht enich
van tsheren gheswornen
cnapen hem heyschede orkondeleke, verboerde 3 lb.
also dicke als hijt dade.

20. Dien sheren knape vrede

22. Procednur als de v vede nit
gaat.

— Zonder weerga...

23. Die putiers, ribaude ochte
ghemeene wijf ontfaet alse
bordeel te houdene.

-- Zonder weerga...

24. So wie dat bi nachte gaet na
die diefclocke sonder lanterne...

— Zonder weerga...

25. Die ontscaken iemens kinderen dat sal men corrigeren na
dat die privilegien houden
van den lantchartre.

— Zonder weerga...

eischt ogte wien eischt van
sinen thalven, ontseghtine
ogte en geefs hiis niet, hi es
om 20 S.
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26. Wive oft man die kauwetstren sijn, sal men banners 7
jaren op horen nose.

— Zonder weerga...

27. So wie ten brande droeghe
pyke, hantaex ocht eenich
mortwapene...

-- Zonder weerga.

28. Soe wie vor den rechtre in
ghedinghe quame ende...
jeghen eenich vonnesse seide..
die soude verboren jeghen
elken scepene van der stat 10 s.

41. Van mannen ochte van scepenen to wedersegghen dat
salmen beteren alsoe haer
hofrecht hevet.

den

-- Zonder weerga...

30. Van ontdeckenen man ende
wijf die in huwelike sitten,
Baer of sal die in hfiwelike
sit verboren sijn overste decsel ofte 20 s. (Is een toevoegsel)

-- Zonder weerga...

29. Over « oploep
rechter.

» VOW'

Guido Gezelle in vertaling
PROEVE VAN BIBLIOGRAFIE,
DOOR
PROSPER ARENTS.
I. Bloemlezingen. Gedichten vereenigd tot een bundel. Vertalingen in :
I. het Fransch : 1908, 1916, 1930.
2. het Duitsch : 1917.
3. het Tsechsch : 1918.
II. Gedicht. Afzonderlijk uitgegeven. Vertaling in het Duitsch :
1917.
III. Gedichten, die opgenomen zijn in bloemlezingen, sa;'nengesteld
lit het werk van Zuid- en Noordnederlandsche schrijvers. Vertalingen in :
I. het Duitsch : 1861, 1916, 1917.
2. het Fransch : 1904, 1916, 1926.
3. het Esperanto : 1904, 1928.
4. het Engelsch : 1917.
5. het Hongaarsch : 1925.
6. het Italiaansch : 1927.
7. verschillende talen : 1930.
IV. Gedichten opgenomen in kritische studies, die in boekvorm
verschenen zijn. Vertalingen in :
I. het Triesch. 1900.
2. het Fransch :1900, 1912, 1913, 1919, 1920, 1922, 1930.
3. het Duitsch : 1916.
. het Engelsch : 1919.
5. het Spaansch : 1919.
V. Gedichten verschenen in periodieken (Tijdschriften, dagbladen,
almanakken, jaarboeken).
a) Gedichten afzonderlijk verschenen. Vertalingen in :
1. het Duitsch : 1900, 1916, 1922, 1925, 1930.
2. het F4'ngelsch : 1927, 1930.
3. het Fransch : 1929, 1930.
4. het Esperanto : 1930.
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b. Gedichten opgenomen in kritische studies. Vertalingen
in :
1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904,
I. het Fransch
1909, 1912, 1924, 1927, 1928, 1930, 1931.
2. het Friesch : 1900.
3. het Latijn : 1911.
4. het Duitsch : 1916, 1917, 1920, 1927, 1930, 1931.
5. het Italiaansch : 1927.
7. het Bretonsch : 193o.
VI. Vertalingen van gekomponeerde teksten in :
I. het Duitsch : 1909, z. j.
2. het Fransch : 1920, 1921, 1923, 1924, 1927, z.
3. het Engelsch : 1921, 1922, 1923.
4. het Fransch en het Duitsch : 192o, 1924, z. j.
VII. Biilage.
I. Mededeelingen over onuitgegeven vertaalde gedichten.
2. Mededeelingen en recensies over vertalingen.
VIII. Register.
I. Namen van vertalers.
2. Namen van schrijvers van een studie, een inleiding, een
nawoord of biografische aanteekeningen en van samenstellers van een bloemlezing.
3. Titel of eerste vers van vertaalde gedichten.
4. Lijst van periodieken, die vertaalde gedichten hebben
gepublieerd.
IX. Lijst van enkele afkortingen.
Toelichting.
Guido Gezelle in vertaling bevat de bibliografische opgave,
chronologisch gerangschikt voor elke rubriek, van de vertalingen,
welke werden uitgegeven in boekvorm of opgenomen in kritische
studies en in periodieken.
De systematische tabel geeft een chronologisch overzicht
van de vertalingen, welke vermeld zijn in : A. De Vlaamsche
schrijvers in vertaling, 183o-1931. B. Guido gezelle in vertaling.
Voor de rubrieken I en III, welke reeds verschenen zijn in : De
Vlaamsche schrijvers in vertaling, wordt naar dit week verwezen.
Het register slaat dus volledigheidshalve op beide uitgaven.
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De oorspronkelijke titel of het eerste vers wordt opgegeven
zooals die voorkomen in :
I. Dichtwerken. I-VI. Rousselaere, J. de Meester. 1892-1897.
6 din. 80.
I. Dichtoefeningen. 3 e uitg., 1892.

- l e uitg. 1858.
II. Kerkhofblommen en Zielgedichtjes.

6e

verm. uitg., 1892.

- l e uitg.. 1858.
III. Gedichten, gezangen & gebeden. Kleengedichtjes [en
Rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen, etc.]. 3 e verm.
uitg.. 1893.

l

— Gedichten, gezangen & gebeden. e uitg.. 1862.
— Kleengedichtjes [en Rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen
enz.]. I e uitg.. 186o.

IV. Liederen, eerdichten et reliqua.

2e

vertu. uitg.. 1893.

le

uitg..

—l e uitg. 1880.
V. Tijdkrans. l e uitg.. 1893.
VI. Rijmsnoer om en om het jaar.

1897.

— Met Aanhang : Kleengedichtjes. II.

2. Laatste verzen. [l e uitg.] Antwerpen-Gent, De Ned. Boekhandel. 1901. 120.
3. Dertig geestelijke liederen... Afdruk zonder zang. Gent, A. Siffer. 1890.
In latere uitgaven werd door den uitgever aan de gedichten
in Tijdkrans verzameld, een titel gegeven. Wanneer deze anders
luidt dan den aanvang van het eerste vers, wordt hij in een aanteekening vermeld.
I. BLOEMLEZINGEN.

Gedichten vereenigd tot een bundel.
I. Vertalingen in het Fransch.
Uitgaven. in 1908, 1916 en 1930.
— Cf. : De Vlaamsche schrijvers in vertaling. 1931, 8o-92.
2.

Vertalingen in het Duitsch.

Uitgave in 1917.
-- Cf. : De Vlaamsche schrijvers in vertaling. 1931, 66-69.
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3.

V ertalingen in het Tsechsch.
1918.

Jan Voborsky. Kdo vya a da '1 ? (Preklady lynrichyck bavas
Quidona Gezella). Praha, Vlast. 1918.
— Cf. : 0. Fischer. L'echo de la litterature flamande en Bohême.

(Album opgedragen aan prof. dr. J. Vercoullie. I. 1927, 128).
— Het werk is uitverkocht. De opgave dank ik aan Prof. Dr. 0. Fischer.
II. GEDICHT.
Afzonderlijk uitgegeven.
V ertaling in het Duitsch.
1917.
Groeninghe. Het lied van den slag der Gulden Sporen. Groeninghe.
Das Lied von der giildenen Sporenschlacht. Deutsche Uebertr.
von H. Wirth. Leipzig and Briissel, Breitkopf & Hdrtel.[I917].
x 30,9].
— Flanderns Stunde. Gedenkblattfolge von E. V. Schmitt. 4.
— Z. t., III uit : Groeninge'ns grootheid of de slag van de Guldene
Spooren. I e vs. : Het Vlaamsche heer staat immer pal, (Uit : Laatste
verzen).

[44,4

III. GEDICHTEN, DIE OPGENOMEN ZIJN IN
BLOEMLEZINGEN SAMENGESTELD UIT HET WERK
VAN ZUID- EN NOORDNEDERLANDSCHE
SCHRIJVERS.
I. V ertalingen in het Duitsch.
Uitgaven in 1861, 1916 en 1917.

— Cf. : De Vlaamsche schrijvers in vertaling. 1931, 119, 130 - I31, 1 33' 3 4 , 137-138.
1916.
Vlanlisches Lesebuch ffir Deutsche... von B. Gaster. Wolfenbiittel, Heckers Verl.. 1916. 98.

Bevat :
Gedicht vert. door B. Gaster.
Das Meisennestchen.
— Fragm. (Vss. 1-16) uit : Het meezennestje. (Uit : Gedichten,

gezangen & gebeden).
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1917.

Flandern und sein Volk. Erster Abend : Das alte Flandern.
Zweiter Abend : Das neue Flandern. Vortrag von H. Wirth.
Programm- und Textbuch. [Leipzig, Breitkopf & Hdrtel.
1917], 31.
Z. t., 1 e vs. : Das vlamsche Heer steht Fuss an Fuss.[Vert.
door H. Wirth].
— Z. t. : III uit : Groeninge'ns grootheid of de slag van de Guidene Spooren. 1 e vs. : Het Vlaamsche heer staat immer pal, (Uit :
Laatste verzen).
— Met Ned. tekst.
2.

Vertalingen in het Fransch.

Uitgaven in 1904, 1916 en 1926.
— Cf. : De Vlaamsche schrijvers in vertaling. 1931, 171, 173, 173-174

3. Vertalingen in het Esperanto.
Uitgaven in 1904 en 1928.
— Cf.: De Vlaamsche schrijvers in vertaling. 1931, 156, 158.
4.

Vertalingen in het Engelsch.

Uitgave in 1917.
— Cf. : De Vlaamsche schrijvers in vertaling. 1931, 149.

5. Vertalingen in het Hongaarsch.
Uitgave in

1925.

— Cf. : De Vlaamsche schrijvers in vertaling. 1931, 178.

6. Vertalingen in het Italiaansch.
Uitgave in

192 7.

— Cf. : De Vlaamsche schrijvers in vertaling. 1931, 180.

/7. Vertalingen in verschillende talen.

1930.
De gouden poort. Bloemlezing ten dienste van middelbaar- en
normaalonderwijs, door J. Kuypers. 2 e , geheel omgew. dr..
Deel B. Inleiding tot de litteraire schoonheid. Antwerpen,
De Sikkel. 1930, passim.
Bevat :

Ecoutez comme chante le b16.

318-319

— Z. t., 1 e vs. : Als ge naar het koren luistert, (Uit : Tijdkrans).
— Overgedr. uit : G. Gezelle. Poêmes choisis (1858-1899).
Trad. du fl. par E. Cammaerts & Ch. van den Borren .
1908, 157-158.
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A May day.

231

— 0. t. : Meidag. (Uit : Rijmsnoer).
— Overgedr. uit : Contemporary Flemish poetry. Selected and
transl. by J. Bithell. 1917, 49.

Das Meisennestchen.

323

— 0. t. : Het meezennestje. (Uit : Gedichten, gezangen & gebeden).
— Overgedr. uit : G. Gezelle. Gedichte. Aus dem Fl. von R. A.
Schroder. 1917, 18.
— Met Ned. tekst.

IV. GEDICHTEN OPGENOMEN IN KRITISCHE STUDIES,
DIE IN BOEKVORM VERSCHENEN ZIJN.
I. Vertalingen in het Friesch.

1900.
J. Winkler. Guido Gezelle en de Friezen. Gent, A. Siffer ; Haarlem, H. Coebergh. 1900. i6 blzn. [21,8 x 14].
— Overdr. uit : Dietsche Warande en Belfort. Febr. 1900, 123-138 ;
Guido Gezelle. Zijn leven en zijne werken. 1900, 61-77 ; Ibid.. z e dr..
1911, 61-77.
Bevat :

Ho swiet is't, twiske in broerrepear [Vert. door J. J.

Hof].
-

12

Z. t., l e VS.: Hoe zoet is 't tusschen broederen twee (Uit :
Kleengedichtjes).

— Overdr. nit : Dietsche Warande en Belfort. Febr. 1900,
134 ; Guido Gezelle. Zijn leven en zijne werken. 1900, 73 ;
Ibid.. 2 e dr.. 1911, 73.

Reidzang. [Vert. door J. J. 1101].

13-16

— 0. t. : 0 ! 't ruischen van het ranke riet ! (Uit : Dichtoefeningen).
— Overdr. uit : Dietsche Warande en Belfort. Febr. 1900,
135-138 ; Guido Gezelle. Zijn leven en zijne werken.
1900, 74-77 ; Ibid.. 2 e dr.. 1911, 74-77.
— Met Ned. tekst.
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-

V ertalingen in het Fransch.

1900.
H. Rommel. Un prétre-poete. Guido Gezelle. Sa vie et ses travaux. 1830-1899. Bruges, L. de Plancke. 190o. 70 blzn.
[21,5 x 13,8].
Bevat :

Proza. Vert. door H. Rommel :
Aanv. : J'ai uniquement travaille, a ma facon, a la forma21-24
tion de la langue
— Z. t., aanv. : ...dat ik aan de wording eener toekomende algemeene nederlandsche of nederduitsche tale maar op mij ne
ei gene manier werkzaam geweest en ben.
— Fragm. uit een brief aan den voorzitter van de Gilde van
Sinte Luitgaarde. (Uit : Handelingen van de Gilde van Sinte
Luitgaarde. 1875).
— Overgedr. in : R. van der Burght. Guido Gezelle. 1912, 39-4o.

[La priere]. Aanv.: Le chraien qui prie Dieu a l'habitude de
59-60
se mettre a genoux et de joindre les mains.
— 0. tekst : Wij knielen en wij vouwen de handen, waarom ?
— Ned. tekst is opgenomen in : A. Walgrave. Het levee van
Guido Gezelle. II. 1924, 323-324.
— Overgedr. in : R. van der Burght. Guido Gezelle. 1912, 29-30.

1912.
R. van der Burght. Guido Gezelle. Bruxelles, Soc. beige de
librairie ; Paris, 1912. 75 blzn. [16 x 9,9].
== Lettres et arts belges. Coll. Diamant. Ser. litteraire, 20.
— Overdr. uit : Rev. bibliogr. belge. 31 Maart 1912, XI,XXXIVCXCVI ; 30 April 1912, CXCVIII-CCX.
Bevat :

I. Proza. Vert. door H. Rommel.
[La priere]. Aanv, : Le chretien qui prie Dieu a l'habitude
29-30
de se mettre a genoux.
— Cf. :

H. Rommel. Un poete-pretre. Guido Gezelle. 1900, 59-6o.

Z. t., aanv. : J'ai uniquement travaillë, a ma fawn, a la formation de la langue.
39-4°
.
-- Cf. :

H. Rommel. Id., 21-24.
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2.

Gedichten. Vert. door E. Cammaerts en Ch. van

den Borren.
Le miroir de l'eau.

41-43

— Fragm. (Vss. 49-84) uit : De waterspegel. (Uit :
Dichtoefeningen).
Overdr. uit : Rev. bibliogr. beige. 3o April 1912,
CXCVIII-CXCIX ; fragm. opgenomen in : C. Melboy. Le beau reveil. 1922, 176-177.
— Cf.: G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 7-I o ;

Le reprouve.
45-46
— Fragmn. (Vss. 39-54, 61-66, 79-84) uit : Niemands(Uit : Rijmsnoer).
vriend.
— Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 257-259 ;
overdr. uit : Rev. bibliogr. beige. 3o April, CC.

Z. t., aanv. : 0 nuit.

47-49

— Fragmn. (Vss. 2-12, 37-42, 55-66, 85-9o) uit [Z. t.,
I e vs.] : o Nachtelijk duister, hupsch gesierd, (Uit :
Tijdkrans).
— Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 107-109 ;
overdr. uit : Rev. bibliogr. beige. 3o April 1912,
CC-CCI.

Z. t., aanv. : Que Dieu t'aide, brave homme, 49
— Fragm. (Vss. 29-32) uit [Z. t., I e vs.] : Hoe schittert
mij die spa toch, als (Id.).
— Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 127-128 ;
overdr. uit : Rev. bibliogr. beige. 30 April 1912, CCI.

Z. t., aanv. : J'aime a voir, denteliere...

50

— Fragm. (Vss. i-i6) uit [Z. t., l e vs.] : Spellewerkend
zie 'k u geerne, (Id.).
— Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 175-177
overdr. uit : Rev. bibliogr. beige. 3o April 1912, CCI.

Z. t., aanv.: je suis morne, je me sens a l'etroit; 51-52
— Fragmn. (Vss. 1-16, 41-48) nit : Vertijloosheid .
(Uit : Rijmsnoer).
— Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 285-287 ;
overdr. uit : Rev. bibliogr. beige. 3o April 1912,

CCI-CCII.
Z. t., aanv. : A travers tourbe et boue,

52

— 0. t. : Ik ga. (Id.).
— Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 261 ;
overdr. uit : Rev. bibliogr. beige. 3o April 1912, CCII.

Z. t., aanv. : Le Fils de l'homme bat la campagne ; 53
— Fragm. (Vss. 33-48) uit [Z. t., I e vs]: 0 Lenteblomke, (Uit : Tijdkrans).
— Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 123 ;
overdr. uit : Rev. bibliogr. beige. 3o April 1912, CCII.
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Le colimacon.

53-55

0. t. : De slekke. (Uit : Liederen, eerdichten et
reliqua).
Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis... 1908, 95-96 ;
overdr. uit : Rev. bibliogr. beige. 3o April 1912,
CCII-CCIII.

-

Rien.

55-5 6

-

0. t. : Niet. (Id.).
Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis... 1908, 93
overdr. uit : Rev. bibliogr. beige. 3o April 1912,
CCIII.

57-62

L'enfant de la mort.

0. t. : Het kindeke van de dood. (Uit : Kerkhofblommen).
Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis... 1908, 37-41;
overdr. uit : Rev. bibliogr. beige. 3o April 1912,
CCIII-CCIV.
-

Z. t., aanv. : Je vois souvent dans la campagne
64
un vieux saule.
Fragm. (Vss. 1-4) uit : De oude kopwulge. (Uit :
Rijmsnoer).
Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis... I908, 241-242 ;
overdr. uit : Rev. bibliogr. beige. 30 April 1912, CCVI.

-

Z. t., aanv. : Nous ecrivons dans notre course
64
onduleuse,
Fragm. (Vss. 37-44) uit : Het schrijverke. (Uit :
Dichtoefeningen).
Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis... 1908, 3-4 ;
overdr. uit : Rev. bibliogr. beige. 3o April 1912, CCVI.

-

66

Vaches de Cassel.

Fragm. (Vss. 13-16, 19-20, 23-24) uit : Casselkoeien.
(Uit : Rijmsnoer).
Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis... 1908, 265-266 ;
overdr. uit : Rev. bibliogr. beige. 3o April 1912,
CCVII.

-

Z. t., aanv. : De temps en temps,
-

66-67

Fragm. (Vss.
Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis... 1908 ; overdr.
uit : Rev. bibliogr. beige. 3o April 1912, CCVII.

Z. t., aanv. : Jamais, o Lys,

67

Fragm. (Vss. 13-18) uit [Z.
wat mocht u boozers, (Uit :
Cf : G. Gezelle. Poemes
overdr. uit : Rev. bibliogr.
CCVII.

t., I e vs.] : o Leye lief,
Tijdkrans).
choisis... 1908, 129-130 ;
beige. 3o April 1912,

-
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Z. t., aanv. : Ta beche active,

67

— Fragm. (Vss. 9-16) uit [Z. t., l e vs.] : Hoe schittert
mij die spa toch, als (Id.).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis... 1908, 127-128 ;
overdr. uit: Rev. bibliogr. beige. 3o April 1912, CCVII

Z. t., aanv. : Dix petites paires de pattes de mesanges
68-69
— Fragm. (Vss. 1-12) uit : Meezen. (Uit . Rijmsnoer).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis... 1908, 243-244
overdr. uit : Rev. bibliogr. beige. 3o April 1912,
CCVII.

Le soleil rouge-cerise.

69-7o

— Z. t., 1 e vs. : De kriekroode zunne. (Uit : Tijdkrans).

— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis... 1908, 103-104 ;
overdr. uit : Rev. bibliogr. beige. 3o April 1912,
CCVIII.

0 ciel-alouette.

72-73

— Fragm. (Vss. 1-2o) uit : Hemellawerke heet gij,
wakkere en (Id.).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis... 1908, 131-132 ;
overdr. nit : Rev.' bibliogr. beige. 3o April 1912,
CCIX.

1913.
Bruno Destree.L'ame du Nord [ : Ruskin. Gezelle. Joergensen].
Bruxelles, Action catholique ; Paris, J. Gabalda & Cie ; Rome,
Desclee & Cie. [1913], 29-48.
= Science et foi, 25.
— Overdr. uit : Durendal. 1909, 159-170.
Bevat :

Gedichten en fragmenten uit gedicliten vert. door
E. Cammaerts en Ch. van den Borren :
Z. t., aanv. : Quand l'ame ecoute,

29

— Z. t., 1 e vs. : Als de ziele luistert (Uit : Kleengedichtjes).
— Overdr. uit : Durendal. 1909, 159 ; Cf. :
Poemes choisis... 1908,
89.

G. Gezelle.

Z. t., aanv. : Oh ! j'aime tant a me trouver en plein
29-30
champ.
— 0. t. : o 'k Sta mij zoo geren. (Uit : Gedichten,
gezangen & gebeden).
— Overdr. uit : Durendal. 1909, 159 ; Cf. : G. Gezelle.
Poemes choisis... 1908, 55-57 ;
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Z. t., aanv. : Il pousse partout quelque chose, 32-33
Fragmn. (Vss. 1-8. 17-4 0, 56-59) uit : 't Groeit. (Uit :
Rijmsnoer).
— Overdr. uit : Durendal. 1909, 161 ; Op genomen in :
C. Melloy. Le beau reveil. 1922, 184-185 ;
Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 255 -256 ;

-

Z. t., aanv. : je ne t'entends pas encore, 6 rossignol!
34
— Fragm. (Vss. 1-8) uit [Z. t., l e vs.] : 'k En hoore u
nog niet, (Uit : Tijdkrans).
— Overdr. uit : Durendal. 1909, 162 ;
Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 135 ;

Z. t., aanv. : Toute la nuit, le sobre rossignol, 34 - 35
— Z. t., l e vs. : Den heelers nacht, zoo zat hij mij (Id. ).
— Overdr. uit : Durendal. 1909, 162 ;
Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 141-142 ;

Z. t., aanv. : Oh ! que ne suis-je, dans tons mes
actes,
35
-

Fragm. (Vss. 9-16) uit : Zonnewende. (Uit Rijmsnoer).
Overdr. uit : Durendal. 1909, 162-163 ;
Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 239 ;

Comment vas - tu ?

37

— 0. t. : Hoe vaart gij. (Uit : Gedichten, gezangen &
gebeden).
Overdr. uit : Durendal. 1909, 163-164 ;
Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 69-70 ;

Tu me manques.

37-38

— 0. t. : Ik misse u. (Id.).
— Overdr. uit : Durendal. 1909, 164 ;
Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 75-76 ;

Une branche de cerises.

38 - 39

— 0. t. : Een' bonke keerzen kind. (Id.).
— Overdr. uit : Durendal. 1909, 164-165 ;
Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 77-78 ;

0 paysan, comme reluit to beche!

40 - 41
— Z. t., r e vs. : Hoe schittert mij die spa toch, als
(Uit Tijdkrans).
Overdr. uit : Durendal. 1909, 166 ;
Cf. G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 127-128 ;

Les sautes.

41 - 43
— 0. t. : Van de wilgen. (Uit : Gedichten, gezangen
& gebeden).
— Overdr. uit : Durendal. 1909, 166-167 ;
Cf : G. Gezelle. Poemes choisis. . T908, 81-83 :
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Jaime a to voir, dentellie.re...

43-45

— Z. t., i e vs. : Spellewerkend zie 'k u geerne (Uit :
Tijdkrans).
Overd. uit : Durendal. 1909, 168-169 ;
Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 175-177
R. van den Burght : Guido Gezelle. 1912, 5o.

1919.
M. de Rudder. Guido Gezelle. Turnhout, Etablissements Brepols. 1919. 27 blzn. ri8 x 12,81. portr.
= Les grands beiges. 3.
Bevat :

Gedichten en fraginenten uit gedichten vert. door
E. Cammaerts en Ch. van den Borren :
Z. t., aanv. : Doux et bon je voudrais etre,
— Z. t.. r e vs. : Milde en goed, zoo wilde ik wezen, (Uit :
Rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen, etc.).
— De vert. sluit met [Z. t., l e vs.] : Zacht is uw hand,
o windeke, (Id.).

je ne t'entends pas encore, o rossignol.

1-3

Fragmn. (Vss. 17-24, 41- 4 8) uit : 'k En hoore u nog
niet, (Uit : Tijdkrans).
— Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 135.

Z. t., aanv. : Jourdain de

111011 cceur,

-

Fragm. (Vss. 1-24) uit [Z. t., l e vs.] : Jordane van
mijn hert (Id.).
— In latere uitgn. get. : Andleie.
— Cf. : Id., 161.

0 bruissernent des roseaux greles !...

15

— Fragm. (Vss. I-I6) uit : 0! 't ruischen van het ranke
_
c
rief.:
t! (Uit
d 4.
: Dichtoefeningen).
Z. t.,

lin,

aanv. : Les sarcleuses accroupies dans le
16

— Fragm. (Vss. 53-68) uit : De waterspegel. (Id.).
— Cf. : Id., 7-1o.

Z. t., aanv. : Tu vis, tu bouges, tu cours si vite... 16
—

Fragm. (Vss. 5-12) uit : Het schrijverke. (Uit :
Die
cf ht
.Ioe
d. e 3_4.
ning en) •

Z. t., aanv. : Stir la plus haute branche,

17

— Fragmn. (Vss. 5-12, 45-48) uit [Z. t., 1 e vs.] : Hebt
gij nog geluisterd (Uit : Tijdkrans).
— In latere uitgn. get. : De merelaan.
— Cf. : Id., 159-16o.
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Z. t., aanv. F,coutez de quelles profondeurs de
17
sa voix sonore et tend re,
Fragm. ( Vss. 37-44) uit [Z. t., I e vs.] : Waar zit die
heldere zanger, dien (Id.).
— In latere uitgn. get. : De nachtegale.
— Cf. : G. Gezel le,. Poêmes choisis... 1908, 147-15o
-

Z.

t., aanv. : 0 alouette celeste,

17, 18

— Fragmn. (Vss. 1-8, 41-48) uit [Z. t., l e vs.] : Hemellawerke heet gij, wakker en (Id.).
— Cf. : Id., 131-132.

Z. t., aanv. : Chore grise-alouette,

17

-

Fragm. (Vss. 1-24) uit : Aan de leeuwerke in de
lucht. (Id.).
— Cf. : Id., 121-123.

14e reprouve.

18-19

-

Fragmn. (Vss. 37-48, 67-72) nit : Niemandsvriend.
(Pit : Rijmsnoer).
— Cf. : Id., 257-259.

L'homme

la beche.

19

— Fragm. (Vss. i-4) uit Spaman. (Id.).
— Cf.: Id., 277.

Z. t., aanv. : je marchais a pas eomptes, 19 - 20
— Fragmn. (Vss. 37-49, 135-138, 169-170, 173-179,
211-219) uit : De berechtinge. (Uit : Dichtoefeningen).
— Cf. : Id., 11-20.

Z. t., aanv. : raime a to voir, dentelliere,... 20 - 21
— Fragmn. (Vss. 1-4, 1 7-2 4, 33-3 6 ) uit [Z. t., 1 vs.] :
Spellewerkend zie 'k u geerne (Uit : Tijdkrans).
— Cf. : Id., 175-177.

Ce soir et cette rose.

21

— Fragm. (Vss. 1-14) uit : Dien avond en die rooze.
(Uit : Gedichten, gezangen & gebeden).
— Cf. : Id., 79-80.

Z. t., aanv. : Quand Fame ecoute,

23

— Z. t., i e vs. : Als de ziele luistert (Uit : Kleengedichtjes).
— Cf. : Id., 89.

Nuit d'hiver.
— 0. t. : Winternacht. (Uit : Rijmsnoer).
— Id., 205.

23-24
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Z. t., aanv. : Oh, j'aime tant a me trouver en plein
24
champ.
Fragm. (Vss. 1-14) uit : o 'k Sta mij zoo geren (Uit :
Gedichten, gezangen & gebeden).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis... 1908, 55-57.
-

Z. t., aanv. : Libere-toi, mon ante,

24-25

1920
Joseph Ryelandt. Guido Gezelle. Etude litteraire. Louvain,
R. Fonteyn. 1920. 37 blzn. [22.7 X 151.
Bevat :

Gedichten en fragmn. uit gedichten vert. door J. Ryelandt.
13
Le char du temps.
— 0. t. : De wagen der tijd. (Uit : Dichtoefeningen).

Z. t., aanv. : Lentement, par les routes silencieuses
14
le chariot blanc s'avance :
Fragm. (Vss. 1-8) uit [Z. t., l e vs.] : Traagzaam
trekt de witte wagen (Uit : Kerkhofblommen).
— Overgedr. in : J. Laenen. Guido Gezelle. [193o], 45.

-

Z. t., aanv. : Ah Plaignez celui qui, accable sous
14
le poids de la douleur,
— Z. t., I e vs.: Ha ! beklaagt hem, die, gevangen (Id.).

Z. t., aanv. : Seigneur, j'ai entendu votre voix
15
qui me disait :
— Opschr. : H. L. B. G. 1852. l e vs. : Uw stemme, o
Heer, hebbe ik vernomen (Uit : Zieledichtjes).
Overgedr. in : J. Laenen. Guido Gezelle. [193o],
36-37.

Z. t., aanv. : Dieu nous dispense le temps par jours
15
et par annees,
— Opsch. : Th. S., uurwerkmaker. 1880. l e vs. : God
geeft den tijd bij dag en jaar. (Id.).

Z. t., aanv. Tu prias, seul, sur une montagne, 16
— 0. t. : Gij badt op eenen berg. (Uit : Gedichten,
gezangen & gebeden).
Overgedr. in : J. Laenen. Guido Gezelle. [193o],
53-54.

Z. t., aanv. : Bcoutez, c'est le vent.
-- 0. t. : Hoort 't is de wind. (Id.).

i6
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Z. t., aanv. : Une idee poetique troubla ma priere, 16
— Z. t., I e vs. : Daar liep een dichtje in mijn gebed.
(Uit : Kleengedichtjes).
— Overgedr. in : J. Laenen. Guido Gezelle. [193o], 50.

Z. t., aanv. : Voici la Mandel qui chemine sans
17
bruit
— Z. t., 1 e vs. : 't Is de Mandel, die, in 't stille, (Id.).

Z. t., aanv. : J'entends sonner des cors

17

— Z. t., 1 e vs. : 'k Hoore tuitend' hoornen en (Id.).

Z. t., aanv. : Comme des lettres gra y-6es sur une
dalle
17
— Z. t., l e vs. : ...lijk letteren op (Rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen, etc.).

Z. t., aanv. : Le ble est engrange

17

— Z. t., 1 e vs. : Het koorn is geborgen (Id.).
Z.

t., aanv. : Seigneur, ayez pitie !
19
- Fragm. (Vss. 9-16) uit [Z. t., 1 e vs.] : Heere, ontferm
u, Heere ontferm u. (Uit : Tijdkrans).
— Overgedr. in : J. Laenen. Guido Gezelle. [193o],
62-63.

Z. t., aanv. : Rallumez la lumiere et le feu
-

Z. t., aanv. : 0 tete d'or du soleil radieux,
-

20

Z. t., 1 e vs. : Weerom licht en vier gesteken, (Id.).
20

Z. t., 1 e vs. : o Gulden hoofd der blijde zonne, (Id.).

Z. t., aanv. : Je t'adorerais, si comme moi et mes
semblables : les etoiles.
20
— Fragm. (Vss. 22-28) uit : o Heerlijk handgedaad.
(Id.).

Z. t., aanv. : Seul, loin de tous les yeux,

20
— Fragmn. (Vss. 1-12, 25-42) uit [Z. t., 1 e vs.] : Alleene,
uit aller oogen. (Id.).

Z. t., aanv. : Semblable aux feuilles

21

— Z. t., 1 e vs. : Zoo de blAren, (Id.).

Z. t., aanv. : Il fait un froid mordant.

21
— Fragm. (Vss. 9-24) uit [Z. t., 1 e vs.] : Vol naalden
vliegt de lucht, (Id.).

Z. t., aanv. : 0 monstrueuse ville,

21
-- Z. t., 1 e vs. : o Menschenetend steegedrocht, (Id.).
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-

Z. t., aanv., : Ce que la beaute humaine peat donner,
22
— Z. t., l e vs. : Wat menschenschoonheid geven kart,
(Id.).

Z. t., aanv. : Les bras vigoureux, la main pleine
de semence,
22
— Z. t., i e vs. : Met kloeken arme, en hand vol zaad,
(Id.).
— In latere uitgn. get. : De zaaier.

Z. t., aanv. : Ange de Dieu,

23

— Z. t., 1 e vs. : o Engel Gods, die mij bewaart, (Id.).

Z. t., aanv. : Seigneur, Seigneur !

23

— Z. t., 1 e vs. : o Heere, o Heere !... (Id.).

Z. t., aanv. : Je ne t'entends pas encore

23 - 24
— Z. t., 1 e vs. : 'k En hoore u nog niet, (Id.).
— Overgedr. in : C. Melloy. Le beau revel 1921,
171-172.

Z. t., aanv. : Etre si miserable !

24

— Z. t., l e vs. : Zoo ellendig zijn, (Id.).

Z. t., aanv. : Toute la nuit — comrne affole — it
m'a depeint et conte
24-25
— Z. t., 1 e vs. : Den heelen nacht, zoo zat hij mij,
(Id.).
— Overgedr. in : J. Laenen. Guido Gezelle. [I93o],
83-84.

Z. t., aanv. : Blesse et las de souffrir,

25

— Z. t., I e vs. : Gekwetst en moe geleden, (Id.).

Z. t., aanv. : 0 bois d'octobre, que vows sentez
bon,
27
— Z. t., I e vs. : Hoe riekt gij, Bamisbosschen, goed,
(Id.).
— In latere uitgn. get. : Bamisbosschen.
— Overgedr. in : C. Melloy. Le beau reveil. 1922,
172-173.

Z. t., aanv.: Pitie tendre et puissante.

27-28

- Fragmn. (Vss. 1-12, 19-24, 31-42) uit [Z. t., I e vs.] :
Milde en machtig mededoogen, (Id.).

Z. t., aanv. : Silence et minuit !

28
— Fragm. (vss. 5-12) uit [Z. t., I e vs.] : 't Is stifle ! Neerstig tikt het on-, (Id.).
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Z. t., aan.v. : Etre incree et eternel,
-

28-29

Z. t., l e VS.: o Ongeworden, eeuwig Wezen, (Id.).
Overgedr. in : C. Melloy. Le beau revel'. 1922,
174-176.

Z. t., aanv. : La premiere demande que ma mere
3o
m'apprit a faire,
-

Z. t., l e vs. : 't Eerste dat mij moeder vragen (Uit :
Rijmsnoer).

Irrequietum.

3o

— 0. t. : Irrequietum... (Id.).
Overgedr. in : J. Laenen. Guido Gezelle. [193o],
87 A. Guèry. Guido Gezelle (La Gaule, 18 Mei
193o, 309).

Z. t., aanv. : J'aime tant de contempler le tilleul
30
a l'ombrage epais,
— Fragm. (Vss. 25-32) uit : Boomer'. (Id.).
— Overgedr. in : J. Laenen. Guido Gezelle. [193o], 88.

Z. t., aanv. : Depouille, au soleil brillant,

3o

Fragm. (Vss. 1-25) uit : De reuze. (Id.).

Z. t., aanv. Its dorment encore et semblent rever,31
— Fragm. (Vss. i-6) uit : Ze slapen nog, (Id.).
— Overgedr. in : J. Laenen. Guido Gezelle. [I930], 89.

t., aanv. : Qui done est la avec un bras estropie 31

Z.

— Fragm. (Vss. 1-36) uit : Van den ouden boom. (Id.).

Z. t., aanv. : Il fait un froid brumeux et,

31

— 0. t. : Tranen. (Id.).

t., aanv. : Its marchent leurs clochettes son31-32
nantes,

Z.

— 0. t. : Twee horsen. (Id.).

Z. t., aanv. : Le voila de nouveau.

32

— Fragm. (Vss. 1-32) uit : De regenbuie. (Id.).
Overgedr. in : C. Melloy. Le beau reveil. 1922,
185-186.

Z. t., aanv. : Venez, ne tardez plus, 6 jeunesse ; 32
-

Z. t., r e VS.: Komt, en 'n beidt niet weer, (Mt :
Rijmsnoer. Aanhang : Kleengedichtjes. II).

Z. t., aanv. : 0 croix bien aimee de mon Dieu, 32
-

Z. t., l e vs. : o Dierbaar Kruise Gods, (Id.).

Triomphe.
-- 0. t. : Zegepraal. (Uit : Laatste verzen).

34
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Z. t., aanv. : Mi-cachees, emergeant des roseaux,
voyez ces vaches
35
— 0. t. : In 't riet. (Id.).

Ego flos.

35-36

— 0. t. : Ego flos. (Id.).
— Overgedr. in : C. Melloy. Le beau reveil. 1922,
1 8o-1 82 ; J. Laenen. Guido Gezelle. 1930,93-94.

Des prof ondeurs.

36-37

— 0. t. : Uit de diepten. (Id.).

1922
C. Melloy. Le beau re-veil. Un maitre inconnu : Guido Gezelle.

Tours, M. Cattier.

1922, 171-185.

Bevat :

I. Gedichten vert. door J. Ryelandt :
Z. t., aanv. : Je ne t'entends pas encore, 6 rossignol.
171-172
— Z. t., / e vs. : 'k En hoore u nog niet (Uit : Tijdkrans).
— Cf.: J. Ryelandt. Guido Gezelle. 1920, 23-24.

Z. t., aanv. : 0 bois d'octobre, que vows sentez
172-173
bon,
74. t., 1 e vs. : Hoe riekt gij Bamisbosschen, goed,
(Id.)
— In latere uitgn. get : Bamisbosschen.
— Cf. : Id., 27.

—

Z.

t., aanv. : Etre incree et eternel,

174-176

— Z. t., 1 e vs. : 0 ongeworden eeuwig Wezen, (Id.).
— Cf. : Id., 25-29.

Z. t., aanv. : Je suis une fleur et je m'epanouis
18o-182
sous ton regard.
— 0. t. : Ego flos. (Uit : Laatste verzen).
— Cf. : Id., 35-36.

La bourrasque.

185-186

— Fragm. (Vss. 1-32) uit : De regenbuie. (Uit : Rijmsnoer).
— Cf. : Id., 32.

2. Gedicht vert. door C. Melloy.

Z. t., aanv. : Tu prias sur une montagne, seul,

180

— 0. t. : Gij badt op eenen berg. (Uit : Gedichten,
gezangen & gebeden).
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Z. t., aanv. : Et la terre aussi se reflete en ce mi176-177
roir
— Fragm. (Vss. 49-68) uit : De waterspegel. (Uit :
(Dichtoefeningen).
3.

Gedicht, vert. door E. Cammaerts & Ch. van den
Borren.
Il pousse partout quelque chose.

184-185

— 0. t. : 't Groeit. (Uit : Rijmsnoer).
— Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis... 19o8, 255-256.

1930

J. Laenen. Guido Gezelle. Une vie, une oeuvre. Paris-CourtraiBruxelles, J. Vermaut. 1930. 115 + [IV] blzn.

[18,6 X 12].

Bevat :

1. Gedichten, vert. door J. Laenen.
Le bruissement des roseaux greles.

41-43

— 0. t. : 0 ! 't ruischen van het ranke riet! (Uit :
Dichtoefeningen).
— Met Ned. tekst.

Oui, it est encore des jours joyeux dans la vie, 52-53
— 0. t. : Blijdschap. (Uit : Gedichten, gezangen &
gebeden).

Riviere d'or.

69-7o

— Z. t., 1 e vs. : o Leye lief, wat mocht u boozen `.
(Uit : Tijdkrans).
— Met Ned. tekst.

Z.

t., 1 vs. : Dieu nous le donna,

72

— Opschr. : A. V. D. 186o. 1 e vs. : God gaf het ons,
(Uit : Zieledichtjes).
— Met Ned. tekst.

Z. t., aanv. : Mon coeur est pareil a la fleur entr'ouverte ou bien close,
85
— Z. t., 1 e vs. : Mijn hert is als een blomgewas, (Uit :
Tijdkrans).
— Met Ned. tekst.

Le vieux breviaire.

106-107

— 0. t. : ...den ouden brevier. (Uit : Rijmsnoer).
-- Met Ned. tekst.
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2.

Gedichten, vert. door J. Ryelandt :
Z. t., aanv. : Seigneur, j'ai entendu votre voix
qui me disait :
36-37
— Opschr. : H. L. B. G. 1852. 1 e vs. : Uw stemme, o
Heer, hebbe ik vernomen: ( Uit : Kerkhofblommen).
— Cf. : J. Rijelandt. Guido Gezelle. 1920, 15.

Le char du temps.

43-44

_ 0 . t. : De wagen der tijd. (Uit : Dichtoefeningen).
— Cf. : Id., 13.

Z. t., aanv. : Lentement, par les routes silencieuses le chariot blanc s'avance :
45
1
— Fragm. uit [Z. t., 1 e vs.] : Traagzaam trekt de witte
wagen. (Uit : Kerkhofblommen).
— Cf. : Id., 14.

Z. t., aanv. : .A.h ! Plaignez celui, accable sous le
poids de la douleur.
45-46
-

Z. t., I e vs. : Ha ! beklaagt hem, die, gevangen
(Id.).
— Cf. : Id., 14.

Z. t., aanv. : J'entends sonner des cors
-

49-5o

Z. t., I e vs. : 'k Hoore tuitend' hoornen en (Uit :

Kleengedichtjes).
— Cf. : Id., 17.

Z. t., aanv. : Une idee poetique troubla ma
50
priere,
-

Z. t., 1 e vs. : Daar liep een dichtje in mijn gebed,
(Id.).
— Cf. : Id., r6.

Z. t., aanv. : Ecoutez, c'est le vent,

52

— 0. t. : Hoort 't is de wind. (Uit : Gedichten, gezangen & gebeden).
— Cf. : Id., 16.

Z. t., aanv. : Tu prias, seul, sur une montagne, 53-54
— 0. t. : Gij badt op eenen berg. (Id.).
— Cf. : Id., 16.

Z. t., aanv. : Seigneur, ayez pitie !

62-63

— Fragm. (Vss. 9-16) uit : [Z. t., i e vs.] : Heere, ontferm u, Heere, ontferm u, (Uit : Tijdkrans).
— Cf. : Id., 19.

Z. t., aanv. : Toute la nuit — comme affole — it m'a
83-85
depeint et conte.
- Z. t., I e vs. : Den heelen nacht, zoo zat hij mij (Id.).
— Cf.: Id., 24-25.

— 4 8 5 --87

Irrequietum.

— 0. t. : Irrequietum. (Uit : Rijmsnoer).
— Met Ned. tekst.
— Cf. : Id., 3o.
Z. t., aanv. : J'aime tant de contempler le tilleul
88
a l'ombrage epais,
— Fragm. (Vss. 25-32) uit : Boomen. (Id.).
— Met Ned. tekst.
— Cf. : Id., 30.
89

Z. t., aanv. : Depouite, au soleil brfilant,

— Fragm. (Vss. T-12) uit : De reuze. (Id.).
— Met Ned. te kst.
— Cf. : Id., 3o.
Z. t., aanv. : Its dorment encore et semblent re89
ver,

—Fragm. (Vss. 1-6) uit : Ze slapen nog. (Id.).
— Met Ned. te kst.
— Cf. : Id., 31.
A. Mabille de Poncheville. Terre d'Occident. France et Belgique... Paris-Courtrai-Bruxelles, J. Vermaut. 1930, Io6-Iio.

Het IV e hoofdst. is gewijd aan : Guido Gezelle en bevat — buiten een
gedicht, oorspr. in 't Fr. geschreven door G. Gezelle — fragmn. uit
gedichten vert. door A. Mabille de Poncheville.
— Overdr. uit : L'Ami du peuple. 3 Mei 193o, Av.
Z. t., I e vs. : Lorsque vient a mourir un pere, les
enfants

io6

— Fragm. (Vss. 25-32) uit : Goevrijdag. (Uit : Rijmsnoer).
108-109
Z. t., I e vs. : Que to es belle, 6 Lys.
— Fragm. (Vss. I 7-24) uit : [Z. t., 1 e vs.] : Jordane van
mijn hert. (Uit : Tijdkrans).
— In latere uitgn get. : Andleie.

Z. t., I e vs. : Cedant sous la vieillesse.

— Fragm. (Vss. 1-4) nit : Terug. (Uit : Rijmsnoer).

109
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3. V ertalingen in het Duitsch.

1916.
H. Br-Uhl. Flandern. Literarisches Neuland. Vortrag gehalten
in der « Deutschen Schule » zu Briissel am 8. Februar 1916.
[Mit Vorw. von J. Stocky]. Hrsg. vom Biiro zur Verbreitung
von deutschen Nachrichten im Auslande (Sitz Diisseldorf).
Berlin und Briissel, G. Stilke. [1916], 19-20.
Bevat :

Groeninge.19
III uit : Groeninge'ns grootheid of de slag van de guldene Spooren•
I e vs. : Het Vlaamsche heer staat immer pal, (Uit : Laatste
verzen).
— Onder den t. : Auf die Schlacht von Groeninge, overgedr. in :
Fl. Lieder... H. Briihl. l e afl. [1917], i i ; Gewijzigde tekst in :
Fl. Liederdichtung alter und neuer Zeit... von H. Brilhl.
1917, 93.

Die Blume an die Sonne.

19-20

— 0. t. : Tot de zonne. (Uit : Gedichten, gezangen & gebeden).
— Overgedr. in : Fl. Lieder... H. Briihl. i e afl. [1917], 15 ; Fl.
Liederdichtung alter und neuer Zeit... von H. Brilhl, 1917, 77.
Z.

t.,

1e

vs. : Du musst des Lebens Kriegspanier.

20

— Z. t., l e vs. : Het leven is een' krijgsbanier. (Uit : Tijdkrans).
Onder den t. Leben, overgedr. in : Fl. Lieder... H. Brithl.
I e afl. [1917], 16 ; Fl. Liederdichtung alter und neuer Zeit...
von H. Brilhl. 1917, 85.

4. V ertaling in het Engelsch.

1919.
G. L. van Roosbroeck. Guido Gezelle. The mystic poet of Flanders. Iowa, Vinton, 1919. So blzn. [14,8 x 11,5].
Lecture given before the « Kawwa Club » University of Minnesota, April, 1919.
Bevat :

Gedichten en fragmn. uit gedichten, vert. door G. L. van

Roosbroeck :
Once there fell a little leaf on the water.
35-36
— Fragmn. (Vss. 1-14, 45-66) uit : 't Er viel 'ne keer...
(Uit : Laatste verzen).

The spade.

39-40

Fragm. (Vss. 1-20) uit [Z. t., l e vs.] : Hoe schittert mij
die spa toch, als (Uit : Tijdkrans).
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Z. t., aanv. : Out ! There they come all.
Z.

40

Fragm. (vss. 83-98) uit : Pachthofschilderinge.
(Uit : Dichtoefeningen).

t., aan.v. : White as wool and green together

40-41

— 0. t. : Bonte abeelen. (Uit : Rijmsnoer).

The hawthorn.

41-42

— 0. t. : De doornenboom. (Uit : Laatste verzen).

Z. t., aanv. : Have pity for the trees.

42

Fragm. (Vss. 1-8) uit : Hebt meelijen.(Id.).

Z. t., aanv. : White lies the snow everywhere, 43
-

Z. t., T e vs. : 't Ligt alles weerom witgesneeuwd,
(Uit : Tijdkrans).
— In latere uitgn. get. : Sneeuw.

The nightingale.
-

45

Z. t., l e vs.: Waar zit die heldere zanger, die (Id.).

— In latere uitgn. get. : De nachtegale.

Evening.

48-49

— 0. t. : Serenum erit. (Uit : Laatste verzen).

Trees in the autumn.

49

Z. t., l e vs. : o Boomen, die uw vonnis wacht (Uit :
Tijdkrans).

A bunch of cherries.

51-52

— 0. t. : Een' bonke keerzen kind. (Uit: Gedichten,
gezangen & gebeden).

The sun arrows.

53

— 0. t. : De zonneschicht. (Uit : Rijmsnoer).

The cherry-tree.

55

— 0. t. : Meidag. (Id.).

Z. t., aanv. : When the soul is listening.
-

56

Z. t., I e vs.: Als de ziele luistert, (Uit : Kleengedichtjes).

The child of death.

61-64

— 0. t. : Het kindeke van de dood. (Uit : Kerkhofblommen).

65-66

J oy.

— 0. t. : Blijdschap. (Uit • Gedichten, gezangen &
gebeden) .

The rustling of the whispering reed.

68-69

— 0. t.: 0 ! 't ruischen van het ranke riet ! (Uit : Dichtoefeningen).

- 488 The sun.

72

— 0. t. : Tot de zonne. (Uit: Gedichten, gezangen &
gebeden).

Ego flos.

73

— 0. t. : Ego flos. (Uit : Laatste verzen).

5. V ertalingen in het Spaansch.

1919.
F. Orozco Muiioz. Belgica en la paz. La Escuela, La Ciudady el
Amor, El Alio en Lovaina. Con una carta de M. Maeterlincky
un prologo de A. Caso. Mexico, Libreria « Cultura ». 1919.
Bevat beschouwingen over Guido Gezelle, met fragmenten en aanhalingen uit gedichten
132-144.
Z. t.,
-

aanv. : Como estas, nifio mio,

136

Fragm. (Vss. i-io) uit : Hoe vaart gij ? (Uit :
Gedichten, gezangen & gebeden).

Z. t., aanv. : Cuantos arboles ha cortado y aserrado
138
su rnanon
Fragtnn. (Vss. 1-8, 13-16) nit : [Opschr. : P. J. S.
1883. I e vs.] : Hoe menig boom heeft zijne hand
(Uit : Zielegedichtjes).

t., aanv. : Cuando el alma escucha habla toda
140
cosa viviente.

Z.

-

Fragm. (Vss. 1- 4 ) nit : [Z. t., l e vs.] : Als de ziele
luistert (Uit : Kleengedichtjes).

Z. t., aanv.: Hierba que te arrastras a mis pies, 140
-

Z.

Fragm. ( Vss. 15-16) uit : o 'k Sta mij zoo geren.
(Uit : Gedichten, gezangen & gebeden).

t., aanv. : Una rama de cerezas,
— Pragm. (Vss.
(Id.).

Z.

141

6) uit : Een bonke keerzen, kind.

t., aanv. : En todas partes broto algo

141-143

— 0. t. : 't Groeit overal. (Uit : Rijmsnoer).
Z.

t., aanv. : Oh, si tuviera dos almas
— 0. t. : Het getouwe. (Id.).

143-144
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V. GEDICHTEN VERSCHENEN IN PERIODIEKEN.
(Tijdschriften, dagbladen, almanakken, jaarboeken).
a. Gedichten afzonderlijk verschenen.
I. V ertalingen in het Dititsch.

1900.
Zwischen beiden. Ins Hoclideutsche iibertr. von H. Pottmeyer.
— In : Deutsches Blatt fur Belgien. 6 Jan. 1900, 7.
— 0. t. : Tusschen de twee. (Uit : Rijmsnoer).

1916.
Drei Gedichte. Aus dem Fl. von R. A. Schroeder. portr.
In : Insel-Almanach auf das J ahr 1917, [1916], 12-15.
Bevat :

Die Nachtigall.

12-14

Z. t., l e vs. : Waar zit die heldere zanger, dien (Uit :
Tijdkrans).
— In latere uitgn. get. : De nachtegale.
Overgedr. in : G. Gezelle. Gedichte... [1917], 15-17 ;
Das Inselschiff. Sommer 1930, 178-180. Een fragm. verscheen in : Der Belfried. Oct. 1916, 177.

Winterstille.

I4-15

— 0. t. : Winterstilte. (Uit : Rijmsnoer).
— Overgedr. in : G. Gezelle. Gedichte... [1917], 7.

Maisang.

15

— 0. t. : Meizang. (Id.).
— Overgedr. in : G. Gezelle. Gedichten...

57.

Besuch am Grab. Aus dem Fl. von A. K.
— In : Insel-Almanach auf das Jahr 1917 [T916], 9-1i.
— 0. t. : Bezoek bij 't graf. (Uit : Kerkhofblommen).

Lenzlieblichkeit. Uebertr. von H. F.
In : Flandern-Ahnanach auf das Jahr 1917 [1916], 136-137.
— 0. t. : o Liefelijke. (Uit : Rijmsnoer).

1922.
Zwei Gedichte. Uebertr. von R. A. Schroder.
— In : Insel-Almanach auf das Jahr 1923 [1922], 151-154.
Bevat :

Die Amsel.

151-153

— Z. t., l e vs. : Hebt gij nog geluisterd (Uit : Tijdkrans).
— In latere uitgn. get. : De merelaan.

Turmschwalben.
— 0. t. : Gierzwaluwen. (Pit : taatste verzeu).

153-I5t
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1925.
Das Tamburin. Zweisprach zwischen dem Engel und der bertriibten Seele... iibertr. von R. A. Schroder. 4 blzn.
— In : Das Inselschiff. Sommer 1925, 167-170 , G. Gezelle. Gedichte...
[1917], 51-54.
— 0. t. : De beltrommel. Samenspraak tusschen den Engel en de
bedroefde Ziele. (Uit : Dichtoefeningen).

1930.
Drei Gedichte. Uebertr. von R. A. Schroder.
— In : Das Inselschiff. Sommer 193o, 178-183.
Bevat :

178-180

Die Nachtigall.

— Z. t., I e vs. : Waar zit die heldere zanger, dien (Uit :
Tijdkrans).
— In latere uitgn. get. : De nachtegale.
— Fragm. met Ned. tekst verscheen in : Der Belfried. Oct.
1916, 177. Volt werd de Duitsche tekst opgenomen in :
G. Gezelle. Gedichte... [1917], 15-17, en in : Insel-Alma.12-14.
nach auf das Jahr 1917,

0 Rauschen von dem rankers Ried !

i8o-181

— 0. t. : 0 ! 't ruischen van het ranke riet ! (Uit : Dichtoefeningen).
— Overdr. uit : G. Gezelle. Gedichte... [r 9I 7], 21-22.

Mild und machtiges Erbarmen.

181 - 183

— Z. t., I e vs. : Milde en machtig mededoogen. (Uit : Tijdkrans).
— Overdr. uit : G. Gezelle. Gedichte... [19171, 49-5o.

Das Meisennestchen. [Vert. door R. A. Schroder].
—
—
—
—

In : Ons Volk ontwaakt. 27 April 193o, 255.
Met Ned. tekst.
Overgedr. . uit : G. Gezelle. Gedichte. [1917].
0. t. : Het meezennestje. (Uit : Gedichten, gezangen & gebeden).
2.

Vertaling in het Engelsch.

1927.
Flowers of Flemisch poetry :
— In : De Stem uit Belgie. 16 Maart 1927, 8.
Bevat :

The water mirror. Transl. by H. Dawson.
— 0. t. : De waterspegel. (Uit : Dichtoefeningen).
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1930.
A May day. [Vert. door J. Bithell].
—
—
—
—

In : Ons Volk ontwaakt. 27 April 1930, 255.
Met Ned. tekst.
Overgedr. uit : Contemporary Flemish poetry... 1917.
0. t. : Middag. (Uit : Rijmsnoer).

A branch of cherries, child. Transl. by T. Cammaerts.
— In : Anglo-Belgian notes. October 1930.
— 0. t.: Een bonke keerzen, kind. (Uit : Gedichten, gezangen &
gebeden).

3. V ertalingen in het Fransch.
1929.
0 beaute pure et sauvage.
— In : Le « XX e » litteraire et artistique. 24 Maart 1929, 4.
— Overdr. uit : Anthologie des ecrivains fl. contemporains par A. de
Ridder et W. Timmermans. 1926, 33.
— Z. t., i e vs. : o Wilde en onvervalschte pracht, (Uit : Tijdkrans).

Cloche benie.
— In : Le « XX e » litteraire et artistique. 31 Maart en 1 April 1929, 5.
— Overdr. uit : Anthologie des ecrivains fl. contemporains... 1926, 23.
— 0. t. : Gewijde klok. (Uit : Liederen, eerdichten et reliqua).

Mon coeur est en fleur.
— In : Le « XX e » litteraire et artistique. 7 April 1929, 2.
— Onder den t. : Mon cceur est comme une fleur, overgedr. uit : Anthologie des ecrivains fl. et contemporains... 1926, 27.
— Z. t., l e vs. : Mijn hert is als een blomgewas. (Uit : Tijdkrans).

Le tourniquet (Gyrinus natans).
— In : Le « XX e » litteraire et artistique. 21 April 1929, 4.
— Overdr.uit: Anthologie des ecrivains fl. contemporains... 1926, 34-25.
— 0. t. : Het schrijverke. (Uit : Dichtoeieningen).

1930.
Twee gedichten. Vert. door M. Christiaens en P. Groult :
— In : Le « XX e » litteraire et artistique. 16 Maart 1930, 5.

Le soir si doucement arrive...
— Overdr. uit : G. Gezelle. Les beaux poemes... 1930,88-89.
— Z. t., i e vs. : De navond komt zoo stil, zoo stil. (Uit :
Tijdkrans).

Une branche de cerises.
— Overdr. uit : G. Gezelle. Les beaux poemes... 1930, 47-49.
— 0. t. : Een bonke keerzen kind. (Uit : Gedichten, gezangen & gebeden).
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0 splendeur vierge. Trad. par P. Groult et M. Christiaens.
— In : Le « XX e » litteraire et artistique. 23 Maart 193o, 7.
Overdr. uit : G. Gezelle. Les beaux poêmes... 193o, 82-83.
— Z- t., 1 e vs. : o Wilde en onvervalschte pracht, (Uit : Tijdkrans).

Fleur de printemps. Trad. M. Christiaens et P. Groult.
— In : Le « XX e » litteraire et artistique. 4 Mei 193o, 3.
— Overdr. uit : G. Gezelle. Les beaux poêmes... 193o, 75-77.
— Z. t., 1 e vs. : o Lenteblommeke, (Uit : Tijdkrans).

Quand Fame tend l'oreille. Trad. M. Christiaens et P. Groult.
— In : Le « XX e » litteraire et artistique. 4 Mei 193o, 7.
— 0. t. : Als de ziele luistert, (Uit : Kleengedichtjes).

0 Fleur. Trad. M. Christiaens et P. Groult.
— In : Le « XX e » litteraire et artistique. 15 Juni 193o, 7.
— Overdr. uit : G. Gezelle. Les beaux poêmes... 193o, 87.
— Z. t., i e vs. : o Blomme, die aan nets en hangt, (Uit : Tijdkrans).

Quelques poêmes. [Vert. door E. N. de By. Met woordje vooraf].
— In : La Gaule. 6 Juli 193o, 416.
Bevat :

Le bruissement des roseaux greles
— 0. t. : 0 ! 't ruischen van het ranke riet ! (Uit : Dichtoefeningen).

Le char du temps.
— 0. t. : De wagen der tijd. (Id.).

Ego flos.
— 0. t. : Ego flos. (Uit : Laatste verzen).

4. V ertalingen in het Esperanto.

1930.
Tri poemoj.
— In : Flandra Esperantisto. Maart 193o, 132-133.
Bevat :

Kor' mia estas kiel flor'. Trad. H. Vermuyten.
— Z. t., 1 e vs. : Mijn hert is als een blonagewas, (Uit : Tijdkrans).
— Overgedr. in : Belga antologio. Flandra porto. Kompilata... de H. Vermuyten. 1928, 125.

La skribisteto. Trad. M. Seynaeve.
— 0. t. : Het schrijverke. (Uit : Dichtoefeningen).
— Overdr. uit : Pagoj el la Flandra literaturo. Kolektitaj...
de M. Seynaeve kaj R. van Melckebeke. 1904, 67-68 ;
Overgedr. in : Belga antologio. Flandra porto. Kompilata... de H. Vermuyten. 1928, 126.
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La Flandra lingvo. Trad. H. Vermuyten.
— Z. t., 1 e vs. : De vlaamsche tale is wonderzoet, (Uit :
Kleengedichtjes).

b. Gedichten opgenomen in kritische opstellen.
1. V ertalingen, in het Fransch.
1899.
A. Cuppens. Guido Gezelle.
In : Durendal. 18 99, 916-926.
Bevat :

Gedichten. Vert. door A. Cuppens.
Z. t., aanv. : En Flandre luit le ciel bleu, 919-921
— Z. t., l e vs. : In Vlanderen blinkt de Hemel blauw
(Uit : Dichtoefeningen).

Z. t., aanv. : La premiere chose que ma mere
923
m'apprit a demander,
— Z. t., 1 e vs. : 't Eerste dat mij moeder vragen (Uit :
Rijmsnoer).

Dieu.

923
O. t. : God. (Id.).

Adoro te.

923-924

— 0. t. : Adoro te. (Id.).

Ayez pitie.

924

— 0. t. : Ontferme 't u. (Id.).

Laissez-moi.

92 4

— 0. t. : Laat mij... (Id.).

Quis enarrabit.

925-926

— 0. t. : Quis enarrabit. (Id.).

Marie.

926

— 0. t. : Maria. (Id.).

1900.
A. Cuppens. Guido Gezelle (suite) :
— In : Durendal. 1900, 182-183, 184-185.
Bevat :

Gedichten. Vert. door A. Cuppens :
Oh ! le murmure du svelte roseau.

182-183

— 0. t. : 0 ! 't ruischen van het ranke riet ! (Uit :
Dichtoefeningen).
— Met Ned. tekst.

184-185
A l'alouette dans les airs.
-- 0. t. : Aan de leeuwerke in de lucht. (Id.).
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1901.
A. Cuppens. Guido Gezelle (suite) :
-

In : Durendal. 1901, 6-22, 62o-627, 749-757.
Bevat :

Gedichten. Vert. door A. Cuppens :
Fleurs de cimetiere.

6-18

0. t. : Kerkhofblommen. (Uit : Kerkhofblommen).
— Volledig vert. op het « Dies irae » na.

Le petit enfant de la mort.

19-20

— 0. t. : Het kindeke van de dood. (Id.).

Z. t., aanv. : Un enfant trepassa :

2I

— Opschr. : A. D. K. 1859. 1 e vs. : Een kind ontsliep:
(Uit : Zieledichtjes).

Z. t., aanv. : Anges, portez au Ciel le tresor precieux
[21
-

Opschr. : 0. L. A. 1876. l e vs. : In 't kloosterkleed
gedekt en opgevat, (Id.).

Z. t., aanv. : J'ai connu ce blanc vieillard, cet
homme puissant, bon et d'humeur douce ; 21-22
-

Opschr. : Felix A. J. baron Bethune 12 Juni 1789-28
Sept. 1880. I e vs. : Ik heb gekend dien ouden, grijsgedaagden, (Id.).

Z. t., aanv. : Les soldats qui, encore jeunes, au
milieu de la pluie des obus,
22
-

Opschr. : K. C. S. 1882. 1 e vs. : Soldaten, die nog
jong, terwijl 't kardatsen dondert. (Id.).

La mere de Pierre Benoit.

22

— 0. t. : De moeder van Pieter Benoit. 1885. (Id.).

Les saules.
•

620-622

— 0. t. : Van de wilgen. (Uit : Gedichten, gezangen &
gebed en) .

Enfant ! une poignee de cerises !

622-623

— 0. t. : ten bonke keerzen, kind. (Id.).

Le noble jeu des agiles patineurs..

624-625

— 0. t. : 't Edele spel der vlugge schaverdijnders.
(Id .).

Chere fleurette innocente !
-- 0. t. : Schuldeloos blommeke lief ! (Id.).

626
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626-627

Joyeux enfants.

— 0. t. : Blijde kinderen. (Id.).
Jesus.

749

— 0. t. : Jesu. (Id.).
750

Jesus, s'il etait donne a l'homme ..

— 0. t. : Jesu, waar 't den mensch gegeven. (Id.).
Oh ! que volontiers je me tiens debout ! 751-752
— 0. t. : 0 'k sta mij zoo geren. (Id.).
Joie.

752-753

— 0. t. : Blijdschap. (Id.).
Au soleil.

753

— 0. t. : Tot de zonne. (Id.).
Comment va-t-il ?

755

— 0. t. : Hoe vaart gij ? (Id.).
Larmes.

755-756

— 0. t. : Tranen. (Id.).
756

Toi, poete, qui chantas l'alouette.

— 0. t. : Gij, dichter, die de leeuwerk zongt. (Id.).
Edmond, prends garde.

756-757

— 0. t. : Pas op, Mon. (Id.).
1902.
A. Cuppens. Guido Gezelle (suite)

--- In : Durendal, 1902, 487-492.

Bevat :
Gedichten. Vert. door A. Cuppens :

487-488
— 0. t. : Gewijde klok. (Uit : Liederen, eerdichten et
reliqua).

Cloche benie.

Rien.

488

— 0. t. : Niet. (Id.).
Pattes brillantes.

488-489

— 0. t. : Heete pootjes. (Id.).
L'araignee.

— 0. t. : De kobbe. (Id.).

489-490
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Z. t., aanv. : Lorsque lame ecoute.
490
— Z. t., l e vs. : Als de ziele luistert, (Uit : Kleengedichtjes).

Z. t., aanv. : 0 libre poesie flamande,
— Z. t., r e vs. : o Vrije, vlaamsche poesis, (Id.).

491

Z. t., aanv. : Une petite poesie se glissa dans ma
priere,
491
— Z. t., 1 e vs. : Daar liep een dichtje in mijn gebed,
(Id.).

Z. t., aanv. : C'etait au joyeux Mai
— Z. t., l e vs. : 't Was in de blijde Mei, (Id.).

491

Z. t., aanv. : J'entends des cors qui sonnent et
[491-492
— Z. t., 1 e vs. : 'k Hoore tuitend' hoornen en (Id.).
Z. t., I e vs. : La lune qui brille
492
— Z. t., l e vs. : De maan die deur (Rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen, etc.).

Z. t., l e vs. : Comme des lettres.
— Z. t., l e vs. : ..lijk letteren op (Id.).

492

Z. t., l e vs : Douce est to main, 6 vent leger 492
— Z. t., l e vs. : Zacht is uw hand, o windeke, (Id.).
Z. t., l e vs : Oh ! ce bleu, je ne sais quoi
492
— Z. t., l e vs. : ...dat blauw 'k en weet nie' wat, (Id.).
Z. t., l e vs. : Il n'y a pas de croix plus lourde 492
— Z. t., 1 e vs. : Geen zwaarder wegend kruise (Id.).
Z. t., l e vs. : Eusse-je tous les tresors
492
— Z. t., 1 e vs. : Hadde ik al de schatten van de (Id.).
1903.
A. Cuppens. Guido Gezelle. (Suite) :

— In : Durendal. 1903, 155-160, 409-413.
Bevat :

Gedichten. Vert. door A. Cuppens :
Le roi est venu.

155-156

— 0. t. : De koning is gekomen. (Uit : Rijmsnoer).

Spero lucem.

156

— Z. t., 1 e vs. : o Leeksken licht, (Uit : Tijdkrans).
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156-157

Le soleil surgit.
— 0. t. : De zonne rijst, (Id.).

Les vitraux.
— 0. t. : De ramen. (Uit : Rijmsnoer).

157-158

Oh tete d'or !

— 0. t. : o Gulden hoofd der blij le zonne (Uit : Tijdkraus).

158

Lorsque....

— Z. t., l e vs. : Als ge naar het kooren luistert, (Id.).

Le soleil rouge...

158-159

— 0. t. : De kriekroode zunne (Id).

159

Soleil d'hiver.
— 0. t., l e vs. : o Wankelende oogenwonne (Id.).
— In latere uitgn. get. : Winterzonne.

159-160

Samson .
— 0. t. : Samson. (Uit : Rijmsnoer) .
Z. t.,

aanv. : La lumiere du soleil s'est evanouie 409[410

— Z. t., i e vs. : Het zonnelicht is neergedaald (Uit :
Tijdkrans).

Z. t., aanv. : Seul, loin des yeux de tons

410-411

— 0. t. : Alleene, uit alle y oogen (Id.).

Z. t., aanv. : Pourquoi m'enseignez-vous les langues
411
des pyramides
— 0. t. : Wat leert ge mij, van pyramidenspraken,

t., aanv. : Oh ! Tenebres de la nuit, si genti412-413
ment parties

Z.

— 0. t. : o Nachtelijk duister, hupsch gesierd (Id.).

1904.
A. Cuppens. Guido Gezelle (suite) :

— In : Durendal. 1904, 536-544
Bevat :

Gedichten. Vert. door A. Cuppens.
Z. t., aanv. : Je contemple le vieux corbeau qui
laboure l'atmosphere grisatre et sans soleil. 536
— z. t., l e vs. : Met zwart — en zwaren zwaai aan
't werken door de grauwe, (Uit : Tijdkrans).
— In latere uitgn. get. : De rave.
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Z. t., aariv. : Corneilles grises, pauvres betes 537-538
— 0. t. : Bonte kraaien, waar, och armen, (Id.).

Z. t., aanv. : Les moineaux se battent vaillamment.
538
— 0 t. : Dapper strijen de musschen tusschen (Id.).

Z. t., aanv. : L'air bleu n'est plus prive d'oiseaux,
[538-539
— Z. t., 1 e vs. : Neen, vogelloos en blijft de blauwe
lucht niet, ach (Id.).
— In latere uitgn. get. : De zwaluwe.

Z. t,, aanv.: Avez-vous entendu

539-540

— Z. t., 1 e vs. : Hebt gij nog geluisterd (Uit : Tijdkrans).
— In latere uitgn. get. : De merelaar.

Z. t., aanv. : Tu es, 6 alouette

540-541

— 0. t. : Hemellawerke, heet gij, wakkere en (Id.).

t., l e vs. : Rossignol chanteur, maitre au chant
puissant toi ton gosier, orgue vivante
541-542

Z.

— 0. t. : Nachtegale schuifelare (Uit : K. de Gheldere. Landliederen. 1883).
— « Overander klaus per postkaart gedicht door
G. Gezelle en K. van Gheldere ». K. van Gheldere.

Z. t., aanv. : Je ne 't entends pas encore,

542

— Z .t.„ i e vs. : 'k En hoor u nog niet, (U it : Tijdkrans).

Z. t., aanv. : Toute la nuit le rossignol

542-543

— Z. t., 1 e vs. : Den heelen nacht zoo zat hij mij
(Id.).

Z. t., aanv. : Oil est-il donc ce chanteur a la voix
claire que
543-544
— Z. t., 1 e vs. : Waar zit die heldere zanger, dien
— In latere uitgn. get. : De nachtegaal.

1909.
B. Destree. Guido Gezelle.
— In : Durendal. 1909, 159-170.
— Overgedr. in : B. Destrêe. Lame du Nord. [1913], 29-48.

— Cf. : Gedickten opgenomen in krittsche studies, die in boekvorm versi:henen vin.
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Emile Cammaerts. Guido Gezelle, pretre-poête.
— in : Rev. de Belgique. Aug. 1909, 297-314.
Bevat :

Z. t., aanv. : Une branche de cerises,

299
— Fragm. (Vss. 1-16) uit : Een' bonke keerzen kind
(Uit : Gedichten, gezangen & gebeden).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 77-78
B. Destree. Lame du Nord. 1913, 41-43.

Z. t., aanv. : Que vous sentez bon, bois de la SainteBavon,
299
— Fragmn. (Vss. 1-4, 9-20) uit [Z. t., I e vs.] : Hoe riekt
gij, Bamisbosschen, goed, (Uit : Tijdkrans).
— In latere uitgn. get. : Bamisbosschen.
— Cf. . G. Gezelle. Poemes choisis... 1908, 167-168.
Z. t., aanv. :

Ecoutez comme chante le ble, 300

— Z. t., 1 e vs. : Als ge naar het kooren luistert,

— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 157-158 ;
Ch. Grolleau. Une gloire de Flandre... 1917, 93-97 ;
De gouden poort... door J. Kuypers. 2 e dr.. 1930,
318-319.

Z. t., aanv. : Ecoutez comme it aspire.

300

— Fragm. (Vss. 9-12) uit [Z. t., I e vs.] : Hebt gij nog
geluisterd
— In latere uitgn. get. : De merelaan. (Uit : Tijdkrans).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 159-160.

Z. t., aanv.. : Tanta ii siffle doucement,

300
— Fragm. (Vss. 41-48) uit [Z. t., 1 e vs.] : Waar zit die
heldere zanger, dien
— In latere uitgn. get. : De nachtegale. (Id.).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 147-150.

Z. t., aanv. : o Saules superbes.

300

— Fragm. (Vss. 37-48) uit : Van de wilgen. (Uit .
Gedichten, gezangen & gebeden).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 81-83 ;
B. Destree. L'ame du Nord. [1913], 41-43.

Z. t., aanv. : Voyez-moi, ca et la, ces vaches de
301
Cassel.
— Fragmn. (Vss. 1-6,13-18) uit : Casselkoeien. (Uit :
Rijmsnoer).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 265-266.

Z. t., aanv. : Le vert des feuillages s'eteint :
— Fragm. (Vss. 1-16) uit : Avondrood. (Id.).
-- Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 269.

301
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301

Z. t., aanv. : Qu'il fait calme.

— Fragmn. (Vss. 13-17, 19-21) uit [Z. t., 1 e vs.] : o
Wilde en onvervalschte pracht ! (Uit : Tijdkrans).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 145-146.

Z. t. aanv. : Regardez-la, si vous avez des yeux
302
pour voir
— Fragm. (Vss. 17-32) uit : 't Groeit... (Uit : Rijmsnoer).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 255-256
B. Destree. L'ame du Nord. [1913], 32-33 ; C. Mel.loy. Le beau re-veil. 1922, 184-185.

Z. t., aanv. : Voyez comme, sur chaque tige,

302

— Prawn. (Vss. 4 3-54) uit : Niemandsvriend. (Id.).
-- Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. i(,08, 257-258 ,
R. van der Burght. Guido Gezel.e. Rev. bibliogr.
beige. 3o April 1912, CC.

303

Z. t., aanv. : Le soleil rouge cerise.

— Z. t., l e vs. :De kriekroode zunne (Uit : Tijdkrans).

G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 103-104 ;
R. van der Burght. Rev. bibliogr. beige. 3o April

— Cf. :
1912,

CCVIII.

304.

Z. t., aanv. : Je vous adorerais.

— Fragm. (Vss. 22-28) uit [Z. t., I e vs.] : o Heerlijk
handgedaad. (Id.).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 101-1(2.

304

Z. t., aanv. : Its dansent de rondes rondes,

— Fragmn. (Vss. 1-25, 29-32) uit : Wintermuggen.
(Uit : Rijmsnoer).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 203-204.

Z. t., aanv. : Atteles, avec la Nuit aveugle,

305

— Fragmn. (Vss. 18-29, 34-35, 38-49, 54-57) uit :
Samson. (Id.).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 235-236.

306-307

Z. t., aanv. : Le mai devant la porte,
— 0. t. : De meiboom. (Id.).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908,

233-234.

Z. t., aanv. : j'entends a peine les cloches

307

— Fragmn. (Vss. 1-4, 13-16, 25-28, 37-4 1 , 45-50,
57-6o) uit : Uit de diepten. (Uit : Laatste verzen).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 305-306.

Z. t., aanv. : Et mon coeur n'a-t-il faim,

307
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Z. t., aanv. : Piques, Piques !

307-308

Z. t., 1 e vs.: Paaschen, Paaschen, (Uit : Tijdkrans).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 137-138 ;
Ch. Grolleau. Une gloire de la Flandre. 1917, go-91.
Z. t.,

aanv. : L'abeille fait son miel

308-309

Z. t., I e vs. : Het bietje maakt den heuning en
(Uit : Kleengedichtjes).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 89.

-

Z. t., aanv. : Oui, it est encore des jours joyeux
309
dans la vie ;
— Fragmn. (Vss. 1-8, 21-24) uit : Blijdschap. (Uit :
Gedichten, gezangen & gebeden).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 65-66 ;
Ch. Grolleau. Une gloire de la Flandre... 1917,
80-83 ; J. Laenen. Guido Gezelle. 193 0 , 54-55.

Z. t., aanv. : Comment, comment oserai-je parler ?
[310
— Fragm. (Vss. 13-24) uit [Z. t., I e vs.] : o Ongeworden, eeuwig Wezen. (Uit : Tijdkrans).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 189-190.

Z. t., aanv. : 0 petite bete encalottee de noir, 310-311
— Fragmn. (Vss. 1-24, 33-44) uit : Het schrijverke.
(Uit : Dichtoefeningen).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 3-4.
Z.

t., aanv. : Dieu crea la riviere,

311

— Fragm. (Vss. 2 7-48) uit : 0 ! 't ruischen van het ranke
riet. (Id.).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 5-6 ; M. de
Rudder. Guido Gezelle. 1919, 15.

Z. t., aanv. : Qu'une simple fleur peut done etre
311
humble,
— Fragm. (Vss. 23-26) uit [Z. t., 1 e vs.] : o Wilde en
onvervalschte pracht (Uit : Tijdkrans).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 145-146.

Z. t., aanv. : Ah ! s'il savait comme it chante
311-312
Bien !
— Fragmn. (Vss. 17-18, 21-24) uit [Z. t., 1 e vs.] : De
navond komt zoo stil, zoo stil, (Uit : Gedichten,
gezangen & gebeden).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis. 1908, 153-154.

Z. t., aanv. : Pourquoi, mon ami,
— 0. t. : Waarom en kunnen wij niet. (Id.).
-- Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis 1908, 67.

312
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Z. t., aanv. : 0 Seigneur, vous aimez en nous 313
— Fragm. (Vss. 1-8) uit [Z. t., 1 e vs.] : o Heer, Gij
mint in ons alien (Uit : Tijdkrans) .
— Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis. 1908, 191-192.

1912.
R. van den Burght. Guido Gezelle.
— In : Rev. bibliogr. beige. 31 Maart 1912, XLXXXIV-CXVLI —
3o April 1912, CXCVIII-CCX.
— Cf. : Gedachten opgenonien in kritische studies, die in boekvorm ver-

schenen zijn.

1924.
Ch. van den Borren. Guido Gezelle et la musique.
— In : La Flandre litteraire. Febr. 1924, 37o-371.
Bevat :

Un jour une feuille tomba... Trad. de Ch. van den Borren.
— 0. t. : 't Er viel 'ne keer... (Uit : Laatste verzen).
1927.
G. de Lantsheere. Un anniversaire. Guido Gezelle est mort it
y a vingt-cinq ans.
— In : La Nation beige. 5 Nov. 1927, [I].
Bevat :
— Fragmn. uit gedichten vert. door E. Cammaerts en Ch. van den
Borren :
Z.

t., I e vs. : Oh ! alouette, to fleche ailee surgissant des
semailles,
— Fragm. (Vss. 1-8) uit [Z. t., a e vs.] : Hemellawerke heet
gij, wakkere en (Uit : Tijdkrans).
— Cf. : G. Gezelle. Poêmes choisis... 1908, 13o-131.
e vs. : Il sansonne et pinsonne clair partout.
— Fragm. (Vss. 17-24) uit [Z. t., l e vs.] : 'k En hoor u nog
niet, (Id.).
— Cf. : Id., 135.

Z. t., i

1928.

R. Despicht. Guido Gezelle.
— In : Le Beffroi de Flandre. Mei 1928, 8-12.
Gevolgd door :

Z. t., aanv. : Nous approchons a pas lent, de la maison
12-14
mortuaire [Vert. door R. Despicht].
— Z. t. aanv. : Wij naderen allengskens het sterfhuis. (Uit :
Kerkhofblotumen, 1858).
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Z. t.. aanv. : Paresseuse passe alors la voiture voilee.
— Z. t., l e vs. : Traagzaam trekt de witte wagen (Id.).

1930.
R. Herreman. Guido Gezelle. Allocution prononcee au Pen Club.
— In : La Rev. catholique des idees et des faits. 14 Maart 1930, 3-4.
Bevat :
Fragmn. uit gedichten vert. door R. Herreman.
Z. t., I e

vs. : 0 Tete d'or du gai soleil,

3 en 4

— Fragm. (Vss. 1-2) uit [Z. t., I e vs.] : o Gulden hoofd der
blijde zonne (Uit : Tijdkrans).
I e vs. : Mon Dieu, comme je suis petit,
3
— Fragm. (Vss. 7-12) uit [Z. t., 1 e vs.] : Alleene, uit alley
oogen (Uit : Tijdkrans).

Z. t.,

Z. t., I e vs. : la roue tourne toujours
4
— Fragm. (Vss. 8) uit [Opschr. : P. J. S. 1883, 1 e vs.] : Hoe
menig boom heeft zijne hand (Uit : Kerkhofblommen).
Z.

I e vs. : Ah, l'homme au salve,
4
— Fragm. (Vss. 9-16) uit [Opschr. : M. C. 188o, 1 e vs.]
Voor niet en droeg hij 't zweerd (Uit : Kerkhofblommen)

t.,

Z. t., 1

e

vs : C'est l'eternite a laquelle mon ame aspire 4

— Fragm. (Vss.

E. Joly. Guido Gezelle.
— In : La Rev. Onerale. 15 April 1930, 494-501.
Bevat :
Fragmn. uit gedichten vert. door E. Joly :
Z.

t., 1 e vs : « Elles pesaient bien lourd : du poids

499

— Fragmn. (Vss. 25-26, 65-67) uit : Een bonke keerzen
kind. (Uit : Gedichten, gezangen & gebeden).

500
I e vs. : Oh ! les petites fleurs !...
— Fragm. (Vss. 18, 20-24) nit : Waarom en kunnen wij
niet. (Id.).

Z.

t.,

Z.

t.,

ie

vs. : 0 splendeur vierge et toute pure

500

— Fragmn. (Vss. 1-4, 31-36) uit [Z. t., r e vs.] : o Wilde en
onvervalschte pracht (Uit : Tiidkrans).

Ego flos.

500

— Fragm. (Vss. 17-24) uit : Ego flos. (Uit : Laatste verzen).
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R. Herreman. Gezelle en Westflandre.
— In : Les Beaux-Arts. 1 Mei 193 0, 4.
Bevat :
Fragmn. uit gedichten vert. door

Z. t.,

ie

R. Herreman.

vs. : 0 tete d'or du gai soleil

— Fragm. (Vss. I -2) nit [Z. t., I e v.] : o Gulden hoofd der
blijde zonne (Uit : Tijdkrans).
l e vs. : All, l'homme au sabre,
— Fragm. (Vss. 9-16) uit [Opschr. : M. C. 1888, 1 e vs.] :
Voor niet en droeg hij 't zweerd (Uit : Kerkhofblommen).

Z.

t.,

Z.

t.,

Z.

t.,

I e vs. : Le cerisier a mis son habit
— Fragm. (Vss. 1-4) uit : Meidag (Uit : Rijmsnoer).
i e vs :

Mon coeur aspire a l'eternite !

— Fragm. (Vss.

L. van Puyvelde. Guido Gezelle.
— In : La Rev. catholique des idees et des faits. 2 Mei 193o, 2-4.
Bevat :
Gedichten en fragmn. uit gedichten vert. door

L. Van Puyvelde :

Z. t., aanv. : Lorsque l'ame est aux ecoutes,

3

— Z. t., 1 e vs.: Als de ziele luistert (Uit : Kleengedichtjes).
Z. t.,

aanv. : Ecoutons de quelles profondeurs,

3

— Fragm. (Vss. 37-44) uit [Z. t., 1 e vs.] : Waar zit die heldere zanger, dien (Uit : Tijdkrans).
— In latere uitgn. get. : De nachtegale.

Ce soir et cette rose.

3

— 0. t. : Dien avond en die rooze. (Uit : Gedichten, gezangen & gebeden).
Z.

t., aanv. : Mon ccttr est faible et fragile,

3

— Fragm. (Vss. 2I-24) nit [Z. t., I e vs.] : Mijn hert is als een
blorngewas. (Uit : Tijdkrans).

Z. t., aanv. : Oh, comme j'aime me trouver en plein
champ
3
— Fragm. (Vss. I-14) uit : o 'k sta mij zoo geren. (Uit :
Gedichten, gezangen & gebeden).

A. Mabille de Ponchecille. Guido Gezelle.
— In : L'Ami du peuple. 3 Mei 193o, Av.
— Overgedr. in : A. Mabille de Poncheville. Terre d'Occident.
France et Belgique. 193o, io6-Iio.
— Cf. : Gedichten opgenomen in kritische studies, die in boekvorm ver-

schenen zijn.
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A. Guery. Guido Gezelle. portr.
— In : La Gaule. 18 Mei 1930, 307-309.
Bevat :

Irrequietum. Vert. door J. Ryelandt.
— 0. t. : Irrequietum. (Uit : Rijmsnoer).
L. Bocquet. Guido Gezelle.
— In : Figaro. 21 Mei 1930.
Bevat :

t., aanv. : Une branche de cerises.

Z.

— Fragm.(Vss. 1-26) uit : Een bonke keerzen kind. (Uit :
Gedichten, gezangen & gebeden).

La Lys. [Vert. door L. Bocquet en E. Hosten].
— Fragmn. (Vss. 41-48, 57 - 72, 81 - 96, 106 - 108) uit [Z. t.,
e vs.] : Jordane van mijn hert. (Uit : Tijdkrans).
— In latere uitgn. get. : Audleie.

t., aanv. : Pacques ! Pacques !

Z.

Fragm. (Vss. 1-16) uit [Z. t., i e vs.] : Paaschen, Paaschen
(Id.).

-

t., aanv. : Combien d'arbres sa main n'a-t-elle pas
coupes et scies dans le pays de Flandre

Z.

— Fragmn. (Vss. 1-8, T3-16) uit [Opschr. : P. J. S. 1883.
e vs.] : Hoe menig boom heeft zijne hand (Uit : Zielegedichtjes).

Z. t., aanv. : Levez-vous, 6 Seigneur.,
G.-M. Rodrigue. A propos de Guido Gezelle (1830-1899).
-

In :T "r1,
T h yrse. I Juni 193o, IS9-19o.

Bevat :

Z. t., aanv. : Alors, devant vous, je fleurirai... [Vert.
door E. Cammaerts en Ch. Van den Borren] 190
— Fragm. (Vss. 49 - 56) uit : Ego flos. (Uit : Laatste verzen).

Z. t. aanv. : Alors sous tes yeux..., [Vert. door M.
190
Christiaens en P. Groult].
— Fragm. (Vss. 49-56) uit : Ego flos. (Fit : Laatste verzen),

F. Hellens. Un poete « par la grace de Dieu » : Guido Gezelle.
— In : Bibl. universelle et Rev. de Geneve. Juli 1930, 96-97.
Bevat :
Z.

t.,
vie

Ie

vs. : Oui, it est encore des jours joyeux dans la
96

— 0. t. : Blijdschap. (Uit : Gedichten, gezangen & gebeden).

— 506 —
Z. t,, l e vs. : 0 Lys cherie, pourquoi est-tu fachee. 97
— 0. t. : o Leye lief, wat mocht u boozen (Uit : Liederen,
eerdichten et reliqua).

1931.
R. Herreman. La poesie flamande.
— In : Le Journal des poêtes. 3o Mei 1931, 3.
Bevat :
Fragmn. uit gediehten vert. door

Z. t.,

Ie

R. Herreman.

vs. : Mon Dieu, comme je suis petit,

— Fragm. (Vss. 7-12) uit [Z. t., I e vs.] : Alleene, uit aller
oogen (Uit : Tijdkrans).

Sur la mort d'un gendarme.
— Fragm. (Vss. 9-16) uit [Opschr. : M. C. 1888. I C vs.] :
Voor niet en droeg hij 't zweerd. (Uit : Kerkhofblommen).
2.

V ertalingen in het Friesch.

1900.
J. Winkler. Guido Gezelle en de Friezen.
— In : Dietsche Warande en Belfort. Febr. 190o. 135-139.
— Cf. : Gedichten opgenomen in hritische studies, die in boekvorm ver

schenen zijn.

3. V ertaling in het Latifn.

1911.
Excelsior. Vert. door E. Gouffaux.

F. Baur. Drukproefnota's op de Voll. werken van G. Gezelle.
Jubileumuitgave. I. 193o, 302.

— Cf. :

— Onderaan : Hanes, November 1911.
— 0. t. : Excelsior. (Uit : Kerkhofblommen).

4. V ertalingen in het Duitsch.

1916.
R. A. Schroder. Fldmische Lyrik. II. Guido Gezelle.
— In : Der Belfried. Oct. 1916, 169-179.
Bevat :

Gedichten en fragm. uit gedicht, vert. door R. A. Schro-

der.
Z. t., T e vs.
ten,

:

Freilich wirds mein Dichten schwich169

— Z. t., I e vs. : 'k Zal mij van to dichten zwichten,
(Uit : Tijdkrans).
-- Overgedr. in : G. Gezelle. Gedichte... [1917], 12.
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Z.

t.,

1e

vs. : Noch einmal nun das schOne 176

— 0. t. : Meizang. (Uit : Rijmsnoer).
— Overgedr. in : G. Gezelle. Gedichte... [1917], 57
Insel-Almanach auf das Jahr 1917 [1916], 15.

t., l e
Lang

Z.

vs. :

Horch, wie sie schluchzet taut und
177

— Fragm. (Vss. 37-48) uit [Z. t., 1 e vs.] : Waar zit die
heldere zanger, dien (Uit : Tijdkrans).
— In latere uitgen. get. : De nachtegale. Voll. verscheen de Duitsche tekst in : G. Gezelle. Gedichte...
[1917], 15-17 ; Insel-Almanach auf das Jahr 1917
[1916], 13 ; Das Insel-Schiff. Sommer. 1930, 179-180.
Z.

t.,

1 e vs. : Ich hOre Horner blasen : und
178
— Z. t., 1 e vs. : 'k Hoore tuitend' hoornen en (Uit
Kleengedichtjes).
— Overgedr. in : G. Gezelle. Gedichte... [1917], 23.

Z.

t.,

1 e vs. :

0 Weihrauchkorn,

179

— 0. t. : Wierook. (Uit : Rijmsnoer).
— Overgedr. in : G. Gezelle. Gedichte... [1917], 45.
— Met Ned. tekst.

1917.
Gezelle. Gedichte. Aus dem Fl. von
bespr.).

R. A. Schroder. 1917. (Boek-

— In : Volk und Reich. 1928. 2. Teil des Heftes 7/8, 531-533.
Bevat :

Nachwort. Fragm.
Des Flamen Wort.

531-532
S3 2

— Z. t., i e vs. : De vlaamsche tale is wonderzoet.
(Uit : Kleengedichtjes).

Das Dietsche Volk.

532

— 0. t. : Het Vlaamsche yolk. (Uit : Laatste verzen).

Groeningenfeld.

533

— 0. t. : Groeningeveld. (Uit : Rijmsnoer).

Das Meisennestchen.

533

— 0. t. : Het meezennestje. (Uit : Gedichten, gezangen
& gebeden).

H.

1920.
Martens. Flanderns Dichter.
— In : Siid.deutsche Monatshefte. Mai 1920. Flandern, 594-595.
Bevat :

Miitterchen.
594-595
-- 0. t. : Moederken. (Uit : Laatste verzen).
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1927.
R. Honegger. Bijdrage over Guido Gezelle.
— Haalt enkele gedichten aan van G. Gezelle in vert. van

Schroder.

R. A.

— In : Neue Schweizer Rundschau. Juni 1927.
— Cf. : Uit : de Tijdschriften. Guido Gezelle. Nieuwe Rott. Ct. 18 Juni
1927. Avondbl.

1930.
A. Habaru. Guido Gezelle.
— In : Frankfurter Zeitung. 3o April 193o. Avondbl. Nr. 319, 2.
Bevat :

Z. t., aanv. : ... Dank fur das Leben,
— Fragm. (7 vss.) uit :
— Met Ned. tekst.

E. Arens. Guido Gezelle. Zu seinem ioo. Geburtstage.
— In : KOlnische Volkszeitung. 3o April 193o, Nr. 219. A, I.
Bevat :

Z. t., aanv. : Ja, Niemandslieb, verwOhnt man
dich ?
— Fragm. (Vss. 25-3o) uit : Niemandsvriend. (Uit :
Rijmsnoer).
Z.

t., aanv. : Schmiickt die Hiitten, schmiickt das
Nest !
— Fragm. (Vss. 41-48) uit : Betula alba, L. (Id.).

H. J. BrOhl. Guido Gezelle. Zu seinem ioo. Geburtstage.
— In : KOlnische Volkszeitung. 3o April 1930, Nr. 219. A, 1-2.
Bevat :

t., aanv. : Manner von Flandern, Volk, feind
jedem Zwang,

Z.

— Fragm. (Vss. 17-2o) nit [Z. t., 1 e vs.] : Kortrijksche
mannen, naar Brugge is de vaart (Uit : Tijdkrans).
Z.

t., aanv. : Groeningeveld, o Kortrijksche Erde,
— Fragm. (Vss. 25-32) uit : Groeningeveld. (Uit :
Rijmsnoer).

Z. t., aanv. : Triumph ! Aurora ! 's ist vollbracht !
— Fragm. (4 laatste vss.) uit : Aurora. (Uit : Gedichten, gezangen & gebeden).

--509Z. t., aanv. : Erbarm dich eines Toten, Herr.
— Fragm. (14 vss.) uit :

Z. t., aanv. : Empor ! Der KOniginnensang
— Fragm. (Vss. 1-4) uit : Regina cceli. (Uit : Liederen,
eeredichten et reliqua).

H. F. Sattler. Flanderns grOsster Lyriker. Zu Guido Gezelles
ioo. Geburtsfest.
— In : Germania. 1 Mei 1930, Ochtendbl. Nr. 200, [3].
Bevat :

Gedicht en fragmn. uit gedichten vert. door

R. A.

Schroder :
Das Meisennestchen.
— 0. t. : Het Tneezennestje. (Uit : Gedichten, gezangen
& gebeden).
Z.

t., aanv. : « Wir schreiben, so sprach es kreisend
ab.
— Fragm. (Vss. 37-44) uit : Het schrijverken. (Uit :
Dichtoefeningen).

Ego flos.
— Fragmn. (Vss. 1-3, 21-24) uit : Ego flos. (Uit :
Laatste verzen).

1931.
K. Jacobs. Guido Gezelle, der fldmische Dichter.
— In : Germania. Das neue Ufer. Nr. 3.5 April 1931, 3-4.
Bevat •

Gedicht en fragmn. uit gedichten vert. door

R. A.

Schroder.
Z.

t., aanv. : Der Flamen Wort is wuntergut.
— Z. t., i e vs. : De vlaamsche tale is wonderzoet, (Uit :
Kleengedichtjes).

Z. t., aanv. : 0 Rauschen des rankes Rieds !
— Fragmn. (Vss. i-8, 25-32) uit : 0 't ruischen van
het ranke riet ! (Uit : Dichtoefeningen).
Z.

t., aanv. : Der Abend kommt so still,
— Fragm. (Vss. i-8) uit [Z. t., 1 e vs.] : De navond komt
zoo stil, zoo stil, (Uit : Tijdkrans).
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5. Vertaling in het Italiaansch.

1927.
J. Eeckhout. Nederlanders naar Italie.
— In : De Standaard en De Morgenpost. 21 Maart 1927.

Z. t., aanv. : Quando l'anima ascolta.
— Z. t., l e vs. : Als de ziele luistert, (Uit : Kleengedichtjes).
— Cf. : La letteratura olandesse e fiamminga (188o1924)... di G. Prampolini... 192 7, 130.

6. Vertaling in het Bretonsch.

1930.
Guido Gezelle (1830-1899). (Da genoer kant : vet-deiz-ha-bloaz
e c'hanedigez. [I] Hervez G. Torfs. [II]. Hervez Tyneverum.
[III]. Eur varzoneg eus G. Gezelle : Ar skrwerdour. Hervez
troidigez esperantek, M. Seynaeve.
— In : Gwalarn. Lentenr. 1930, 85-94.
— Bijdragen en gedicht werden uit het Esperanto in het Bretonsch
vert.. Cf. : Gedichten verschenen in periodieken. 4: V ertalingen in het
Esperanto : Flandra Esperantisto. Maart 1930.

Ar skriver-dour.

93-94.

— 0. t. : Het Schrijverke. (Uit . Dichtoefeningen).

VI. VERTALINGEN VAN GEKOMPONEERDE TEKSTEN.
I. V ertalingen in het Dnitsch.

1909.
Zwei geistliche Lieder. Deutsche Ubers. von R. Schmidt.
— In : Hoof (J. van). Twee geestelijke liederen (voor gemengd koor).
1909.
— Met Ned. tekst.
Bevat :

Nur Blut and lauter Wunden.
-

Z. t., l e vs. : Klaar bloed en louter wonden (Uit : Kleengedichtjes).

0 teu'res Kreuze Gott's.
-

Z. t., l e vS. : o Dierbaar Kruise Gods (Uit : Rijmsnoer —
Aanhang — Kleengedichtjes II]).

— 5" —
Z. j.
Lied ! [Z. n. v. vert].
— In : Duvosel (L.). o Lied ! [Z. j.].
— 0. t. : o Lied ! (Uit : Gedichten, gezangen & gebeden).
— Met Ned. tekst.

Johannesfeuer.
— In : Ingenhoven (J.). Sint Jansvuur. [Z. j.].
— 0. t. : Sint Jans vier. (Uit : Laatste verzen).
— Met Ned. tekst.

4 Adventlieder... fur Haus and Concert. VI. Gedichte. Deutsch
van E. Alberdingk-Thym.
— In : Tinel (E.). 4 Adventlieder... Bur vierstimmigen gemischten
Chor and Klavier. [Z. j.].
Bevat :
I. Bevor Du, Herr, zu richten kommst.
— Z. t., I e vs. : Eer ge ooit het oordeel vellen komt (Uit :
Tijdkrans).
— In latere uitgn. get. : Advent.
-- De Ned. t. luidt : Eer ooit Ge 't oordeel.

2. Wie einsam ist 's.
— 0. t. :
3. 0 reine Magd.
— 0. t. :
4. Allmacht'ger, der die Welt erschuf.
— 0. t. : o Schepper van het lichtgewelf ! (Uit : Dertig
geestelijke liederen).

6 geistliche Gesange. [Z. n. v. vert.].
— In : Tinel (E.). 6 geestelijke gezangen... [Z. j.].
Bevat :

I. Jesu, mild.
— Z. t., I e vs. : Jesu, wijs en wondermachtig. (Uit : Kleengedichtjes).
— Met Ned. tekst. Ned. t. luidt : Jesu, wijs.
2. Voll Blut.
— Z. t., a e vs. : Klaar bloed en louter wonden (Id.).
— Met Ned. tekst. Ned. t. luidt : Klaar bloed.
3. Dich anbetend.
— Z. t., I e vs. : 'k Lag ter aarden en 'k aanbad u (Id.).
— Met Ned. tekst. Ned. t. luidt : 'k Lag ter aarden.
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4. Wach auf.
— Z. t., l e vS. : 't Pardoent, en op de klokke slaat (Id.).
— Met Ned. tekst. Ned. t. luidt : 't Pardoent.

5. Herr, ich bin ein arger Sunder.
— Z. t., i e vs. : Heer, mijn hert is boos en schuldig, (Id.).
— Met Ned. tekst. Ned. t. luidt : Heer, mijn hert is boos.

6. Caecilia.
— Z. t., l e vs. : Caecilia, weledele maagd, (Id.).
— Met Ned. tekst. Ned. t. luidt : Caecilia.

6 Marienlieder. Deutsch von E. Alberdingk-Thym.

— In : Tine! (E.). 6 Marialiederen... (Voor den huiskting en het concert)... [Z. ji.
Bevat :
I.

Wallfahrtslied.
— 0. t. : Maria, mild en machtig ! (Uit : Dertig geestelijke
liederen).
— Met Ned. tekst. Ned. t. luidt : Beevaertlied.

2.

Kapelle am Wege.
— 0. t. : o Maria die daar staat. (Uit : Liederen, eerdichten
et reliqua).
— Met Ned. tekst. Ned. t. luidt : Bi 't wegcapelleken.

3. Unsere Liebe Fraue von den Sieben schmerzen.
— 0. t. : Maria, nooit geschonden ! (Ter eere van 0. L.
Vrouwe van de VII wee'n). (Uit : Dertig geestelijke
liederen).
— Met Ned. tekst. Ned. t. luidt : 0. L. V. van de 7 `Veen.

4. Viva Maria !
— 0. t. : Viva Maria ! (Uit : Liederen, eerdichten et reliqua).
— Met Ned. tekst. Ned. t. luidt . Viva Maria !

5. o Maria.
— 0. t. : o Maria onbevlekte ! (Ter eere van 0.-L.-Vrouwe
ter Ruste). (Uit : Dertig geestelijke liederen).
— Met Ned. tekst. Ned. t. luidt : 0 Maria.

6. Wie so herrlich.
— 0. t. : Tot de mane. (Uit : Gedichten, gezangen & gebeden).
-- Met Ned. tekst. Ned. t. luidt : Och, hoe schoone.
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2.

Vertalingen in het Franseh.
1920.

Notre-Dame des Flandres. Texte fr. par P. Verheyden.
— In : Hoof (J. van). Twee Marialiederen. 192o.
— 0. t. : 0. LAT. van Vlanderen to Kortrijk. (Uit : Liederen, eerdichten
et reliqua).
— Met Ned. tekst.

1921.
Printemps. Adapt. libre de P. Scapus.
— In : Devocbt (L.). Het jonge paar, voor gemengd koor. [1921].
— 0. t. : Het jonge jaar. (Uit : Rijmsnoer).
— Met Ned. tekst.

1923.
0 daft matin. Adapt. de P. Scapus.
— In : Jong (M. de). Morgenstond... 1923. (De Ring. 41).
— 0. t. : Morgenstond. (Uit : Gedichten, gezangen & gebeden)
— Met Ned. tekst.

1924.
Quel calme. Vers. fr. de J. B. E. M.
— In : Hoof (J. van). Hoe stil is 't... 1924.
— 0. t. : Hoe stille is 't als de donder dreegt, (Uit : Kleengedichtjes).
— Met Ned. tekst.

1927.
Joie.

Mortelmans (L.). Blijdschap. Tweestemmig koor... 1927.
— 0. t. : Blijdschap (Uit : Gedichten, gezangen & gebeden).
— Met Ned. tekst.
— In :

Z.

i

•

Le nid des mesanges. Paroles fr. de D. Destanberg.
— In : Merville (A.). Het meezennestje. [Z. j.].
— 0. t. : Het meezennestje. (Uit : Gedichten, gezangen & gebeden).
— Met Ned. tekst.

A la lune. Paroles fr. de D. Destanberg.
— In : Merville (A.). Aanroeping. [Z. j.].
— 0. t. : Tot de mane. (Id.).
— Met Ned. tekst.

Le char du temps. Texte fr. de D. Destanberg.
— In : Merville (A.). De wagen des tijds. [Z. j.].
— 0. t. : De wagen der tijd, (Uit : Dichtoefeningen).
— Met Ned. tekst .
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Invocation. Texte fr. de A. Destanberg.
— In : Merville (A.). Aanroeping. [Z. j.].
— 0. t. : Aanroepinge. (Uit : Dichtoefeningen).
— Met Ned. tekst.

[Twee liederen. Vert. in het Fr.. Z. n. v. vert.].
— In : Ryelandt (J.). Twee gelijkstemmig koren. [Z. j.].
Bevat :

L'Angelus.
— 0. t. : Het klokgebed. (Uit : Rijmsnoer).

Ete.
— Z. t., I e vs. : Groengemeide boomen, boven (Uit : Tijdkrans).
— Met Ned. tekst. De Ned. t. van z luidt : Zomer.

[Drie liederen. Vert. in het Fr.. Z. n. v. vert.].
— In : Ryelandt (J.). Vijf gelijkstemmige koren. 2 e bundel. [Z. j.].
Bevat :

3. Le faucheur.
— Z. t., I e vs. : De maaier zingt een zomerliedtje (Uit :
Kleengedichtjes.

4. Lorsque Fame ecoute...
— Z. t., I e vs. : Als de ziele luistert (Id.).

5. Redis-moi donc.
— 0. t. : Meizang. (Uit : Rijmsnoer).
Met Ned. tekst. De Ned. t. van 3 luidt : De maaier.

Melancolie. [Z. n. v. vert.].
— In : Ryelandt (J.). Weemoed. [Z. j.].
— Z. t., I e vs. : Mijn hert is als een blomgewas. (Uit : Tijdkraus).
— Met Ned. tekst.

La Mandele. [Z. n. v. vert.].
— In : Ryelandt (J.). De Mandel. [Z. j.].

— Z. t., I e vs. : 't Is de Mandel, die, in 't

(Uit : Kleen-

gedichtjes).
— Met Ned. tekst.

0 mon Bien aime.
— In : Ryelandt (J.). Die mijn hert bemint... 1927. (De
Ring. 122).
-- 0. t. : Die mijn hert bemint. (Uit : Laatste verzen).
— Met Ned. tekst.
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3. Vertalingen in het Engelsch.

1921.
Liederen 1-5. With Engl. adapt. by M. Kenley.
— In : Meulemans (A.). Gezelle-liederen. Nieuwe uitg. 1921.
Bevat :

I. Cradle Song.
-

Z. t., 1 e vs. : Slaapt, slaapt, kindtje slaapt. (Uit : Kleengedichtjes).
— De Ned. t. luidt : Wieglied.

2. Evening hymn.
— 0. t. : Aleer het licht ten avond raakt. (Uit : Tijdkrans).

3. Summer comes !
-

Z. t., i e vs. : De zonne zit. (Uit : Tijdkrans).
— In latere uitgn. get. : 't Wil zomer zijn.

4. Baby's good night.
— 0. t.: » 'n Aven hlomkes, moe van spelen, (Id.).

5. Twilight.
-

Z. t., I e vs. : 't Is stille, stille, allengerhand, (Uit : Laatste
verzen).
— Met Ned. tekst.

1922.
The holy thoughts I'm thinking. Engl. vers. by Th. Baker.
— In : Mortelmans (L.). Two songs of meditation for
medium voice and piano. 1922.
- Z. t., 1 e vs. : De goe de goe gedachten, (Uit : Kleengedichtjes).
— Met Ned. tekst.

1923.
Sacred songs. Engl. vers. by M. E. Opdycke. [1-5].

1923.

— In : Mortelmans (L.). Sacred songs. 1923.
Bevat :
[I].

This do in memory of me.
-

[2].

Z. t., I e vs. : Doet dit to mijne indachtigheid ! (Uit:
Kleengedichtjes).

When the spirit listens.
-- Z. t., 1 e vs. : Als de ziele luistert (Id.).
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[3]. Hear, o God !
[4].

Unworthy.
-

[5].

Z. t., l e vs. : Heere, God van hemelrijken (Id.).

Z. t., l e VS.: Gaat van mij — o bittere woorden ! (Id.).

Ecstasy.
- Z. t., l e vs. : o Mocht ik (Id.).

— Met Ned. tekst.

May day. Engl. vers. by M. E. Opdycke.
— In : Mortelmans (L.). Songs [3]. 1923.
— 0. t. : Meidag. (Uit : Rijinsnoer).

4. V ertalingen in het Fransch en in het Duitsch.
1920.
Le calme. Vers. fr. de J. B. E. M. — 's 1st stille. Deutsch von
R. A. Schrader.
— In : Hoof (J. van). 't Is stille. 2 e uitg. 1920. (« De Crans ^ ).
— 0. t. : 't Is stille. (Mt : Laatste verzen).

1924.
Berceuse. Vers fr. de M. Peeters. — Schlaflied. Deutsch vonR. A. Schroder.
— In : Hoof (J. van). Slaaplied... 2 e uitg. 1924.
— 0. t. : Slaaplied. (Uit : Laatste verzen).
— Met Ned. tekst.

Quel calme... Vers. fr. de J. B. E. M. — \Vie still ist 's... Deutsch
von W. von Unger.
— In : Hoof (J. van). Hoe stil is 't... 1924.
— 0. t. : Hoe stille is 't als de donder dreegt. (Uit : Kleengedichtjes).

Z. j.
[Gedichten. Vert. in het Fr. door P. Marcel, in het Duitsch door

E. Often].
— In : Mortelmans (L.).

Liederen [I-3, 5-14 . Z. j.].

[I] L'angelus — Es tOnt.
[2]

Z. t., l e vs. : 't Pardoent, en op de klokke slaat (Uit :
Kleengedichtjes).

La Mandêle. — Das Bachlein.
-- Z. t., 1 0 vs. : 't Is de Mandel, die, in 't stille, (Id.).
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[3] Bien belle est l'aube en fleurs. -- Wie schOn der
Morgentau.
— Z. t., l e vs. : Hoe schoon de morgendauw, (Id.).

[51 Le toit de chaume. -- Das Strodach.
— Z. t., 1 e vs. : Het strooien dak, mij wel behaagt (Uit :
Kleengedichtjes.

II).

[6] Grain d'encens. — 0 Weihrauchkorn.
— 0. t. : Wierook. (Uit : Rijmsnoer).
[7]

Le printemps. — Das junge Jahr.
— 0. t. : Het jonge jaar. (Id.).

[8] Le soir. — Damm'rung.
— Z. t., l e vs. : 't Avondt, 't avondt : trage en treurig. (Uit :
Kleengedichtjes.

II).

[9] Une fleurette gentille. — Es bliiht ein Bliimlein.
— Z. t., 1 e vs .: 't Groeit een blomken in de weiden, (Uit :
Kleengedichtjes).

[1o] La petite mesange. — Das Meislein.
— 0. t. : 't Meezeken. (Uit : Kleengedichtjes. II).
[II]

A une mere. — Heil, dir, Mutter.

— Z. t., I e vs. : Heil u, moeder, (Uit : Kleengedichtjes).

C'est le cor qui sonne. — Ich Mr' die Horner
schallen.

[12]

— Z. t., l e vs. : 'k Hoore tuitend' hoornen en (Id.).

[I3] Le chant des cloches. — Glockenlied.
— 0. t. : Bing-bang-bon ! (Uit : Kleengedichtjes. II).

[14] Berceuse. — Wiegenlied.
— Z. t., l e vs. : Slaapt, slaapt, kindtje slaapt. (Uit : Kleengedichtjes).
— Met Ned. tekst.

[Z. t.] Deutsche Uebers. von A. Boon. — Cantique de Premiere
communion. Trad fr. de Ch. Martens.
— Z. t., l e vs. : o Engel Gods, die mij bewaart. (Uit : Tijdkrans).
-- Met Ned. tekst.

— 518 —
VI. BIJLAGE.
I. Over onititgegeven vertaalde gedichten.
't Was de ure dat de leeuwerke... Vert. in het Fr. door P. Jaeckx.
— U it : Kerkhofblommen.
— Onuitgeg.. In het bezit van G. Gezelle. Cf. : A. Walgrave en P.
Allossery. Breedere aanteekeningen. (G. Gezelle. Voll. werken.
Jubileumuitg., II. 1931, 213).

Kerkhofblommen. Vert. in het Engelsch door C. Maes.
— Onuitgeg.. Cf. : Gezelle's Kerkhofblommen vert. in het Engelsch.
Biekorf. 1 Febr. 1890, hi 8 ; A. Walgrave. Het Leven van Guido
Gezelle. II. 1924, 185 ; A. Walgrave en P. Allossery. Breedere
aanteekeningen. (G. Gezelle. Voll. werken. Jubileumuitg., II. 1930,

219).

A. Duclos vertaalde voor Mistral enkele gedichten voor de vuist to Arles.
— Cf. : Beyaert-Carlier. Mes souvenirs sur Guido Gezelle. Le
« xxe » litteraire et artistique. II Mei 1930, 6.
2.

Mededeelingen en recensies over vertaald werk.

F. Baur. Over de vertalingen van : 0 't ruischen van het ranke
riet.
— In :

G. Gezelle. Voll. werken. Jubileumuitg.. I. 1930, 289.

Palms choisis.... Trad.... par E. Cammaerts et

Ch. van den Borren... 1908.
G. Eekhoud. Mercure de France. 16 Oct. 1908, 726-728.
E. Cammaerts. L'Art moderne. 25 Oct. 1908, 337-338.
Christine. Chronique bruxelloise. Le Soir. 5 Nov. 1908.
[Anon]. Le XX e Siêcle. 9 Nov. 1908.
J. Laenen. La Belgique artistique et litteraire. Dec. 1908, 390391

E. Gilbert. Quelques livres. Le Journal de Bruxelles. 25 Jan.
1909.

A. Baland. Le Florilêge. Jan. 1909.
B. Destrêe. L'ame du Nord. Durendal. 1909, 159-175.
Y. D. Le Pays breton. 18 April 1909.
L. T. Le Nain rouge. Juni 1909.
L. Thomas. L'Action francaise. 3 Juli 1909.
J. Eeckhout. Jong Dietschland. Paaschnr. 1909, 188-189.
L. Thomas. La Renovation artistique. Juli 1909, 135-138.
-- Overgedr. in : Le Roussillon. 2'3 Juli 1909.
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R. D[e] M[ares]. Revue des Revues. L'Independance beige. 13
Sept. 1909.
G. Cornet. Mon chez moi. Nov. 1909. 310.
[Onleesbare naam]. L'Intransigeant. 20 Jan. 1910.
F. Masion. Bull. bibliogr. et pedagogique du Musee beige. 1909,
432-434.
M. Sabbe. De Vi. Gids. Dec. 1909, 568.
R. Canudo. LiEuvre. 7 April 1910, 36.
M. de Rudder. Rev. Bleue. 16 Juli 1910, 83-86.
E. Picard. La Chronique. Jo Nov. 1912, I.
Conference sur les chansons p opulair es ilamandes du XII Ine au
XX Ine siecle, par W. van Eeghem. 1916.
L. Monteyne. Vlaamsche kunst in Frankrijk.
— In : Het Tooneel. 15 Maart 1919.

Une gloire de la Flandre. GuidG Gezelle.,,, par Ch. Grolleau...
1917.
Ben bespr. gaf Ons Vaderland, een blad, dat in 1917 to Parijs
verscheen.
— Cf. : Vlaamsch Leven. 24 Juni 1917, 607.

F. Smits. Les cahiers. Juli 1918, 46-48.
Les beaux poêmes de Guido Gezelle. Trad.... p ay M. Christiaens
et P. Groult. 1930.
J. Schyrgens. Le « XX e » litteraire et artistique. 16 Maart
1930, 4.
W. Dietsche Warande en Belfort. Sept. 1930, 731.
Excelsior. In het Latiin vest. door E. Gouffaux. 1911.
A. Moortgat. In memoriam R. D. E. Gouffaux. De Standaard.
13 April 1924, 3.
Vldmische Dichtung. Uebers. von W. Schoelermann unter Mitw.
von H. Holling. 1916.
Gezelle's « Schrijverke » verhoogduitscht. Van onzen Tijd. 20 Mei
1916, 392-393.
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Die iliimische Literatur irn Ueberblick mit besonder Berucksichtigung von Guido Gezelle von F. Jostes.
Literarisches Zentralblatt fur Deutschland. 18 Aug. 1917, 810.
H. BrOmse. Nord und Slid. Oct. 1918, 107-108.
Gedichte. Aus dem F. von R. A. Schroder. 1917.
W. Bolze. Die Gegenwart. 20 Aug. 1917, 331.
T. Kellen. Das literarische Echo. 1 Jan. 1918, 393.
Volk und Reich. 1918. 2. Teil des Heftes 7-8, 531-533.

ADDENDA.
Poemes. Trad. de M. Christiaens et P. Groult.
— In : Le Rouge et le Noir. 15 Mei 1930, 5.
Bevat :

Lorsque vous ecoutez le ble...
Z. t., l e vs.: Als ge naar het kooren luistert. (Uit : Tijdkrans).
— Cf. : G. Gezelle. Les beaux poêmes. Trad. M. Christiaens et P. Groult. 193o, 95-96.
-

Ego flos. (Uit : Laatste verzen).
— Cf. : Id., 191-193.

1908.
G. Eekhoud. Chronique de Bruxelles. Guido Gezelle : Poemes
choisis.
— In : Mercvre de France. 16 oct. 1908, 726-228.
Bevat

Une branche de cerises. [Vert. door E. Cammaerts
728.
en Ch. van den Borren]
— 0. t. : Een bonke keerzen kind. (Uit : Gedichten, gezangen
& gebeden).
— Cf. : G. Gezelle. Poemes choisis... 1908, 77-78.

J. Laenen. Les livres : E. Cammaerts et Ch. van den Borren.
Guido Gezelle, poemes choisis.
— In : La Belgique artistique et litteraire. Dec. 1908, 390-391.
Bevat :

Z. t., aanv. : Vivre, c'est porter vaillamment, par bons
et mauvais jours. [Vert. door E. Cammaerts en
391
Ch. van den Borren].
-

Z. t., l e vs. : Het leven is een krijgsbanier. (Uit : Tijdkraus).

- 521 -

F. Smits. Lettres neerlandaises.
In : Les Cahiers. Juli 1918, 46-48.

-

Bevat :
Z.

t.,

l e vs. :

Quand l'ame ecoute. [Vert. door F. Smits].

Z. t., l e vs. : Als de ziele luistert. (Uit : Kleengedichtjes).

-

J. Schyrgens. Les beaux poemes de Guido Gezelle... par M.
Christiaens et P. Groult.
-

In : Le « XX e
Bevat :

»

litteraire et artistique. 16 Maart 193o, 4.

Ego flos. [Vert. door M. Christiaens en P. Groult].
Fragmn. (Vss. 1-4, 9-12, 21, 25-26, 29, 33-36, 49-56) uit :
Ego flos. (Laatste verzen).
Cf. : G. Gezelle. Les beaux poêmes... 193o, 191-193.
-

-

R. Herreman. Le centieme anniversaire de la naissance du
grand poete Guido Gezelle. portr.
In : Le Peuple. 29 April 193o, [I].
Bevat :

Fragm. uit gedicht en gedicht vert. door R. Herreman.
Z. t., l e vs. : Mon Dieu, comme je suis petit.
-

Fragm. (Vss. 71-12) uit Z. t., l e vs. : Alleene, uit aller
oogen. (Uit Tijdkrans).

Z. t., 1 e vs.: Les fleurs sort honteuses.
Z. t., I e vs. : De blommen zijn beschaamd. (Id.).

G. van Looy. Guido Gezelle, poete par la grace de Dieu.
-

In : Le Rouge et le Noir. 15 Mei 193o, 5.
Bevat :

Fragmn. uit gedichten, vert. door G. van Looy.
Z. t., I e vs. : Et assis devant
Z.

t.,
-

Fragm. (Vss. 41-48) uit : Het getouwe. (Uit : Rijmsnoer).
l e vs. « Ainsi ont chante vos parents
Fragm. (Vss. 33-40) uit : Vogelzang.

».
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VII. LUST VAN ENKELE AFKORTINGEN.
Aanv.
bibliogr.
Coll.
Fl.
Fl. (Aus dem)
Fr.
get.
G. M.
hrsg.
It.
Ned.
O. t.
trad.

Transl.
Uebers.
uitg(n)
Verl.
Vert.
Z. j.
Z. n.

Aanvang ;
bibliographie ;
bibliographique ;
collection ;
Flamand ;
Flamischen (Aus dem) ;
Fransch ;
francais(es) ;
getiteld ;
Guido Gezelle-Museum ;
herausgegeben ;
Italiaansch ;
Nederlandsch(e) ;
Oorspronkelijke titel ;
traduit ;
traduction ;
tradukis ;
translated ;
Uebersetzung ;
Uebersetzt ;
uitgave(n) ;
Verlag ;
vertaald, vertaler ;
Zonder jaar ;
Zonder naam.

Het register zal in een volgende of levering verschijnen.

7 0) KAP.EL BARBIER-PRIJS.
Op 31 December 1932 loopt het 3 e tijdvak (begin, 1931 tot
einde 1932) van den KAREL BARBIER-PRUS ten einde. Hij bedra,agt 1000 fr. en \vordt toegekend aan den Belgischen st±rijver
die in die tijdruimte het beste belletristisch verhaal op nationaalgeschiedkundigen grondslag (historische roman, geromanceerde
levensbeschrijving, enz.) zal nitgegeven hebben, in 't Vlaamsch
geschreven en geput nit onze eigene geschiedenis.
De prijs kale niet toegekend worden aan hem die 7:00r hazel/de icerk in een door het Staatsbestuur of cm Acadeniie uitschreven prijskaiiip reeds bekroond wer(I.
I )e werken dienen ingezonden aan den Besten(Iigen Secretaris
der Koninklijke Vlaamsche Acadeiiiie, uiterlijk op ro December
19.32, met cle vermelding op het adres : BARI3IER-PRUS.
2°)

NESTOR DE TItRE-PRIJS.

De NEsToR DE Tri;`,RE-PRIjs, bedragende eeoc fr., wordt om
de twee jaar toegekend aan het beste rider de Vlaamsche tooneelwerken Welke, gedrukt of handschrift, voor het einde van elk
tweejarig tijdvak, door hunne schrijvers op de Koninklijke
Viaamsche Academie zullen ingezonden zijn. Het cerste tijdvak
cravat de jaren 1932 el? 1933.
Voor den prijs kotnen alleen ir1 aanmerking tooneeiwerken
(1) die nog in ;een andere prijskampen werden bekroond ; b) die
in den loop van het tweejarig tijdvak werdcn geschreve,n, of die
olthans, vO6r tijdvak, noch door den druk, noch door de opyoering, openhaar wer(ien genmak-f.
3 0) KAREL BOURY-PRIJS.
1)c KARia noi-Rv- p kris, bedragen(c 1.000 fr. en gesticht ter

ver-Treiding van Vlaamsche liederen, wordt om de vier jeer
toegekend aan den toondichter van de beste onuitgegeven
Vlaamsche school- of volksliederen (ten uiinste t\vee) \vaarvan
hijzelf de teksten zal mogul kiezen. ken bovcndien een tegemoetkoming verslrekt worden 0111 de bekroonde liederen te helper!. -nitgeven.
Het loopende tijdvak zal op 31 December 1932 gesloten
worden.
liederen (tekst en iiiuziek) (Hellen door de belanghebbenclen bij den Bestendigen Secretaris der Koninklijke Vlaarnsche
Academic, Koningstraat, IS, Gent, uiterlijk op io December 1932
ingezonden te worden, met volgende vermelding op het acres
VooR Di;:x KAREL BouRY-PRijs.
**

De nitgaven der Academie zijn te verkrijgen
GENT : W. SIFFER, Sint Baafsplein, en VAN RYSSELEIRGHE,
Kouter, I.
Jacqmainlaan, 127.
BRUSSEL : STANDAARD-BOEKHANDEL,
ANTWE'RPEN : DE NEDERLANDSCHE BoimHANDEL, SintJacobsmarkt, ()O. - STANDAARD - BOEKHANDEL, Korte
Nieuwstr., 41.

KON. VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL- EN LETTERKLINDE

VERSLAGEN EN
MEDEDEELINGEN
AUGUSTUS

1932

N. V. v/ I-1 VANDERPOORTEN & C O3 POLLEPELSTRAAT, 18, GENT
1932

MAANDSCHRIFT

INHOUD.
Augustus.
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Vergadering van 3 Augustus 1932
2 0 Liikrede

op het gra/ van C y riel Buysse uitgesproken door
543

HERNIA:\ TEIRLINCK
3"• De V laamsche Letter klatch gen en het Modern, 11 oor-

denhoek lezing door OMER WATrEz ...

• 573

4(} Een,ige kleinigheden op het gehied an Taal- en Letter.... 5S5
kunde, door Prof. I)r. M. SABBE .
50

De it wasti,:ezelsche- Dorpskeuren LXV"-XVIl e cemv).
Vergeliikende .t.uctic, door KIRI-U, PEETERS .

595

Vergadering van 3 Augustus 1932.
Zijn aanwezig : de heeren HERMAN TEIRLINCK, onderbestuurder en Dr. L. GOE1VIANS, bestendig secretaris ;
de heeren : Dr. Is. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, Prof. Dr.
3. MANSION, 0. WATTS Z, Prof. Dr. L. SCHARPE, Prof. Dr.
J. VERCOULLIE, Dr. LEONARD WILLEMS, J. JACOBS, Prof.
Dr. M. SABBE, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, Dr. FRANS VAN
CAUWELAERT, Prof. Dr. FRANS DAELs, Dr. J. MULs, Prof.
Dr. A. CARNOY, CAM. HUNT SMANS, Prof. Dr. J. VAN MIERLo
S. J. en Dr. J. CUVELIER, werkende leden ;
de heeren : Prof. Dr. R. VERDEYEN, F. TIMIVIERMANS,
Prof. Dr. L. GROOTAERS, Dr. FL. PRIMS, JORIS EECKHOUT
en LODE BAEKELMANS, briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen : de heeren Prof. J. SALSMANS S. J., bestuurder, Kan. A. Joos, Dr. L. SIMONS, Prof.
Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr.
A. J. J. VAN DE VET,DE en Prof. Dr. J. PERSYN, werkende
leden ;
de heer Prof. Dr. J. VANDE WIDER, briefwisselend lid.
*

*

De Bestendige Secretaris leest het verslag van de julivergadering ; het wordt goedgekeurd.
*

*

AANGEBODEN BOEKEN.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst voor
aan de Academie aangeboden :
Door den Meer M.
schrijver :

SABBE,

werkend lid der Academie vanwege den

Gerecht en Restuur in het werk van Hans Kelsen, door RENE
Het begrip der souvereiniteit, door denzelfden.

VICTOR.

-524-De Nieuwste theoriin over Recht en Staat, door denzelfden.
Het Belang van de Nederlandsche W etenschap voor de Algemeene Rechtshistor.,e, door denzelfden.
De Nieuwe Kantiaansche Rechtsschool, door denzelfden.
Door den E. ri. J. JAcoBs, werkend lid der Academie, van wege de
schrijvers
Moedertaal. — Bloeien, door LEONARD LEHEMBRE en Pir,TER PAuwELs.
Moedertaal. — Oogsten, door dezelfden.
Moedertaal. Handleiding bij de uitwerking van Groeien A. — Bloeien A.
Oogsten A, door dezelfden.
Door de schrijvers :

Thym en Vlaanderen, door P. A. VERCAMMEN.
Chapelain decoiffe. -- A Battle of Parodies, door C. L. VAN ROOSBROECK.
Door de Bayerische Akademie der Wissenschaften — PhilosophischHistorische Abteilung :
Budha im Fzirstenschmuck, von L. SERMAN.
A bhandlungen.
Sitzungberichte. — Der dritte deutsche Reichskanzler, von KARL ALEXANDER VON MULLER.
Der lateinische Averroismus des 13. Jahrhunderts and seine Stellung
zur christlichen Weltanschauung, von MARTEN GRABMANN.
Zur Geschichte des Offentlichen Kredits im italienischen Mittelalter, von
WALTHER LOTZ.

Fine lateinische Uebersetzung der pseudo-aristotelischen Rhetorica ad
Alexandrum aus den 13. Jahrhunderts, von MARTIN GRABMANN.

AANGEKOCHTE BOEKEN.
Koben, door R. C. VAN MIEGHEM.
Het Volksleven in het straatlied, door R. VAN KENHOvE en ADH. LEPAGE.
Het Drama en het Tooneel in hun ontwikkeling, door Dr. L. SIMONS,
5 deelen.

Ons Heerentooneel, onder redactie van JAN BEERNAERTS
Neder!andse overleveringen, door K. TER LAAN, 2 deelen.
Le Grand-Duche de Luxembourg dans le Royaume des Pays-Bas (18151830), par ALBERT CALmEs.

Heraldische Encyclopaedie, door Jhr. J. L. M. GRAAFLAND.
Iconographie van Antwerpen, door A. H. CORNETTE, Nr CXLV-CLV,
afl. XV, en Nr CLVI-CLXVI, afl. XVI.

Handboek der Litteraturwissenschaft, Lief. 186.
*

*

Afsterven van den heer B°n Cyriel Buysse, werkend lid der Academie. -- Op 25 Juli kreeg de Academie
het treurig bericht van het afsterven, to Afsne, van B" CYRIEL BuvssE, werkend lid der Academie tevens werd mede-
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gedeeld dat de teraardebestelling zou plaats hebben op 29
Juli, to Gent.
Onmiddellijk werd, tot teeken van rouw, de nationale
viag op het Academiegebouw halfstok geheschen en aan de
werkende en briefwisselende leden, alsook aan de buitenlandsche eereleden het afsterven per bijzonderen brief
bericht.
De rouwplechtigheid werd bijgewoond door den heer
HERMAN TEIRL INCK, onderbestuurder, die nit naam der
Academie op het graf van den betreurden schrijver het
woord voerde, de heeren GOEMANS, Bestendig Secretaris,
FRANK LATEUR, J. VERCOULLIE, L. WILLEMS, A. J. J. VAN
DE VELDE, M. SABBE, J. MuLs, F. TOUSSAINT, CAM. HuvsMANS, J. CUVELIER, werkende leden en R. VERDEYEN, F.
TIMMERMANS, A. H. CORNETTE, A. VAN CAUWELAET: T en EM.
DE Bom, briefwisselende leden.
De heer Bestuurder had zich laten verontschuldigen.
Bij den aanvang der zitting bracht de heer HERMAN
TEIRLINCK, onderbestuurder en dd. bestuurder der Academie, bij afwezigheid van Prof. SALSMANS, een roerende
hulde aan den afgestorvene. (Zie bldz. 543).
Een brief van rouwbeklag werd door den Bestendigen
Secretaris aan Mevr. B ile's BUYSSE en haar familie gezonden.

MEDEDEELINGEN
namens de Commissies.
I 0) Bestendige commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. — Prof. Dr. L. SCHARPE, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren : LEONARD WILLEMS, voorzitter, Prof. Dr. J. VAN 1VIIERLo, ondervoorzitter, Dr. Is.

- 526 TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, J.
JACOBS en Dr. J. CUVELIER, leden, en Prof. Dr. L. SCHARPE,
lid-secretaris. Woonden ook de vergadering bij : Prof. Dr.
SABBE en Prof. Dr. VERDEYEN.
Aan de dagorde staat :
Lexie° graphische sprokkelingen. (Hadewijch, 44, 3 8 41, 32 - 23, 12 enz.). — Lezing door Dr. LEONARD WILLEMS.
Dr. WILLEMS behandelt een reeks moeilijke en onduidelijke
plaatsen in de gedichten van Hadewijch, wat aanleiding geeft
tot gedachtenwisseling, vooral met E. P. VAN MIERLO, Prof.
VERDEYEN, E. H. JACOBS, Prof. VERCOULLIE. Dr VAN MIERLO
spreekt den hr. WILLEMS dank uit, en op zijn voorstel wordt
aangenomen de lezing in de Verslagen en Mededeelingen op te
nemen.

2 0 ) Bestendige commissie voor nieuwere Taalen Letterkunde. — Prof. Dr. M. SABRE, secretaris, legt
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig : de heeren FRANK LATEUR, voorzitter,
Dr. Is. TEIRLINCK en 0. WATTEZ, leden, Dr. L. GOEMANS,
E. H. JORIS EECKHOUT en L. BACKELMANS, hospiteerende
leden en Prof. Dr. M. SABBE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1 0) 1)e Vlaamsche Letterkundigen en het «Modern Woordenboek ». (Vervolg en slot). — Lezing door den heer 0.
WATTEZ.
De hr. WATTEZ vestigt nog de aandacht op enkele tekortkomingen van het Modern Woordenboek. Hij somt verscheidene
namen op van Vlaamsche letterkundigen en geleerden, die in
het woordenboek ontbreken. De hr. GOEMANS dankt zijn achtbaren
collega voor de nuttige weaken en spreekt den wensch uit dat
het Modern Woordenboek op de geleerde hulp van al de Academieleden moge rekenen om steeds tot een hooger peil te stijgen en
tot meer nut te strekken. De lezing van den hr. WATTEZ zal in
de Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden.

— 527 —
2°) Kleinigheden op gebied van Taal- en Letterkunde :
A) Een onopgemerkt Nederlandsch gedicht van Erycius
Puteanus ?
B) Een Nederlandsch rondeel van G. G. Alione (14941520).
C) 1)e «hinnetaster «. — I,ezing door den heer Prof. Dr.
M. SABBE.
De hr. SABBE meent het oorspronkelijk Nederlandsch gedicht
Lof miins Liefs Haer-Tros, voorkomende in Comus, dat is Braspodt
ofte Slemp-Feeste (1608, Leuven, Ph. van Dormael) vertaling van
Puteanus' Comus (1608, Leuven, G. Rivius), aan Erycius Puteanus
te mogen toeschrijven.
Spreker vestigt verder de aandacht op een Nederlandsch
rondeel, dat voorkomt in de Opera Jocunda (1521) van den Italiaan
Giovan Giorgio Alione.
Ten slotte deelt Dr. SABBE een onbekend 16e eeuwsch gedicht
mede over den «Hennetaster», waaruit de oorspronkelijke beteekenis van dit woord duidelijk wordt.
De lezing van den hr. SABBE zal in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden.
*

*

*

LETTERKUNDIGE MEDEDEELING.
Ik heb de eer namens den auteur Prof. Dr. RENE VICTOR,
hoogleeraar aan de Vrije Hoogeschool te Brussel en advocaat
bij de Balie te Antwerpen, een vijftal werken aan de Academie te schenken.
1k doe zulks met genoegen omdat Prof. Dr. RFNE .VI.CTOR zich in de laatste jaren werkelijk onderscheiden heeft
door een groote bedrijvigheid en een door zijn vakgenooten
zeer hoog aangeschreven bevoegdheid op het gebied der
rechtswetenschap. Hij is ook de hoofdopsteller van het
Rechtskundige Weekhlad, dat thans Binds een jaar verschijnt

- 528 en in het midden der Vlaamsche juristen heel wat gezag
heeft weten te verwerven.
Ziehier de titels der aangeboden werken :
1 0 De Nieuwste Theorien over Recht en Staat (1926).
2 0 De Nieuw-Kantiaansche Rechtschool (1928).
3 0 Gerecht en Bestuur in het werk van Hans Kelsen
(193o).
40 Het Begrip der Souvereiniteit (1932)
en 5° de merkwaardige Openingsles voor zijn Nederlandschen leergang over rechtsphilosophie aan de Universiteit te Brussel, gegeven op 27 Februari 1932: Het Belang
van de Nederlandsche Wetenschap voor de Algemeene Rechtstheorie.
*

*

*

DAGORDE.

1 0) Prijsvragen voor 1934. — Namens de Commissie
voor Prijsvragen, brengt de Bestendige Secretaris verslag
uit over de gehouden vergadering (de Commissie was samengesteld uit het Bestuur en de heeren MANSION, SABBE, SCHARPE en VERcouLLIE) en deelt de lijst mede van de Prijsvragen
welke de Commissie aan de Academie voorstelt.
Na bespreking IN ordt een der voorgestelde vragen door
een ander vervangen (Zie de lijst op de volgende bladzij den).
2°) Wijziging van den dag der maandelijksche
zittingen. — Door het Bestuur der Academie werd aan de
leden volgend referendum onderworpen :
De hr. CAM. HUYSMANS heeft aan het bestuur der Academie
de vraag gesteld of het niet mogelijk is de maandelijksche vergadering der Academie op een Vrijdag te houden, daar de heer
FR. VAN CAUWELAERT en hijzelf doorgaans belet zijn op een
Woensdag naar Gent te komen. (Zie Februari-aflevering, blz. 82).
Om die reden stelt het Bestuur op zijn beurt aan de heeren
werkende leden deze twee vragen :
1 e vraag : Door welken dag of welke dagen zou de Woensdag
kunnen vervangen worden ?
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onmogelijk op de Academie aanwezig te zijn ?
De uitslag van de raadpleging zal later bekend gemaakt
worden.

3 0) Geheime vergadering te 2 1/2 uur. Lidmaatschap der K. V. Academie. Verkiezing van een werkend lid ter vervanging van B on Cyriel Buysse. — Worden tot stemopnemers aangewezen : de heeren LATEUR en
SABBE.
Wordt verkozen tot werkend lid : de beer Prof. Dr. R .
VERDEYEN, briefwisselend lid.

4 0 ) Commissie van toezicht op de naleving van
het nieuwe taalstatuut in bestuurszaken. — Aanduiding der Candidaten.
De hr. dd. Bestuurder opent de bespreking en legt de lijst
der namen voor door het Bestuur voorloopig opgesteld.
Na een lange gedachtenwisseling waaraan o. a. deelnemen
de heeren FR. VAN CAUWELAERT, C. HUYSMANS, F. TOUSSAINT,
M. SABBE, L. WILLEMS, L. SCHARPE, en J. MULS, wordt besloten
dat een sub-commissie zal gelast worden een bepaalde lijst
candidaten aan de Academie in de September-vergadering voor
te stellen.
De sub-commissie zal bestaan uit het Bestuur, de drie leden
der Academie die in ieder geval op de aan den hr. Minister van
Binnenlandsche taken en Volksgezondheid voor te leggen lijst
zullen gebracht worden, en de hh. HUYSMANS, VAN CAUWELAERT en TOUSSAINT.
Deze sub-commissie zal in de maand September in de Academie vergaderen en verslag uitbrengen op de volgende algemeene zitting.
5 0) Lezing door Dr. L. Willems : Over de toPonvmische Migratie der volkslegenden .
Gezien het gevorderde uur wordt de lezing van Dr. L. WILLEMS
tot September uitgesteld.

LUST
DER PRIJZEN EN FONDSEN.

A

•

UITGESCHREVEN PRIJSVRAGEN
voor de jaren 1932, 1933 en 1934.
N. B. — Al de hieronder uitgeschreven prijsvragen
moeten beantwoord worden uiterlijk den 10 December
die het voor den prijs bepaalde jaar voorafgaat.
Voor 1932
1. —

•

LETTERKUNDE.

Bijdrage tot de geschiedenis der 7,70111° literatuur in de Zuideliike Nederlanden in de XVII e eeuze).
Prijs : 3000 fr.

2. - METRIEK.
Bijdrage tot de Geschiedenis van de Nederlandsche metriek in
de XV e en de XV l e eeuw.
Prijs : 2000 fr.
3. — FOLKLORE.

Studie over de Vlaamsche volksliederen Welke betrekking hebben
op de Brabantsche omwenteling van 178g.
Prijs : 2000 fr.
4. — LETTERKUNDE.

Taine en de Nederlanden.
Prijs : 2000 fr.
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Men vraagt de bibliographie van het vertaalde Vlaamsche
letterkundige werk verschenen in tiidschritten.
Prijs : 2000 fr.
6. — TAALSTUDIE.
Men vraagt een critiek ol) het Naembouck van Joos
(tweede druk. Gent. H. Van de Keere, 1562).
Prijs : 2000 fr.

LAM-

BRECHT

7. — DIALECTSTUDIE.
Klank- en Vormleer van het Mechelsch dialect.
Prijs . 2000 fr.

Voor 1933.
I. — VAK- EN KUNSTWOORDEN.
Men vraagt een beredeneerde lijst van Nederlandsche
vaktermen hoorende bij Handel en Bankwezen in verband
met het onderwijs van Athenea en Colleges.
Het doel van de prijsvraag is het streven naar eenheid in
het gebruik van vakwoorden en -uitdrukkingen, waarbij, zonder
to vervallen in overdreven purisme, zooveel mogelijk anglicismen,
gallicismen en germanismen zouden geweerd worden.
Prijs : 3500 ft,
2. -

MIDDELNEDERLANDSCH.

Men vraagt een beredeneerden stamboom van de handschriften
van Maerlant's Rijmbijbel en van de tragmenten.
(Rijmbijbel, uitg. J. David, 3 dln., 1858-1859. — 6 hss.
geraadpleegd : Berlijn ; Brussel hs. Willems en hs. Desroches ,
Den Haag, hs. Huydecooper, hs. Clignett en hs. Visser.
Niet geraadpleegd : Londen, hs. British Museum ; Groningen,
hs. Zutfen ; Leiden ; Den Haag, museum Meerman ; Pragmenten).
Prijs : 2500 fr.
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3. — LETTERKUNDE.
Baudelaire en het Baudelairisme in de Nederlandsche letterkunde.
Prijs : 3000 fr.
4. — LETTERKUNDE.
Heinrich Heine en zijn invloed op de Nederlandsche letterkunde
Prijs : 3000 fr.
5. — DIALECTSTUDIE.
De eigenaardigheden van de klankleer van het dialect van
Zeeuwsch Vlaanderen in de XVI e eeuw.
Prijs : 3000 fr.
*

Voor 1934.
1. — TAALZUIVERING.
Men vraagt een Fransch-Nederlandsch vakwoordenboek van
de bestuurstaal ten behoeve van de Belgische diensten van Financien, die van het Rekenhof inbegrepen, met korte verklaring, voor
beelden en vermelding der bronnen.
N. B. Bij verschil van termen in overeenkomstig geval tusschen Holland en Belgie zal de opsteller een beredeneerde keus
doen.
Prijs : 4000 fr.
2. - DIALECTSTUDIE.
Men vraagt een dialectgeographische studie over de verkleinvormen van het Noord- en Zuidnederlandsch taalgebied.
Prijs : 3500 fr.
3. — ONOMASTIEK.
Men vraagt een bijdrage tot de studie van voornamen en
tamilienamen in een behaald deel van Zuidnederland.
Prijs : 3000 fr.
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Men vraagt een studie over de stroomingen in de Zuidnederlandsche letterkunde van 1890 tot 1914.
Prijs : 3000 fr.

5. — LETTERKUNDE.
Men vraagt een studie over DAUTZENBERG en zijn rol in de
Vlaamsche letterkunde en taalbeweging.

Prijs : 1500 fr.
***

Voor 1935.
1. — TAALKUNDE.
10 Men vraagt een studie over de taal van SIMON STEVIN
en over haar invloed op de wetenschappeliike Nederlandsche taal.

Prijs : 3000 fr.
2° Men vraagt een uitvoerig glossarium op de werken van
HADEWIJCII met een studie over de klank- en vormleer zooals die
uit haar geschriften op to maken is.
Prijs : 3000 fr.
2. - LETTERKUNDE.
Men vraagt een studie over den «Goeden Kok van Groenendaal».

Prijs : 3000 fr.
3. — DIALECTSTUDIE.
Men vraagt een Idioticon van het land van Assche met de phonetische vaststelling der klaaken en de localiseering der vormen naar
de eischen van de moderne wetenschap.
Prijs : 3000 fr.

4. -- KUNSTGESGHIEDENIS.
Men vraagt een studie over den toondichter ANDRIES PEvERNAGE.

Prijs : 3000 fr.
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ALGEMEENE VOORWAARDEN
voor bovenstaande Prijsvragen.
Voor de wedstrijden worden enkel handschriften en nog niet uitgegeven
stukken aanvaard. De werken dienen leesbaar geschreven en in het Nederlandsch (officieele spelling) gesteld te zijn.
De schrijver zet zijn naam op zijn werk niet ; hij voorziet dit slechts van
een 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,
uiterlijk 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 uit den wedstrijd gesloten.

Alle ingezonden werken behooren van de noodige
inhoudstafels voorzien te zijn.
Den mededingers wordt aanbevolen een volledig
afschrift van hun werk te bewaren, om dit te kunnen
benuttigen in geval de keurraad het bekronenswaardig
zou achten , maar wijzigingen of bijvoegingen zou bedingen
voor tot drukken kan overgegaan worden. In geen geval
wordt het bekroonde handschrift den inzender teruggegeven.
Zijn er aan eenig werk, dat bekroonenswaardig 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 verwijzigingen ; niet alleen deel en bladzijde, ook de uitgave der aangehaalde
boeken, client te worden opgegeven.
De Koninklijke Vlaamsche Academie vestigt er de aandacht op, dat,
ingevolge art. 44 van hare wet, alle op prijsvragen ingezonden antwoorden
haar eigendom en 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,
stijl en spelling mochten te wenschen overlaten, zullen
ingevolge bijzondere beslissing der Academie, niet meer
in aanmerking komen. (Verslagen en Mededeelingen, jaargang
1907, blz. 155).
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B.
BESTENDIGE PRIJZEN.
I.

KAREL BOURY-PRIJS.

De KAREL BOURY-PRIJS, bedragende I.000 fr. en gesticht ter
verspreiding van Vlaamsche liederen, wordt om de vier jaar
toegekend aan den toondichter van de beste onuitgegeven
Vlaamsche school- of volksliederen (ten minste twee) waarvan
hijzelf de teksten zal mogen kiezen. Er kan bovendien een tegemoetkoming verstrekt worden om de bekroonde liederen te helpen uitgeven.
Het loopende tijdvak zal op 31 December 1932 gesloten
worden.
De liederen (tekst en muziek) dienen door de belanghebbenden bij den Bestendigen Secretaris der Koninklijke Vlaamsche
Academie, Koningstraat, 18, Gent, uiterlijk op io December 1932
ingezonden te worden, met volgende vermelding op het adres :
VOOR DEN KAM, BOURY-PRIJS.
**

2.

AUG. BEERNAERT-PRIJS.

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.
Op 31 December 1933 loopt het elfde tijdvak van den
BEERNAERT-PRIJSKAMP ten einde. Dit tijdvak strekt zich uit
over de jaren 1932-1933. De mededingende werken moeten gedurende die twee jaar uitgegeven of geschreven zijn ; zij dienen
door de belanghebbenden in dubbel exemplaar ingezonden
op 't adres en naar de tijdbepaling voor den Boury-prijs hierboven aangeduid, met volgende vermelding op het adres : VooR
DEN AUG. BEERNAERT-PRIJS.
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3. KAREL BARBIER-PRIJS.
De KAREL BARBIER-PRIJS, bedragende L000 fr., wordt om
de twee jaar toegekend aan den Belgischen schrijver die in die
tijdruimte den besten historischen roman (1) zal uitgegeven
hebben, in 't Vlaamsch geschreven en geput uit onze eigene
geschiedenis.
Het tweede tijdvak omvat de jaren 1931-1932. Elk tweejarig tijdvak wordt gesloten den 31 December van het tweede jaar.
De prijs kan niet worden toegekend aan hem die voor hetzelfde werk in een door het Staatsbestuur of een, Academie uitgeschreven prijskamp reeds bekroond werd.
Belanghebbenden worden verzocht hun werk of werden in
dubbel exemplaar in to zenden op 't adres en naar de tijdbepaling
voor de vorige prijzen aangeduid, met de vermelding op 't adres :
VOOR DEN K. BARBIER-PRIJS.

4. NESTOR DE TIERE-PRIJS.
De NESTOR DE TIERt-PRIjs, bedragende 2.000 fr., wordt
om de twee jaar toegekend aan het beste onder de Vlaamsche
tooneelwerken, welke, gedrukt of in handschrift, vOOr het eind
van elk tweejarig tijdvak, door hunne schrijvers in dubbel exemplaar, bij den Bestendigen Secretaris der Koninklijke Vlaamsche
Academie zullen ingezonden zijn, op 't adres en naar de tijdbepaling voor de vorige prijzen aangeduid, met de volgende vermelding : VOOR DEN NESTOR DE TITRE-PRijs.
Voor den prijs komen alleen in aanmerking tooneelwerken :
a) die nog in geen andere prijskampen werden bekroond ;
b) die in den loop van het tweejarig tijdvak werden geschreven, of die althans, voor dit tijdvak, noch door den druk, noch
door de opvoering openbaar werden gemaakt.
Het eerste tijdvak wordt gesloten op 31 December 1933.
*
**

(1) Wat mag verstaan worden als volgt : het beste bellettristisch verhaal op nationaal-geschiedkundigen grondslag : historische roman, geromanceerde levensbeschrijving en dergelijke.
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5. HENRY CARTON DE WIART-PRIJS.
Bij Koninklijk besluit var I5 en October 1913 herzien door het
Koninklijk Besluit van 14en Mei 1925, wordt een Henry Carton de
Wiart-prijs gesticht, om de vijf jaar beurtelings verleend aan een
Belgischen schrijver in de Fransche taal en aan een Belgischen
schrijver in de Nederlandsche taal, die in een letterkundigen vorm
(geschiedkundige roman, vertellingen of novellen, verhalen, indrukken of herinneringen) de gebeurtenissen of gedaanten van
's lands leven in het verleden, zelfs tot de laatste jaren best zal
hebben in het licht gesteld.
De prijs werd voor de eerste maal in 1919 aan een. BelgischFransch werk verleend, in 1925 aan een Vlaamschen schrijver.

C.
FONDSEN.

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

2.

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,
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zal de jaarlijksche interest van dit Fonds door haar gebruikt
worden naar eigen inzicht en naar den eisch der omstandigheden :
a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven
van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde ,
b) Hetzij tot het uitgeven van Middennederlandsche teksten op het
gebied der Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie,
zedenleer, catechese, homiletiek, hagiographie„ ascetiek, geestelijke liederen,
en gedichten, ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie ondernomen uitgaven in den aard van de littera a en b genoemde.

3. Dr. KAREL BARBIER-FONDS.
Het jaarlijksch inkomen van het Fonds wordt besteed aan
den aankoop en het uitreiken van Nederlandsche werken handelende over natuurwetenschappen en hun toepassingen, aan leerlingen van Athenea en Colleges van Vlaamsch Belgie, die achtereenvolgens in de Tweede Klasse en in de Rhetorica der Oude of
Nieuwe Humaniora den prijs in de natuurwetenschappen
(Vlaamsch regiem) hebben behaald.
Fen bijzonder diploma wordt tevens door de Academie aan
de bekroonden geschonken.
*
* *

D.
STAATSPRIJSKAMPEN.
1 0) Groote vijijaarlijksche prijs voor Fransche en
Vlaamsche letterkunde. — Stichting.
ALBERT, Koning der Belgen,
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Herzien Ons Besluit van 10 Maart 1914 aangaande de herinrichting van wedstrijden voor de driejaarlijksche prijzen van
Pransche en Vlaamsche letterkunde en tooneelletterkunde :

— 54 0 —
Gelet op Onze besluiten van 17 Augustus 1825 houdende
instelling van jaarlijksche prijzen voor letterkunde in de beide
talen ;
Gelet op Ons besluit van heden, houdende wijziging van de
inrichting van bedoelde jaarlijksche prijzen ;
Overwegende dat er grond toe bestaat een belooning in te
stellen die het kenmerk draagt van een schitterende huldiging,
en geroepen een lange schrijversloopbaan te bekronen ;
Op de voordracht van Onzen Minister van Kunsten en Wetenschappen,
Wij hebben besloten en Wij besluiten :
ARTIKEL I. Er wordt een groote vijfjaarlijksche prijs voor
Fransche letterkunde en een groote vijfjaarlijksche prijs voor
Vlaamsche letterkunde ingesteld, ten bedrage van 20,000 frank
elk. Deze prijs zal worden verleend aan den Belgischen schijverr
die zich zal onderscheiden hebben door de verdiensten van zijn
werk, in zijn gated beschouwd, alsmede door de volharding
zijner bedrij vighe id .
ART. 2. De groote vijfjaarlijksche prijs voor Vlaamsche letterkunde zal voor de eerste maal worden toegekend in 1929 en de
groote vijfjaarlijksche prijs voor Fransche letterkunde in 1930.
ART. 3. Het werk van een schrijver die den driejaarlijkschen
prijs voor letterkunde bekomen heeft, zal voor den vijfjaarlijkschen prijs enkel in aanmerking kunnen komen na verloop van
tiers jaar na de eerste belooning.
ART. 4. De beoordeeling van iederen wedstrijd zal toevertrouwd worden aan een jury van vijf leden, benoemd door den
Minister van Kunsten en Wetenschappen, onder wie twee leden
van de Koninklijke Academie voor Fransche taal- en letterkunde
voor den Franschen wedstrijd, en twee leden van de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor den Vlaamschen wedstrijd.
ART. 5. De som van 20,000 frank, zijnde het bedrag van den
prijs, zal uitgetrokken worden op de credieten bestemd voor de
aanmoediging der schoone letteren.
ART. 6. Ons besluit van 10 Maart 1914 wordt ingetrokken.
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ART. 7. Onze Minister van Kunsten en Wetenschappen is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, den 12 en October 1927.
ALBERT.
Van Koningswege :
De Minister van Kunsten en Wetenschappen,
CAM. HUYSMANS.

2°) Groote jaarlijksche prijs voor letterkunde.
ALBERT, Koning der Belgen,
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Herzien Ons besluit van 10 Maart 1914 tot inrichting van
de driejaarlijksche wedstrijden voor letterkunde en van tooneelletterkunde in de Fransche en in de Vlaamsche taal ;
Gezien Onze besluiten van 17 Augustus 1925 tot instelling
van de groote jaarlijksche prijzen voor Fransche en Vlaamsche
letterkunde ;
Overwegende dat er aanleiding bestaat om de twee bovenvermelde wedstrijden in overeenstemming te brengen ;
Op de voordracht van Onzen, Minister van Kunsten en
Wetenschappen,
Wij hebben besloten en Wij besluiten :
ART.

I. Ons besluit van io Maart 1914 is ingetrokken.

ART. 2. De groote jaarlijksche prijs voor letterkunde (zoowel
Fransche als Vlaamsche) zal om de beurt worden toegekend aan
het tooneelwerk, den roman, de vertelling of novelle, aan den
verzenbundel welke de beste zal geoordeeld worden onder diegene
welke verschenen zijn gedurende het tijdvak van drie jaren dat
het toekennen van den prijs voorafgaat.
ART. 3. Geen enkel werk van een schrijver, om 't even welken
aan wien de groote prijs werd toegekend, mag voor de volgende
groote prijzen in aanmerking komen gedurende de vijf jaren welke
volgen op het jaar waarin de prijs hem werd toegekend.
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worden voorbehouden voor de tooneelschrijvers, in 1928 voor de
romanschrijvers en de vertellers, in 1929 voor de dichters en
zoo voort.
ART. 5. De groote prijs voor Vlaamsche letterkunde zal in
1927 worden voorbehouden voor de romanschrijvers en vertellers,
in 1928 aan de tooneelschrijvers. in 1929 aan de dichters en zoo
voort.
ART. 6. Onze Minister van Kunsten en Wetenschappen is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven to Brussel, den I2 n October 1927.
ALBERT.
Van Koningswege :
De Minister van Kunsten en Wetenschappen,
CAM. HUYSMANS.

Lijkrede
op het graf van CYRIEL BUYSSE
uitgesproken door HERMAN TEIRLINCK ,
onderbestuurder der Koninklijke Vlaamsche Akademie,
De Koninklijke Vlaamsche Academie treurt om den flood
van den grooten Vlaming die haar tot onvergankelijke eer heeft
gestrekt. In den rouw, die Vlaanderen treft, neemt zij een deel,
dat zwaar is. Een troost voor alien echter, die den gevelden held
liefhadden en waardeerden, ligt in den luister van een afscheidshulde, die aan de dankbare deelneming van gansch een yolk
hare nationale beteekenis ontleent.
Cyriel Buysse was uit die Gentsche grootburgerij gesproten,
welke al te vaak hare historische zending verwaarloosd of geloochend
heeft. Hij wist de eer van zijn stand te herstellen en te handhaven
door de dienstbaarheid van een maatschappelijken levensarbeid,
lien hij ter opbeuring der lagere standen heeft aanvaard. Wellicht werd hij hierin, bij zijn eerste pogingen, door zijne bloedverwante Virginie Loveling aangernoedigd en gesteund. zijn tijd
was er een van litteraire kentering. Het romantisme, dat, na de
heroische periode, Europa een ziekelijken dweepzucht had ingeblazen, zieltoogde bij ons in den machteloozen vleugelslag van.
Conscience's epigonen. Sleeckx beproefde zijne scherpe waarnemingen van de werkelijkheid, die dan toch met het Hard Labeur
van Reimond Stijns zouden bekroond worden, terwijl de diepere
volksaansluitingen van Guido Geselle de schitterende opkomst
van Stijn Streuvels voorbereidden.
Doch Cyriel Buysse had onmiddellijk zijne eigen positie
ingenomen, buiten die onderscheiden evolutie en aarzelende
kristallizeering van den tijdgeest. In 1883 schreef hij zijn Biezenstekker, een brok ruig en gaaf realisme, waarmede hij zijne
onafhankelij kheid en litteraire zelfstandigheid op afdoende wijze
vestigde. Aldus stond hij, schoon onbezorgd voor zuivere woordartisticiteit, met een sprong in de atmosfeer van de voor vrije
en algemeen-menschelijke kunst worstelende beweging der NoordNederlandsche tachtigers. En toen wat later, onder andere maar
even revolutionnaire omstandigheden, de beweging van Van Nu
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en Straks ontstond, werd hij, om wille van zijn raak en positief
optreden, als medestichter van het nieuwe tijdschrift opgeeischt.
Maar Cyriel Buysse, die wel sterk het leven van zijn tijd
aanvulde, was daarom nog niet, op kunstgebied, een kampioen
voor vormvernieuwing. Hij bleef veeleer een ietwat ongedweee
belijder ervan. Hij was geen modernist. Hij schreef zooals hij
ademde. Geboren verteller, met ongemeen suggestieve verdiensten, dat was hij voluit, maar zonder esthetisch etiket. Geen
systeem bij hem. Geen drang om voor een stijl te ijveren, die
de stijl van de nieuwe wereld zou zijn. Wars van litterarisme,
hij, de vertrouwde vriend van Maeterlinck, wars van vormelijke
mondaniteit, hij de beleefde patricieerszoon en de ingeburgerde
Haagsche stedeling, hij onderneemt een letterkundigen arbeid,
die door zijne gevoelige opmerkingsgaven, zijne lustige spontaneiteit en zijn rechtschapen eenvoud eene onverbroken, steeds
hernieuwde vreugd onder de Vlamingen brengt. Zijn verbeelding
is ervaring. Zij wekt geen vizioenaire transposities. Zij herleidt
de dagelijksche gebeurtenissen niet tot zichtbare weerschijnsels
van het aanvankelijk Mysterie. Zij herschept eene bestaande
werkelijkheid, met al hare wisselvallige anecdoten, waar we anders
zonder bijzondere aandacht langs loopen, tot een levende wereld,
belangrijk en algemeen. Zij is een spiegel in het wezen van dezen
volbloeden en onbevangen mensch, een bezorgde en meewarige
spiegel naar het wezen van medemenschen gewenj . Wat hem
tot schrijven aanzet is minder een kunstbetrachting, maar vooral
een sterk gevoel van solidariteit met het nabije yolk, het stoere
yolk van Oost-Vlaanderen, van Gent, de tot rots gekoekte daken
en torens, en van de droomerige Leye. Hij leeft in een afgezet
gebied, een soort reservaat van Vlaamsche landschappen, met
een vlaamsche gemeenschap van wroeters en dompelaars, die,
buiten alle psychologische uitzonderlijkheid, eenvoudige menschen
zijn, goede en slechtere, of goede en slechte te gelijk. Hij benadert
die troebele en wondere onvolmaaktheid, die angstige tegenstrijdigheid, die of en toe opstandige lijdzaamheid, welke wij in ons
alleen kunnen verrechtvaardigen door het mirakel der menschelij ke
liefde.
Cyriel Buysse, gij waart een hart, dat van die liefde overliep.
In uwe uiterste aanwezigheid, o Groote Kameraad, roep ik ze op,
nu ge den eeuwigen dood zijt ingegaan, — ik roep ze op, uwe
eeuwig levende kinderen : De Biezenstekker, , Het Leven van Rozeken
van Dalen, 't Bolleken, Het Ezelken , De nachtelifke aanranding,
Uit de Bron, De laatste Ronde, Tantes, Typen, Uleken, Kerels,
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Het Gezin van Pamel, Dierenliefde, De Schandpc,al, en het laatste
met den profetischen titel : De Opvolgers.
Moge het u in uw leven op deze aarde zacht zijn geweest
te ondervinden hoe gij naar waarde werdt geprezen en geeerd,
en hoe gij, de liefderijke beeldenaar der schamelen en nederigen,
door een gansche yolk met wederliefde werd gedankt.
Vlaanderen, bevrijd en gesterkt door die velen waaronder
gij hebt uitgeblonken, gaat zijn hooger leven te gemoet. Uw naam
aan Vlaanderens lot geklonken, blijft voor de toekomst in uw
werk bewaard. Rust gij nu zacht voor alle tijden. Een bloei van
schoonheid rijst uit uw graf. De pen die uwe struische hand
ontviel, wordt verder opgenomen. Gij hebt de onsterfelijkheid
van het Vlaamsche Woord gediend !

Lexicografische sprokkelingen (i)
DOOR

Mr LEONARD WILLEMS,
werkend lid der Konitikli]ke taamsche A kademie.

15. — Mnl.

KEER WERDEN ? (Hadewijch, lied 23, vs. 12).

Deze uitdrukking heeft aan de geleerden veel last bezorgd :
zij is hetgeen men pleegt te noemen een crux philologic . Ten
onrechte — want wij staan hier voor louter misverstand.
Die woorden zijn te vinden in een passage van Hadewijch —
in haar 23 e lied, een zeer gekunsteld lied, waarin zij met de rijmen
speelt, en op enkele plaatsen niet al te duidelijk is.
De tekst luidt :
vs. II.

Ons vechten ane die kere sere,
Ende wel den wij metten sere keen,
So moeten wij keer doen sterven.
Verstonden wij der minnen ghehere (2) gheleer
Ende worden wij mettien ghelere gheheer,
Wij souden minne verwerven.

Van Mierlo zegt blz. 256 : keer werden hetzelfde vti:.schien
als in kere werden = terugkeeren, zich omkeeren. (Zie Verdam,
III, 1267, een voorbeeld uit Lod. van Velthem). Het vers zou dan
beteekenen : En lieten wij ons door dit leed afschrikken keerden
wij terug), zoo moeten wij die streek (keer = list, laag) veriidelen. »
De uitlegging is zeer vernuftig uitgedacht. Maar (zooals
de Vlaming zegt), het is boter tegen de galg : om de eenvoudige
reden dat keer werden geen Middelnederlandsch is, en dat die
uitdrukking vroeger nooit heeft bestaan.
Wij staan hier voor een misverstand.
In vele Mndl. handschriften letten de kopiisten niet altijd
op lange en korte klinkers : zij schrijven a voor ae, e voor ee, u
(1) Vervolg op de Lexicograiische , throkkelingen, Verslagen en Mededeelingen, 1922 (blz. 915-928) hl r I tot 6 — 1 022 (bl. 269-286) nr 7 tot :3 ;
1925 (bl. 808-825) n r 1 4.
(2) hs. C. ghehereghe leer hetgeen, zooals van Mierlo opmerkt (bl. 256),
verkeerd is.
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voor uu. Zoo b. v. in hs. C van Hadewijch, lezen wij (31, 37)
« Fierheit radt mi... », voor « raedt mi » (A read). — Zoo ook
(4o, 4o) (( ghebruct der zueter minnen », voor ghebruect...» (B
ghebruket) enz. enz.
Maar vooral voor er, ee', vinden wij dikwijls in dezelfde
hss. nevens elkaar wert en weert (waert) , werdich en weerdich
(waerdich) , begherte en begheerte, te scerne en te sceerne, enz.
In hs. C van Hadewijch lezen wij (21, 38) « weelde wondere »
en « weelde wide » (21, 23) waar bedoeld wordt « welde (= wilde
wondere... » Daarentegen is (2, 43) de minne « welde van alre
sake », waar bedoeld wordt « weelde van alre sake ». « Weldeghe
lant (9, 46) en weldeghe smake » voor weeldig. Aan het rijm vinden
wij in de eerste strophe van lied 6 : « marte (B merte = de maand
Maart), begheerte en smerte ». — In de 2 e strophe van lied 44,
aan het rijm « gherne, 't ontberne, te sceerne ». En ik zou nog
vele andere voorbeelden kunnen aanhalen.
Conclusie : wanneer wij voor een -er staan, weten wij nooit
met zekerheid of niet -eer bedoeld wordt. En wij mogen ons
door er- woorden niet laten verschalken.
Dit nu eenmaal geweten zijnde, zoo levert de besproken
plaats van Hadewijch geen de minste moeilijkheid meer op :
De kopiisten hebben hier doodeenvoudig werden geschreven,
waar weerden bedoeld wordt, praet. van weren (I), zooals twee
verzen verder verstonden praet. is van verstaen.
Hadewijch heeft klaarblij kelij k geschreven .
Ons vechten axle die kere seer,
Ende weerden wij metten sere keer,
So moeten wij keer doen sterven.
Tenzij, natuurlijk, dat men aanneemt dat Hadewijch zelve
met de er's geknoeid heeft. En zoo dit het geval ware, dan is dit
nog geen reden om in onze uitgaven niet weerden te drukken.
Heden ten dage zal een verstandige letterzetter niet aarzelen
de spelfouten van een schrijver stilzwijgend te verbeteren.
Keer, , in de aangehaalde verzen, beteekent list : Verdam
(III, 1265) geeft een lange reeks voorbeelden, waar keer = list. (2)
(r) D at men werden voor weerden schrijft, gebeurt in het Mnl. meer.
Zoo b. v. L. van Velthem IV, 4 594 , « ende werden de poort vromelike ».
werden — weerden (--= verdedigden).
(I) Twee typisehe plaatsen : de zegswijze « Al is een man wel metten
here 11 hi sal hem hoeden voor Reinaerts here (= list)». En Rein, I, 191 4 :
A Sine list soe es so groot, Ende hi weet so menighen keer = (streek) Nine
wert ghevangen saermeer ».
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Overigens vertaalt van Mierlo hier ook vs. II en 13 door list,
streek. Doch in «keer werden» (vs. 12) zou, volgens hem, het woord
een andere beteekenis moeten hebben.
Ik vertaal : « De keren (listen) vechten ons zeer aan —
dan moeten
maar zoo wij list (keer), met haar zeer, willen weren
wij « keer » kapot maken. »
En dat dit de juiste beteekenis der verzen is, wordt nog
bewezen door een tweede feit : Hadewijch valt gedurig in herhalingen. Maar met hare ongeevenaarde meesterschap over de taal,
zegt zij hetzelfde met andere woorden.
Welnu, in dit zelfde lied, waar in de 2 e strophe over keer
gesproken wordt, luidt de 3 e strophe als volgt :
Wi hadden crachte grote noet,
Dat (= opdat) wij onse node groet
Met crachte mochten verdriven,
Die (I) ons doen wederstoet ter doet.
Sloeghen wij met doede wederstoet
Sone mochte ons niet (niet:,) ontbliven.
In de 2 e strophe is er sprake van « keer te doen sterven ):.
In de 3 e , van « wederstoot (= tegenslag) dood te slaan ». In de 2e
moeten wij « keer » weren ; in de 3 e luidt het « wederstoet verdriven ». Dezelfde gedachte, met andere woorden.
Na hetgeen ik hier te berde heb gebracht, ligt (zoo ik meen)
de uitdrukking keer werden dood en begraven.

Requiescat in pace!
16. -- Mnl. NANOOT (Hadewijch, lied 44, vs. 38)
Nanoet is hetgeen men pleegt te noemen een OtTraE 41p€1.16/ov :
De eenige plaats, waar dit woord voorkomt, is bij Hadewijch,
lied 44, vers 38.
De juiste beteekenis van nano et is niet gemakkelijk te bepalen ; 1 0 omdat het woord, op zichzelf genomen, verre van duidelijk is ; 2 1) omdat de beteekenis die het woord moet hebben,
niet goed uitkomt in de eenige plaats waar het te vinden is.
Het woord, zeg ik, is niet duidelijk : Immers na in het begin
van een woord kan de beteekenis hebben van daarna , Lat. post
(zooals in nakomeling, nageslactit, nabloei, nageklag, narekenen,
enz.) verder nog de beteekenis naar (irnitatie) (zooals in nadoen,
(I) Die .slant op onse node.
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napraten, enz.) ; maar ook de beteekenis na, dichtbij, Lat. prope
(zooals in nagebuur (nabuur), naverwant, nabil , enz.
Ziehier nu den tekst van Hadewijch :
vs. 34 Ay, minne, daer siet noch selve toe !
Hoe verre ghine ie in seine (1) verdrevet,
Siet dat hem uwe natuere voldoe !
Het mach wel syn dat minne voldoet ,
Maer die nanoet es den armen goet.
Dat minne hare tere met minnen verdoet,
Dat es wel recht...
De redeneering die Hadewijch hier maakt, kunnen wij niet
duidelijk volgen -- en bijgevolg blijft de beteekenis van nanoet
vrij duister.
Verdam (t. IV, 2172) teekent het woord met een sterretje
aan (als zijnde verdacht). Hij deelt den tekst van Hadewijch
mede, en voegt hierbij : « De bedoeling van den regel en de beteekenis van nanoot zijn niet duidelijk. » Aan een vertaling van het
woord waagt Verdam zich niet.
van Mierlo vertaalt het woord door « van dichtbij knellende
Hood — prangende nood ». Zijn nota (bl. 275) luidt : « Deze regel
is niet duidelijk ; de beteekenis schijnt te zijn : maar toch is het
den armen goed door nauwen nood, gepraamd te word en. Immers
in de volgende verzen (v. 42) wordt gevraagd dat de minne de
geliefde niet zou « ontzien », maar « verteren ».
Tic vat het woord heel anders op : de redeneering die Hadewijch hier maakt, lijkt mij een andere te zijn.
Voor mij is nanoot een eenvoudig synoniem van nagelach
en nagewin, woorden die Hadewijch elders gebruikt. En het
tweede deel van ons woord is niet « nood », loch het Hoot dat
bij Verdam met voorbeelden opgeteekend staat, en volgens hem
beteekent : « Noot, z.n.m. vrouwelijk — van den stam van
(ge)nieten — (cf. genoot) = voordeel wins t ». Zoo dus hetzelfde
woord als genoot (II, 1451 van den stam van genieten), waar
geen voorbeeld te vinden is in de beteekenis van winst, voordeel.
Maar dit woord is niettemin hetzelfde als genot (1452). — Wat
genot betreft, zegt Verdam : « Een in het Mnl. nog zeldzaam woord,
dat in het Mhd. en Mnd. onbekend schijnt te zijn geweest. Ook
(T) Mnl. in seine beteekent joist het tegenovergestelde van ons iv,
schiin (in sane = oogenschijnlijk, in 't openbaar, in waarheidl.
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Kiliaen kent het woord niet, doch bij dit woord althans zijn
oudere voorbeelden bekend. Het gewone Mnl. woord is geniet. »
Hiermede is, naar ik meen, de etymologie van het woord
opgehelderd. Blijft nu nog de beteekenis nader te bepalen.
Het getal ideeen, die door Hadewijch in hare strophische
gedichten ontwikkeld worden, is betrekkelijk gering : gedurig
valt zij in herhalingen. Doch met de taalvirtuositeit, die haar
kenschetst (want zeer weinige onzer dichters kunnen als taalvirtuosen met haar vergeleken worden), zegt zij bijna nooit hetzelfde op dezelfde wijze : zij zegt het met variaties.
Dat het « voor de armen goed is door hevigen nood gepraamd
te worden » is een idee dat elders bij haar niet voorkomt.
Daarentegen is er een ander idee, waar zij telkens en telkens
op terugkomt : Voor hoogstaande zielen is de Minne Gods het
schoonste ideaal, dat zij kunnen bereiken. Deze minne doet ze
verre dwalen, houdt ze erg verwijderd van de werkelijkheid,
maar geeft genietingen, die geen ander ideaal haar aanbiedt.
Lage zielen, die arm zijn aan minne, zijn niet toegankelijk
voor deze minne. Zij zijn heelemaal voldaan met het nabif
liggend wereldsch genot. En dit verwijt haar Hadewijch op een
reeks plaatsen :
Nu es menich dorper so truwant

Hi neemt dat hem es naest gehende (1)
Ende blijft yore minne die onbekende
Metter truwanten deed.
(Lied IX, vs. 25 vlg.)
Dus nemen wi vremde saken,
Omme dat name (nadere) smaken :
Dat es ons grote scade.

Maer omdat (AB) ons, om minnen behaghen,
Vernoeit die bordenne (2) draghen,
So neemwi die naeste gelaghen
Ende scuwen der minnen dale.
Dat ware een alte neder sin
Die om crane naghewin
(I) gehende .--- bij de hand liggend.
(2) borden = last (Eng. burden).
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Hem soe verdeylde (1)
Dat hine wiste meer noch min
Wat hoge minne heeft in.
(Lied XI, vs. 56 vgld.)
(Ic) claghe dat mi meer meshaghe :
Die minne, Baer wij na souden staen,
Dat ons verweghet hare edele waghe (= last),
Ende nemen vremde naghelaghe.
Sone mach ons minne niet ontfaen !
(Lied X, vs. 12 vgl.)
En dit is nu juist, naar ik meen, hetzelfde verwijt dat
Hadewijch in haar 44 e Lied aan de « armen » doet — want armen
zijn hier niet financieele armen, maar wel « armen aan minne »
(zoo ook Lied XI, vs. Ell) : « Wat holpt dan dat ict woudellSint
dat ons arm steet te sine ? » Insgelijks in Lied III, vs. 73 : « wij
sijn in der minnen cost te lat... dus bliven wi arm. »
En wanneer zij nu schrijft :
Het mach wel sijn dat minne voldoet,
Maer die nanoet es den armen goet.
Wil zij zeggen : « Minne kan wel de hoogstaande zielen voldoen. Maar die nanoot (het genieten van het naest liggende = het
het wereldsche genot) schijnt goed genoeg voor de armen aan
minne (de gewone wereldlingen) : het voldoet die armen.
En dan spreekt zij verder van de « tere der minnen », natuurlijk voor hen, die van minne bezeten zijn.
Met andere woorden, ik ben vast overtuigd dat bij Hadewijch,
die « nanoot, waarmede de armen vrede hebben », niets anders
is dan hetgeen zij elders « arm geniet » noemt :
Maer herte ende sin ghedoen wel el :
In dachcortinghe ende in spel
Ende in arm geniet
Verwandelen si wel her verd riet.
(Lied 42, vs. 61)
Conclusie : Het sterretje, waardoor Verdam laat weten dat
(1) verdeylde
deelde.

= veroordeelde, verstootte : Hier vertalen door

bena-
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het woord hem corrupt schijnt, mag, naar mijn oordeel, uit
het Woordenboek gerust verdwijnen : Nanoot is een eenvoudig
synoniem van naghewin en naghelach. Hadewijch had ook kunnen
schrijven naghenoot. Indien zij echter in haar 44e Lied geen
van die woorden gebruikt, is dit enkel dewijl al die woorden
en in vs. 38 is er slechts plaats voor
twee heffingen vertoonen
een woord met een heffing . Het metrum eischte dus een nieuw
woord.
Het spreekt van zelf dat indien nanoot een synoniem is van
Hagen( of (zooals ik meen), dat wij hier niet mogen vertalen :
« de nanoot is wezenliik goed voor de armen (aan minne) ». Hadewijch kan zoo iets niet hebben gemeend : de door mij aangehaalde
plaatsen spreken duidelijk genoeg.
« Goet syn » heeft hier dezelfde beteekenis als in ons « Het
is mij goed ! » (= ik heb er vrede mede). Terecht merkt Verdam
II, 2041) op dat « iet(s) eenen goet is », hetzelfde beteekent als
Mnl. « iet(s) eenen goet doet » (= hem voldoet, hem aangenaam
is) ; De Duitscher zou hier goet vertalen door getallig. Verdam
geeft goet weer door aangenaam. Ik heb er niets tegen : het is
een kwestie van nuance. Elkeen die zich met Mnl. bezig houdt,
weet hoe moeilijk het soms valt een joist en passend equivalent
in ons Modern-Nederlandsch te vinden voor sommige Mnl. woorden en uitdrukkingen.
Ik vertaal dus met Verdam : De nanoot is voor de armen
(aan minne) aangenaam (welgevallig)».
Hadewijch stelt dit vast : maar het spreekt van zelf dat het
met leedwezen is. En dat het vers, hier zooals elders, als een verwift
wordt bedoeld.
17. — Mnl. GEWARE ? (Hadewijch, lied 41, vs. 32).
Dat in het oudere Mid.-nederl. (in de 15 e eeuw is het een
archaisme geworden), nevens ww. sijn, een wisselvorm gesijn
bestond, is sedert lang bekend. (Zie de talrijke voorbeelden in
Verdam's Woordenboek, voce gesijn.)
Indien ik echter op dit woord terugkom, is het dewijl ik
een aanvulling op het Mid.-nederl. Woordenboek wensch aan
te brengen, alsook op onze Mid.-ned. spraakkunsten. Tegelijkertijd zal dit mij de gelegenheid verschaffen een plaats van Hadewijch uit te leggen, welke tot nog toe niet verstaan word.
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In Hadewijch's strophische gedichten, XLI, v. s.
lezen wij het volgende, nopens de minne :

27

volg.,

Waer selen wi u ontgaen ghekeren
Entie (I) storme daer ghi ons bi verslaet ?
Ende bi wat crachte selen ons bliven
Uwe soete wondere in wise Clare (klaarheid),
Dat wijt bi nederheiden niet en verdreven,
Ocht syn mach dat (dattet) ons el geware ?
Deze plaats werd mis begrepen, en nochtans is zij, naar
mijn oordeel, kristalhelder. Verdam (Woordenboek, III, 1865
voce gewaren) schrijft naar aanleiding van dezen tekst : « Niel
duidelijk is geweren, Hadewijch XLI, vs. 32 (volgt de aanhaling) ».
Hier geen vertaling. J. van Mierlo vertaalt (glossa,rium) gewaren
door vi'ijwaren, beschermen. En in de aanteekening bl. 272 geeft
hij de volgende uitlegging :
«Waarschifnlifk: «zoo 't mag zijn dat ons lets enders (2) vrifware, bescherme, zoo dat wij der minne zoete wonderen niet verliezen ». Hadewijch bidt om niet door « laagheid, (nederheit) het
wonder der minne te verliezen, of, zegt ze, zoo 't zijn mag, geef
ons iets dat ons vrijwaart, beschermt. P
Desnoods kan deze uitlegging er door. Maar zij is een beetje
bij het haar getrokken — hetgeen overigens J. van Mierlo zelf
moet hebben gevoeld, aangezien zijn uitlegging ingeleid wordt
door het woord waarschifnlijk.
Het misverstand bij Verdam en van Mierlo is te wijten
aan het volgende felt : geware in vs. 32 heeft hier absoluut nets
te maken met het ww. gewaren. Geware is hier doodeenvoudig
een vorm van gesifn. En wij moeten vertalen alsof er stond :
« Ocht zijn mag dat (= dattet) (3) ons el ware » — « als het maar
mocht zijn dat het voor ons anders ware, (dan door nederheit
(= laagheid) verdreven te worden van de Minne. »
(I) hss. ende die — volgens het metrum ( 4 heff.) schrijf ik bier entze,
een ouderen vorm, die door de copiisten van Hadewych overal in ende die
gewijzigd werd.
(2) El alleen, beteekent in den regel — anders. « lets anders » luidt
regelmatig in het Mnl. el iet of iet el (te vergelijken met el niet of met el)
Hadewych zegt gewoonlijk el iet en el niet. Maar er zijn enkele plaatsen
waar (bij syncopeering) el alleen de beteekenis heeft van el iet. Men mag
echter deze beteekenis slechts aannemen als er geen andere vertaling mogelijk
is
(3) Dat, voor « dat het », is in het Mid.-ned. zeer gewoon — ook bij
Hadewych.
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Hadewijch kent het ww. gesijn : zij gebruikt het elders :
llengeldichten, 2, vs. 35 :

Daer is van herten omme karme
Dat ict nie ghesijn en conste. (1)
De uitdrukking dat(tet) ons el ( ge)ware komt (licht gewijzigd) overigens bij Hadewijch elders nog voor in het 29 e lied,
lezen wij aangaande de Maagd Maria deze mooie strophe (vs.
81 vlg) :
Dat was bi diepen niede (= fiver)
Dat hare dat grote geschiede
Dat die edel minne wt wert gelaten
Den edelen wive
Van hoghen prise (2)
Met overvloedegher maten :
Want si el ne woude, noch haei'e el ne was : (3)
So hadsi al daer elc of las.
Hadewijch had hier even goed kunnen schrijven « noch
haer el ne gewas ». Maar zij heeft dit heelemaal onnoodig gevonden.
Integendeeel in het 41 e lied, schrijft zij niet « dat ons el ware ».
Hiermede zou er immers een voet te kort zijn aan het vers :
er zijn 4 heffingen noodig, en om die te verkrijgen heeft Hadewijch hare toevlucht moeten nemen tot den wisselvorm geware
—zowastenmihvrod.

In Verdam's Woordenboek wordt er terecht de aandacht op
gevestigd dat gesiin een zoogenaamd defectief werkwoord is :
« Het ww. komt slechts voor in den infin., en in het praet. gezvas,
gewaren, die evenwel feitelijk bij gewesen behooren (zie ald.).
Het deelw. gesijn behoort bij siin.»
gesvn (in plaatsen van sijn) komt in Mnl. teksten nogal clikwijls
voor, tea con3te en mochte. Doch ook zonder die woorden. Wat de vormen
s,,ewas en gewaren betreft, de talrijke voorbeelden bij Verdam toonen aan
dat conste en nzochte hier geen invloed hebben uitgeoefend.
(2) Dit vers en het voorgaande staan bij van Mierlo op 6ene lijn. Maar
iedere strophe van dit gedicht heeft to verzen. En het rijm wive : prise is
even goed als dat van de mengeldichten (18, 207) prise : gheneve — of (r8, 180
Arisen : swigheia. 1k bemerk dat van Mietlo zelf nu ook leest zooals ik, in
de Poezie van Hadewyck (Verslagen der VI. Academie, 1931, bl. 357).
(3) Vertaal : « want zij wilde het niet anders, en het was haar dan
ook niet anders ,).
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hi gels,... ontbreken — evenals de subj. pres. vormen dat is (of
i ) gesy, ..... enz.
Gewas, gewaren behooren feitelijk bij gewesen zooals Verdam
dan ook zegt : Maar in het Woordenboek vinden wij een deel der bewijsplaatsen van gewas en gewaren voce gesijn, en een ander
deel voce gewesen : dit is natuurlijk te betreuren : het ware beter

h

alle voorbeelden bijeen te houden.
Gezceen is ook een defectief werkwoord (hetgeen Verdam
vergeet te zeggen) : juist dezelfde vormen die bij gesijn ontbreken, missen wij tevens bij gewezen.
En nu, een aanvulling op het woordenboek en op onze Mid.ned. spraakkunsten : Verdam zegt, zooals wij gezien hebben,
dat enkel inf. gesijn en praet. gewas, gewaren bestaan. Dit is
echter onvolledig : Ook de subj. praet. vormen dat is (of hi)
geware, dat wi (of si) gewaren bestaan in het Middernederlandsch.
En in de aangehaalde plaats uit Hadewijch staan we nu juist
voor dezen subj. praet.-vorm, evenals in den verder te bespreken
tekst uit den Spieghel Historiael (2 e partie) van Philips Uten
Broecke.
Om de lezers van Middelned. behulpzaam te zijn, heeft
Verdam de goede gewoonte een nota in het Woordenboek bij te
voegen, wanneer er bij een woord een verwarring kan bestaan
met een ander gelijkluidend woord.
Bij gewaren ontbreekt een soortgelijke nota. In het Supplement zou, naar mijn oordeel, een aanteekening moeten opgenomen
worden, luidend als volgt : « Wanneer wij voor een geware,
gewaren staan, en dat de beteekenissen bij ww. gewaren of b. nw.
geware opgegeven, voor den tekst niet passen, gelieve het Woordenboek na te slaan voce gesijn of gewesen — en zoo komt men
denkelijk op de goede baan ».
Een nota van lien aard is des te noodzakelij ker daar het
soms allereerste krachten zijn die zich hier hebben laten verschalken.
Een voorbeeld :
Bij P. Utenbroeke's Spieghel Historiael, III , 88, 22, lezen wij :
22.

Want met ghichten verdiende hi (1) das
An des keysers Neros meysenieden
Dat si van hem alle schieden
Dat hi des keyserscaeps west geware
Zoo het handschrift.
(I) Keizer Otto.
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Maar de uitgevers F. von Hellwald. Mat. de Vries en Eelcoo
Verwijs (beide laatsten, allereerste krachten voorwaar), teekenen
hier aan : « Lees werdigh ware. Immers Vincentius heeft hier :
« Ut jam vix ullus esset, qui non et sentiret solum imperil successione dignus ».
Terecht merkt Verdam (II, 1902) op dat de tekst van het
handschrift volkomen in orde is, en geen verbetering behoeft :
Want Wert (= weert) geware = dat hi des keiserscaeps weert ware
(juist zooals Vincentius zegt).
Zonderling is het dat Verdam niet bemerkt heeft dat de
tekst van het 4I e lied heelemaal analoog is met dien uit den
Spieghel Historiael. Bij Hadewijch staan wij voor juist hetzelfde
geware (subj .praet. van gesiin) als bij Uteri Broecke.
Ik weet me dit niet anders uit te leggen dan door aan te
nemen dat Verdam hier een oogenblik van verstrooidheid heeft
gehad. Zoo iets kan, eilaas, aan eenieder voorvallen — zelfs aan
den knapsten onder de knapsten.

18. — Mnl. DOORSPELEN (Hadewijch, lied 44, 20)
Doors pelen ontbreekt in Verdam's Woordenboek, en, zonderling genoeg, ook in onze glossaria op Hadewijch.
Het woord komt voor, zoo ik me niet vergis, in het 44e
lied van Hadewijch, waar de 4e strophe luidt :
Selc heeft ter minne in den beghinne
Dorespelen gheleert sine sinne,
Dat hi so es verseilt daer inne
Dat (= dattet) met hem uten spele (I) gheet.
In al onze Hadewijch-handschriften worden samengestelde
woorden met dore, vol, enz. in den regel niet aaneengeschreven :
zoo dat hier in onze 3 teksten staat dore spelen
Dit heeft tot misverstand aanleiding gegeven en al onze
(r) « Uten spele gaen = « dat het met hem verkeerd afloopt». Men lette
op de antithese « doorspelen » en « uten spele ». Van Hadewych kan men
zeggen hetgeen men van Victor Hugo heeft gezeid : « Elle pense par antithese ». Dit bewijs ik een andermaal in een studie over «de antithese bij Hadewych. » Te rechte kan zij genoemd worden « de muze der antithese N. Hare
redeeringen zijn sours moeilijk te volgen omdat zij antithetisch te werk
gaat. En als men dienaangaande niet goed gewaarschuwd is, dan gebeurt
fataal hetgeen met jonckbloet en te Winkel gebeurde : die hebben van
Hadewych geen sikkepit verstaan.
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Hadewijch-uitgevers hebben flier spelen voor een zelfstandig
naamwoord genomen. Hierover ben ik het met hen niet eens.
Er bestaat in het Middelnederl. een uitdrukking door spel,
die beteekent (( tot vermcak — om de gra!) — speelsgewijze p.
Hadewijch gebruikt deze uitdrukking in haar 39 e lied, vs. 32 :
« Het waent selc minnen dore si/n spel » (tot zijn vermaak).
Er bestaat ook in het Midned. een uitdrukking in spele,
met dezelfde beteekenis — ook bij Hadewijch (Lied 16) :
Want icse (=--, de minne) levende kinne,
Verdraghic al wel gherne in spele.
Doch in beide uitdrukkingen staat spel in het enkelvoud
(zie de aangehaalde plaatsen uit Hadewijch ; er zijn nog vele
voorbeelden uit andere schrijvers). Terwij1 dan in het 44 e lied
spelen in het meervoud zou moeten staan.
Om mijne meening te steunen dat hier het ww. dorespelen
voorkomt, wensch ik de aandacht op twee punten te vestigen.
I 0 Om hare minne-extasen te beschrijven heeft Hadewijch
haar toevlucht moeten nemen tot het scheppen van nieuwe woorden. Zij heeft er vele gevormd met dore-, en met aol-. Zij spreekt
van doorminnen, door kussen, doorsmaken, doorwassen (in de
minne) doorkinnen, doorverstaan (1) eenerzijds — en anderzijds
volwassen, volweten, volleren (2), volleven, volsijn, volhebben, 7, ,oldogen , volhogen, vollonen, volhelpen, enz.)
Een doors pelen hoeft ons dus geenszins te verwonderen.
2° Hadewijchs' minne-terminologie is grootendeels aan het
amor venereus ontleend. Pomerius heeft het haar op brutale
wijze verweten — en niet zonder reden.
De rninne-extase wordt door haar vergeleken met het minnespel (3). Zij zelve zegt het overigens uitdrukkelijk ,(lied 44, vs.
49)
Der minnen gllebruken es een spel
Dat niemant wel ghetonen en mach.
(I) T)oorverstaan (niet bij Verdam, Hoch in van Alierlo's glossarium)
komt voor mengeldichten, 19, vs. 86. De hss. hebben hier ook « dore verstaen P,
in twee woorden : vandaar het misverstand.
(2) Mengeldichten, 5, 18.
(3) Zij drijft het zelfs zoo ver dat zij het « voidraghen » der minne
vergelijkt met het voldragen van het kind. In Mengeldichten, XIV, besteedt zij 186 verzen, om de zwangerschap gedurende de negen
maanden te beschrijven, en in verband te brengen met het rninneleven.
Volgens van Mierlo (bl. 1 25) ; « een stoute, wat ov,kiesche en smakelooze
ontwikkeling van het mvstiselie Leven aan het dragen van een kind in den
moederschoot ».
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En zoo het wel « een spa» is, dan is het begrijpelijk dat Hadewijch het doorspelen aanraadt.
En dit doet zij dan ook duidelijk genoeg, met andere woorden :
Die hare lief doreminnen, die sijn fijn :
(Lied 27, vs. 66)
Dat schoenste hanteren dat minne dochte
Dat ware lief met lieve so doremint,
Dat lief met minne so lief doresochte
Dat hem el niet (niets anders ) en ware bekint.
(Lied 9, vs. 71)
Als men el niet (niets anders ) en can ghedincken
Dan hem dorecussen (1) ende daerinne sincken,
Dats godleec leven na gods ghenoeghe I
(Mengeldichten, 12, vs. 63)
Vandaar dat Hadewijch in hare extatische minneklachten
(want de strophische gedichten zijn eigenlijk minneklachten
—enkliedrnageltn)zovakzermoiestrphnscrijft,
die onweerstaanbaar aan de wereldsche minne herinneren :
Het is to ellendich leven
Hier sonder lief dus lane :
Dat doet ons dicwile sneven
Ende bringht (2) ons in meneghen wanc.
(Lied 13, vs. 41)
Te niete werden al in minne
Dat es dat beste dat ic weet
Van alle de wercken die ic kinne,
Al wetict mi wel onghereet. (3)
(Lied 38, vs. 49)
Het mochte nie herte noch sin gheraden
Hoe hi sijn lief met minne anestaert,
Dien minne met minnen heeft verladen.
(Lied 12, vs. 31)
En dit zijn slechts enkele staaltjes !
(1) hem (reflex.) dorecussen ---- elkander doorkussen.
(2) hss. bringhet = hetgeen het metruni verbreekt.
(3) = « al is dit voor mij niet weggelegd. ),
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Conclusie : Wie het doorkussen en do(); minnen aanraadt,
handelt heel logisch met het doors pelen niet te vergeten.
19. — Mnl. JUWEREN ? (bij Hadewiich).
juweren komt (zoo ver mij bekend) enkel bij Hadewijch
voor, en dit op twee plaatsen der Strophische Gedichten.
Volgens Verdam (III, 1886) zou juweren een vernederlandschte
vorm zijn van Fransch jouer. En het woord zou dan moeten
beteekenen spelen.
J. van Mierlo deelt dit zelfde gevoelen : in zijn Glossarium
vertaalt hij door « zich vermeien ».
Ik ben het dienaangaande met mijne voorgangers niet eens :
naar mijn meening, komt juweren van het Fransch jouir. En in
de twee plaatsen, waar het woord voorkomt, staan wij voor
-ieren rijmen, en moet bijgevolg juweren in juwieren veranderd
worden.
Ziehier beide plaatsen :
Maer die hier met lieve willen juweren
Ende met gevoelne dan balleren (I)
Ende met genoechten daerinne basieren (2) (C. baseren)
Ic segghe hen wel te voren :
Si moeten hen wel met doechden chieren
(Lied XIV , vs. 55)
chieren (= sieren) kan hier niet in cheren veranderd worden, en
bewijst dat op de andere plaatsen ook -ieren moet gelezen
worden.
Minne wilt al minne van edelen fieren
Ende datsi hen met werken concordieren
Ende met memorien jubilieren (C. jubileren)
Ende met gebrukenne in hare juweren.
(Lied 37, vs. 51)
Hier eveneens ongetwijfeld -ieren rij men (3).
Dat Hadewijch's minne-terminologie grootendeels aan het
awl/ venereus ontleend werd, heb ik in de vorige bijdrage reeds
doen opmerken. Wij dienen ons dus niet te verwonderen dat zij
(I) 0. Fransch bailer = Jansen. Hier balleeren — zich verrneien.
(z) Over basieren zie volgende aanteekening.
(3) In « de Poezy van Hadewych» (Verslagen der Vi. Academie, i 931,
bl. 321), heeft Dr. J. VAN MIERL0 de leren-rymen dan ook hersteld.
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spreekt van « met gebrukenne te juwieren » genieten). Het is misschien wat'brutaal uitgedrukt : maar Hadewijch blijft consequent
met zich zelve, en zij schrikt voor het brutale niet terug. (1)
Ter ondersteuning van mijne meening dat juwieren = jouir,
vestig ik er de aandacht op, dat Hadewijch aan het Fransch
ook haar joye ontleent, en er in haar minne-terminologie herhaaldelijk gebruik van maakt. Lied III zegt zij dat minne bezorgt
« pine ende joye in een hanteeren » (vs. 51). (Zie verdere voorbeelden van joye, onder meer XIX, 8o, XXVII, 36 en 56 —
XLI, 31 — XIX, 8o — als ook in de M engelclichten).
Wie uit het Fransch joye overneemt, handelt heel consequent
met ook aan jouir juwieren eene plaats in onze taal te bezorgen.
Voor Fransch jouer bestaan er in onze taal woorden genoeg
(spelen, zich vermaken, zich vermeien, enz.). Een directe ontleening
aan die taal was hier dus beslist overbodig.
20. — Mnl. BASIEREN (H.( d. 14, 57).
Ik heb in de vorige nota de woorden aangehaald van Hadewijch, in haar lied 14 :
Maer die hier met lieve willen juwieren
Ende met gevoelne dan ballieren
Ende met genoechten daerinne basieren.
De vraag is : Wat beteekent basieren of baseren ?
Bij Verdam (Woordenboek) wordt het woord niet opgenomen.
Van Mierlo ( glossarium) zegt : « Baseren = op iets steunen,
vertrouwen ». (2)
Diensvolgens zou het een ontleening aan Fransch baser,
se baser moeten zijn.
1k heb echter tegen deze uitlegging twee bezwaren :
Indien baseeren Fransch baser is, dan verwacht men
natuurlij k « op iets baseeren » — « se baser stir quelque chose »
en nooit « .... dans quelque chose ». En er staat in den tekst
« daerinne baseeren ».
2° (En dit is het hoofdbezwaar). Baser bestaat in het Oudfransch niet : een Mnl. ontleening is in dit geval bijgevolg totaal
--(j) Zie nota 3, bi. hierboven - over de negen maanden der zwangerschap.
(2) In Verdam's Ilandwoordenboek (191 T) lezen wij « baseren gebaseerd, gegrond zijn ». Het woord is denkelijk uit van Mierlo's uitgave
(191o) overgenomen.
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buitengesloten. Hatzfeld-Darmsteter (Dictionnaire) zeggen :
« Baser, du Grec Bautc : mot de la fin du XVIII e sietle » — 18e
eeuw ! Wij zijn dus heel ver van Hadewijch. En Lithe (Dictionnaire) « Baser : ce mot est un neologisme, fort employe
presentement, et qui n'a rien de condamnable en soi, puisque
baser est forme par rapport a base, comme fonder par rapport a
fond ».
De beteekenis steunen, die wij aan baseeren zouden toeschrijven, steunt dus op nets.
Er moet natuurlijk naar een andere afleiding worden gezocht
— en die is, dunkt mij, niet ver te zoeken.
Basieren (wisselvorm van bassieren) is denkelijk Oud-fransch
baissier,, Modern Fr. baisser (de vorm baisser bestond reeds in
de middeleeuwen).
Verwant met dit woord zijn abasseeren (Verdam W oordenb.) = Fransch abaisser. Alsook Mnl. bassier, , een woord
waarmede ik me bezig hield (Tifdschritt van Leiden, XXVII, 217)
— en waarvan ik de verschillende beteekenissen trachtte te bepale n.
Aan Fransch baiser valt er niet te denken : want er staat
« daerinne basieren D.
Oud-fransch basir (= crouler) — waarvan basi (mort) schijnt
ook uitgesloten. Het woord komt zeer zelden voor. Doch misschien
bestond het in het Picardisch of in het Waalsch. En ontleeningen
aan die dialecten zijn in onze oude taal vrij talrijk. Ik laat het
verder onderzoek van de vraag aan de romanisten over : op hun
gebied waag ik mij liever niet.
De beteekenis van basieren schijnt dus wel te zijn nederhellen , zinken.
Moeilijke plaatsen bij Hadewijch laten zich het secuurst
door Hadewijch zelve uitleggen. Welnu, zij schrijft lied 14 « met
genoechten daerin basieren ». Dit is : in het ballieren (zich vermeien) van het voorgaande vers.
En lied 4o (vs. 44)
Die fiere, die tsine in minnen verdoet,
Ende met woede in hare ghebruken sincket.
De eene plaats, meen ik, legt de andere uit : en « basieren
met genoechte in 't ballieren » is, denkelijk, synoniem van « met
woede in het gebruken sincken. »
Mengeldichten, 12, 64 spreekt zij van « ... hem doorcussen ende
daerinne sincken». Indien het rijm het toeliet, kon zij hier ook
schrijven « daerinne basieren ».
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Zoo die plaatsen anders moeten worden uitgelegd, zal een
beleefde terechtwijzing mij zeer welkom zijn.
21 — Mln. INGAEN SCAKEN (Hadewijch 43, 7o).
Op het einde der boe strophe van Lied 43 komt een moeilijke
plaats voor. Zij luidt :
In hare grote wondere sonder ghetalle
(Diere nemmermeer en wert ghetal)
Mach hi met minnen ingaen scaken.
De hss. lezen hier in gaev : ik heb reeds gezeid dat de composita in den regel niet aaneengeschreven zijn. En dit leidt dikwijls
tot misverstand : hier ook.
Terecht merkt Verdam op (III, 854) dat dit ww. ingaen
vaak als zelfstandig naamwoord wordt gebruikt (B. v. Rein. I
«Ten ingane van den aprille »). Zoo insgelijks ontgaen = heenvaart, vertrek (cf. Hoogerop bl. 558 « Waar selen wi u ontgaen
ghekeren »). Utega en, enz.
En dit is hier ook het geval.
Maar hoe moeten wij nu den volzin vertalen ?
Van Mierlo ( glossarium) zegt, met verwijzing naar deze
plaats : « sca ken = schaakspelen ; figuurlijk : zich vermaken,
zich vermeien ».
Met deze beteekenis van scaken, zie ik niet wel hoe men
deze plaats kan vertalen.
Het lijdt voor mij Been twijfel dat scaken hier transitief
is — en ingaen (= ingang, toegang) het daarvan afhankelijk accusatief.
Scaken kan, naar mijn oordeel, hier niets anders beteekenen
dan : bemachtigen, bemeesteren.
Zoo dus « ingaen scaken in iets» = den toegang bemeesteren
tot... »
1k vertaal bijgevolg : « Hi (= de aanhanger der minne) kan
zich, met minne, den toegang verschaffen tot de tallooze groote
wonderers der minne : hun geval is zoo hoog dat het nooit zal
kunnen bepaald worden ».
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22. — Mnl. DEN HONGER WIDEN (Hadewijch 33, 55).
De slotstrophe van lied 33 luidt als volgt :
Met nuwen verlichtene hebt nuwen vlijt !
Met nuwen werken sat nuwe delyt !
Met nuwen storme nuwen hongher so wyt
Dat nuwe verslende nuwe eweliken tijt !
Deze strophe sluit zich aan bij het laatste vers van de voorgaande :
.... en spaert in ghenen sinnen
Met nuwen vlite te woonne daerbinnen

Daerbinnen : in de heyliche Minne.
In de laatste strophe zinspeelt Hadewijch op het nuwe
(--=--- de geestelijke hergeboorte, de hernieuwing). Die hernieuwing
moet zich steeds blijven hernieuwen. Die hernieuwing moet bliiy en doorwerken. En van Mierlo vertaalt dan ook het laatste
vers zeer passend « Dat het nieuwe steeds het nieuwe verslinde.
Dit is : Mocht dit alles zich voortdurend hernieuwen : want eweliken tijt beteekent altovs ».
Maar mystieke ontboezemingen zijn niet altijd helder van
taal : en dit is ook het geval met deze strophe.
van Mierlo vestigt er de aandacht op dat sat (vs. 54) imperatief is van saden (=-, verzadigen). « 0/wel », voegt hij erbij, « is sat
zelfstandig naamwoord (sat voor sade = verzadiging). Maar (zegt
hij) in dit laatste geval moet men een komma stellen na sat »
(bl. 265).
Met deze tweede uitlegging ga ik niet akkoord. Hadewijch
spreekt eenmaal van sat voor sade (33,25) : « Sat ende hongher ».
En indien vs. 54 alleen stond zou men kunnen aarzelen.
Maar sat is hier ongetwijfeld imperatief — evenals hebt
in het voorgaande vers.
En het bewijs ligt in het daarop volgende vers 55. Hier krijgen wij in van Mierlo's uitgave noch vertaling, noch uitlegging.
Om dit vers te begrepen is het noodzakelijk er op te wijzen
dat wiit hier ook imperatief is van widen (= verwijden, grooter
maken (I). De uitdrukking « den honger widen » staat bij Verdam
niet aangeteekend, noch voce honger, noch voce widen : zoodanig
dat ik niet weet of Verdam het vers begrepen heeft.
(I) widen (= verruimen) komt ook voor Mengeld7chten 18, IA.
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Ik vertaal : « Door nieuwe bestormingen (van minne) vergroot zoo den honger dat fume blijve doorverslinden. »
Zooals men ziet, blijft Hadewijch bij dezelfde beeldspraak :
verzadigen — honger maken — verslinden.
De honger, waarvan zij gewaagt, is hier, zooals elders bij
haar, de geestelijke honger — de minnenhonger.
En wanneer Hadewijch nu het idee « de hernieuwing moet
blijven doorwerken », weergeeft door « dat nuwe verslinde nuwe
eweliken tijt » — dad is dit prachtig uitgedrukt.
Hadewijch is buiten kijf een zeer groote kunstenares.

23. — Mnl. MET GELIKE ( Hadezoiich 4o, 59).
Hadewijch zegt (lied 40) :
Die loep des troens (= firmament) en es niet so snel
So der minnen loep es in der minnen.
waarop de verzen volgen
Die loep des troens ende diere planeten
Ende der tekene (constellaties), die met den trone gaen,
Mach men iet met gelike weten
Ende met maten van getale bevaen.
De vraag is : hoe dienen wij met gelike te vertalen ?
Bij Verdam (II, 1256) staat dit voorbeeld van Hadewijch
alleen. Er is wel een tweede plaats (Wrake I, 228), maar daar
beteekent met geliken = eveneens. De nota van Verdam op den
tekst van Hadewijch luidt : « Bij Hadewijch schiint de uitdrukking met gelike te staan in de beteekenis van bij ben,adering,
met waarschiinliikheid, zoo dat het naar lifkt».
van Mierlo vertaalt ( glossarium) : « Met gelike = door een V007stelling, zoo dat iets bevattelijk word t. »
Ik betwijfel de juistheid van die vertalingen, en ben geneigd
aan ;net gelike een heel andere beteekenis te hechten, die mij
veel eenvoudiger toeschijnt.
Met gelike is, naar mijn oordeel, het tegenovergestelde van
.onder gelike = zonder weerga, een uitdrukking die vaak in het
Mnl. voorkomt en ook bij Hadewijch :
Ende gheloeft hen een rike(rijkdom)
Sonder enig ghelicke (weer ga ) .
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Is dit juist, dan beteekent lets weten met (een) gelike = een
weerga kennen voor iets.
Ik vertaal : « Voor de snelheid van den loop van het firmament zal men wel een weerga (een gelike) weten to vinden — en
men kan die snelheid met cijfers berekenen » — Daarentegen is
de vaart, die de Minne neemt, sonder gelike (zonder weerga) en
onberekenbaar :
Maer gheen meester en mach hem dies vermeten
Dat hi minne, met sinne mach doen verstaen
Alle (lees alien), die minne ye wisten ende selen weten
Het verschil tusschen mijn interpretatie en die van Verdam
valt in het oog : voor Verdam is het iets dat er op liikt. Voor mij
iets dat er de zuivere weerga van is (een gelike in den zin van een
equatie).
Zooals men ziet, plaatst Hadewijch zich op het Middeleeuwsch standpunt : de zon en het firmament draaien rond de
aarde, die zich niet beweegt.
In haren tijd kon zij natuurlijk niet beter weten.

24. — HI SI = HI IS. (Hadewijch, passim) .
In een merkwaardig opstel, verschenen in Taal en Letterbode V., 89-104, heeft wijien prof. H. Kern er de aandacht op
gevestigd dat wif zijn, gij zijt, zii zijn eigenlijk conjunctiefvormen zijn. — of volgens ooze Vl. terminologie, subjonctiefvormen. De oorspronkelijke indicatief-vormen werden in ooze
taal door deze subjonctieven weggejaagd. Dit is een eigenaardigheid van ons Nederlandsch. De Duitscher zegt wir sind, si
sind. De Engelschman we are, you are, they are. Wij doen het
anders.
Kern merkt verder op (bl. 99) dat men in Noord-nederlandsche dialecten soms zegt : ik zij voor ik ben. En dit is logisch
doorgewerkt — want wanneer men voor het meervoud subj.vormen gebruikt, is er, theoretisch gesproken, geen reden waarom
men hetzelfde niet zou doen in het enkelvoud.
Als aanvulling op dit opstel, heeft Verdam, in Taalkundige
Bijdragen (t. I, 61) een artikel laten verschijnen, waarin hij er
op wijst dat de vorm hi si in het Mnl. dikwijls voorkomt voor
hi is : meestal aan het rijm — maar ook (en dit zeer zelden) in het
proza.
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Ruysbroec «
voeden een gheesteleec leven, dat heilich si »
(Latijn : vitam, quae sancta sit.) — en een plaats uit het Leven
van Jezus (het hs. is Limburgsch, maar de oorspronkelij k tekst
is denkelijk Brabandsch) : « Haelt een vet kalf, dat ghernesst
))
Verder, voorbeelden uit den Dietschen Doctrinael, de Lorreinen, den Limborch, de Teestye van Jan van Boendale, uit zijne
Brabandsche Yeesten, den Melibeus — alle Brabandsche teksten.
Maerlant gebruikt hi si = hi is ook in zijn Natueren Bloemen,
zijn Spieghel Historieel, zijn Troyer, zijn zijn Torec
(althans in den Torec II van Lod. van Velthem, de ornwerking —
want de Toreo I van J. van Maerlant is verloren).
En dan ten slotte krij gen wij nog een zuiver Vlaamschen
tekst : leven van Sint Amand, en een Hollandschen (W. van Hillegaersbergen).
Te oordeelen naar dit apparaat, komt de vorm veel meer bij
Brabanders dan bij anderen voor. En opmerkelijk is het dat in
vele gevallen het hi si beantwoordt aan plaatsen waar er volgens
de Latijnsche spraakkunst sit zou moeten staan. Ik vraag mij
of of het Latijn hier onze voorouders soms niet heeft beinvloed.
De lijst, die Verdam in 1877 heeft opgesteld, zou natuurlijk
in onze dagen, merkelijk kunnen worden aangevuld : maar op
eenige voorbeelden meer of min komt het er toch zeker niet
op aan.
Verdam geeft geen enkel voorbeeld uit Hadewijch Denkelijk, toen hij zijn apparaat verzamelde, had hij Hadewijch's
liederen nog niet gelezen, die pas in 1875 waren verschenen.
Doch, zoo ik hier op dit vraagstuk terugkom, is het om er
de aandacht op to vestigen dat geen enkele middeleeuwsche
schrijver een zoo veelvuldig gebruik maakt van dit hi si = hi is,
als Hadewijch. En dit wijst, naar mijn oordeel, op het archaistische van hare taal; dat zij hier onder den invloed staat der
Latijnsche grammatica, wil er bij mij niet in.
Bij andere schrijvers komt die vorm slechts sporadisch voor
een voorbeeld in den Limborch op 20.000 verzen, zegt zeker niet
veel. En dat men op de honderden duizenden verzen van Maerlant
hier en daar aan het rijm een hi si ---- hi is vindt, beteekent ook
weinig.
Bij Hadewijch :
Eer hi hem ane minnen sede bekint
Dat hi van hare al si (is) ghemint.
Lied 2, 32.
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Dade ons minne eens weten
Dat edele wesen dat si si (is)
Wine mochtens ure (gees oogenbilk) vergheten !
Lied 13, 55.
Maer hi weet van hem selven diet si (is),
Ic weet van mi.
Lied 19, 12.
Ic late die minne al wesen dat si si (is)
Lied 21, 37.
Want sine weten wat si minnen
Lied 32, 8.
Hier zou men ook kunnen verstaan : « Zij weten niet wat
zij minnen ». Maar er is sprake van de vremden, en die weten
heel goed wat ze minnen : zij minnen het wereldsch genot. Ik
versta si subjonctief — nesciunt quid sit amor.
In alle tiden van den j are
Hoe dat el metten tide si (is),
Hevet hi bliscap...
Lied 25, 2.
Die smake, die Trouwe in minnen ghevet,
Wie el iet seghet dat weelde si (is), (1)
Die hevet ye sonder weelde ghelevet.
Lied 34, 42.
Soe soete natuere als minne si (is),
Waer machsi nemen vremden nyt ?
Lied 35, 57.
Van minnen mach men wonder spreken :
Haers wonders werke wat dat si (is) ?
Si toent met liste den selken hare treken.
Lied 38, 41.

(I) Vertaal : K Wie zegt dat iets anders weelde is... P.
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Ik versta deze passage anders als van Mierlo, die hier geen
vraagteeken stelt en anders interpungeert. (Cf. Lat. miracula
ejus quid sint ? Latijnsche interrogatief.)
Dat ons die minne so verre si (is),
Die ons met rechte soude zijn so na,
Dat scinet (bliikt aan) menighen ende mi.
Lied 40,17.
Hem doet wee....
Dat hi so vele van haer niet en weet
Daer hi bi seker wesen mach
Wat minnen lief si (is) ende leet.
Lied 41, 15.
Mi wondert bi wat saken (oorzaak) dat si (is)
Dat ghi mi dus vremde syt.
Lied 44, 45.
Hi es die ghene die niet en verst (uitstelt)
Op dat hi weet waer die stat (plaats) si (is),
Daer syn wesen ware vri.
Mengeldichten I, 99.
Maer ghene moecht niet (niets) weten dat u iet si (is). (1)
Ibid. IV, 55.
Ende staet met trouwen hen alien bi
Dien ghi wet dat iet ter minnen si (is).
ibid. VI, 28.
Ic en wille niet el (niets anders)
Weder si mi si (is) goet ochte fel.

ibid. IX,

65.

Ghi wet wel, al doe ict u weten,
Dat minne wilt ueffenen Baer men haer si (is).

ibid., XII

9.

(I) Versta : 0 (Buiten de minne) moogt gij niets weten daar gij iets
om geeft. »
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Als men dus der minnen gehorsam si (is),
So sal men vergeten al (alles) daer bi.
ibid., XII, 45.
Hare band doet weten wat dat si (is)
« Ic minen lieve ende mijn lief mi ! »
ibid., XVI, 48.
De talrijke plaatsen waar subj. si heelemaal gewettigd is,
sla ik natuurlijk over.
Een vaste regel is er bij Hadewijch niet, want op sommige
plaatsen, waar zij heel goed het subj. had kunnen gebruiken,
geeft zij een indicatief :
Want hen es te claghene al el
Dat men der minne es so fel.
Lied 27, 6.
Wat wondere eest dat mi rouwe versleet
Dat mi dat noch es ontbleven.
Lied 34, 57.
Hoe nauwe ic dole in minnen pade
Ende mi hare conde es te lane
Lied 39, 73.
En er zijn zoo nog vele andere plaatsen. Doch misschien
hebben de copiisten hier en daar een si door is vervangen.
Of dit hi si = hi is in haar proza ook voorkomt ? Ik heb de
moeite niet genomen de Visioenen en de Brieven nogmaals te
herlezen. Misschien mag ik, wat dit punt betreft, rekenen op hem,
,die ons een meesterlijke uitgave van dit Proza heeft bezorgd ?
Nog een woord : bij Hadewijch vinden wij ook eenmaal
ic si voor ic ben .
Ja, als ic mach gelden selc mensche lc si ( ben)
Lied 19, 39.
Deze vorm te vergelijken met zijs, dat in Het levee van ons
Heeren, v. 2325 voorkomt (gedekt door het rijm) :
Wanen du corns ende wie gi sijs
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Stellig corrupt : lees du sys (nevens du corns). Gi sijs bestaat
natuurlijk niet.
Conclusie : Nevens de subj.-vormen wi syn, ghi syt, si syn,
vinden wij ook in onze oude taal de correspondeerde vormen
is si, du sijs, hi si, voor is ben, du bist, hi is.
Verdam heeft aangetoond dat deze laatste vorm bij sommige
Middeleeuwsche schrijvers sporadisch nog voorkomt. Ik meen
hier het bewijs to hebben geleverd dat hi si bij Hadewijch nog
zeer gewoon is.

De Vlaamsche Letterkundigen en het
t I Modern Woordenboek ".
LEZING DOOR

OMER WATTEZ,

werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

In de Juni-vergadering, in 1931, van onze Academie hield
ons geacht medelid, August Van Cauwelaert, een lezing getiteld :
Er hapert lets. Wat haperde was de behandeling, antlers gezegd
de mishandeling, het ignoreeren of negeeren van onze Vlaamsche
letterkundigen in bloemlezingen en geschiedenissen van de Nederlandsche letteren, gemaakt door wat hij noemde « Hollandsche
schoolmeesters». Hij toonde welke armzalige figuur de Vlamingen
in die bloemlezingen slaan tegenover hun Hollandsche kunstgenooten. Met scherpe woorden gispte hij de « zelfgenoegzaamheid en het superioriteitsgevoel van die Hollandsche schoolmeesters, doch hij bracht tevens hulde aan enkele vooraanstaande dichters en prozaschrijvers in Noord-Nederland, die hun
bewondering en waardeering voor « onze sterkste litteraire krachten » hebben uitgedrukt.
Ik dacht aan die lezing van ons geacht medelid, toen ik in
September laatstleden het tweede deel ontving van het Modern
Woordenboek door J. Verschueren, S. J., Dr. L. Goemans en
Dr. L. Brounts, uitgegeven door de firma Brepols te Turnhout.
Ik was van meening dat in een encyclopedisch woordenboek,
door Vlamingen opgesteld, gelegenheid zou geweest zijn om aan
onze Vlaamsche letterkundigen van na 183o recht te laten wedervaren, en aan Noord-Nederland eens te toonen wat men daar
niet schijnt te weten, of te willen weten.
Ik verwachtte mij dus aan een tamelijk volledige opgave
van de namen van onze letterkundigen, en niet alleen de namen,
maar ook de titels van hun voornaamste werken.
Toen ik de twee lijvige boekdeelen, — ruim 2000 bladzij den
in twee kolommen, — met dat Joel doorzocht, geraakte ik wel
eenigszins ontstemd, en waarlijk niet zonder reden, des te meer
daar men mij het boek ter recensie had toegezonden.
Niet dat ik mij persoonlijk te beklagen had, want er werden

-574—
mij in het Woordenboek twee regels gewijd, met de vermelding
dat ik « Zuidoostvlaamsche novellen schreef
1k heb sedertdien nog wat anders geschreven. Dat is nu zoo
wat veertig jaar geleden, dat ik die zonden begon te bedrijven ;
dus niet meer zoo heel en al « modern » ; maar het is mijn schuld
niet, dat ik wat vroeger geboren ben dan de « modernen ».
Wat de uitvoering van het Modern Woordenboek betreft, de
firma Brepols van Turnhout haalt eer van haar werk; het zijn twee
fraaie en frissche boekdeelen. Zij zijn gedrukt met duidelijke
letter, op goed papier, mooi versierd met tal van afbeeldingen,
portretten, kaarten, tabellen, enz.
Het Modern Woordenboek is, zoo 't schijnt, bij de studeerende
Vlaamsche jeugd zeer welkom geweest.
Goede studenten houden inderdaad veel van een verkiarend
woordenboek ; zooveel te meer als het « encyclopedisch, taalkundig en geillustreerd » is.
Er zijn er die het, na eenige jaren gebruik, om zoo te zeggen
van buiten kennen. Als zij, van jongs af, in hun geheugen die
gecondenseerde stof behouden, dan is de grondslag gelegd voor
verdere ontwikkeling op alle gebied der menschelijke bedrijvigheid, kunst en kennis. Het Modern Woordenboek werd ook gunstig
onthaald in de Vlaamsche pers, en, op enkele uitzonderingen na,
algemeen geprezen; sours wel wat dithyrambisch, op Vlaamsche
wijze, soms ook al eens bitsig aangevallen, ook weer naar Vlaamsche mode.
Wij zijn, in den huidigen toestand onzer kultuur, er nog
niet toe gekomen iets wat nieuw is, objectief, zakelijk te beschouwen, bezadigd en redelijk te beoordeelen. Het nieuwe, het « moderne », wordt al dadelijk hemelhoog verheven, een « mirakel »
geheeten, of een « standaardwerk » ; of wel het wordt ongenadig
afgebroken, en de scheppers of makers ervan verguisd, en gescholden voor onbeholpenen of sukkelaars.
Ik wensch noch aan het eene noch aan het andere me6 te
doen. Toen onze geachte Bestendige Secretaris, een der medewerkers aan het Modern Woordenboek, hier onlangs in de algemeene vergadering het tweede en laatste deel aanbood voor de
boekerij der Academie, zei hij in zijn mededeeling het volgende :
— « In een boek, als dit, vrucht van een breede, 't zij genoemde 't zij ongenoemde collaboratie, doen zich honderden
gelegenheden voor tot meeningverschil onder de medeopstellers.
« Blijft elk op zijn standpunt, dan moet iemand den knoop
doorhakken. Welnu, o. m. in volgend geval, werd niet door mij
beslist, waar ik als phonetist een andere methode verdedigde.
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Ik veroorloof mij dan ook een beroep te doen op de toegevendheid
en tevens op de kostbare wenken van de leden der Academie,
waaronder eenige reeds zoo bereidwillig waren ons met raad en
daad bij te staan. »
Genoopt door deze uitnoodiging, en ook om volgens belofte mijn vroegere recensie te volledigen, in een van onze
Vlaamsche dagbladen, « Het Handelsblad van Antwerpen »,
verschenen, ben ik zoo vrij hier mijn latere aanteekeningen merle
te deelen.
Wat wij in encyclopedische woordenboeken bij onze naburen : Franschen, Duitschers, Engelschen of Noord-Nederlanders
aantreffen, is in de eerste plaats het op den voorgrond stellen
van eigen kultuur, het bekendmaken van nationaal werk, het
met kennis van zaken en gematigden lof spreken over zijn
landgenooten.
Deze krij gen altijd in dergelijke werken het grootste aandeel. En niet zonder reden. Waar moet men de namen van vooraanstaande mannen in eigen land, op het gebied van kunst en
wetenschap gaan zoeken ? In vreemde encyclopedische woordenboeken zullen wij ze niet vinden, tenzij enkele uitzonderingen.
Maar als nu Vlamingen met andere Vlamingen ook doen gelijk
de « Hollandsche schoolmeesters » met de Vlamingen, vooral
als deze niet « modern » zijn
Waar moeten de Vlaamsche leergierigen het dan gaan halen ?
— Natuurwetenschappen, algemeene geschiedenis, algemeene
aardrijkskunde en begrippen van nog andere vakken kan men
vinden in encyclopedische boeken van alle kultuurvolkeren.
Bijdragen of verklaringen over dieren, planten en delfstoffen,
over wiskunde, chemie enz. zullen in alle woordenboeken nagenoeg dezelfde zijn.
Daarom had ik gaarne gezien dat in het Modern Woordenboek
er wat minder algemeene wetenschap of geschiedenis zou voorkomen, en wat meer plaats ingeruimd voor onze geleerden, onze
schrijvers, onze kunstenaars, 't is te zeggen : onze eigen kultuur
in de eerste plaats aan de Vlamingen zelf bekend makers.
Onze mannen mogen wel door ons yolk gekend zijn, al zijn
ze niet alle wereldberoemd of berucht gelijk Dempsey, den kampioen van het boksen, die in het Woordenboek niet is vergeten.
*

*

Hier wil ik een reeks schrijvers aanhalen, die er niet in vermeld worden, en die nochtans wel die eer verdienden.
Prof. HEREMANS, schrijver en verzamelaar van de Nederland-
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sche Dichterhalle in twee lijvige boekdeelen, — een schat voor
de Vlamingen van zijn tijd en zelfs voor later. Hij stichtte en
bestuurde ook Lange jaren het tijdschrift Nederlandsch Museum.
Dr. AMAND DE Vos (Wazenaar) de schrijver van een boek
dat destijds opgang maakte, Een Vlaamsche Jongen, en van de
dichtwerken Langs ruzve Paden en In de natuur, en het flink
gestyleerde, en schitterend van woordkunst Een Officier geworgd
in het Belgisch leger.
Prof. L. SCHARPIt, schrijver, met Theophiel Coopman van
de Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde van 183o tot heden.
THEOPHIEL COOPMAN is de zanger van Miin Vlaanderen heb
ik hartelijk lief, en andere gedichten en prozawerk.
G. TH. ANTHEUNIS, de dichter van Uit het Hart, van Leven,
Lieven en Zingen ; de toondichter van datzelfde Mijn Vlaanderen,
een onzer schoonste nationale liederen.
GUSTAAF DE MEY, tooneelschrijver en dichter, even bescheiden als talentvol.
J. M. BRANS, de dichter van Wilde Rythmen, tamme verzen.
WILLEM GIJSSELS, de dichter van Wandelingen en Van Boom
en Bosch.
JozEP DE VOGHT, de dichter van Lichte Lanen, en Landsche
Liederen.
J. ADRIAENSEN, die onder den schuilnaam Jan Jans het
luimig modern epos Tiil Uilenspiegel dichtte, dat wol zou verdienen meer gelezen to worden.
FRANS Du POTTER, schrijver met Jan Broeckaert van Geschiedenis van de gemeenten van Oost-Vlaanderen (46 deelen) en
van tal van romantisch-literaire stukken, als De acme Dichter,, enz.
Hij was de man die van Minister August Beernaert verkreeg dat
er eene Koninklijke Vlaamsche Academie van Taal- en Letterkunde
zou gesticht worden. Hij werd er ook de eerste Bestendige Secretaris van.
.EDWARD GAILLIARD, die Frans de Potter als Bestendig
Secretaris opvolgde, en zijn naam hechtte aan de uitgave van de
Keure van Hazebrouck en aan de Istory van Troyen van Jacob
van Maerlant.
Dr. C. HANSEN, de schrijver van Reisbrieven uit Dietschland en Denemark en van vele vertaalde Scandinavische gedichten onder den titel Noordsche Letteren.
Mr. LEONARD WILLEMS, schrijver van De Middeleeuwsche
tatiltoestanden in Vlaamsch-Belgie, en toelichter van tal van
Middelnederlandsche dicht- en prozawerken, die hij ke pt zooals
weinigen.
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Wat de dramatische kunst betreft, de volgende schrijvers
worden niet vermeld :
HIPPOLIET VAN PEENS, schrijver van een zestigtal tooneelstukken, welke gedurende tientallen van jaren in alle steden en
dorpen van Vlaanderen gespeeld werden.
EMMANUEL ROSSEELS, Antwerpsch tooneelschrijver, die in
zijn tijd insgelijks veel bijval had. Sommige van zijn stukken
werden meer dan duizendmaal opgevoerd. zijn dramatisch werk
werd uitgegeven in zes boekdeelen.
NESTOR DE TITRE, schrijver van Roze Kate en van een reeks
tooneelwerken, die school maakten. Hij was ook de dichter van.
De Bruid der Zee en van Herbergprinses, libretti van de zangspelen van JAN BLocKx.
FRANS GITTENS, de schrijver van de tooneelwerken Parisina,
Jane Shore en andere stukken, Shakespeariaansch opgevat en
goed geschreven.
LODEWIJK SCHELTJENS, die een Lange reeks tooneelwerken
schreef, waarvan vele groot succes behaalden.
JFF MENNEKENS, schrijver van novellen, gedichten en tooneelstukken. Sedert JAN VAN DROOGENBROECK en dezes Zonnestralen de beste onzer kinderdichters.
GUSTAAF SEGERS, novellenschrijver, uitstekend Vondelkenner, lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie, evenals
L. Willems, Jan Broeckaert, Prans de Potter, Dr. C. Hansen
en Edward Gailliard.
Het is opmerkelijk dat zulk lidmaatschap nergens wordt
aangestipt, zelfs niet als het den Bestendigen Secretaris of den
Bestuurder geldt. Doch bij den naam GUSTAVE VAN ZYPE
staat te lezen, dat hij Bestendig Secretaris is van de Academie
royale de langue et de litterature franfaises, en bekend staat als
tooneelschrijver en kunstkritikus.
Bij andere schrijvers staat er ook wel, dat zij medewerkers
zijn, b. v. van de Gazet van Antwerpen, of ambtenaar in een of
ander Ministerie. Ik meen toch niet dat zulks een grootere titel
zou zijn tot steviging van hun letterfaam, dan lid te zijn van de
Koninklijke Vlaamsche Academie.
LODEWIJK OPDEBEEK wordt niet vermeld, maar aangehaald
bij den naam van August Van Cauwelaert in een citaat onder
zijn schuilnaam, G. RAAL. Opdebeek schreef tal van flinke prozawerken, waaronder De Tranen van Sint Pieter, een bekroond werk.
LAMBRECHT LAMBRECHTS, dichter en musicoloog, wordt niet
vermeld. GUSTAAF VERMEERSCH, de schrijver van verscheidene
realistische romans, ook niet.
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wordt niet eens aangestipt, maar zijn zoon HERMAN BROECKAERT,
schilder en liederen-dichter, krijgt drie regels en nog twee bij in
de « Aanvullingen en Verbeteringen » aan 't slot van 't Woordenboek. Men merke wel op dat hier geen spraak is van degenen te
benijden die een plaats bekleeden in het Modern Woordenboek
met portret of een grooter of kleiner getal regels tekst. Maar het
springt in 't oog dat de voorkeur gegeven werd aan degenen die
als (cmodernen» bekend staan, ofschoon we weten dat de « modernen » van dezen tijd, of naar de mode van den dag, de e ouderen »
of de « verouderden » van morgen zullen zijn.
Maar heeft kunst wel iets met tijd en mode te maken ?
Het moet iemand, die zoo iets van meer dan een halve eeuw tot
de schrijversbent behoort, nog al vreemd voorkomen, dat b. v.
WILLEM PUTMAN drie regels krijgt, die hij zeker wel verdient
als tooneelschrijver van talent ; maar dat de namen van Van
Peene, de Tiere, Rosseels, Scheltjens en meer andere niet eens
vermeld worden. Zij hebben toch hun sporen verdiend en hun
yolk gediend. En zoo is het ook met de romanschrijvers en novellisten gesteld. ERNEST CLAES krijgt tien regels met aangifte
van al zijn werken, wat hij ook wel verdient, maar in dezelfde
kolom vindt men de namen niet, noch van D. CLAES en H. CLAEYS,
die toch ook zoo onverdienstelijk niet waren, vermits ze tot
leden werden verkozen van de Koninklijke Vlaamsche Academie.
JOZEF RONSSE, de schrijver van Arnold van Schoorisse, Kapitein Blommaert, Pedro en Blondina, romans waar handeling en
dramatische spanning in zit, wordt niet vermeld.
MEVROUW COURTMANS-BERCHMANS wordt aangehaald met
vijf regels, en er wordt van Naar gezegd dat zij het volksleven
beschrijft in en rondom Gent.
A. C. VAN DER CRUYSSEN, de schrijver van De Jongen van
Ruysselede en andere romans uit het volksleven, wordt niet
vermeld.
P. ECREVISSE, de schrijver van een heele reeks romans, o. a.
De Bokkenriiders in, het land van Valkenburg en Het Meillef van
Geleen, werken die in het Fransch werden vertaald, wordt niet
vermeld. Er wordt geen woord gezegd van LODEWIJK VLEESCHHOUWER, WILLEM ROGGHE, C. K. BERGMANN, den vader van TONY,
er is ook geen sprake van J. MUYLDERMANS, JAN BOLS, LODEWIJK
MATHOT, die onder pseudoniem van L. VAN RUCKELINGEN een
reeks werken schreef, van welke eenige verscheidene malen herdruk t werden.
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LODEWIJK JANSSENS, die twaalf bundels romans en novellen
schreef, die het Kempische volksleven schetste in den trant
van Conscience, Sleeckx, de beide Snieders, Gustaaf Segers,
Jules Grietens, Alfons Jeurissen en nog andere.
De drie laatste, Gustaaf Segers, een oudere, en Grietens en
Jeurissen, twee jongeren, worden in het Modern Woordenboek
niet vermeld.
Ik wil nu wel aannemen dat al degenen die maar eventjes
verschijnen in de letterwereld, gelijk de staartsterren aan den
hemel, niet kunnen opgenomen worden in een encyclopedisch
woordenboek, niet meer dan de staartsterren, niet vermeld op de
kaart van den sterrenhemel, omdat zij geen vaste plaats hebben.
Maar als ze in onze letterwereld te voorschijn komen met
een heele reeks werken, en dat gedurende jaren ; met werken
die destijds toch wat de Franschen noemen « époque » maakten;
mannen die, al zijn het niet alle lettergenieen, toch de aandacht
van een heele generatie hebben gevestigd ? In dat geval is hun
vermelding toch ten minste noodzakelij k in een verklarend encyclopedisch woordenboek.
ANTOINE CLESSE, de Waalsche dichter, die onlangs te Bergen
voor zijn liedje van het bier door heel het land gevierd werd,
krijgt in het Woordenboek zeven regels, waarbij de aanhaling
van zijn bekend refrein

Flamands, Wallons,
Ce ne sont la que des prenoms ;
Beige est notre nom de famille.
Hoeveel dichters van Vlaamsche volksliederen, die gedurende
jaren succes hadden met vele geestige, somtijds scherpe, bijtende
strofen, hebben wij niet gehad in Gent, Antwerpen en elders.
Zij dichtten zelf hun liederen en stelden ze op muziek, en deze
werden later in bundels uitgegeven.
Aileen Emiel Hullebroeck wordt aangehaald en krijgt tiers
regels met portret.
Andere liederdichters worden, jammer genoeg, niet genoemd.
Wat de philologen en taalkundigen betreft, iedereen zal het
goed vinden, dat er negen regels en een portret werden gewijd
aan Prof. Vercoullie.
1k zocht in het Woordenboek te vergeefs naar de namen van
Kan. Amaat Joos, Mr. Leonard Willems, Prof. Dr. L. Scharpe,
E. H. J. Jacob, Prof. Dr. R. Verdeyen, onze collega's in de
Academie, die al heel wat jaren werkzaam zijn op taal- of letter-
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kundig gebied. Ook de namen van Dr. W. de Vreese, H. Meert,
Dr. Maurits Basse, Dr. Anton Jacob trof ik niet aan.
Onze collega Dr. J. van Mierlo kreeg vier regels, maar geen
portret.
Er komen in het Woordenboek ook wel eens « verklaringen »
voor die den lezer vreemd doen opzien. Zoo wordt b. v. Eugeen
Zetternam geheeten, « Nederlandsch schrijver », en Lodewijk
Simons « Vlaamsch letterkundige ». De eerste is nochtans geboren
te Antwerpen en de tweede te Roermond.
Bij den naam van August Beernaert, staatsman en oudminister, lezen wij niet, dat hij de stichter is van de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor taal en leteren ; maar bij dien van
Jules Destree, oud-minister van Kunsten en Wetenschappen,
wordt vermeld dat hij de stichter is van de « Academie de langue
et de litterature francaises ».
Van Jan van Rijswijck, « advocaat en politiek man, burgemeester van Antwerpen », wordt gezegd dat hij was « een
Vlaamschgezinde volksman, een leuk redenaar, prettig journalist,
algemeen geacht ». Met het laatste heb ik vrede, maar van de
leukheid van Jan Van Rijswijck, dien ik gekend heb, en als redenaar meer dan eens gehoord, kan ik mij maar slecht een denkbeeld
vormen. Jan van Rijswijck was wel de sierlijkste en deftigste
redenaar, dien ik in de Vlaamsche beweging heb gekend, die zich
in zeer zuiver, beschaafd, algemeen Nederlandsch uitdrukte.
Max Rooses wordt alleen vermeld als kunstcriticus met de
titels van zijn werken op dat gebied. Van den literator is er geen
sprake. Hij schreef nochtans zijn Schetsenboeken, Brie reeksen,

die tot het beste behooren wat de lettercritiek in die dagen leverde.
Hij bezorgde ook de vertaling van bet N ibelun gen-lied ; maar
bij gebrek aan belangstelling bij de Vlaamsche lezers, liet hij het
na den vierden tang steken. Hij gaf ook inleidend en verklarend
de werken uit van verscheidene Vlaamsche schrijvers, o. a.
Willem Rogghe, Jan van Rijswijck junior en Julius De Geyter.
Van dezen laatste wordt gezegd, dat hij o. a. de gedichten
schreef Vlaanderens Kunstroem (de Rubens - cantate). De W ereld in
(de Kindercantate) en De Rijn die door Peter Benoit op muziek
werden gesteld. Te zamen vier regels waarin niet staat dat hij
de dichter is van het epos Keizer Karel en het Rijk der N ederlanden,
de vertaler van den middel-nederlandschen Van den V os Reinaerde
met de voortreffelijke inleiding over het middeleeuwsch vers,
— stuk geprezen door den geleerden Reinaart-kenner Prof. Dr.
Muller van Utrecht.
Van Pol de Mont wordt getuigd dat hij « luchthartig en ver-
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nuftig is, maar zinnelijk en niet buitengewoon oorspronkelijk ».
Als waardeering is het mager voor den dichter der Lentesotternif en en van nog menig fijn stukje in zijn talrijke bundels
gedichten. Karel Van de Woestijne is er oneindig beter aan toe.
Deze had « een uiterst verfijnde Renaissance-geest met een diep
en rijk geestesleven en is na Gezelle wel de grootste dichter
van Vlaanderen ».
Dit is lof, waarop niemand iets zal afdingen, maar die
aan anderen gespaard bleef, of karig werd toebedeeld.
Van Virginie Loveling wordt getuigd, dat zij « romans schreef,
rijk aan psychologische kracht en karaktertypeering, sober van
stiji, maar niet schitterend van woordkunst. »
Zoo spraken ook de romantiekers over de klassieken.
Ik meen dat Virginie Loveling de woordkunst heeft gebruikt
die paste bij haar onderwerpen.
Theophile Gautier verweet Racine dat hij maar veertien
honderd woorden gebruikte om een tooneelwerk te schrijven (1).
Als veertien honderd woorden voldoende zijn om een
meesterstuk te scheppen, zie ik de noodzakelijkheid niet in er
meer te gebruiken. Door te veel « woordkunst » wordt dikwijls de
gedachte versmacht, de handeling belemmerd. Te veel versiering
bracht de streng grootsche Gotische bouwkunst tot haar verval.
Beethoven of Wagner door gezochte techniek in de toonkunst
willen overtreffen, leidt tot onzinnigen chaos of « jazzband ».
Voor een roman van Virginie Loveling zou de woordkunst
van Jacques van Looy in zijn Zebedeus niet gepast hebben.
Ik zou nog wel een lijst van namen kunnen mededeelen van
Vlaamsohe schrijvers, dichters, novellenschrijvers, historici,
rechtsgeleerden, philologen, enz., maar ik ben niet van zin van
mijn lezing een encyclopedisch woordenboek te maken.
Enkel nog dit.
De naam van Karel de Winter, die toch ook een moderne is ;
de dichter van Pan, werk dat, letterkundig gesproken, heel wat
hooger staat dan vele moderne werken, in den laatsten tijd verschenen, wordt niet vermeld.
Paul Bellefroid, rechtsgeleerde, professor aan de R. K. Hoogeschool te Nijmegen, wordt aangeduid met een Fransch werk.
(1) « On pense bien que les quatorze cents mots du dialecte racinien
ne suffisent pas a l'auteur qui s'est donne la rude Cache de rendre les idees
et les chosen modernes dans leur infinie complexite et leur multiple coloration.
THEOPHILE GAUTIER : Preface des
Fleurs du Mal, de Baudelaire.
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Van zijn Vlaamsch werk op juridisch gebied wordt niet gesproken,
en bijgevolg wordt er ook niet vermeld dat hij lid is van de
Koninklijke Vlaamsche Academie.
Prof. Dr. J. Van de Velde, die wel geen letterkundige is,
maar reeds veel heeft geschreven over onze Vlaamsche geleerden
in vroeger eeuwen, die hun werken in onze taal schreven, en die
daardoor aan de Vlamingen onzer dagen zooveel heeft medegedeeld dat ze nooit op school hadden geleerd, verdiende toch wel
een plaatsje in het Modern Woordenboek, zoowel als Isidoor Bauwens die er zeven regels met portret krijgt, met de vermelding,
dat hij het Nederlandsch Woordenboek der Geneeskunde begon,
maar niet voltooide.
1k had in 't M. W. toch ook gaarne de namen gezien van Alf.
van Werveke, archeoloog, Hendrik De Marez, Karel van den
Oever, Richard de Cneudt, Dr. Leo Van Puyvelde, Dr. Frank
Baur, Hubert Melis, Emmanuel Van Driessche, Gaston Martens,
Jozef Muls, Lode Monteyne, Poi Anri, Fritz Francken, Philip de
Pillecyn, ouderen zoowel als modernen, die toch ook werk hebben voortgebracht, dat niet aan de vergetelheid moet noch
mag worden prijs gegeven. En vermits Herman Vos genoemd
wordt : Vlaamsch volksvertegenwoordiger, een der voornaamste
leiders in de Vlaamsche nationalistische beweging, konden daar
ook nog de namen van manners als Prayon-Van Zuylen, Julius
De Vigne, Julius Hoste vader, Frans Reinhardt, Maurits Josson,
enz. bijkomen, die toch alle met woord en daad en schrift in
die beweging waren, toen de strijd nog heel wat moeilijker
en ondankbaarder was dan heden ten dage.
Alles te zamen genomen wat ik ter aanvulling heb aangestipt,
zou wellicht nog geen twintig bladzijden beslaan van het Modern
Woordenboek, dat er meer dan twee duizend bevat, gedrukt in
twee kolommen.
En op zulk gering aandeel hadden toch wel recht degenen
die openlijk, en algemeen opgemerkt en toegejuicht, of nederig
en bescheiden, hebben medegewerkt om Vlaanderen en het Vlaamsche yolk uit den achterlijken toestand te redden, waarin onze
machthebbers het eeuwen lang moedwillig hebben gehouden.
Hun werk en hun werk alleen heeft de Vlaamsche kultuur
bevorderd en recht gehouden, die anders al lang ware te niet
gegaan, en voor dewelke er nu kan gezorgd worden, zonder miskenning of negeering, in onze scholen, in onze woordenboeken,
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overal.
Als wij willen een echt kultuurvolk worden, wat wij vroeger
geweest zijn, moeten wij dit zelf bewerken. Van den vreemde,
om het even van welke zij de, hebben wij niets te verwachten.
Om te eindigen breng ik nog eens hulde aan de opstellers
van het Modern Woordenboek en aan den kunstminnenden uitgever, en ik hoop dat zij het voor een nieuwe uitgave zullen
bewerken om het in de richting te sturen op welke ik opzettelijk
de aandacht heb gevestigd.
Brussel, Mei 1032.

Eenige Kleinigheden op het Gebied
van Taal- en Letterkunde
DOOR

Prof. Dr. M. SABBE,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Akademie.

A. — EEN ONOPGEMERKT NEDERLANDSCH GEDICHT
VAN ERYCIUS PUTEANUS ?
In het belangwekkende opstel : Eerrijk de Putte of Erycius
Puteanus, beschouwd als bevorderaar der landstaal en als Nederlandsch dichter (I) geeft Edw. van Even een overzicht op de hem
bekende Nederlandsche geschriften van Puteanus. Hij citeert
een versje op den Leuvenschen drukker Hendrik van Haestens,
voorkomende in Musarum Ferculum : carmina of us selecta complectens (blz. 68). Verder bespreekt hij Erycii Puteani Keur-jae
Lof. Stemme over den, naem ende den oorspronck der Beggifnen
waermede alle twistkavelinghe ghedempt went (Leuven, C. Coenesteyn, 1631). Als voornaamste Nederlandsch geschrift van Puteanus roemt hij natuurlijk diens Sedigh Leven, met kort-dichtstichtighe Spreuken, tot borgherlick ghebruyck vvorghestelt, uitgegeven onder den deknaam Honorius van den Born (Leuven,
E. de Witte, 1638) ; — de tweede uitgave van die verzameling
puntdichten, het jaar nadien bij denzelfden drukker verschenen
onder den titel : Sedigh Leven, daghelifcks Broodt, met korte icierlanghe dichtstichtighe Spreuk-Beelden tot deugdenvoedsel wytghedeylt ; — en de Toe-maete, op 't Sedigh Leven dagheliicks Broodt :
tot een nieuw-jaerghifte (1641).
Stellig heeft Puteanus meer in het Nederlandsch geschreven
dan hetgeen door Van Even opgesomd wordt. « Zeer vroeg moet
Puteanus de nederduytsche poezij beoefend hebben, verzekert
de vroegere Leuvensche archivaris. Menig gelegenheidsvers moet
uit zijn vruchtbare pen zijn gevloeid. Het is to bejammeren dat
de schrijver zoo weinige nederduytsche stukken in druk gaf en
(I) Dietsche Warande, 1888, pp. 221, 371, 482, 559.
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dat de handschriften, waarin ze moesten voorkomen, te zoek
gegaan of verscheurd zijn. » (p. 561).
Het verwondert ons, dat E. van Even's aandacht niet gevestigd werd door een Nederlandsch gedicht, voorkomende in
een werkje, dat ons gewezen medelid waarschijnlijk wet kende.
Wij bedoelen het boekje : Comus, dat is Bras- Godt ofte SlempFeeste der Cimmerianen, in ghedaente van eenen Droom. Uyt den
Latyne in Nederlandtsche taele overgheset, door P. S. en in 1611
uitgegeven tot Loven. bij Philips van Dormael. Dit werkje is de
verdietsching van Puteanus' Comus, sire Phagesiposia Cimmeria
Somnium, voor de eerste maal verschenen in 1608, te Leuven bij
Gerard Rivius.
De drukker Philips van Dormael beschikte na het zetten
van de vertaling van Puteanus' tekst nog over eenige onbedrukte
bladzijden van het laatste vel, en om deze niet onbenuttigd te
laten, plaatste hij er een Nederlandsch gedicht bij, dat wij naar
alle waarschij nlij kheid voor oorspronkelij k werk van Puteanus
mogen houden.
In een bericht tot den « Goedtwillighen Leser » verklaart
ons Philips van Dormael, waarom hij bedoeld gedicht bij Comus
heeft gevoegd. Wij laten hier dit bericht volgen.
« Goedtwillighe Leser,
« Om gheen plaetse te verliesen, sal ick dese overgeschoten
blaederen oock met iet lesen-weerdichs bekleeden. Ghelijck den
acker-man gheen ghoedt landt ongehsaeydt en laet : alsoo moet
ick oock dit wit overblijfsel oor-baeren. Oock 't ghene hier bij
komt sal ghelijck naer de Maeltydt, eenighe liefflijckheydt
zijn, om eenen goeden mondt te maecken ; jae om een goet
ghevoelen teghen den ghenen, die het selve ghemaeckt heeft.
Want ghelijck mij sommighe van zijne Ghedichten in handen ghekomen waeren, weerdich om aen Comus taefel,
ende in een Gheest-vroolijcke vergaederinghe ghesonghen te
worden, soo heb ick dit Kuysch-min-liedt, seggh'ick, den Lof
op zijns Liefs Haer-tros, uytghekosen : waerin ghy verstaen
soudt, wat onse spraecke doen kan, als zij een fraey verstandt
ghevonden heeft. »
Wij geven gaarne toe, dat deze tekst niet zeer duidelijk
aangeeft wie de auteur van bedoeld gedicht is. Doch waar Van
Dormael zegt, dat het opnemen van dit gedicht een « goet ghevoelen » wil uitdrukken « teghen den ghenen, die het selve ghe-
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maeckt heeft » en dat het « weerdich » is om aan « Comus taefel »
te worden gesongen, denken wij in de eerste plaats aan den auteur
van Comus, aan Puteanus zelf, het vaderschap van dit gedicht
te mogen toeschrijven. Vooral omdat Van lJormael zijn bericht
eindigt met een compliment aan het « fraey verstandt », dat onze
taal zoo sierlijk kan bewerken. Wie zou dat in het verband met
Comics wel anders kunnen zijn ? Bij dit uiterlijk argument komt
ook het innerlijke, dat wij vinden in den stijl van het gedicht
zelf, waar allerlei eigenaardige woordvormingen en woordkoppelingen voorkomen in den aard van de ietwat Huygens-achtige,
mode-neologismen, en waar wij ook de ingewikkelde zinswendingen aantreffen die Puteanus ons in zijn andere gedichten Beef t.
Die vraag, die wij hier stellen en in Puteanus' voordeel meenen te mogen beantwoorden, is niet van belang ontbloot. Het gedicht is, bij alle stijlgezochtheid, met zijn sons vernuftige vondsten toch niet van verdienste ontbloot. Wij laten u oordeelen.
Lof mijns Liefs
Haer-Tros
Och Haer ghestruevelt Haer, dat soo vlammende blinckt,
Dat ghy Pho2bus Haer-schyn verre ten onder brinckt :
Wie sal het ininste deel van u weerde beschrijven,
Of inde perm.' en sal spraeck- aerme vele blyven?
(Thy sijt de kroon des hoofts, en van het hooft een hooft,
Van schoonheydt zijn zij oock, die van u zijn berooft :
Al-waer oock Venus self met schoon purper omvanghen,
Met Ganges klaer ghesteent, met Tagus goudt behanghen,
Of al-waer zij oock naeckt, soo zij voor Paris stondt,
Als haer des schoonheydts prys den Appel wierdt ghegont
Den traegh-voetighen Godt sou de walgh van haer steken,
Siend' het schoon-maeckend ' Haer aen zijn huysvrouw ' ghebreken.
Zijt ghegroet gulden Haer, ghy zijt die myn lief schoon,
Oock boven Venus doet spannen des schoonheyts kroon.
Rondom 'themelsch' aenschyn, kondt ghy u rycke spreyden,
En tusschen uws ryckx pael tl selven nochtans leyden :
Ghy myns liefs ooghen-strael belommert en beschaut,
Brekend ' haer sterck ghesicht, 'twelck myn herte benaut :
Het -voor-hooft van ivoir set ghy hooghe verheven,

En schynt als Over-beer hem zijn vrydom te gheven.
Och wat een aensien ist, als ghy in een root lint,
Het liefde-flauw ghesicht van den minnaer verblindt
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Der Sonne-straelen kracht te rugghe doet weerschuyven:
Als ghy als eenen Pauw die zijnen steert ontpluyckt,
Verwen duysenderley reghen-bogich ontpluyckt :
Als ghy Pyramidael, en tor-wys opgedreven,
Een oprechte vlam' viers op myns liefs hooft doet beven.
Dit is het vier, 6 lief, het welek gheeft een voor-wys
Van lien u met goedt recht behoordt, hemelschen prijs.
Op Tullus hooft voor-tydt een licht vier quam ghesoncken,
Voor-segghende de kroon, hem naedemael gheschoncken :
Maer dit schyn-baerich vier van hem rasschelijck vloot,
Als een vermeynde stern' die spyse-loos valt doot.
Het uwe jeudich WW1, groeyende met u oude,
Altoos meer ende meer ghelijckende den goude ;
Altoos meer ende meer te kennen ons het gheeft.
Dat ghy een koninghinne' van alle vrouwen leeft,
Vie en verwondert niet te sien de gouden stringhen.
Ijyt der natueren gheest onder elckander vringhen)
Noyt Deiphin inde zee in zijn weer-stille jacht,
Soo menighen speel-keer onder elck-ander vlacht ;
Noyt, als de Son met haer ongheweert-vyandtraeyen
Der winden hert gheblaes verbiedt spytich te wayen,
Noyt dan den voghel-heer en draeyt soo in zijn vlucht,
En met zijn -vloghel-scheers en maeyt de soete lucht.
Och Haer, ghevlochten Haer ! De spin tot gheender ureil.
En breyde sulck een net uyt den gheest der natueren :
Noyt den zyd'-worme veegh, als hem de doodt quam an,
Hem selven uyt hem self sulck weerdich dootkleet span.
'Tis de Goden een vreucht, een wonder voor de menschen ;
Des 'eerent, en ontsient ; de die om 't selve wenschen.
Het is, het is den nest van Venus roeck'loos kindt,
Ghewapent, en ghevleerckt, bedriegher naeckt, en blindt
Hier wierdt eerst opghevoedt als in een weerde plecke.
Als in eenen speel-hof bevrijdt van alle vlecke :
Van dit Haer zijn natuer', en zijn ghewaech hy track ;
In dit Haer by zijn toorts hert-brandende eerst onstack :
Van dit Haer hy de pees ' van zijnen boghe draeyde ;
Dit son-luysterend ' Haer zijns ooghen strael uytlaeyde :
Van dit Haer worden hem zijn vloghelen ghemaeckt :
Van dit Haer, soo hij is, quam hy eerst moedernaeckt :
Hier leerd ' hy eerst den mensch waen-trouwelijck bedrieghen,
Siende tself met den windt licht-veerdelijck vervlieghen.
Dit is, dit is de torts, die myn herte, Lief, schendt :
Dit is de straffe pees' die my den schicht toesendt :
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Dit is ' sologhels ghespan, die my over-al jaeghen :
Dit is ' tonstandich Haer, twelck met u hert ' hem vout :
' Tweick my nu hope gheeft, en nu weder verstout :
Dit is het Haer het welck my duysent, duysent wetven,
Van der Sonnen op-ganck, tot onderganck doet sterven :
Pit is het Haer het welck door zijnen wilden gloet,
Met tt vreedtheydt myn doodt ghesworen hebben moet
Och wanneer sal (lien dach, dien zoeten dach eens schynen,
Dat door myn lanck verdrach des ' vteedtheydt sal verdwynen,
liegich Haer,
Dat ghy dontrouwe vlucht van u
Noch ' thooveerdich opstel niet en suit volghen naer
Maer siend het selv ' altydt ghehoorsaernheydt tt bieden,
En naer den will ' uws hands, nu hier, en nu Baer vlieden :
Siende dat pluym-saecht is ; suit my ghenade doers,
En myn ghetromve liefd ' oock saechtelijck opvoen,
Nu dan, tau dan aensiet mijne betraende ooghen,
I,aet mij die met u Haer, lief, eens soetelijck drooghen :
Van tnijnder traenen vloedt sal ickt dan niaecken nat,
Dat door-gaens lekea sal van over vloedt heel sat :
Dan sal ickt aen mijn hert, gheroost door des brandts pyne,
Vlechten tot Laevenis, als koele medecyne.
Och lief, och lief, laet toe d'welck u niet schaen en mach,
En my bringhen nochtans uyt myn bitter gheklach :
Dan sal ick met myn dicht soo hough ' uwen naem heffen,
Dat den hemel den prijs lichtelijck sal beseffen ;
En segghen dat met recht Godt u Haer heeft ghestelt
Op ' topperste des hoofts, als alder vrouwen beldt.

B. — EEN NEDERLANDSCH RONDEEL VAN G. G. ALIONE.
Giovan Giorgio Alione is de naam van een weinig bekend
Italiaansch dichter, die leefde op het einde der I5 e en in het begin
der 16 e eeuw, en niet alleen in zijn moedertaal, maar ook in de
Eransche en een enkele maal in de Nederlandsche taal heeft
geschreven. Het eene Nederlandsch gedicht, dat wij van hem
bezitten, een rondeel van acht verzen, troffen wij aan in Poesie
Francesi di Giovan Giorgio A Bone A stigiono co;Ooste dal 1494
al 152o aggiuntavi La Maccheronea dello stesso, uitgegeven to
C°, in 1864.
Daelli
Milaan bij
Reeds vroeger hadden Alione's verzen de aandacht gevestigd
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van den bekenden Franschen bibliophiel J. C. Brunet, die ze in
1836 uitgaf bij Silvestre te Parijs (Rue des Bons Enfants, 30)
onder den titel Poesies Francoises de J. G. Alione (d'Asti) composees de 1494 a 1520, publiees pour la premiere lois en France.
Het Nederlandsch rondeel werd echter door Brunet in zijn uitgave niet opgenomen. I)aarentegen deelt ons de befaamde boekenkenner over Alione's leven een en ander mede, dat ons welkom is,
maar lang nog geen bevrediging geeft.
Alione was afkomstig uit Asti in Piemont. Men weet niet
juist wanneer hij geboren werd. Zelfs de echte vorm van zijn
naam stond niet vast, de eenen noemden hem Arione, de anderen
Aglione, maar twee der werken, die hij zelf te Asti liet drukken,
geven den naarnvorm Alione. Deze dichter schijnt in zijn bloeitijd
geweest te zijn omtrent 1490. Brunet herinnert er aan, dat Asti
in Alione's tijd toebehoorde aan Lodewijk van Orleans, den
lateren Lode wijk XII, koning van Frankrijk. Zoo komt het,
dat Alione meer dan eens bij openbare plechtigheden uit naam
zijner stad den Franschen vorst met verzen huldigde. Ook toen
Frans I van den slag te Marignan terugkeerde en te Asti vertoefde,
bracht hem Alione den dichterlijken groet der stad. Alhoewel
gevierd en algemeen gezocht door de keur zijner stadgenooten,
werd Alione ongenadig behandeld na het uitgeven van zekere
gedichten, waarin hij zich tamelijk vrijpostig en losbandig uitliet
over eerbaarheid en godsdienst en vooral over de geestelijkheid.
Zij n Opera jocunda,uitgegeven in Maart 1521 (ouden stij1) werden
verboden en hij zelf werd tot levenslange gevangenschap veroordeeld. Het is slechts door de tusschenkomst van een vertrouwden
vriend, dat hij veel jaren later in vrijheid werd gesteld.
Dit zijn de eenige feiten, die ons uit Alione's leven bekend
zijn.
De Fransche verzen door Brunet, in 1836, en na hem te
Milaan bij G. Daelli, in 1864, uitgegeven, zijn ontleend aan de
uiterst zeldzaam geworden Opera Jocunda van 1521. Er was daar
ten tijde van Brunet maar een exemplaar van bekend, dat vroeger ontdekt werd door den boekhandelaar Tosi uit Milaan,
naar Engeland overging in de verzamelingen van Payne en
Henrott, te Londen, om nadien terecht te komen in de bibliotheek
van Brunet zelf, die er in de uitgave van 1836 een volledige
beschrijving van gaf (pp. 28-34) en de Fransche gedichten, die
er in voorkwamen, herdrukte. De Opera Jocunda bevatten inderdaad eerst een zestiental Italiaansche gedichten, waarop dan een
twintigtal Fransche volgen, waarbij er een Nederlandsch gevoegd
is, in de inhoudstafel opgegeven als : « Rondeau en Flameng ».
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Zooals wij reeds zegden, herdrukte Brunet het Vlaamsch rondeelken niet, maar hij vermeldde het toch in de inhoudsopgave van
de Opera Jocunda. In de uitgave van Daelli wordt het Vlaamsche
stukje wel opgenomen.
Het is om wille van dit rondeel, dat wij hier de aandacht
op Alione vestigen. Heel veel heeft het stukje niet om het lijf.
Het is een tamelijk onbeduidend gerijmel, dat men gerust zou
mogen onbesproken laten, indien het niet het werk van een Italiaan was en wij ons natuurlijk afvragen wat er dien burger van
Asti toch kan toe genoopt hebben om in onze taal te schrijven.
Doch laten wij eerst het rondeel overdrukken.

Rondeau en flameng.
Florens hauvveel vriendt vuyt vercoren
Van comdi nv dus vroech ghegaen
Men seyde dat ghy vvuert verloren
Florens hauvveel vriendt vuyt vercoren
En vvilt v dock vp mij niet storen
Al hebbic dit rondeel gedaen
Florens hauvveel vriendt vuyt vercoren
Van comdi nv dus vroech ghegaen.

Mogen wij Emile Picot, in zijn studie Pierre Gringoire et
les comediens italiens (Parijs, 1878), en na hem Maurice Mignon,
in zijn Etudes SW' le theatre franca is et italien de lc Renaissance
(Parijs, 1923), gelooven, dan zou Alione in dienst van Lodewijk XII zijn geweest als tooneelspeler, leider van tooneelvertooningen en auteur van kluchten. Bepaalde bewijzen voor die
bewering brengt noch Picot, noch Mignon. Uit een aandachtige
lezing van Alione's werken meenen beiden deze hypothese te
mogen afleiden alsook de onderstelling, dat Alione te Lyon zou
verbleven hebben. Alione spreekt inderdaad in een menigte
zijner kluchten en gedichten over deze groote Fransche stad:
over haar elegante dames; over de Lombarden, die er hun
intrek hadden genomen ; en zoo meer. komen ook verscheidene echt Lyoneesche zegswijzen in voor. En nu zou Alione,
volgens Mignon, gedurende zijn verblijf te Lyon met Vlaamsche
gra veurs, die aldaar werkzaam waren, in aanraking gekomen
zijn met het gevolg, dat hij van hen onze taal voldoende leerde
om dit gedicht te maken.
Ziehier wat Mignon daarover zegt
Cet argument (hij
bedoelt de letterkundige zinspelingen op Lyon) semble permettre
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de supposer la presence du poete-acteur Jean-Georges Alione
a Lyon vers le debut du XI,Ti e siecle, oil, par d'autres cotes, nous
savons qu'il etait en relations avec des graveurs flamands signales
a Lyon et a Carpentras a la fin du XVe siecle, comme l'indique
un sonnet (sic. Dit sonnet is een rondeel) en langue flarnande
publie dans ses oeuvres ». (1)
Jammer genoeg geeft Mignon geen verderen uitleg. Hij
wijst geen bronnen aan voor zijn zoo besliste bevestiging van
Alione's omgang met Vlaarnsche graveurs, en toen wij hem om
verderen uitleg daarover verzocht, bleef onze vraag onbeantwoord.
Wie of wat Florens Hauweel was, hebben wij ook niet
kunnen opsporen. Is er rnisschien iernand onder onze lezers, die
daar wat weer kan over ontdekken
Laten wij hier ten slotte nog aanstippen dat er in Alione's
bundel (Uitgave Daelli, blz. -no) een Fransch gedicht voorkomt,
getiteld : Chenson des Snyces ,;11r la bataille de Marignan op de
wijze (Sur 1( teneu:') van : Venez au font des pierres Brughelins
et tyntois. Van Welk lied kan er hier sprake zijn

C. — « DE HENNETASTER ».
\Vat is de juiste beteekenis van het woord « hennetaster »,
dat wij in vijftiende- en zestiende-eeuwsche teksten dikwijls
ontmoeten ?
Als wij Verdam raadplegen, dan leeren wij daar, dat het
woord den zin heeft van bemoeial en albedil, waaruit zich dan
ontwikkelde de beteekenis van onderkruiper (penesticus), intri-

gant.
Verdam maakt daarbij de volgende opmerking : « Deze
beteekenis intrigant ontwikkelt zich geleidelij k uit die van be-

moeial, iemand die in alles ziju nests steekt, die oi'er en weer babbelt.
Minder goed to begrijpen is de opvatting beitzelaar, sal ; hij die
het stilzwijgend verdreagt, dat zijne vrouw hem tot horendrager
maakt. Eerder zou men de opvatting los bandige, wellusteling,
kunnen begrijpen, daar henne ook de beteekenis 77011Z,C heeft.
De verwondering over de afgeleide beteekenis sul, enz. zal
stellig ophouden als men bedenkt, dat hennetaster oorspronkelijk
beteekent, niet zoo zeer bemoeial, maar wel de man die vrouwen(I) M. MIGNON :

Etudes etc. (Parijs, H.

CHAINIPION, 1923), blz. 7o.

-593-werk, ver y icht, de man die zich in het huishouden net het ei'k van
de VrOlitd) bemoeit, de man die zich, zooals overigens door bet woordenboek der Nedellandsche Taal (Dl. VI) wordt opgegeven
« met de kieinigheden der huishouding bemoeit of die zich door zijn
770147 'coot allerlei huiswerk gebruiken laat en zich door Naar laat
regeeren. » Tangs lien weg komen wij izeer gernakkelijk tot de
opvatting van sal, vezwiiid man, Jan Hen „cezcillige .horendrager
en dergelijke.
De hennetaster wordt ons zeer duidelijk geteekend als de
man, die rich met vrouwenwerk bemoeit, in een gedicht, dat
wij aantreffen op een eigenaardige met de hand gekleurde houtgravure, uitgegeven door Hans Liefrinck, figuersnijder,
Thantwerpen op die Lombaerde veste in den Witten haeswint »,
en onlangs in het bezit gekomen van het Museum Plantin-Moretus.
Hans Liefrinck werd aangenomen in de Antwerpsche St-Lucasgilde
in 1538 en benoemd tot deken dier gilde in 1558. Het document
dat wij hier aanhalen, dagteekent dus uit het midden der 16e
eeuw.
De houtsnede stelt in ietwat Bruegeliaanschen trant een
man voor, die een hen in de armen draagt en betast om te weten,
of zij weldra leggen zal, terwij1 zijn vrouw bij de deur van het huis
zich daarover ergert.
Voor den taalvorscher ligt het belang van dit folkloristisch
blad in het gedicht, dat de plaat commenteert en ons den hennetaster in zijn ware doen voorstelt.
De passages waaruit de beteekenis van het woord hennetaster
ons duidelijk wordt, ontbreken niet bij onze oudere schrijvers,
loch wij meenden goed te doen toch nog de aandacht te vestigen
op dit weinig of niet bekende gedicht bij de zeldrame prent van
Hans Liefrinck. wij laten het hier in zijn geheel volgen.
Al omme soe zijn si wel om verfoeyen
De hinnentasters die huer dwijfs werckmoyen.
Ten is gheen wonder al gaet de weerelt verdraeyt
En dat de hinne boven den haen nn craevt
Want siet niemant en es te vreden in tsvne
Den man /mans wercken schier gheheel versmaeyt
Ende int werck sijns wijfs verfraeyt
Een cockolueris een hinnentaster wort hi ten fyne
Dus en ist niet vremt datmen nu ten termyne
Quaey wijfs veel vint niet om vercloecken
Want de mans sijn oorsaeck clatter veel dragen de broeeken.

- 594 Ghi himientasters laet de wijfs haer werck bedrijven
Ghi gortentelders ghi sijt de saecke van tkyven
Uus wijfs /diet al wilt stellen na u hant
Laetet dwijf thuys regeren wint ghi slechts de schiven
Daermen mede mach huyshouwende blijven
Hebt u als een man ghebruyct reden verstant
Regeert u als meester ws huys /'de reden want
Soo sal sy u ontsien /elide huer niet teghen u stellen
Oft anders soo sal sij u inden torfhoeck vellen
Vuat batet dat ghi haer in liner werck wilt berichten
Tprofijt latter of comps in kyven en vichten
Verstoort van sinnen nemmermeer goet woort
Maer wilily wysselijck dit al beslichten
Laetet dwijf gheworden als sij niet en stichten
Dat onbehoorlijck is /hout met malcanderen accoort
de vrouwe is een cranck vaetken /licht ghestoort
dus doet u werck /en leeft bij rade
Op dat u int leste niet en vergae tot quade.

De Wuustwezelsche Dorpskeuren
(XV e -XViti e eeuw)

Vergelijkende Studie
DOOR

KAREL PESTERS.

INLEIDING
I. — WAT ZIJN KEUREN ? — HUN BELANG.
A. — Over het algemeen verstaan we door keuren alle reglementen, verordeningen, voorschriften, enz., die de goede orde
en de verstandhouding regelen tusschen de leden eener gemeenschap. (I)
Sprekend over dorpskeuren, bedoelen we de verzameling
van maatregelen, die eertijds getroffen werden, om vrede en rust
onder de dorpelingen te bevorderen (2). Meestal was aan het niet
onderhouden der voorschriften een geldboete verbonden. Aldus
maakten de dorpskeuren voor den heer der plaats een zekere
bron van inkomsten uit, vermits het grootste deel der geinde
boeten in zijn kas terecht kwam.
Deze keuren moeten we wel onderscheiden van de keure,
waardoor men een vrijheidsbrief aanduidt. Ook mogen ze niet
verward worden met de costurnen ende uscntien, die meer het
burgerlij k recht en het strafrecht aangaan. (3) Al wat betreft
(I) Het woord keure (lat. electio) schijnt te verwijzen naar een tijdperk
waarin de politieverordeningen nog gekozen werden door de belanghebbenden
der plaats. (lied Kettrboek van Antwerpen en het probleenz der Stadskeuren, door
Dr. FL. PRIN.'S in Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad.., 1y32, blz. 447)•
(2)
« Statutes, het/wen ende ordonnanLen, gemaeckt tot observitntze van
cerrectze vande gebreken ende onderhouding der onderzaeten
goede
Opschrift).
in rust en vrede ». (Keurboek Ekeren.

(3) Bij de uitgave der keuren van Ouwen ((:robbendonk), kwain Baron
P. VERHAECEN tot gelijkaardige conclusies : « Comme on le voit, ce n'est
pas un receuil de droit coutumier, au sens strict du mot, qu'ont edicte les
autorites communales de Onwen. Se fiant au droit commun du chef-bane
de Santhoven pour tout ce qui concerne le droit civil, le droit criminel et
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erfscheiding, weezen, mombers, enz., moet men hoofdzakelijk

in de costumen zoeken. Nochtans vindt men niet zelden bepalingen uit het keurboek in de costuymboecken opgenomen en omgekeerd, zooals b. v. te Hoogstraten.
Best kunnen we onze dorpskeuren vergelij ken bij politiereglementen, die echter slechts gelden voor een zekeren tijd,
en van streng localen aard zijn.
Deze keuren wijden ons veel intiemer in 't volksleven in,
dan de rechten en de costuymen. Inderdaad, ze zijn geen vrucht
van rechtsgeleerdheid, geen uitvloeisel van eenig juridisch schrift,
het zijn meestal maatregelen door de gemeentenaren zelf getroffen,
tot goede regeling van hun dagelij ksche onderlinge betrekkingen.
In die keuren zien wij het dorpelij k landbouwleven van vroeger tijd weerspiegeld : de heiningen tot afsluiting der hoven
en velden, de vekens aan weiden en akkers, de dieren die op een
anders eigendom gaan, de benuttiging der gemeentelij ke heide,
de maten en gewichten, het ruimen van de waterloopen, het onderhoud van de wegenis, de ziekte van de schapen, het tappen onder
de Mis, het nakomen van den veldvrede tijdens de veertien dagen
van den graanoogst, het kenneven van de honden in den tijd
dat de konijnen moeieren, de beschutting tegen de pest, de vrijwaring van de heiliggeesttafel tegen de onvermogende vreemden,
die in het dorp zouden komen, het luiden der stormklok, het
slaan van turf, het steken van zoden, enz. (1)
Deze gedeeltelij ke opsomming der voornaamste punten, die
meest in al de dorpskeurboeken voorkomen, geeft reeds een
beeld van de groote verscheidenheid, die we erin ontmoeten.
Veelal schijnt er hoegenaamd geen orde te heerschen in de rangschikking der artikelen. Het gebeurt, dat een en ander omtrent
een bepaalde stof op vijf, zes plaatsen van het keurboek te zoeken
is. (2)
« Al dit getuigt echter van den ootmoedigen, volkschen
oorsprong van de keurboeken. Minstens het laatste gedeelte
van elk dier keuren heeft een chronologische rangorde, d. i.
de artikelen zijn er in terug te vinden naar de jaren waarop ze
la procedure, elles n'ont guere prevu que les contraventions de police. Leur
but est, comme le dit l'intitule de la premiere ordonnance, de procurer la
bonne entente entre leurs administres. ), (Bulletin de la commission royale
des arciennes lots et ordonnances de Belgique, T. IX, (19TW p. 55-90).
(I) Vgl. « Bijciragen », XVIII (1927), 266 v.v. en « Antwerpiensza (T927),
blz. w.f . Op beide plaatsen studien door Dr. FL. PRIMS, over lokale Keuren
en Ordonnantien.
(2) In de reeds aangehaalde studie van Dr. PRIMS handelt hoofdstuk III
over «De Wanorde der Onderwerpen in het Keurboek ». (Versl. Med. Kon. VI.
Acad., 1932, blz. 450-51).
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werden opgesteld en toegevoegd aan het oudere stuk. Immers,
meest al deze keuren zijn opgesteld naar oude Frankische gewoonte, bij aanwezigheid en met de medewerking van alle de
oudere gemeentenaren. » (I) Op den jaarlijkschen rechtsdag,
(als men « voechtgeding » hield), opgelezen, werden ze behouden,
gewijzigd of vermeerderd, naar gelang de omstandigheden het
vereischten. (2)
(I) Dr. FL. PRIMS. Folklore en Keuren
Antwerpiensia (I, T92 7.
Hoofdstuk 8).
(2) Er is onderscheid te maken tusschen keurboeken met een stedelijk
karakter en eigenlijke dorpskeuren. Nochtans kunnen we in de ontwikkeling der steden een tijdperk weervinden, dat overeenkomt met het landelijke
leven onzer dorpen. Deze gelijkenis uit zich dan ook in de rechtsorde. Men
vergelijke de Wuustwezelsche toestanden uit de XVI e eeuw met de Antwerpsche uit de XIl e . Ziehier volgens Dr. PRIms, de rechtstoestanden
te Antwerpen : Heeft men geen fijn nitgesponnen rechtssysteem, dat
te boek staat, dat van hooger wordt opgelegd en in eere gehouden, het is
op verre na geen ordeloos naast-elkaar-leven. Er is een orde van personen
en zaken, een recht kortom in de voile beteekenis van het woord, dat uit
den schoot des y olks is gesproten. door het volksle-ven zelf wordt gevoed,
door de wijsheid der ouderen geinterpreteei d en door de schepenrechtsspraak verrijkt. Vanwaar komt dit recht' Het is het Frankisch gewoonterecht. Antwerpen had zijn voechtgedingen op het Diligsvelt. Daar werden,
minstens jaarlijks, in het bijzijn van den vertegenwoordiger van den beer -die in deze functie de voogd heet — en met behuip der villa-schepenen,
door alien die binnen de villa « hun zelfs » waren, de regelen van orde besproken en vastgesteld, die men binnen de villa onderhouclen zal, zooals er
ook recht werd gesproken en regeling getroffen in hangende zaken, die
het gemeen belang aangingen. » Men hoeft nu slechts onze teksten te overzien om te bevinden, dat we, de 0 villa » daargelaten, voor Wuustwezel
hetzelfde kunnen zeggen. Verder vraagt Dr. FRIM.S zich of of hetgeen op de
voechtgedingen geregeld was, wel werd in schrift gesteld in dezen tijd van
getuigenrecht en hij besluit : « Zoo ja, dan diende het opgeteekende voor
memorie en woog niet op tegen de verkiaring der getuigen. Te Antwerpen
verdwenen de voechtgedingen tusschen 1186 en 12 r o. (Dr. FT.. PRTMS,
Gesell. v. Antwerpen, li e deel, 1 e boek « De Rechtsorde », biz. T T2, v.v.).
Zie ook Versl. en Meded. Kon. Vi. Acad., 1932, biz. 4 51-53, waar Dr. FL.
PRIMS meer bepaald het verschtl van dorps- en stadskeuren bespreekt.
Toen DE LONGE, in « Recueil des Anciennes C onlurnes de la Belgique
(T. I, 1870), de costuymen van Antwerpen publiceerde, gal hij op de eerste
plaats het « Keurboeck mettenDoppen »(XlV e e.) « dat in den grond niet anders
is dan een plaatselijk politiereglement, een prototype — maar met meer
stee dsche en minder landelijke bijzonderheden -- van onze locale keuren
uit de XVI° eeuw. » Bijdragen », XVIII (1927), biz. 270). Hetzelfde
kunnen we zeggen van « die Goren van Ber,hen » (-op-Zoom) (13113) en van
,( het houte Boeckxhe » (1373), der stad Breda.
We verwijzen eveneens naar Kan. Dr. j LAENEN, Geschiedenis van
Mechelen » (Mechelen, 1926) waarin Hoofdstuk V, « Het Recht en de Rechtsgebruiken », voor ons van belang is en waar de Keuren nit het begin der
XIVe eeuw worden toegelicht. Schrijver wijst op het Germaansch karakter
van het oud-Mechelsch recht en op de Salische begrippen nopens het eigendomsrecht.
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Nu stellen we de vraag : « Hoe oud zijn deze keuren ? »
We moeten het juiste antwoord schuldig blijven. Dat wordt begrijpelij k als we zeggen, dat het oudste jaartal op de keuren vermeld, niets te beduiden heeft om den ouderdom der getroffen
maatregelen vast te stellen. De bepalingen, die voortkomen
nit het aloude ongeschreven recht, werden oorspronkelij k op
een perkamenten rol (rotulus) aangeteekend. Bij voortdurende
aanvulling en wijziging bleek deze totaal ondoelmatig. Dan begon
men de perkamenten te plooien en bijeen te naaien, zoodat er
werkelij k keurboeken ontstonden. De keuren, die eerst mondeling
overgeleverd, later op rollen werden vastgelegd, pende men nu
neer op de boekvormige bladen. De jaartallen onzer keurboeken
voor zoover ze niet slaan op een aanvulling of een wijziging,
zijn dus gewoonlij k niets meer dan verwijzingen naar den datum
der vastlegging in de boeken of der overschrijving van vroeger
bestaande bepalingen. En zoo wordt ons deze tekst duidelij k :

Keurbeeek van Wuystwesele, die begonnen wos ende ghecopieert...
Dat woord « begonnen » slaat op het bock, niet op den ouderen
inhoud. Het jaartal 1500 der Wuustwezelsche keuren beteekent,
dat alsdan het bock wend opgesteld aan de hand van veel oudere
voorschriften, die reeds opgeteekend waren.
Dr. J. VAN GORP is ook deze meening toegedaan, waar hij
zegt : «De meeste ons bekende dorpskeuren dateeren uit de XVIe,
enkele uit de XVII e eeuw, nadat door Keizer Karel en opvolgers
bevel gegeven was om die keurboeken te doen homologeeren
(o. m. in 1540, 1569, 161i). Maar, zooals we uit den aanhef of
het slot van vele keurboeken vernemen, was dat opteekenen
enkel het vastleggen van een recht, dat sinds onheuglijke tijden
zoo bestond. » (1)
B. — Als een der voornaamste eigenaardigheden onzer keurboeken kunnen we noemen den eenvoudigen volkschen toon,
die in elk artikel tot uiting komt. Het oude volksleven straalt
er overal in door. Daarom heeft de folklore zoo ontzaglijk
veel te putten uit die oude bronnen. Naast hetgeen men nog vindt
aan oude gebruiken en geplogenheden, is er tienmaal meer verloren gegaan en in den vergeethoek gesukkeld. Onze dorpskeuren
zijn gelukkiglijk nog rijke schatkamers, die in globo bezorgen
wat antlers, na verduldig zoeken en zanten, nog maar gedeeltelijk
kan verzameld worden. De vergelijking van het glasraam (het
geheel) en de scherven (de deelen) komt hier volledig tot haar recht.
(I) « Bijdvagen D, XVIII (1(427), blz. 44T, voetnota r.
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Waar folkloristen aan 't pluizen gaan, is er eveneens voor
taalkundigen buit te maken. En werkelijk, geen enkel philoloog
zal ongeloond een dorpskeurboek openslaan. Immers daarin
vindt hij de landstaal van eeuwen her, trouw weergegeven naar
klank en vorm. Tevens zijn die teksten als nausea, waarin lang
verdwenen woorden en uitdrukkingen, zorgvuldig bewaard, in
hun leader vereenigd en op typische wijze uitgestald zijn.
Nu kan met meer klem nog gewezen worden op het historischjuridisch en het historisch-economisch belang.
Toen de « Commission royale » (I) in 1846 haar werkzaamheden aanvatte, werden de locale keuren op achterplan geschoven, omdat ze zoo simpel aandeden naast de meer voorname
« costuymen ». Doch naarmate men de keuren beter leerde kennen,
stegen ze in waarde, in zooverre, dat enkele keurboeken werden
gepubliceerd, voorafgegaan van een inleiding, waarin de belangrijkheid der teksten werd voorgestaan. (2)
Er zijn van die oude servituden, gewoonten en gebruiken,
die zoo vast zitten ingeworteld, dat ze nog immer als voorheen
worden nageleefd. De rechters, die thans over al die kleine geschillen en overtredingen te oordeelen hebben, kennen uit onze
keurboeken veel vernemen aangaande de leest waarop hun politiereglementen zijn geschoeid. (3) Als men thans spreekt van vredegerecht en simple police, dan is dat toch niets anders dan een
samenvatting van het doel der oude keurboeken : observantie vain
goede politie, co; rectie vcnde c?, ebreken en onderhoudinge der °lido,zaeten in rust en vrede... Het historisch verband tusschen de
huidige en de vroegere rechtspraak is daar te zoeken en sterker
komt daardoor uit, het steeds groeiende belang der eeuwenoude
dorpskeuren voor de rechtshistorische studie. (4)
Daar is nu nog het econontisch- en het frultitur-historisch
belang. Door de studie der keuren wordt een groot gedeelte
opgelicht van den ciichten sluier, die dit gebied der historische
navorsching omhult. De geschiedenis onzer landelijke beschaving,
die nog niet werd geschreven en die onze historiekers schijnt
(1) (t Commission royale pour la publication des anciemies lois et ordonmi nces ingesteld bij Iron Besluit van IS April 1S i 6.
MIRTH, en door Baron P. ViiRTIAEGIN . Bull. coin.
(2) 0. rn., door
ant s . lois et ord., T. VIII-1X (1907-To).
(3) Baron VERHAEGEN noemt de keuren « v gritables petits codes de police
YitYale ». (Bull. corn., IX (T9lo), p. 57).
(4 ) « L'interet que presentent ces textes par ait incontestable, si l' on
observe que souvent ils constituent la confirmation d' usages plus anciens,
» (Baron VERHAEGMNT, 0 C., p. 53).
remontant an moyen

-600-onverschillig te laten, kan opgemaakt worden steunend op de
keur-teksten. Immers in die teksten weerspiegelt zich met een
wonderbare nauwkeurigheid een sociaal regiem, dat thans grootendeels verdwenen is. Aldus getuigde G. KURTH, toen hij, in
1907, bij de commissie tot het uitgeven der oude wetteksten
aandrong op het publiceeren der keurboeken. Terzelfdertijd
wees hij er op, hoe soortgelijke documenten in Duitschland en
in het Groot-Hertogdom Luxemburg hun eigen « corpus » hebben,
terwijl men hier bij ons nauwelijks hun bestaan kent. (I) KURTH
zelf zette er mee in, en, hetzelfde jaar nog, publiceerde hij de
XVII e eeuwsche dorpskeuren van Schockweiler. (2)
Als elk keurboek op zichzelf reeds zoo belangrijk is, dan wordt
dat belang nog verhoogd, wanneer we niet blijven bij een localiteit, doch er de naburige dorpen bij betrekken. We vermeerderen
aldus de hoeveelheid studiemateriaal en geven tevens de mogelij kheid een ruimer gebied te overschouwen.
We meenen nu voldoende het overgroot belang der keuren
te hebben doen uitschijnen. Dat zal nog duidelijker worden,
als men de hiernavolgende teksten zal hebben ingezien en vergeleken. Vooraf hebben we echter ter inleiding eerst nog eenige
noodzakelijke medededlingen aan te bieden betreffende de Wuustwezelsche keurboeken en die der omliggende plaatsen.
II. — DE WUUSTWEZELSCHE KEURBOEKEN.
HET KEURBOEK VAN 1500
(verder aangeduid door het cijfer I).
Dit handschrift berust op het gemeente-archief te Wuustwezel. Het bestaat uit twaalf papieren folio's groot in-4 0 , ingenaaid binnen een dubbel perkamenten schutblad, dat beschreven
is en tot een psa/terium heeft behoord. Ook het eerste en het
laatste blad van het papieren schrijfboek, die de 12 folio's van het
eigenlijke keurboek insluiten, hebben deel uitgemaakt van een
ander handschrift. Ze zijn beschreven op twee kolommen met een
Latijnschen tekst, die moeilijk te identificeeren is. Het gedeelte
op folio I is een voortzetting van een levensbeschrijving van
(I) Vgl. Inleiding bij de keuren van Schockweiler, door G.

KURTH.

(Bull. com., T. VIII (1907), p. 90).
(2) « Bulletin de la Commission royale des anciennes lois et ordonnances »,
T. VIII (1907).
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Sint-Andries, waarop die van Sint-Niklaas volgt. (1) Van de
twaalf ingebonden folio's bleef het eerste onbeschreven, zoodat er
feitelijk slechts elf in aanmerking komen. Ze waren niet genummerd, we zullen in onze uitgave er telkens naar verwijzen, waarom
we ze gemakkelijkheidshalve genummerd hebben van I tot II.
VOOr dit keurboek in voege kwam, moeten de keuren reeds
opgeteekend zijn geweest, zooals we hiervoren aanstipten. De
bepalingen van v66r 1500 werden gecopieerd, meer dan waarschijnlijk, door sekretaris Denijs van Tyghelt, van Wiens hand
ook de teksten van 1510-13 zijn. Later werden regelmatig nieuwe
artikelen bijgevoegd, andere werden geschrapt of gewijzigd,
doch er werd geen vaste orde gevolgd. Men heeft tusschengeschreven waar men ruimte vond en artikelen van de XVIIe
eeuw werden ingelascht tusschen teksten van haast honderd jaar
te voren. Al de artikelen, die we vinden in het eerste keurboek,
zijn ouder dan 1607, behalve een wijziging van 1617.
Vermoedelijk is er een gedeelte van dit keurboek verloren
gegaan. Immers, het register van 1628 vermeldt een lange reeks
beslissingen, die, vOOr dat jaar genomen, niet terug te vinden
zijn in keurboek I. De artikelen in kwestie zijn uit de jaren
1607-22.

Een los blad, vreemd aan het boek, bevat eenige voorschriften, die nochtans deel uitmaken van onze keurteksten. Dat blad
heeft men immer bij het boek bewaard, want in 1628, bij het
aanleggen van het nieuwe register, werden de teksten van het los
Mad mede opgenomen.

HET KEURBOIEK VAN 1628.
(verder aangeduid door het cijfer II).
I. — Het origineel handschrift hiervan wordt eveneens bewaard
op het gemeente-archief. Het bestaat uit zes katernen van een
ongelijk aantal bladen, gebonden in een perkamenten omslag
met opschrift Keurboeck-Paelscheydinge. Om dezen omslag meer
stevigheid te geven, werden voor en achter twee bladen ingeplooid van een gedrukt Antiphonarium ronta,num van 1610. Het
boek telt 65 folio's, waarvan de 12 eerste oorspronkelijk genummerd werden.
(I) « Bald n?. go/ ), X VIII ( 1927), 449. Aldaar werden de grondteksten
(1500-13) zonder de wijzigingen en toevoegsels gepubliceerd, door Dr. FL.
PRIMS.

- 602 -

Dit boek bevat de bepalingen van het oude keurboek, al
of niet gewijzigd, daarbij gevoegd nieuwe artikelen en ordonnantiên van na 1628. Dat is het eigenlijke keurboek (32 eerste bladen).
Daarna zijn eenige bladen wit gebleven en vanaf folio 41 krijgen
we de Paelsteden met heel den aanhang van notulen over omineganck en visitatie, de information en de kopijen der oorkonden
betreffende de gren.safbakening der gemeente. (I) Vervolgens
komen afschriften van een drietal belangrijke plakkaten alsmede
de Maniere van procederen inden Leenhove van Bra bant. Op
bladen 56-59 werd de beruchte copye uiten rescriptie aengaende
den dorpe genoteerd, waarover we verder zullen handelen. (2)
Wederom zijn twee folio's wit gelaten, terwijl de laatste gebruikt
werden om lijsten van schepenen in te boeken (1691-94). Om te
sluiten lezen we op blz. 64 en 65 den Eedt van de Schepenen.
2. - Nu bestaat er van dit keurboek een kopie uit de jaren
1628-30 en die geen aanvullingen van na dien tijd bevat. Dit
afschrift behoort tot de verzamelingen van het Staatsarchief te
Antwerpen. (3)
We hebben het handschrift vergeleken met de twee, die we
reeds kenden en het is duidelijk, dat we hier te doen hebben met
een kopie van het keurboek van 1628. Het is een net register,
ongeschonden bewaard : 68 bladen zijn ongelij k verdeeld over drie
katernen in perkament gebonden, 59 folio's ervan zijn beschreven
met sierlijk en zeer regelmatig schrift. Op den perkamenten omslag staat Keurboek van het dorp van Woestwezel, waaronder
het cijfer 3. Moeten we nu veronderstellen, dat deze kopie eertijds
behoord heeft tot een of andere verzameling ? (4)
(1) Verwerkt in onze studie « Gvenzen van Wuestivezel » (Brasschaat,
1927).
(2) Twist tusschen de gemeente en Heer DE BERL°. Zie blz. 6r i vv.
(3) Fonds Wuustwezel, n r 8. Aldaar geinventorieerd als « Reg. getiteld
Keurboek van het dove van Woestwezel. » Aanvankelijk vermeldde de inventaris : « Copie van I Mei 1500 », doch de heer GIELENS, conservator, is het
met ons eens om de kopie te doen dateeren van na 1628. (Schrijven, 6-4-32.)
(4) Een ander register uit hetzelfde fonds dtaagt als opschrift « Woestwezel. Vercoop door den Heer van Kessel... », en is gemerkt met het oude Il r I.
Beide registers behooren tot eenzelfde verzameling, vermits de beide titels
geschreven zijn met dezelfde letter (van na 1750). Ze werden niet voorgelegd
bij den verkoop der heerlijkheid door den Heer VAN KESsa, want die had
plaats in 162 4 en de HS werden geschreven na dien tijd. De herkomst
van de keurboek-kopie is niet gekend. De heer Dr. euvELIER, rijksarchivarisgeneraal deelt ons mede, « dat bedoelde kopie, ten tijde, wanneer de heer
FELSENHART, de tabel der van de verzameling « Cartulaires et Manuscrzts
deel uitmakende handschriften heeft opgemaakt (rood 1889), zich niet
onder deze documenten be yond ». (Seim 22728, 19-4-32.)

N

O
\

-7

^
s

e

,t,e.i&

l/jL^^ï^

_

mAfc/*^^^.

*

\

^ X

\

n

5taakiboo,n\

SSB

Ka

^

^

el

«tp^^w

\\

^

\

Ach-lterbrug n

^1

\

'cCH

|

^

\

X/^

till \\

Jeersjat

\

\

I
ƒ

/"^^

\

^ k

/

t \ A

/

N ^ ^ ^ ^

/ ft ^'^/VA i

/?

h^J^f

/

x

lo

\ }jleetobeïy^** * *%s%* P
\

X

\ ,

X^

a

'

^ ^ ^ ^

iïep

Sleeken

\

r

Wesfgrave

/s Chwtroose Moeren

KJÊÊW

i/

U

^

HoUandsch
N X

D

7?/HEERLIJKHEID"WUUSWEZEL-WESTDOORN
^

CJChaal:

4

o

0

o

o

- 603 -

De aanvang komt overeen met dien van keurboek II, behoudens een paar afwijkingen in de spelling. Het woord ridder,
dat schout Blyens in het oorspronkelijke boek toevoegde achter
den naam van Willem van der Ryt, is hier niet te vinden, waarschijnlijk was het nog niet ingelascht toen het register gecopieerd
werd. De inhoud is eensluidend met dien van het keurboek van.
1628, zonder dat echter een bepaling van na dat jaar werd opgenomen. (1) De drie plakkaten, de « maniere van procedeeren »
en de eed van de schepenen ontbreken, voor het overige is alles
compleet.
We besluiten : de twee keurboeken van het gemeentelijk
archief te Wuustwezel zijn de oorspronkelijke, waarin naast de
grondteksten al de aanvullingen en wijzigingen werden opgeteekend. Het exemplaar van het Staatsarchief te Antwerpen
is slechts een kopie van het jongste Wezelsche keurboek.
Voor onze studie werden natuurlij k de origineele teksten
gebezigd. Ter verwijzing naar beide registers gebruiken we de
Romeinsche cijfers I en II.
III. — DE HEEREN VAN WUUSTWEZEL.
HUN RECHTSMACHT.
In onze keurboeken is er herhaaldelijk spraak van de heeren,
die de heerlijkheid Wuustwezel en Westdoorn in bezit hadden.
Aan hen kwam gewoonlijk de opbrengst der boeten ten goede en
in hun persoonlijke tegenwoordigheid werden vele voechtgedingen
gehouden. Bij nadere kennismaking met de keurboeken, zal duidelijk de rol dezer heerschers naar voren treden.We achten het
daarom nuttig, haast noodzakelijk, de lijst dezer heeren mede
te deelen, alsmede eenige bijzonderheden, waardoor hun opvolging
verduidelijkt wordt.
I. HEEREN VAN WUUSTWEZEL EN WESTDOORN (1500-1667).

Wouter H van der Noot had in 1499 de heerlijkheid geerfd
van zijn vader. Hij zou er echter slechts korten tijd genot van
hebben. In 1506, na zijn flood, gingen de goederen over op zijn
dochter,
(1) De teksten, die we in onze uitgave nummerden 110-124, ontbreken.
De oudste daarvan dateert van 1630. Zoo komen we tot de conclusie, dat
de kopie werd vervaardigd voor 1630, doch na 1628.
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Maximiliana van der Noot. Deze huwde ridder Philips
van der Meeren, die reeds in 1524 overleed. Maximiliana stierf
in 1559. Gedurende meer dan een halve eeuw heeft deze hoogstaande vrouw op voortreffelijke wijze haar heerlijkheid bestuurd,
ook tijdens het leven van haar man, wiens naam we zelden aantreffen. (1) Onder haar beheer herleefde de moer- en turfindustrie
in het noordelijk deel van Wuustwezel, wat blijkt o. m. door een
geschil met de inwoners in 153o aangaande de moernering (2),
het graven der Rozendaalsche vaart in 1536 (3) en verkoopen
van moer in 1552 (4).
Maximiliana werd opgevolgd door haar zoon,
Philips II van der Meeren , in 156o. Deze was domheere
van Luydick en verbleef van jongsaf te Wuustwezel. In 1547
vinden we hem als toecomende grontheer in het keurboek aangeteekend. Eenmaal, dat hij de heerlijkheid in handen had, scheen
hij er zich niet veel om te bekommeren, in zooverre, dat zijn
neef, Pauwel van der Meeren, zich in 1571 aanstelde alsof hij
hier heer en meester was (5). Nadat Philips II ongeveer twintig
jaar de heerlijkheid in leen had gehad, gaf hij ze over aan zijn
naamgenoot,
Philips III van der Meeren (1579) en na diens overlijden,
kwam zijn broer,
Karel van der Meeren , canonick van S. Gommaerts tot
Lyere in de plaats (1585). Ook wederom voor korten tijd, want
na enkele jaren was hij overleden. Ingevolge zijn testament
kwamen de Wuustwezelsche goederen in handen van zijn neef,
Karel van Berlo , kanunnik der kathedraal van Luik (1596).
Met dit heerschap konden onze vroede vaderen niet al te best
over de baan. In 't jaar 1600 hadden ze 't nog al etg met hem
aan den stok en wel in verband met het dorpskeurboek, zooals we
verder zullen zien. Gelukkiglijk was Karel's heerschappij maar
van korten duur, want vijf jaar daarna kregen we een anderen
neef van Karel van der Meeren op het kasteel, eveneens volgens
het testament, nl.
(1) In 1519 waren beiden in geschil met den heer van Zundert, HENDRIK
VAN NASSAU. Vgl. VAN DER H0EvEN. Zundert en W ernhout, (Zundert, -192o),
blz. 35o, vv.
(2) 0 Wesalia », IV (1929), 25-26.
(3) Schepenbr., 28 Maart 1536.
(4) « Wesalia », IV (1929), 26.
(5) Schepenbrieven, 1571, f o 57.
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Willem van der Meeren , heer van Zaventem. (I) Nu komt er
eene heele familietwist ten berde, waarmede we ons niet hebben
in te laten. De erfeniskwestie, die aanleiding had gegeven tot
veel geharrewar, liep uit op een overeenkomst tusschen Karel van
Berlo en Willem Adriaan de Hornes, baron van Kessel, die
gehuwd was met Elisabeth van der Meeren. Na betaling van elfduizend gulden verwierf de Hornes de volledige rechten op de
heerlijkheid. (2)
Willem Adriaan de Hornes, baron van Kessel, werd hier
plechtig als heer ingehaald (I6II), na de gebruikelijke eedwisseling
tusschen hem en de dorpsregeerders (3). Al spoedig verkeerde de
nieuwe heer in financieele moeilijkheden en, noodgedwongen,
stelde hij de heerlijkheid te koop. Reeds in 1620 had de baron
vanwege de aartshertogen de toelating bekomen om zijn leengoed te verkoopen, doch er bood zich geen enkel liefhebber aan.
Eindelijk, na vier jaar, vond hij een kooper. De zaak werd geklonken te 's Gravenhage op 1 April 1624 voor de som van 38.000
gulden (4). De nieuwe eigenaar was

Willem I van der Ryt, gezegd van Broechem, ridder,
rentmeester en drossaard van Bergen op Zoom. « Nieuwe heeren,
nieuwe rechten », luidt het spreekwoord, dat was hier ook het
Oval. Het is onder dezen heer, dat het nieuwe keurboek werd
aangelegd (1628). Hij werd na zijn dood opgevolgd door zijn
zoon,
Willem II van der Ryt (1643). Deze verbleef meestal op
het Wezelsche hof, nam werkdadig deel aan het dorpsleven en
richtte in 1661 het Kolveniersgild op (5). Hij overleed te Endegeest (Leiden) in 1663 en werd begraven te Bergen op Zoom.
Zijn weduwe, Elisabeth van Berchem, overleefde hem nog enkele
jaren, ze stierf op het kasteel alhier en werd in de kerk begraven
(1674).
_..... ____
(I ) Werd als heer gehuldigd op 4 Sept. 1596. (Schepenbr., 1596, f° 190, vo)
(2) Voor de opvolging 1 4 99-1605 raadpleegden we naast de scabinale
bescheiden ook LE Roy . « Notitia Marchionatus S. R. I. » (Amsterdam,
1678), p. 133 vv. « Annuaire de la Noblesse de Belgique » (18 4 5-1919) e. a.
(3) Vgl. onze bijdragen in « Wesalia » (II, (192 7), T o en 53 vv.) over de
« Huldiging van W. A. de Homes » en over « Verkoop der Heerlijkheid in
1624 ».
(4) Vgl. onze studie « De verkoop der heerlijkheid van TVuustwezel », in
« Wesalia », II (1927), blz. so vv.
(5) Vgl. de merkwaardige gilde-studie van P. V. G. (H. VAN HORENBEECK), ruim 150 blz. Verschenen in « Wesalia », jg. III-V (1928-30), inz. III,
18 vv.
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Scheldinus van der Ryt erfde in 1663 de heerlijkheid. Hij was
geboren in 1646 en had, als petekind van de regeering van Bergen
op Zoom, den naam Scheldinus ontvangen (I). Het was to voorzien, dat deze vechtersbaas, die zich niet bemoeide met zijn heerlijkheid, geen natuurlijken dood zou sterven. In een gevecht
tegen de Franschen sneuvelde hij op de Lek voor Vianen in 1672.
Zijn jongere broeder, Jacob, volgde hem op in het bezit der heerlijkheid, doch, in verband met de periode, die we behandelen,
moeten we ons niet vender op dit terrein bewegen.
2. MEIERS EN SCHOUTEN.

Het past, dat we na de heeren hun plaatsvervangers en vertegenwoordigers, de meiers en de schouten, even oproepen. En
meteen raken we dan een paar twistpunten aan, die we onmogelij k onverlet konden laten. Ter zake. In de opschriften onzer beide
keurboeken wordt, in het eene een meier (1500), en in het andere
een schout (1628) vermeld. Wanneer we de keurboeken, rechterlijke rotten en schepenbrieven doorpluizen, dan vinden we tot
rond het jaar 1566 overal een meier vernoemd, zonder dat er
spraak is van een schout. Na dat jaar zien we wel eens aangemerkt
schouteth metten meyer, tot in 1567 Maximiliaan Beyers van Voxdael de twee ambten op zijn naam vereenigt en zich noemt
schouteth ende meyer. Hetzelfde vinden we onder Jonker van
Asseliers, die duidelijker zijn dubbele functie aangeeft : Schouteth
criminel ende Meyer van Middele ende Leege Jurisdictie. (2)
Later vinden we meestal alleen nog het ambt van schout vermeld.
Verschillende vragen dringen zich hier op. Schout en meier
zijn beiden plaatsvervangers van den heer. Welke rechtsmacht
heeft elk onder zijn speciale bevoegdheid ? Hebben we hier een
schout voor de hooge jurisdictie, terwijl de meier, naast het Leenhof, ook nog de middele en lage rechtsmacht in handen heeft ?
Hadden onze heeren wel een schout noodig ? We weten, dat ze
tot in de jaren 1560 regelmatig hier verbleven en vele zittingen
der schepenbank bijwoonden, hebben ze dan misschien zelf de
voornaamste zaken beredderd, terwijl ze voor de kleinere overtredingen en voor de leenrechterlijke zaken een meier aanstelden ?
Hoe was het gesteld met hun rechtsmacht ?
(I) Nadere bijzonderheden over de familie van der Ryt vindt men in

Geschiedenis van het Kasteel v. Ende geest », door W.
in « Lea sch Jaarboekje », 1909.

cc

(2) Schepenbr., 1618-2 I , otnslag, I° bl ad.

J. J . C. BIJLEVELD,
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Op al deze vragen kan men niet in een omzien antwoorden
Over de rechtsmacht spreken we verder. Vooreerst willen we de
functies van schout en meier wat nailer onderzoeken.
Prof. Mr. VAN DER H0EvEN,in zijn Geschiedenis van Zundert
en Wernhout, zat ook met deze kwestie geplaagd. Deze jurist
wil het doen doorgaan alsof « meier en mannen van leen » de
oudste benaming is voor de regenten, wier Hollandsche titulatuur
« schout en schepenen » is, welke laatste titulatuur later ook wel in
Brabant gevolgd werd. Mr. SNIT acht het in beginsel beter,
tegenover elkander te stellen de beide Brabantsche rechtscolleges,
namelij k schepenen (civielrechterlij k) en Mannen van Leen
(leenrechterlijk). Wat de namen schout en meier aangaat, altijd
nog volgens Mr. SMIT, die hebben althans in den ouden tijd geen
verschillende beteekenis, behoudens, dat in den alleroudsten tijd
de meier wel een domaniaal beambte zal geweest zijn. Maar in
de 14 e eeuw is de meier ook reeds een civielrechterlijk ambtenaar. (1)
Als we er nu VERwijs en VERDAM op naslaan, komen we,
ondanks de vele teksten, waarover deze taalkenners beschikten,
toch nog tot zeer vage bepalingen, die ons brengen tot verschillende beteekenissen. Meest bruikbaar is bij hen : « Schout was ook
vooral rechterlijk ambtenaar, die in civiele zaken rechtsprak
als voorzitter der schepenbank » ; en de meier zou dan zijn :
« de vertegenwoordiger van den heer in het emuniteitsgerecht. » (2)
Bovendien blijkt uit andere werken, dat het onmogelijk is
een algemeen gangbare bepaling te geven, vermits de bevoegdheden van schout en meier verschilden, niet alleen volgens de
plaats, doch ook nog volgens tijd en omstandigheden. (3)
Een tekst van 1611 brengt ons voor Wuustwezel wel wat
klaarte. Het is de eedsformule van den schout bij de huldiging
van W. A. de Homes als heer van Wuustwezel. Jonker Arnold
van Vlierden zweert : te zifne zifnen Schouteth ende Officier tot
Wuestwesel, omme aldaer alle ziine gerechticheyt voor zooverre in

my is te bewaeren ende te beschermen, dage van rechte te houden
en te rechte te sittene, schepenen te maven orn rechtveerdige vonnissen, ende tgewijsde ter executie le stellen, weduwen en weesen,
kercken en cluysen te helpen houden in hunnen goeden rechte ende
(I) VAN DER HOZVEN, 0. C., blz. 71, voetnota.
(2) VERwijS EN VERDAM, « Middelnederlandsch IV oordewboek », bij de
woorden « Schout » en « Meier ».
(3) Vgl. M r S. J. FOCKEMA ANDREIE. « BiidrageT tot de N ederlandsche
1?echtsgeschiedenis. -- Haarlem, 1888, deel IV.
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alien parthyen recht ende justitie versoecken, recht te administreren.... » (1)
Steunend op gegevens uit keurboeken, scabinale bescheiden,
registers van het leenhof en rechterlijke akten, kunnen we voor
Wuustwezel den toestand aldus schetsen : We makers onderscheid
tusschen strafrecht en leenrecht. Het eerste werd uitgeoefend
door de Schepenbank (zeven schepenen met hun klerk of sekretaris) waarbij de heer of zijn plaatsvervanger optrad als strafvorderaar en -uitvoerder. Het leenrecht viel onder de bevoegdheid
van het leenhof, bestaande uit den heer met een veranderlijk
aantal leenmannen. Men zou nu geneigd zijn te besluiten, dat de
plaatsvervanger van den heer in het eerste geval de schout zou
zijn en in het tweede de meier. Dat is zoo in groote trekken,
behoudens merkwaardige afwijkingen. VOOr 1566 hebben we
geen schout gevonden, zooals we hooger aanstipten. Later vinden
we vaak beide ambten vereenigd op een persoon. En zelfs werd
soms de rechtsmacht in drie verdeeld : schout (hooge jurisdictie),
meier (lage) en stadthouder van den Leen (leenhof). Deze drie
functies werden dan vervuld door een persoon. (1569)
Van eigenlijk beroep op de Hoofdbank van Zandhoven,
waaronder de schepenbank van Wuustwezel ressorteerde, is
weinig te vinden. Er werd meestal verwezen naar de Hoofdbank
als de plaatselijke rechter met het geval geen blijf wist en dan
bleek Zandhoven eerder raadgevend te werken. Eveneens in
zaken, die door de plaatselijke ordonnantien niet waren geregeld,
handelde men volgens de costuymen der Hoofdbank. (2)
Sommige zware misdrijven, als b. v. mansdoede ende vrouvercrachte, vielen onder de bevoegdheid van den « overheer », den
hertog van Brabant, zooals we verder zullen zien. In zulke gevallen
was het de schout van het land van Rijen, die als strafvorderaar
bij de schepenbank optrad. (3) Ook in onze keurboeken vinden
we dezen schout vermeld. (4) Nader is nu nog te onderzoeken
wanneer juist de heeren hier de hooge rechtsmacht uitoefenden
en hoe ze die verworven hadden.
(I) Schepenbr., 1611-13, fo 2, r°. Cfr. q Wesalla », II (1927), 55.
(2) Zie n r T04. « Weeskinderen en sterfhuizen ».
(3) « Acten judiciael D, 1535-38, III, fo 7. (In Oktober 1535, kwam
Peeter Meyngaert, schout van het land van Rijen naar Wuustwezel, om
niet minder dan vijftien zaken « daer bloet was gerezen » te behandelen.
Ook de vechtpartij tusschen gildebroeders van S t Joris op Sinksendag 1535,
kwam alsdan voor. (Cfr. « Wesalia », VII (1932), biz. 37 \ v.).
(4) 0 Ende hzer heeft Ghysbrecht van Aemstel, Schouteth vanden Lande

van Ryen consent toegedragen van ons geradichs heeren den Keysers weghe. »
(N r 4 7). Soros eischte de keizer ook een gedeelte der boet voor hem op.
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Over al deze punten is het laatste woord nog niet gezegd.
Door grondig onderzoek van het overvloedige materiaal, onderling
vergeleken en methodisch uitgewerkt, kan men komen tot een
betrekkelijk klaar begrip van het oude recht in het vroeger hertogdom Brabant over 't algemeen en in een bepaalde gemeente in
't bijzonder. Zulke studie is een werk voor specialisten in zake
rechtshistorie. Voor ons kwam het er hier slechts op aan, de uitoefening der plaatselijke rechtsmacht in grove trekken to schetsen,
als noodzakelij k onderdeel eener inleiding tot onze keurboeken.
Ziehier nu de lijst der gekende meiers en schouten van Wuustwezel uit de behandelde periode. (1)
Gielis de Weerdt (1500-1517), meyer van W outer van der
Noot (1505).

Arnold vander Vloet (1517-1521), meyer.
Jan Beyers van Voxdael (1521- j 156o), stadhouder van
mynder Vrouwen vender Meeren... (1532) — meyere (1559).
Jan Groof (1652), meyer.
Jan Lodewycx (+ 1560-1566), meyer (1566), datzelfde jaar
is er spraak van schouteth metten meyer, doch zonder vermelding
van namen.
Maximiliaan Beyers van Voxdael (1566-1590), schouteth
(1566) — schouteth ende meyer (1567) — schouteth, meyer ende
stadthouder vanden teen (1569).

Petrus Jordaens (1590-1605), schouteth, (1600).
Willem van Ostaeyen (1605-1611), schouteth.
Arnold van Vlierden (1611-1614),
id.
Jan Jacob Geerts (1614-1616),
id.
Jonker Antoon van Asseliers (1616-1628), schouteth crimind ende meyer van middele ende leege jurisdictie (1618) — meyer
ende schouteth (1621) .

Willem Blyens (1628-1640), schouteth.
Marten de Beer (1640-1653) ...schouteth ende Rentmeester
7,V lb Wuestwezel... (Grafschrift).
Petrus Maesmans (1653-1695), schouteth deses dorps ende
heerlyckheyt van FVuestwesel ende Westdoorne (Grafschrift).
(J) Naast elken persoon vermelden we de titels, die we bij zijn naam
vonden .
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Van overgroot belang voor onze studie is de naamlijst der
sekretarissen, die de notulen der rechtsdagen opstelden,de bepalingen in het keurboek neerpenden en het overige schrijfwerk der
schepenbank verrichtten. Van hun hand zijn dus ook de aanvullingen en wijzigingen in de keurboeken. Waar een jaartal ontbreekt, kunnen we het zeer gemakkelijk bij benadering vaststellen ; we hebben slechts te zien door welken sekretaris de nieuwe
tekst wend ingeschreven, het geschrift verraadt zulks. Van
dit hulpmiddel hebben we nuttig gebruik kunnen maken. Al
de niet-gedateerde teksten hebben we voorzien van de beginletters
van den naam der inschrijvers, zooals we hieronder nauwkeurig
aanduiden.
Aan de hand van de vele oorkonden, die we raadpleegden
in de archiefdepots te Wuustwezel en te Antwerpen, kunnen
we de sekretarissen uit de periode 1500-1667 aldus rangschikken :
(De letters vooraan den naam van den sekretaris zijn die,
welke we gebruikten om de door hem geschreven teksten te kenmerken.)
v. T.
Denys van Tyghelt (1500-1532).
D.
Mr. Adriaan Diericxsens (1532-1558 of 59).
J. B.
Jan Beyers van Voxdael (+ 1558-1559).
Maximiliaan Beyers van Voxdael (1559-1563).
M. B.
P. B.
Petrus Beyers van Voxdael (1563- + 159o) (I)
J. II B. Jan II Beyers van Voxdael (j 1590-1610).
Laurens Reyns (1611-1625).
R.
B.
Jan Buycx (1625-1636).
Petrus van Beeck (1636-1674).
v. B.
4. DE RECHTSMACHT.

De rechtsmacht over de heerlijkheid Wuustwezel en Westdoorn was bijna volledig in handen der grondheeren en zulks van
in de 13 e eeuw. Hendrik van Wilre (2), die de heerlijkheid erfde
van zijn vader, Willem van Wilre ( + voor 1273) was in de jaren
(1) Alhoewel hij in 1563 zijn broeder Maximiliaan opvolgde, heeft
hij het sekretarisambt reeds 2 of 3 jaar vroeger bekleed. (Schepenbr., 156o).
(2) In een handvest van J anuari 12 74 staat hij vermeld als « domivus
Parochie de IJ"esele » (Cartularium S te Elisabethsgasthuis, Antwerpen, fa 18-19).
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1290 in twist, met wien is onbekend, over de leenen, die hij te
Wuustwezel van den hertog van Brabant verhief. Den 18 Januari
1291 (n. s.) bevestigde hertog Jan I hem in deze, hem er tevens
de hooge en de lage heerlijkheid van schenkend, uitgenomen
in moordzaken en eenige andere bijzondere rechten. (1) De
opvolgende heeren oefenden alien op dezelfde manier de rechtsmacht uit : Het strafrecht in handen van een rechtscollege,
bestaande uit zeven schepenen, waarbij de heer of zijn plaatsvervanger optrad als strafvorderaar en -ui'tvoerder, zoowel in
crimineele als in civiele zaken. De gevallen behoorend tot de
geburlecke gerechte (lage jurisdictie) werden behandeld volgens
de bepalingen van het keurboek. Tusschen haakjes weze aangestipt, dat men als lagere rechten aanzag, die waarvan de boet
beneden 27 schellingen bleef (2) en zoo heeft dat wondere getal
ook zijn belang voor onze locale rechtspraak. Het leenrecht,
uitgeoefend door het Leenhof, was hier totaal van gescheiden.
Twee eeuwen nadat Jan I Hendrik van Wilre in zijn rechten
had bevestigd, Wilde de toenmalige heer, Wouter I van der Noot,
zekerheid hebben nopens den ouden bevestigingsbrief. Den 20
Juli 1498 ontbood hij een openbaar notaris om er een vidimus
van te laten opstellen, waarvan dan ook een afschrift werd ingeboekt in het register der Wuustwezelsche schepenbrieven (3)
(Bijlage I).
Het volgend jaar, in 1499, overleed heer Wouter. Zijn zoon,
Wouter II, kwam in bezit der heerlijkheid. Under dezes bestuur
werd dan in 1500 het oudst gekende keurboek opgemaakt. Na
van der Noot kwamen van der Meeren en.. van Berlo. Dank aan
een geschil tusschen dezen laatste en den dor/e ven Wuestwesele in i600, krijgen we heel wat te vernemen over de plaatselijke rechtsmacht of to jurisdictie. Karel van Berlo beweerde
kort en goed, dat de heerlijkheid van Wuustwezel nooit ordonnantien of keuren gehad had. Doch heel de gemeente kwam in
verzet. Met klem werd geprotesteerd tegen het machtsmisbruik
van den heer. Zijn poging om nieuwe keuren en ordonnantien
in te voeren werd beslist afgekeurd. De bewijsvoering der gemeente kwam hierop neer :
I o Geloochend wordt, dat de gemeente altijd zonder keurboek zou geweest zijn
(I) GOErSCHALCKX, Geschiedenis van GrobbendonLk », I, biz. 71.
Aldaar vindt men ook den tekst der oorkonde, die door den schrijver gedateerd wordt 16 Januari 1292.
FL. PRIMS, « Antwerpiens2a » (1928, biz. 9).
(2)
(3) Schepenbrieven, 1518-1526, fo 16 v°. (`lie Bijiage I).

-612-2° Uit de kopie van het keurboek, die ten bewijze wordt
voorgelegd, blijkt, dat het keurboek, gemaakt op 1 Mei 1500,
altijd stichtelijk is nageleefd ;
30 Jaarlijks werden de keuren voorgelezen en met vonnis
bekrachtigd ;
4° Wat betreft overtredingen, waar bloed is gevloeid,
behoorend tot de hooge jurisdictie, en verder alle crimineele
zaken, die werden behandeld volgens de landskeuren van hertog
Jan van Brabant, waarnaar de schout van het land van Rijen
zich gedroeg, en volgens de Costuymen ende usantien van Wuestzvesele, (I) die in kopie bij het betoog werden gevoegd ;
5° Vermits er een keurboek bestaat en oude rechtsgebruiken,
die men in civiele en crimineele zaken volgt, mocht de heer uit
eigen beweging geen nieuwe ordonnantien invoeren ;
6° Niemand der regeerders van Wuustwezel heeft in het
uitvaardigen der nieuwe verordeningen toegestemd ;
7° Want antlers konden zij zich daar niet tegen verzetten ;
8° Integendeel, alien hebben, samen met de ingezetenen
vergaderd op het vorige jaargeding, krachtig geprotesteerd tegen
de nieuwe regelingen, die niemand wil erkennen en met algemeene
stemmen werd beslist, dat men zou blijven bij de oude keuren
en gebruiken. Overigens, de heer zeif heeft gezworen ze stipt te
zullen onderhouden, toen hij bier als heer werd gehuldigd, nu
drie jaar geleden ;
9° Uit dat alles blijkt duidelijk, dat de gemeentenaren niet
wenschen of te zien van hun oude ordonnantien en dat het dus
onnoodig is er nieuwe voor te schrijven.
(Als bijlage II geven we den volledigen tekst van dit verweerschrift.)
Daarmee kon heer Karel het stellen. Het was een rake zet
vanwege de Wuustwezelaren hun heer te wij zen op de plechtige
belofte, die hij bij zijn huldiging onder eed had afgelegd. Toen,
4 September 1596, had hij immers tot de vergaderde dorpelingen
gezegd
« Wy, Caerele van Berlo, heer tot Wuestwezel ende W estdeurne'
» zweere den ingezetenen van Wuestwezel ende Westdeurne te zijn
» een goedt ende getrouw heer ende beloeve den ingezetenen te houden
(r) Van deze « Costuyrnen elide usantien » hebben we nooit eenig spoor
ontdekt. Er bestaan twee mogelijkheden : ofwel is het register verloren gegaan ; ofwel had Wuustwezel geen eigen « costuymen », doch wel die van
Zandhoven b. v. en dan moet de beteekenis zijn : « costuymen » die te Wuustwezel gebruikt worden.
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» ende doen houden in eere hueren goede ende oude rechten ende
» previlegien, zoo onze voirheeren die ingesetenen daerinne gehouden
» hebben, met ende op alsulcken cueren ende bruecken ende previle» glen den goeden ingesetenen gegunt ende verleent bif tyden heeren
» Jannen van Assche ende Cornelia van Bergen, syn wettighe
» geselinne, soo die van ouden tyden onderhouden ende gebruyckt
» syn geweest, Bonder deselve eenichsints in te breken oft minderen,
» Hoch deselve ingesetenen directelijk oft indirectelyck buyten de
» voorseyde previlegien te belasten ofte beswaeren in geender ver-» stande, soe verre ats van de previlegien gebleken kan worden ende
» deselve waer bevonden sullen worden, ende naer rechte bevonden
» ende verder nyet , ende belo eve deselve te behoeden ende te beschermen
» naer myn vermogen ende voirts al te doen dat een goet heer sync
» ingesetenen schuldich is te doene ; soo moet mif Godt helpen. » (I)
Dat men, in lien tijd, stoutweg den heer durfde voorhouden,
wat hij nu juist als goet heer schuldich was te doene, is meer dan
men verwachten zou. Heel het gemeentelijk verweerschrift is
een kranige uiting van welbewust rechtvaardigheidsgevoel en
onbevangen rechtsopvordering.
Bij de latere huldigingen van W. A. de Hornes (I6II) (2)
en W. van der Ryt (1624) (3) zwoeren die heeren denzelfden eed
als hun voorganger van Berlo. Nooit hebben de inwoners iets
afgestaan van hun goed oud recht en, ondanks het geschil van
't jaar i600, hebben ze hun eeuwenoude keur-wetten ongeschonden
kunnen handhaven.
Betreffende de rechtsmacht der heeren, kunnen we tenslotte,
nog dit bijvoegen : Wanneer Willem van der Ryt de heerlij kheid
aankocht in 1624, werd hem de hooge jurisdictie zonder beperking toegewezen en in de verkoopakte beschreef men de rechtsmacht aldus : .. de heerlyckheit van Woestwesel, met hooge, middele

ende laege jurisdictie, versterif van bastaerden, keuren, breucken
ende heerlycke rechten... (4)
BULAGE
20

I.

Juli 1498.

Vidimus van den bevestigingsbrief van 18 Januari 1291
(n. s.) waarbij Jan I, hertog van Brabant, Hendrik van Wilre
(r) Schepenbrieven, 1 5_9-93,
Pp 190 vo.
r,
(2)
id.
1611-13, fo 2, V°. « IVesalia », II ( 1 927), 53 VV.
id.
1621-28, f° 77.
(3)
(4) Bundel « \T erkoop der Heerlijkheid », staatsarchief -kilt werpen .
Fonds Wuustwezel, ro 6,
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bevestigt in zijn rechten op \Vuustwezel en hem er de hooge en
lage heerlijkheid schenkt.
Condt ende kenlyc sy alien denghenen, die dese presente letteren
ende vidimus sullen sien oft hoeren lesen, dat voer my openbaer notarys
apostolyck bier onder genoemt, heer Wouter vander Noot, ridder,
raedt ende ordinaris in Brabant, heere van der Ryst, grontheer van
Wesele, etc.
Ende heeft aen my versocht, dat is soude willen autoriseren eenen
brief in francine gescreven, daer ane hangende de segele der wapenen van
hertoge Jannen, saliger memorie, gedruct oft geprint in witten wasse,
gedateert vander daten duysent twee hondert ende negentich. Welcken
brieff ende privelegie hy verleent, gegont ende gegeven heeft ende insgelycx
geoctroyeert heeren Heinricken van Wilre, saliger gedachten, doen ter tyt
grontheer van Wezele synde ende synen nacomelingen, verclaerende die
voergaende heer Woutere de redene waeromme dat hy aen my versochte
dat was, mits dien dat de selve heer Wouter nu ter tyt grontheer van Wezele
was, gelyck heer Henrick van Wilre in synder tyt Wezele besittende
was
Ende dat hy den principaelen brieff onder hem woude laten berusten
totter tyt toe dat noot ware den selven brieff ende privilegie te openbaren.
Ende dat men dit tegerm oordich vidimus oft copie des briefs soude moogen
ostenderen, thonen ende kondigen in substantie d'inhout der selver privelegien daer menen te doen hadde. Welcke privilegie geconfirmeert is sint
der tyt van hertoge Jannen van grade te grade, van princen te princen, ende
insgelyck metter confiermatien ons genadichs heeren ertshertoghen. Philips
nu ter tyt synde.
Welcken brieff ende privilegie ten versuecke des voergaenden heeren
Wouters gheere ghedaen hebbe ende geautentiseert, daer aff den principaelen brieff verclarende inhoudende ende luydende es van woerde te woerde,
soe hiernae bescreven staet ende beginnende aldus :
Wy Jan, bider gratien ons Heeren, hertoge van Lothrycke, van Brabant
ende van Limborch, ontbieden u, onse scouteten van Antwerpen, dat wy
dat besuec hebben gesien, dat gedaen es van den recite dat heere Henrick
van Wilre eisscende was te Wezele ende hoe dat besuec gelopen es. Wy
willen dat by ende syne nacomelinge van alien stryde ende van alrehande
gerechten totter bloede, hebbe ende heffe alle dat recht ende alle die misdade die daer aff vallen, vuytgenomen van huyssuecking, van mincken,
van mansdoede, van moerde, van dieften ende van vrouwen te vercrachten.
Ende omdat wy willen dat vast blyve ende gestade, hebben wy onsen segel
gehangen aen dese letteren. Dit was gemaect in Heeren jaeren MCC ende
negentich des Donderdags nae den andach van dertiendage.
Actum te Bruessele, ten huyse van voergaenden heeren Wouters op een

615 eytcamer aldaer, den twintichsten dash :I ulij anno duysent vierhondert
en de acht ende negentich.

(Staatsarchief Antwerpen, Fonds Wuustwezel.
Schepenbrieven 1518-26, f o 16 v°)
BI JI,AGE II.

Gemeenteliik verweerschrift in den twist met Karel van Ber 1 o .1600.
Copye niten Rescriptie aengaende den Dorpe.
Wy, Schepenen, Wethouderen, Bedesetteren ende gemeyne ingesetenen
van Wuestwesele, rescribenten, gesien hebbende de requeste des heeren
Charles de Berlo, heere van Wuestwesele, den 8 Juny lestleden gepresenteert ende hun by besloten briefven gecommuniceert, daertegens rescriberende volgende appoinctementen vanden hove seggende :
Voir d'eerste wel expresselyck te ontkennen, dat de voors. heerlyckheyt,
daertoe de suppliant by beleeninge is gecomen, altyt soude geweest sign
sonder eenige ordinantie oft cuerboeck, dwelck is abuselyck ende onwaerachtich.
ij. Want ter contrarien van dyen soo blyckt promptelyck vuyt den
cuerboeck vande voors. heerlyckheyt, hiermede by copie authentyck gaende,
dat by den rescribenten nu weer dan hondert jaeren den selven cuerboeck
is onderhouden ende stichtelyck geobserveert geweest ende gemaeckt opden
iersten Mey, duysent ende vyffhondert, ten tyde Gielis de Weerdt alhier
meyer was. Hebbende geconserveert alien de cueren ende breucken, de
leege ende middele jurisdictie vande selve heerlyckheyt, mits dat de hooge
jurisdictie doen ter tyt toequam die Keyserlycke Majesteyt, als Hertoge
van Brabant, ressorterende onder den landen van Ryen, onder d'Amanye
van Antwerpen.
Hi. Welcke kueren ende breucken alle jaer opt voichtgedinghe worden
vuytgelesen metten paelgenoten vanden selven dorpe, opdat nyemandt
vanden ingesetenen ignorantie en sonde pretenderen, maer dat een ygelyck
hem daernae soude hebben te reguleren ; dye oversulx oock ten aencompste
des suppliants als peer van Wuestwesele altyt syn geweest ende gebleven
in viridi observantia ende jaerelyx opt voichtgedinge vuytgelesen ende
met vonnisse bevesticht jae oock geordineert deselve immer cloeckelyck
te achtervolgen.
iiij. Maer belangende andere amenden ende civilen breucken, daer
bloet is geresen ende gestort, concernerende de hooge jurisdictie ende voorts
alle hetgene dat criem is raeckende, syn alleen de delinquanten ende over-
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achtervolgende dye Lantscaerten van wylen hooger memorien Hertoge J an,
als Hertoge van Brabant. Daernae dat dye Schouteth vanden Landen van
Ryen als overheere van Syne Majesteyt tot Wuestwesele hem was regulerende. Waeraff dat hier ten Hove schriftelyck is geadnoteert geweest
den 18 Juny 1570 naer vuytwysen der copye vanden Costuymen ende
Usantien van Wuestwesele hiermede overgegevene, daerinne alien tselve
naerder staet verclaert, daertoe sy hen refereren.
v. Blyckende hier vuyt, dat de voors. Rescribenten altyts hebben
geobserveert ende doen observeren den voors. Cuerboeck ende hen oude
Costumen ofte Usantien, dyemen in civile ende criminele saken gewoon
is geweest te achtervolgen ende daaromme, soo en heeft die suppliant als
heere van Wuestwezele nyet vermocht vuyt syn eygen autoriteyt te maken
ende stellen eenige nieuwe ordonantie gelyck by dat met groote nieuwichheyt heeft gedaen, dye de rescribenten nyet schuldich syn te approberen.
vi. Is oversulx onwarachtich ende wordt ontkent, dat Schepenen,
Leenmannen, Bedesetters, Kerckmeesters, Heylich Geestmeesters ende
andere regeerders van den dorpe van Wuestwesele souden hebben overge slaen, daer die pretense nieuwe ordonantie is geraemt ende vuytgegeven
geweest, des nimmermeer blyken en sal ende oock allersins is buyten alle
apparentie.
vij. Want byaldyen, dat suix warachtich ware des neen, soo en souden
ontwyffelyck die rescribenten egeen redenen noch fundatnenten hebben
hen tegens deselve pretense nieuwe ordinantie partye te maken als die
soude syn geraemt ende -vuytgegeven geweest met henne consent ende
overstaen, sot) sy in sulcken gevalle tegen hen eygen consent ende
feyt nyet en souden vermogen yet te doene.
viij. Maer ter contrarie is warachtich ende sal blycken ist noot, dat de
Schepenen, Bedesetters, Kerckmeesters, Heylich Geestmeesters ende d'Ingesetenen van Wuestwesele opt leste jaergedinge oft voichtgedinge in Meie
lestleden, gehouden tegen die pretense nieuwe ordinantie, by den suppliant
doen ter tyde hebben doen oplesen, wel expresselyck hebben geprotesteert
ende verclaert, die selve niet te willen advoyeeren noch van weerde houden,
maer dat sy begeren te blyven by haere oude privilegien, curen ende breucken
by hen hier voormaels gemaeckt ende tot nochtoe geobserveert ende die
den suppliant int hullen vanden selven dorpe, nu geleden ontrent drye
jaeren heeft geheft ende gesworen te onderhouden ende t' achtervolgen.
ix. Waer vuyt het hoff wel can verstaen ende gemercken, dat de voors.
Ingesetenen van Wuestwesele nyet en syn geweest sonder cuerboeck ende
oude ordinantie, soo wel aengaende civile als criminele saken, maer dat sy
altyt stichtelyck hebben onderhouden de curen ende breucken hier voren
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breeder verhaelt, daeraff sy al noch nyet en begeren te scheyden, maer wel
de selven in alle punten nae te gaen, gelyck sy oock int htillen van hunnen
heer hebben belooft ende gesworen, die selve te onderhouden, ende daeromme
nyet van noode hebben eenige nieuwe ordinantie van cueren ende breucken
in te brengen, ofte daertoe authorisatie aenden hove te versoecken.
Mits alien dewelcken ende meer andere redenen hiertoe van rechte
ende officie wegen te vuegen ende te suppleren, soo sustineren de voors.
rescribenten, dat op de Requeste des suppliants sal worden gestaet nihil
ende dat die supplieck sal worden verclaert nyet ontfanckbaer, maer dat
den voors. ouden cuerboeck, costumen ende ordinantien hier mede overgegeven ende by den suppliant als heere van Wuestwesele ende by den
Rescribenten gesworen ende gelooft tachtervolgen ende tonderhouden,
des noot synde sullen by den hove worden geaggregeert, geapprobeert,
ende geconfirmeert, sustinerende tselve alsoo te hehooren. Inplorerende
in ende op alles.
Onder stont aldus
Vanden Water, 1600.

(Gemeente-archief Wuustwezel)
Keurboek IT, 1628-67, fo 56-58)

IV. — KEURBOEKEN UIT HET OMLIGGENDE.
De inwoners der naburige dorpen hadden zich eveneens te
gedragen naar hun plaatselijke reglementen. We hadden al spoedig
ondervonden, hoe belangrijk het was, die teksten ter vergelijking
naast de onze te kunnen leggen. Menig duister woord of zinsdeel
werd er door opgeklaard, toestanden en gebruiken, die op 't eerste
zicht vreemd schenen, werden er begrijpelijk door. We hadden
dan nog slechts even verder te kijken, om te bemerken, dat sominige bepalingen weer te vinden zijn in haast al de keurboeken
onzer streek, terwip andere slechts op een of twee plaatsen
voorgeschreven werden.
Een voorbeeld zal duidelijker het belang der vergelijking
doen ifizien. Nemen we b. v. het onderhouden der wegenis, dan
zien we in onze keurboeken, dat zulks geschiedt per wijk en dat
de thuisblijvers op hun kosten vervangen worden. Te Brecht
moeten degenen, die gespan hebben, jaarlijks drie vrachten
zavel op de straat voeren en de daglooners moeten helpen graven.
Voor Ekeren vinden we dat elkeen tegen zijn eigendom de straten
moet onderhouden, opdat de priester met het H. Sakrament een
behoorlijken weg zou hebben en de geloovigen droogvoets ter
kerk zouden kunnen gaan. Te Hoogstraten, Kalmthout en Esschen
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komen de voorschriften overeen met die van Wuustwezel, doch
in den Polder slaat de verplichting op het onderhouden der dijken.
Door in globo al deze eigenaardige bepalingen te beschouwen,
krijgen we een veel klaarderen kijk op de aloude dorpsgebruiken.
We hebben daarom achter elk artikel uit de Wuustwezelsche
keurboeken laten volgen een verwij zing naar of een vergelij king
met gelijkaardige bepalingen uit de keurregisters der omliggende
gemeenten. Wie een of ander punt nader wil bestudeeren, beschikt
daardoor reeds over een zekere hoeveelheid geordend materiaal.
Volgende gemeenten werden aldus met de onze en onderling
in verband gebracht
a) Brecht en Sint-Lenaarts (Keurb. Brecht).
b) Brasschaat, Ekeren, Kapellen en Hoevenen (Keurb.
Ekeren).
c) Hoogstraten, Meer, Meerle, Rijkevorsel en Wortel (Keurb.
Hoogstraten).
d) Schoten en Merksem.
e) Esschen, Kalmthout en Huibergen.
I) Polderlanden van Merksem en Dambrugge.
g) Bergen op Zoom.
Zoo kunnen we een vergelijking maken der keur-bepalingen
van een gebied, dat twintig huidige gemeenten beslaat. (Zie bijgaande kaart).
Het is oprecht jammer, dat we voor onze twee naaste buren,
Loenhout en Zundert-Wernhout, verstoken bleven van keurboeken.
Waar de onderscheiden bepalingen niet genummerd waren,
hebben we, gemakkelijkheidshalve, elk artikel van een nummer
voorzien. Als er volstrekte overeenstemming bestond tusschen
de vreemde en onze bepaling, hebben we ter verwij zing alleen
de betrokken hummers vermeld. Van varianten en niet-gelijkaardige teksten geven we, zoo noodig, het gedeelte van het artikel,
dat de andersluidende bepaling bevat.
We laten hier nu over elk keurboek enkele inlichtingen
volgen.
I. BRECHT.

Alvorens hun keuren te laten bekrachtigen, hadden de
Brechtsche ingezetenen uit elke wijk twee inwoners gekozen
vanden notabelsten persoonen, om namens de gemeente te maken
alsulcke coeren, statuten ende regulen Os henlieden nutte-profytelyc
ende orberlyc duncken souden te wesene voir deselve gemeynte. De
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alsdan vastgestelde tekst werd aan de verzamelde inwoners
medegedeeld op 25 Oktober 1495, nadat schouten en schepenen
op voorhand hun goedkeuring hadden gegeven. Daarvan werd,
op 19 November daarnavolgend, acte genomen en door de
schepenen bezegeld. De tekst dezer keuren (56 ongenummerde
artikels) werd, volgens een kopie nit de eerste helft der XVIe
eeuw, gepubliceerd in Oudheid en Kunst (I) door JOZEF MICHIELSEN.

In 16o1 werden gansch nieuwe keuren gegeven door de beide
heeren, Anthonis de Lalaing, graaf van Hoogstraten, en Maximiliaan de Bailleul. Deze omvatten veertig artikels, waaraan
door Schoutethen, Schepenen ende geswornen des dorps van Brecht,
by advyse van eenigen goede ondersaten deser Juridictie van Brecht,
den 24 April 16o1, nog acht en twintig punten werden toegevoegd.
In Oudheid en Kunst (2) bezorgde J. ERNALSTEEN een tekstuitgave.
Bij onze vergelijking hebben we deze boeken betiteld met de
letters A (1495) en B (I6oI) om onderscheid te maken bij de verwij zing.
2. EKEREN.

De oude heerlijkheid Ekeren omvatte het grondgebied der
huidige gemeenten Brasschaat, Ekeren, Hoevenen en Kapellen,
zooals die waren voor de j ongste grenswijzigingen der stad Antwerpen. Toen de keuren van Ekeren werden opgesteld (1534-48)
was het grondgebied in bezit van twee heeren : I° Antoon van
Lalaing, graaf van Hoogstraten, bezat Ekeren-Dorp, Kapellen
en Brasschaat ; 2° Francois, heer van Bailleul, van Eeckeren,
van Brecht, had voor zijn deel Hoevenen (Ettenhoven). In 1714
echter kwam geheel de heerlijkheid Ekeren aan den hertog van
Hoogstraten.
De keuren van Ekeren kennen we door een kopie uit de
XVIII e eeuw, die berust op het Staatsarchief te Antwerpen. (3)
De eerste reeks der keuren (Nrs. 1-52) werd vastgesteld
den 27 Juli 1534 op verzoek der ingezetenen, door Elisabeth,
gravinne van thogstraten, vrouwe van Bailleul, van Brecht,
van Eeckeren, etc. (4) De Ekerenaren hadden reeds van te voren
zekere statuten, keuren ende ordonnantien gemaeckt, tot observantie
(I)
(2)
(3)
(4)
17 ; 2°

Jg. II (1906), blz. 73-81.
Jg. XVI (1925), blz. 25-32.
Fonds Ekeren, n° 8.
V gl. J. LAUWERYS. « Gids voor Hoogstraten », I 0 uitg. (1927), blz. 12-

uitg. (1931), blz. 10-12.
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van goede politie, correctie vande gebreken ende onderhoudinge
derzelve onderzaeten in rust en vrede.... (1) Deze werden dan door
de gravin nagezien en bezegeld, onder voorbehoud, dat ze steeds
de voile vrijheid behield, de keuren te wijzigen, als Naar dat zou
goeddunken.
Enkele jaren later (1548) waren de inwoners wederom bij
hun heeren, ditmaal om enkele punten aan hun keuren te laten
toevoegen (Nrs. 53-60). De beide heeren elck voor zulke partye
ende quantiteyt als hen toekomt, hechtten hun goedkeuring aan
deze purtetert ende articulen, tot rust ende welvaert vande gemeyne

ingezetenen.
3.

HOOGSTRATEN.

In 1519 kreeg deze aloude vrijheid eigen « costuymen »,
die, volgens de begeerte van den graaf, gegrosst ende beschreven
werden door de schepenen ende gesworen der poert ende vryheit. (2)
Naast de regels, die men bij het uitoefenen der rechtspraak in
acht moest nemen, zijn er artikelen in vermeld, die eigenlijk
in een keurboek thuishoorden en die daardoor voor onze studie
van belang zijn. (3)
Antoon van Lalaing, eerste graaf van Hoogstraten, gaf in
1534 by goetduncken Vanden schepenen, gezworen ende gemeyne

ingesetenen zyner vryheit van Hoochstraten, de keuren, stetuyten
ende ordonnancien tot onderhoudinge van goeder policie. In 1546
vernieuwde de gravin-weduwe de keuren en bracht er de noodige
wijzigingen aan toe. Eindelijk in 1555 werd alles ordelijk opgeteekend om afgekondigd te worden in de vrijheid en in de omliggende dorpen, die ervan afhingen. (4)
(r) Opschrift Reuren van Ekeren.
(2)
« Costuymen van Hoochstraten », « Keuren » en andere bescheiden
uitgegeven door E. A. (EDw. ADRIAENSEN) in « Verzameling Handschriften »
(Hoogstraten, I89 o). De « Costuymen van Hoogstraten » zijn ook te vinden
in « Recueil des Anciennes Coutumes de la Belgique », Tome VII (Bruxelles,
187 8 ), PP . 447-493.
(3) « Vanden Waterlaten, — Hoemen die weghen doet maecken, —
Van over ander Luyden erffve te weghen, -- Van schade, — Hoe wyt een
hoel vande grachten wesen moet, — Van Veken, -- Van Heyninge. »
(4) In de « Ordonnantie opt . Stuck van T usticie der Vrijheyt Hoochstraeten » (1518-1551) wordt het gebied, dat tot de vrijheid behoor de,
omschreven : « ... de banck ende justicie onser heerlicheit van Ryckevorsel
tot onser buytenbanck van Hoochstraten, gelyck onse andere dorpen ende
heerlicheden van Wort..1, Mer, Minderhout ende Meerl... » Al deze dorpen
vormden dus de buitenbank, terwijl de vrijheid Hoogstraten zelf birinenbank was.
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Tappers oft herber giers. — Vanden Luyden schade te doen. —
Van breucke. — Provisi opten brand t. — Aengaende de merctdagen. — Keerssen. — Van vreden. — Dit zijn moortwa pen. —
Van den backers. — Aengaende de Vischcoopers. — Van den
vleeschhouwers. Na dit laatste kapittel komen eenige bepalingen,
die, waarschijnlijk later bijgevoegd, niet meer onder samenvattende hoof Bingen werden geplaatst.
Ter vergelijking gebruikten we zoowel de costuymen als
het keurboek. We duiden zulks in onze uitgave aan door de
verkortingen Cost. en K. Keurboek en « costuymen » werden
gepubliceerd door EDW. ADRIAENSEN. (I)
4. SCHOTEN MERKSEM DAMBRUGGE•
Op 6 Mei 1545, waren te Merksem samengekomen : Hendrik
van Nassau, drossaard van 's Gravenwezel, schout van Mevrotiw
de Markiezin van Bergen op Zoom, Merksem en Schoten, en.
Peeter Boonecroy, stadhouder van den heer van Villers in Schoten en Merksem. Daarbij hadden zich gevoegd vele leenmannen
en talrijke ingezetenen. Ze waren daar bijeengeroepen om samen
de keuren vast te stellen en er wederzijds hun goedkeuring aan
te hechten.
Deze keuren omvatten 62 artikels, ingedeeld in volgende
hoofdstukken : van heyninghe, van akkerscliade, van schutten oft

schoeten, van verckenen, van schade te doen met opzetten wille,
van sheeren breucken, vanden keure van broode, bier ende anderssins , vande boden ende zverckluyden, vanden dienst voor de gemeynte,
vande thienden, van byen, van borchtochte op coo pdagen, van
kerckenrechten ende andere dyen aengaende, van dese keuren te
lesene.
Bij de publicatie dezer keuren door Dr. FL. PRIMs (2) werd
verwezen naar het keurboek van de polderlanden van Steenborgerweerd, Schijnbroek en Loobroek van 1404-1528, dat op het
Antwerpsche stadsarchief berust en nog onuitgegeven is, doch
later kon de 'E. H. Dr. PRIMS nog beschikken over een manuscript
van het begin der XVII e eeuw, maar bevattend meestal teksten uit
de XVI e . Dit hs. werd tot heden evenmin gepubliceerd. Daarin
staat nu, na een bepaling van het neerlant met Dambrugge nog een
(1) Zie blz. 620, voetnota 2.
(2) « Bijdragen », XVIII (1927), blz. 272-280.
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Out Keurboeck van Merxem ende Dambrugge. Er was dus naast
het keurboek van Schoten en Merksem van 1545 ook nog een
keurboek van Merksem en Dambrugge alleen geldend voor den
polder of het dijkgraafschap. We maakten gaarne gebruik van het
aanbod van E. H. Dr. PRIMS 0111 ook deze teksten bij onze vergelijkende studie te benuttigen. Zoo konden we, benevens onze
keuren uit de schrale Kempen, ook gegevens plaatsen uit de nablirige polderlanden.
5.

ESSCHEN - KALMTHOUT

HUIBERGEN.

Oorspronkelij k behoorde deze heerlij kheid tot het grondgebied van Nispen, waarover de heer van Breda de hooge heerlijkheid bezat. De grondheerlijkheid met lage en middele jurisdictie
ging over op de abdij van Tongerloo te samen met de schenking
door Arnold Brabant (XII e eeuw). Karel V kocht de hooge rechtsmacht in 1521 met geld, dat hij van den abt van Tongerloo
geleend had. In 1651 bekwam de abdij de volledige rechtsmacht
over dit uitgestrekte gebied (1). De keuren zijn zeer eigenaardig.
Er bestaat een kopie van 1613, die uitgegeven werd door P. J.
VERHOEVEN (2). Deze doet het origineel dezer keuren dagteekenen
van voor 1541. Doch nu blijkt het, dat deze keuren niet volledig
werden gepubliceerd. Een bepaling uit het jaar 1557 dient nog
bijgevoegd (3), evenals een viertal artikels, die we kennen uit
een kopie, die bewaard wordt op het archief der abdij van Tongerloo. Het hs. dat VERHOEVEN voor zijn uitgave gebruikte,
zou het oorspronkelijk register zijn. ?) Het heeft een heele
geschiedenis achter den rug. Het werd reeds op een veiling
verkocht voor enkele centen en, na hier en daar geresideerd te
hebben, is het thans in privaat bezit.
Het Tongerloo'sche hs. draagt als opschrift : Cos Lumen ende
gebruiken Calmpthout-Esschen. De inhoud ervan is zeer verschillend met lien van het door VERHOEVEN gepubliceerde hand■■••• ■•••••■ •••

(1) Vgl. « Geschiedenis van het Klooster van Huyber gen », Huibergen (z. j.)
en K. STANSEN. « De Kalrnthoutsche Heide in 't verleden » met uitvoerige
bibliographie in « De Calmpthoutsche Heide », monographie uitgegeven door
de Vereeniging voor Natuur- en Stedenschoon (Antwerpen, 1931).
(2) « Oudheid en Kunst », III en IV (1907-08). Deze uitgave is te herzien.
(3) « Ordinnantie gemaeckt opt vliegende sant, zeere schaepen, drooghe
ende natte maten. Achtervolgende den XXIX articule vanden voors. Keurboek van Esschen ende Calmpthout, vuytgelesen int jaergedinge anno LV II,
nae Paeschen. »
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schrift. Vooraf gaan de Oude Costumen, Usantien ende Landrechten
(56 Nrs.), dan komen de Ordonnantien, Conditien ende keuren
van Huybergen (1), en als derde deel enkele afzonderlijke hoofdstukken, die deze opschriften dragen : Eenen brie/ van messen
te trecken. — Eenen brief roerende van Lakenhalle. — Id. van
Wisselcramen. — Sommige privilegien aengaende den j5oorteren van
Bergen (op Zoom) met sekere confirmatien.
6.

POLDERLANDEN VAN MERKSEM EN DAMBRUGGE.

(Zie Schoten-Merksem-Dambrugge, blz. 621).
7.

NOORD-BRABANTSCHE KEURBOEKEN.

We hadden gehoopt bij ooze buren te Zundert, de noordelijke grensgemeente van Wuustwezel, eveneens een keurboek
aan te treffen. Het was ons reeds opgevallen, dat de schrijver der
Biidra gen tot de kennis der Geschiedenis van Zundert en W ernhout,(2)
Prof. Mr. H. VAN DER HOEVEN, in zijn werk nergens iets liet
doorschemeren over het bestaan van een Zundertsch keurboek.
In dit lijvig boek van 42o blz. lezen we hoogst interessante hoofdstukken over Bestuur en Rechts/vaak en over de Schouten. Aan
een jurist als Prof, van der Hoeven zou het bestaan van dorpskeuren zeker niet ontsnapt zijn, te meer daar de kapittels, daarmee
in verband, grondig werden uitgediept. Aan de hand van een
nota betreffende de verpanding van de heerlijkheidsrechten van
den hertog van Brabant over Groot- en Klein-Zundert, kon de
schrijver menige opheldering verschaffen omtrent de vrij ingewikkelde bestuursinrichting der drie jurisdicties ende gerechten,
waartoe Wernhout en Zundert behoorden. (3) Een ander geschiedschrijver over Zundert, H. J. M. KUNST, die een bundel schetsen
uitgaf betiteld Oud-Zundert (4), kon ons evenmin op het spoor
helpers van een Zundertsch keurboek.
Dan maar verder gezocht en zoo kwam Rijsbergen aan de
beurt. Voor deze plaats konden we rekenen op de dienstvaardigheid van den heer J. W. A. OOMMERS die een degelijke Beschriiving van Rijsbergen (c) publiceerde. Deze deelt mede : « Van
---- --

(I) Uitgave van dit deeltje door G. MEEUSEN, in y Ste-Ceertruvdtsbrorne»
(Bergen-op-Zoom), VI ( 1929 ), blz. 147.
(2) Zundert (1920).
(3) 0. c., blz. 356-376.
(4) Brasschaat (1927).
(5) 's Hertogenbosch (19o9).
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een keurboek in Rijsbergen is mij niets bekend, evenmin als van
Zundert. Dat laat zich echter goed verklaren. De baronnen van
Breda, die de hooge, lage en middelbare jurisdictie bezaten over
de baronie van dien naam, stelden de keuren, reglementen, ordonnantien, enz. vast, niet alleen voor de stad Breda, maar die
tevens geldig waren voor alle dorpen, die tot de baronie behoorden.
Daardoor konden Rijsbergen, Zundert en de andere dorpen
geen afzonderlijke keurboeken hebben. De drossaard, schout
en schepenen van Breda hadden echter wel de macht om zaken
van weinig belang zelf te regelen, doch uitsluitend voor Breda
alleen, niet voor de dorpen. In het Markiezaat van Bergen op
Zoom geschiedde het op dezelfde manier door den markies. In
de Meierij van 's Hertogenbosch werden de keuren bepaald door
den hertog van Brabant, later door den koning van Spanje.
Slechts in die dorpen welke een afzonderlijken heer hadden,
kon deze keuren vaststellen. Dit alles samengenomen zal het
duidelijk zijn, waarom men in Noord-Brabant zoo weinig keurboeken aantreft » (1)
Te Breda vinden we eindelijk keuren. Het zijn hoofdzakelijk
ordonnantien met een stedelijk karakter, zoodat ze voor onze
studie slechts gedeeltelijk in aanmerking kunnen komen. Men
bewaart aldaar op het Stadsarchief .
Oude keuren der stad Breda, genaamd het houte Boeckxke
geschreven omtrent het jaar 1373.
Een boek getiteld Oud Keurboek, inhoudende verscheiden
privilegien, ordonnantien en andere akten rakende de stad
Breda. Het boek schijnt oorspronkelijk geloopen te hebben
tot 153o.
Een op perkament geschreven register : Oude keuren ende
privilegien der stadt Breda. De resolutie orn dit boek te schrijven
is van 1579.
Ten slotte : 't Groot keurboek der stadt Breda, gecopieert bij
Peeteren van den Broeck in anno XV eLXV , doer dien laugh
gedurenden vorst was, soe dat men Tantwerpen over de Schelde
ginch ende alderhande waeren daerop verkocht. Daarin vanaf folio
39 « Statuten, ordonnantien, geboden van Johan, grave van
Nassau, 23 Augustus 1455.» De laatste ordonnantie is van 1552. (2)
( [) Op het Rijksarchief der provincie Noord-Brabant, te 's Hertogenbosch wordt geen eukel dorpskeurboek uit de baronie van Breda bewaard.
(2) Vgl. « Inventaris van het Archlef der stad Breda », door I. H. HINGMAN (1884) .
In zijn schrijven dd. 15 Maart 1932 deelt de heer gemeente-archivaris,
te Breda ons merle, dat hij het archief opnieuw inventariseert en dat hij
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Te Bergen op Zoom bewaart men op het gemeentelijk
archief een XVe-eeu-wsch afschrift der stadskeuren van 1313.
Het register, behoudens enkele toevoegingen uit de XVI e eeuw,
is geschreven door een en dezelfde hand in cursief, terwij1 de
beginletters met prachtige « cadeaux » versierd zijn. (1) Een
systematische orde is ook in dit keurboek ver te zoeken. De meest
uiteenloopende zaken worden gewoon naast elkaar behandeld,
zonder eenige indeeling in kapittels. Alhoewel stedelijk getint,
bevatten deze keuren toch voorschriften, die in overeenstemming
te brengen zijn met het landelijk karakter onzer dorpskeuren.
Dergelijke bepalingen hebben we daarom ook ter vergelijking
in onze studie opgenomen.
Op het gebied van oude rechtsstudie werd in Noord-Brabant
weinig werk geleverd. De oorzaak deter passiviteit dient gezocht
in het feit, dat het aantal locale wetteksten er zeer beperkt is
en zich hoofdzakelijk bepaalt tot de steden.
In het groote synthetische boek van Prof. Dr. H. BRUGIVIANS,
Het Staatkundig en Alaatschappeiiik Leven der Nederlandsche
Steden, komt een kaart voor, welke de Nederlandsche stadsrecht-

familien aangeeft. Noord-Brabant blijkt grootendeels « terra
incognita » te zijn. Voor de landelijke keuren en orclonnantien
is er om zoo te zeggen niets in te vinden, dat was ook de bedoeling
niet. We kunnen nog verwijzen naar het werk van Mr. W.
BEZEmER, Oude rechtsbronnen van Steenbergen, — id. der stad
Breda (2). Evenzeer in stedelijk verband is ook de fraaie studie
van Prof. HUIZINGA over dat onderwerp in Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde (3). Te vernoemen is nog

het standaardwerk van Prof. E. M. MEYERS, Het Ligurische
Erfrecht in de Nederlanden, waarvan deel I handelt over het
West-Brabantsch erfrecht. Natuurlijk slaat dit maar op een
daarbij herhaaldelijk stuit op in de « Acten Magistraal » ingevoegde ordonnantien. Met het oog op onze Keurboekstudie zal nota genomen woiden
van eventueele vondsten. In de « Breda'sche Rechtsbronnen», door Mr. BEzEmnc:
werden een aantal keuren gepubliceerd, overgenomen uit het « Houten
Boeckxken ».
(I) Vgl. « Ste-Geertruydtsbronne ». Bergen -op-Zoom , IV-VII ( I 927-3o) ,
waarin H. LEVELT, deze keuren behandelt.
In de versiering der beginletters of initialen zijn waar te nemen allerlei
koppen van personen, leeken zoowel als geestelijken of monniken. Ze verbeelden heel zeker Bergen-op-Zoomsche vooraanstaanden, die door den
verluchter werden vereeuwigd, zij het dan in caricatuur.
(2) In « Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen », 's Gravenhage, Nyhoff
08971)(3) Vierde reeks, IV, 4 16 vv. ; V. 16 vv.
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onderdeel onzer gewone keur-wetteksten en nadert het meer
nog het gebied der « costuymen ».
Waar we te rade gingen bij algemeene Nederlandsche werken,
leerden we immer, dat de daarin behandelde toestanden gansch
verschillend waren met de onze. Voor Holland passende verklaringen gelden niet voor Brabant of voor de Kempen. En duidelijker wordt het dan, zooals we deden uitschijnen, dat elke periode
en elke plaats afzonderlijk en zelfstandig te beschouwen zijn.
Zoo kon het gekende werk van FOCKEMA ANDREA (I), dat we
herhaaldelijk raadpleegden, ons slechts in een paar uitzonderlijke
gevallen van nut zijn, omdat deze rechtshistorieker specifiek
Noord-Nederlandsche gebieden tot studieterrein had genomen.
Al is de oogst aan studiemateriaal langs gene zijde der rij ksgrens uiterst schaarsch geweest, toch kunnen we niet nalaten
onzen dank te uiten tegenover onze Noord-Brabantsche vrienden
en briefwisselaars, wegens de hulpvaardigheid, waarmede ze
onze opzoekingen vergemakkelijkten en in de eerste plaats
noemen we dan de heeren BEvIN, LEVELT en SLooTm.A.Ns( Bergen
op Zoom), KUNST (Zundert), GOMMERS (Rijsbergen) en de heeren

conservators van het Rijksarchief te 's Hertogenbosch en van
het Stadsarchief te Breda.
V. — WIJZE VAN BEWERKING.
Bij de uitgave onzer keurboeken stonden we voor de keuze
ofwel alleen de teksten geven, ofwel de teksten voorzien van
nota's. We hebben getracht beide doenwijzen te vereenigen,
door onze publicatie zoodanig te regelen, dat in de bewerking
de teksten der keurboeken volledig, overzichtelijk en zonder
moeite weer te vinden zijn. De bedoeliiig was : zooveel belangstellenden mogelijk van dietist te zijn en daarom was het
noodzakelijk de tekstuitgave te laten volgen door verklarende
en vergelijkende nota's en aanteekeningen.
Elk artikel zou aanleiding kunnen geven tot beschouwingen
in verband met velerlei takken der wetenschap. Een philoloog,
een historicus, een jurist, een folklorist, een economist en zooveel
anderen zouden elk op hun beurt zeer belangrijke kantteekeningen
kunnen plaatsen, die duidelijker dan Welk betoog ook, het belang
van deze locale keuren zouden doen inzien. Daarnaast zouden we
(I) M r S. J. FOCKEMA ANDREA, « Biydraga tot de Nederlandsche
Rechtsgeschiedenis », 4 bundels. Haarlem, Bohn, 1888. Vooral deel IV,
« Frankisch Becht ».
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in de twee richtingen, tijd en ruimte, de ontwikkeling en de verbreiding der behandelde gebruiken kunnen nagaan. (1) We hebben
ons slechts beperkt bij een aanstippen van tvergelijkings- en
aanknoopingspunten met de keurboeken onzer naaste omgeving.
De hoofdzaak, het leveren van studiemateriaal en dat zoo bruikbaar mogelijk aan te bieden, mochten we niet uit het oog verliezen.
Rangschikking en indeeling leverden groote moeilijkheden
op. Als richtsnoer hebben we hierin, zoowel als in heel deze studie
voor oogen gehouden, dat de uitgave zooveel mogelijk het origineele moest benaderen, naast bijvoeging van noodige en nuttige
nota' s.
Daarom namen we grootendeels de volgorde van het keurboek zelf (zooals trouwens de folio-aanduiding zal uitwijzen),
behoudens een paar uitzonderingen : een viertal artikels waren
oorspronkelijk slechts aanvullingen in het oude keurboek, doch
bij latere overschrijving in het nieuwe register, werden ze als
zelfstandige artikels aanzien.
Deze vier bepalingen (nummers 13, 16, 18, 28) werden verschoven naar de plaats, die hun chronologisch toekwam. Door
aldus de orde van het keurboek te volgen, kwamen we tot een
chronologische classificeering, die we dan ook doorgevoerd hebben.
Een andere rangschikking was moeilij k om volhouden en leverde
geen praktisch nut op. Bovendien kan een alphabetische index
hier zeer gepast een niet-chronologische ordening vervangen.
Deze rangschikking geldt natuurlijk alleen voor de grondteksten, want het spreekt van zelf, dat de aanvullingen, wijzigingen, enz. niet losgemaakt werden van de hoofdteksten, waarmede ze een geheel uitmaken.
In het tweede keurboek (II) heeft men- de nieuwe artikelen
voortdurend achteraan bijgevoegd, doch in het eerste register
heeft men geschreven, daar waar plaats beschikbaar was, en
zoo komt het, dat aldaar eenige artikelen, door hun jaartal,
een andere plaats vereischten, dan die ze in het oude keurboek (I)
bekleedden.
De artikelen zonder jaarmerk hebben we tusschengevoegd,
ofwel op hun plaats van inschrijving in keurboek II, ofwel volgens
het benaderend jaartal naar gelang de sekretarishand, die het
artikel neerpende.
(I) Vgl. J. SCHRYNEN. N ederlavdsche Volkskunde, 2 e uitg. (Zutphen,
1930), I, blz. 14-15, waar gehandeld wordt over : diachronistische en synchronistisehe Volkskunde.
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Zoodoende hebben we de chronologische volgorde, naar ons
beste weten en kunnen, zoo konsekwent mogelijk doorgedreven,
zonder aan het globale uitzicht van onze keurboeken te schaden.
De indeeling van onze bewerking vloeit voort uit de rangschikking. Voor zoover een indeeling noodig bleek, werd die
aldus opgevat :
PEEL I. De alleroudste teksten, die in globo werden overgenomen en gecopieerd toen men keurboek I vervaardigde. Het zijn dus de teksten van voor 150o, zonder
nadere dateering. (Nrs 1-40).
DEEL II. De overige teksten uit keurboek I, dus de artikelen
opgesteld en ingeboekt tusschen 1510 en 1607. (Nrs 4184).
DEEL III. De punten vastgesteld voor de vervaardiging van
keurboek II en die niet te vinden zijn in keurboek I
(1607-1622). — (Nrs 85-106).
DEEL IV. De bepalingen dateerend na 1628 en die dus alleen
in het tweede keurboek voorkomen. (1628-1667) —
(Nrs 107-124).
Het is duidelijk, dat in de twee laatste deelen geen bepalingen
meer staan, voortkomend uit het keurboek van 1500. Trouwens
bij elk artikel hebben we aangestipt waar men het kan terugvinden in het handschrift.
Ziehier wat we voor elk artikel geven :
Vooreerst de grondtekst met de aanvullingen en wijzigingen,
vervolgens de verklaring der woorden, die zulks vereischen,
alsmede enkele nota's ter opklaring van duistere teksten en eindelijk de vergelijking met de keurboeken uit het omliggende.
Waar een eenvoudige verwijzing kan volstaan, geven we slechts
het volgnummer van het artikel aan. Van eigenaardige varianten,
die op zichzelf typisch zijn of een verklaring daarstellen voor
onze keuren, geven we den bewusten tekst uit het buiten-dorpsche
keurboek.
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We onderscheiden dus voor elk artikel vier deelen :
a) grondtekst — (vet)
Teksten uit het keurboek b) aanvullingen en wijzigingen —
(cursief).
c) Woordverklaring en nota's.
(Kleinere karakters.)
d) Verwif zing naar vreemde keurboeken.
Daar we voor elk deel een verschillend lettertype hebben
uitgekozen, kan men ze gemakkelij k onderscheiden.

We hebben hier ten slotte onzen dank to betuigen aan alien,
die ons nuttige inlichtingen bezorgden, in 't bijzonder aan E. H.
Dr. Fl. Prims, die herhaaldelijk in studien en bijdragen het veelzijdig belang der lokale keuren onderlijnde en die ons met raad
en daad bijstond, aan de heeren Rijksarchivaris-Generaal Dr. J.
Cuvelier, Kan. Dr. A. } yens (Tongerloo), Ernalsteen (Antwerpen),
Kanora (Ekeren), E. H. Lauwerys (Hoogstraten) en Meeusen
(Esschen).
VERKORTINGEN.
(I) = Keurboek Wuustwezel 1500. (HS)
1628. (HS)
id.
(II) =
id.
BRECHT : A = Keurboek Brecht 1495 (uitgave Michielsen).
id.
16or (uitgave Ernalsteen)
id.
B=
HOOGSTRATEN : Cost. — « Costuyrnen van Hoochstraten » (uitg.
Adriaensen).
K.
Keurboek
(id.)
V. V. VERWYS EN VERDAM « Middelnederlandsch Woordenboek.
w. = WF,II4AND. « Nederduitsch taalkundig Woordenboek » (x i din.)
[Amsteldam. — Allart (r 799-1811)].
N. B. — Waar er rnerkelijk verschil is tusschen de teksten uit keurboek I
en II hebben we de bepalingen in twee kolommen naast elkaar
geplaatst In het ander geval beteekent (I-II) dat men de teksten
haast ongewijzigd weetvindt in beide keurboeken.
2. Bij de vergelijking met de teksten uit vreemde keurboeken duiden
de getallen tusschen haakjes het artikel aan van het keurboek
in kwestie.
3. Voor de verkortingen der namen van de sekretarissen verwijzen
we naar biz. 6io der inleiding.
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REEL I
-v. 6 6 Et, 1500
(N rs I-4o)
OPSCHRIFT.

(I) Dit es den Kuerboeck
des dorps van Wuystwesele,
die begonnen was ende ghecopieert in den Jare doen men
screeff duysent ende vyfhondert, opten iersten dach van
Meye, in presentien van Gielys de Weert, meyere, ende
scepenen hier naegenoempt,
to weten : Jan Aerts, Jan
van Eecle, Cornelis Jan Nys,
Jan Peter Gorys, Henrick
van Tyghelt, Heyn Cornelis,
Jan Meeus Coppens, opt
voeght gedinge.
[I, io 1, roj

(II) De Kuerboek des Heeren des Dorps van Wuestwesele , dye begonnen was
ende gecopieert in den Jaere
doen men schreeff 1500 op den
iersten Maij ter presentien
van Gielis de Weerdt, Meyer.
Nu wederomme gecopieert
ende vernieut uiten ouden, by
tyden vanden Edelen Wel geboren Heere [ridder] H r Willem vander Ryt de Brochum,
Heere van Wuestwesele,
Westdorne etc. Drossaert van
Bergen op den Zoom.
Inden jaere doen men.
schreeff 1628 den vierentwintichsten dach van Mey.
Present : Guilliam Blyens,
Schouteth, Schepenen Jan
Lodewyx, Lambrecht Cornelissen , Willem van Wouw,
Huybrecht Janssen, Adriaen
Verheyden , Peter Anthonissen , Jacob van Ostaeyen.
Het woord ridder werd
tusschengevoegd door Blyens,
den schout.
[II, fo 1, ro]

Wuystwezele = de officieele schrijfwijze van den gerneentenaam, in
de XV e en XVI e eeuw.

- 631

1.

(I) Soe wye scapen haelt
buyten dorps ende inne brinct
sonder aensien van den be zienders , die zal verbueren te
weten.
xxvij s.
Elcken schellinck gerekent
eenen halven grooten Brabants.

(II) Soo wie schapen haelt
buyten dorps ende inbrengt
sonder besindere, dye sal verbeuren te wetene
xxvij st.
[ II , fo 1- , r°1

[I, fo 1, r°]
besienders, besindere = degene die beziet, keurmeester, keurder.
bezien = keuren van vee of waren (V. V.). (inspicere bij Kiliaen).

BRECHT.

De ingebrachte schapen moeten onderzocht
worden door de vier naaste geburen. (A. 3)
Elk jaar worden in ieder gehucht twee mannen
gekozen om de schapen te « besiene » (A. 7).
Alvorens schapen op de straat of op de vroente
te brengen moet men ze eerst laten bezien
door de naaste geburen, twee aan beide zijden.
(B. 63).

(I) Dit syn dieghene , die byder gemeynten geordineert
syn de schapen te besiene. (*)
Opt Goereynde ende Dorne :
(1500.)
Willem van Ostayen
ende Petrus vanden Broecke
Ende Thoen Jan Heyns.
(D.)
Peeter Thoens

Later :

Anthonis Mathys Coels
Neel Thom, Thyssen.
..... Pullekens.
Hattie Geerts Verheyden
Peer Jan Thoens
Mathys Jan Mertens x

(*) Bij latere aanstellingen werden de namen doorgehaald. Alleen die
hier met een kruisje X gemerkt zijn, bleven open staan.
Deze naamlijsten stonden verder in het oude keurboek, loch om wile
van bun samenhang met de bepaling rakende het « bes7en van schapen ),
(n r .1) plaatsen we ze hier.
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(161o.)

Anthonis Cornelis Coels
Franck Loduwycx X
Andries Dominicus X
Cornelis Bruers
Gabriel Adr. Huybes x

X

Op Brekelen ende Kerchooff :
Jan van Eecle
(I500.)
ende Petrus vanden Broeke
(D.)
Geert Neel Claeys
hater :

Jan van Ostaeyen
Cornelis Ghyssels
La in brecht Mattheeussen
Jan Aert Rombauts
Augustiin de Bij
iVlatthys Thoen Thys.

[I, fo 6, r°]

Te Ghinnoven , Velthoven ende ter Eycken :
Gabriel vanden Bleeken
(I500.)
Jan vanden Eycken
Ende Cornelis Willem Beckers
Goesen Claeys Goesens
Michiel Verstraeten
Anthonis Dyel Symons
(D.)
hater :

Jacop Huybrecht Coppens
Cornelis Goessens X
Peer Anthonis Dyel Symons
Adriaen van Hove X
Ian Cornelis Goes

Dorn •
(I500.)
Willem van Wou
Jan Luycx
ende Henrix de Bye
(D.)
Symon Luycx (vervangt W. van Wou)
(P. B.)

Claeys Dictus
Peeter Jan Thoens (vervangt vorige)
Goris van Brockhoven x (vervangt Symon Luycx)

Over de Heye :
Lambrecht Matheussen
(Ivo.)
Jacop de Clerck
Adriaen Nuyt Coppens

--633-ende Nout Jan Diwouts
(D.)

Jan Adriaen Lauwers
Herman Janssen
jacop Aert Rommens
Geert Braems
Antlionis.... Zymons
Jan.... Janssens
Jon V ermeulen
Later : Anthonis Peeter Geens
Jan Adr. Lauwers X
Jan Huybrecht.... X
[I, fo 6, v°]

2.

(I-II) Item, soe wie syn scapen ontgaen buyten (*)
andere seer scapen ende weder inne haelt, die sal verbeuren
xxvij S.
[I , fo r , ro ; IT , fo T, v°]

seer scapen = zieke schapen.
zeer = besmettelijke uitslag (W.).
ESSCHEN-KALMTHOUT, « Ongaeve zeere schaepen op de vroente of in
de heide ; (4 4) de zieke schapen wegvoeren. (45)
Uitzondering wordt gemaakt voor de onderzaten van den beer van Bergen (op Zoom)

« die moghen waeter ende weye haelen binnen
die twee schutstaechen met haere ongaeve zeere
schaepen, ende niet voordere, maer quaemen
die ongaeve seere schaepen buyten die schutstaecken, soo souden sy geschut wordden...» (46)
HU1BERGEN.

« Item die wetende seere, ongaeve ende uytgebreke
schaepen opt heeren willart staen en weyden... »

3.
(I-II) Item worden scapen zeer ende een ghebuerman
dat den heere eer condichde eer de principael selve dat
(*) Het woordje « met » is hier waarschijnlijk weggevallen en dan is de
tekst aldus to verstaan : « Wie zijn schapen laat buiten gaan met andere
zieke schapen..... ,)
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dede, by en dorste ghewaregen aen den heyleghen dat hyt
xxvij s.
niet en wiste, op
[I, f° I, v° , II, f° I, An

principael = hoofdpersoon in een zaak uit rechterlijk oogpunt beschouwd.

dorste ghewaregen aen den heyleghen = (slaat op de eedsformule) durfde
voor waarheid verklaren met de heiligen tot trzetuigen.
BRECHT. Naast het verbod van zieke schapen te bewared
is voorgeschreven, dat men « mach vuytsteken,
tot drie scapen toe, daer hem aen twvvelt. ),(A. 4. 5)

4.
Item soe wie leem graeft oft
doet graven opter straten oft
andere onredelijcke putten
ende die niet en vuylt binnen
xiiij daghen daernae, sal verbueren. ...... xxvij s.
D. voegde hieraan toe : Soe
wye dat den heere aenbrengt, dat
die putten gegraven syn, die sal
hebben if sch. ende dat sal geven
die de putten gemaect heeft.
Al het bovenstaande werd
doorgehaald en P. B. schreef er
boven : Item wort verboden, dat
nyemant hem en sal vervoorderen
eenich leem te graven oft putten

(II) Deze tekst is letterlijk
overgenomen in het Keurboek
van 1628, dock in andere volgorde : eerst staat de tekst van.
P. B., dan komt de oude grondtekst (1500) en eindelijk het bijvoegsel van D. Feitelijk is elk
alinea een nieuw artikel geworden.
Naast den ouden grondtekst
staat aangeteekend : Bij memorie

dat nyemant opde straet graven
en mach. (v. B.)
[II,

fo r, vo en 2 r°]

te maecken otter heeren straten
[I, fo I, vo]
BRECHT. « Item zoe tole leem ofte savel graeft opter fleeren

strate dye zalt moeten doen by drie oft vier van
den naesten gebueren... » (A. 55)
HOOGSTRATEN.

(K. 16).

SCHOTEN-MERKSEM.

q Wie des anders leem ontvuert... ,) (33)
Die teem graven willen, moeten graven op
vier voeten van den weg en de putten terug
vullen. (34)

- 635 ESSCHEN-K ALMTHOUT. Loden steken op de straten «oft putten te maecken

oft gyaeven . (54)
POLDER. Wat bij ons bepaald is voor de straten geldt
hier voor de dijken, « „, in den dyck groeve oft
steeckte » enz., alsook « naerder den dyck saeyde
(= zoden steken) dan 14 voeten, die moet tselve
cusbaerlyck weder repareren tot synen coste...» (20)

5.
(I-II) Item soewie dat hincktsperden opter straten laet
gaen onghehemelt, op
vj s.
D. voegde er tusschen : en alle peerden.
[I, f° I, v° ; II, f° 2, r0]

ongehemelt ongeleid, ongebonden, los.
hemelen komt voor in de beteekenis van afscheiden, omheinen enz. (V.V.),
hemelye = tam, mak.
Te verstaan : « Hengsten mag men niet op de straten laten gaan, tenzij
aan den toom.

Men moet de paarden spannen « met eenen
spanzeele » (K. 13) .

HOGSTRATEN.

ESSCHEN-KALMTHOUT, « beesten te hemelen... » (29)

6.
(I-II) Item alle herdechtige beesten voir haren herde,
op
[I, f° I, V° ;

vj s.
f° 2, V0]

herde = herder, doch herde beteekent ook kudde.
heydechtig moet dus beteekenen herde-achtig kudde-achtig, dieren
die men in kudden rondstouwt. (V. V.) Heyde = herder. (W.)
De Brechtsche tekst van 1495 geeft ons twee beteekenissen : « zal een
yegelyck zyn scape houden voir den he ydde... » (= herder.) en het volgende
artikel : « een yegelyck zyn scapen herdden werkwoord) in den arkere
ende hueden op zyns selfs... » (Oudheid en kunst, II, (1906) 77).
Onze bepaling is dan : « Alle dieren, die men in kudden rondstouwt,
moet men voor den herder doen gaan. »
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BRECHT.

HOOGSTRATEN.

In de straten moet eenieder zijn schapen houden
v6Or den herder. (A. 29-3o)
Wie met beesten over eens anders grond
« weegt » moet de dieren een muilkorf aanbinden
om schade te vermijden. (Cost. XLV)

ESSCHEN-KALMTHOUT. « die beesten te gaene ongehert te vrointeiz oft
ellewaerts ». (29)

7.
(I.) Item schot van scuttene
by daghe van binnen dorps,
vj s.
op

Later bijgevoegd (D.) Item
schot van schuttene bij nachte van
binnen dorps, op . . . . vi s.
De twee vorige bepalingen
werden doorgehaald en vervangen door : Item schutten schot van
schuttene by daghe inde ackeren
binnen dorps . . ..... vi s.
Item schot van schuttene bij
nachte inde ackeren binnen dorps
.......... xi]. s.

(II) Item schot van schuttene by daege inde ackeren,
beesten van binnen dorps,
is
vj st.
.

Item schot van schuttene bij
nachte inde ackeren, beesten
binnen dorps, is .. . xij st.
Dan volgt de aanvullende
tekst uit het oude keurboek, dock
- er werd naast geschreven : ex
usum, per memorie (R.) en onder
den tekst : wort niet weer geobserveert. (v. B.)
[II,

f° 2, v°]

Aanvullende tekst : Item es
geordineert apt voechtgedinge den
XVI en May anno Lxvi, met consent vanden gemeynten, dat schutten vuytten duyne sal wesen gelyck
schutten vander ackeren boven
gescreven ende gestaet metten vonnis ende sal men als boven de
scapen mogen, schutten gaende
opt sant sonder herder oft zij inde
duynen gingen.
[I, fo 2, 11
schutten = het schutten of opsluiten van vee, dat anderer eigendom
beschadigt ; opvangen en in een besloten ruimte brengen. (V. V.) Het woord
0 beschot » is nog in gebruik,
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Over het algemeen beteekent schot : belasting, omsiag en is dan verwant
met schatten (schatting).
De schutter is de beambte, die losloopend vee, dat andere eigendom
men beschadigt, opvangt en opsluit. (V. V.) (Hetzelfde bij Weiland.)
EKEREN.

(49)

HOOGSTRATEN. « Item dat sick de Vorsters oft Roeydragers zullen

mogen schutten overal daer zij bevinden zullen
beesten, peerden, koeten, schapen, enz. op ander
luyden erven ten principalen nyet toebehoirende
oft zonder consent elders bevonden zullen warden.
(K. 93)
SCHOTEN-MEKSEM.

« Van Schutten oft Schoeten» (20-26).
De eigenaars mogen zelf schutten, doch
moeten aangifte doen aan den schutter. (22)

ESSCHEN-KALMTHOUT. Zie n r 9.
POLDER . « Item de schutter oft vorster is schuldich alle

beesten te schuttene, die onbehoirlyck gaen ofte
wayden op synen loon ende salaris... » (26)
Zooals men bemerkt wordt pier het schutten
uitgeoefend door den vorster.
Schutten binnen den dijk in afgegraven
weiden. (27)
Schutten van verkens (29). Ontjagen van
beesten aan den schutter (30). « Dyckmeyer,

schutter ende elcken rekenaer mogen elch van
hen indifferentelyck schutten... » (3i)
Worden gerekend voor een beest : « een
soegh met viggen, een merrie met een veulen,
oye met lammeren,» (33)
Als iemand anders dan de schutter schut,
krijgt hij de helft van de vergoeding. (39-4o)
BERGEN OP ZOOM. Eenieder mag zelf schutten en panders « op
onrechten wech » op zijn eigen goed. (Keurb.
1 3 1 3, f° 7, r°).

8.
(I-II) Item dat deep aenden anderen heynen mach
met eenen thuyne Bonder syn schade ende wie daer teghen
xxvij s.
seyde oft dade, op
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Behoudelijk daer -een grachte leyt tusschen partyen erven ende
boomen, by alsoe verre als dye ghene dye grachte schkchten wile
die se toebehoort, dat hy schuldich sal syn wederomme daer dye
grachte gelegen heeft eenen thuyn oft andere ware, daer dye andere
gebuere wederomme vrede hebben mach, gelyck hy van te voren gedaen
heeft ende, oft hy dat niet en doet, zal dye heere dat doen maken te
twyschat, tot den gheenze cost dye de gracht schuldich is te maken
thuyn oft ware (D).
[I, fo 2, r o II, fo 3]
afsluiten, omtuinen. (Vgl. omheining.) Heining heg. (W.)
heynen
thuyne : « Heg, omheining, haag, heining, vooral tot afsluiting van
landerijen en niet zoozeer van doornstruiken gegroeid, maar met staken
en daarom heen met teen gevlochten scherpe voorwerpen gemaakt, waardoor het moeilijk werd er over te klimmen. Zoo begrijpt men ook dat men
den a tuyn » verbrandt en dat men hem kan stelen en in huis hebben, hetzij
dan dat er de teenen mede bedoeld warden en de staken. » (V. V.) Tuinen :
beteekent in de Betuwe teenen vlechten. (W.)
In sommige plaatsen o. a. te Esschen heet een haag rondom een hof
nog « tuin. »

ware

dergelijk. Dus : « een thuyn » of jets dergelijks.

BRECHT. « Item zoe zal deene aen den anderen moegen

heynen met tuynen om malcanderen vrede te doene
sonder deene des anders hole te graven. » (A. 24)
« Item dat een yegelyck sal mogen heynen in
malcanderen hoel (=-- gracht, sloot), met eenen
tuyn aen malcanderen hoel (B. 67).
EKEREN. « Item dat niemand en zal eens anders dam,

thuynen oft schorden, damhouten oft planken
wegvoeren oft draegen.» (33)
HO OGST RAT EN.

Hoofdstuk « Van Heyninge.» (Cost. CXVCXVII) « Zoo wie tuynen breket... » (K. 26)
Als men niet weet wie de « heyning » schuldig
is te maken moeten beide partijen elk de helft
bekostigen. (K. 6o)

POLDER. Grachten als scheiding tusschen eigendommen
moet men graven op gemeene kosten (48) en
zijn door beide partijen te onderhouden (49).
Niemand mag zulken waterloop stoppen of
verleggen (so).
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Maat der grachten : « een gemeyne gracht
moet wijt syn ende blijven, boven, seven voeten
ende onder, drye voeten ende en half , ende diep
vier voeten », ten ware dat beide partijen de
gracht « wyder ende enger, dieper ende ondieper*
hadde. (52). De dykmeiers mogen de grachten
visiteeren (53).
Wegvoeren of afhouwen van « haegen, tuynen,

heymsels oft andere plantagre » (86).
SCHOTEN-MERKSEM.

( I , 3, 5).

9.
(I) Item tscot van schuttene
by nachte van binnen dorps
op
vj s.
Ende des sal tscutten in de
bempde innegaen te halff
meeite ende weder vuytgaen
op al de r heyle gen avont .
Is geaccordeert by heeren Philips vander Meeren allet jaer door
alle bempden sullen vry staen -16 May 1563.

(II) Item sal het schutten
inde beemden ingaen te halff
Meerte ende weder uitgaen op
Alderheyligenavondt .
(Op zand : memoria)
Is geordineert, dat men alle
beemden sal mogen schutten.
[II, fo 3, vo]

Het vorige werd doorgehaald
en vervangen door : Is geordineert dat men allet jaer done in
alle bempden sal mogen schutten.
(J. B. II)
[I, f° 2, r°]
BRECHT.

(A. 6) .

SC HOT EN-MERKSEM. (20) .
ESSCHEN-KALMTHOUT. « Item van alien verdoolden en gevonden beesten

die waeter ende weye haelden opten Eygendom
voorsa., die is den jegelyck schuldich te brenghene
aen den meyere oft synen schutter, ende alsdan
beesten te bestedene met rechte, dat sy van honger
niet en bederven... » (39-42).
POLDER. 0 Item die schuttingen die gedaen wo'rden des

nachts oft des avonds nae oft smorgens V007 der
sonnen, daeraff is men schuldich dobbel gelt.» (32)
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10.
(I-II) Item dat die eene over den anderen niet weghen
en mach daer by gheen weghe en heeft met rechte, sonder
consent van den anderen op
iiij s.
J. B. schreef bij : iiij. s. vlaems telcker reyse.
[I, f° 2, r° ; II, fo 4, to]
De uitdrukking « over iemand weger » = wegenis hebben over andermans
eigendom, is nog in gebruik.
POLDER. Men is schuldig eenieder wegenis te geven
en den weg te openen « ten naesten velde ende
minster schaede » ten ware, dat degene die ,
wegenis geven moet, kon aantoonen, dat de
weg van ouds elders gelegen heeft, in welk
geval men den ouden weg moet behouden (57).
BERGEN OP ZOOM.

Gaan op « onrechte weghe » t. t. z. wegen waar
men geen recht op heeft. (Keurb. 1313, f o 72°).

11.
(I-II) Item soe wie dat eyckelen smit van myns Jonckxxvij s.
ren boomen op
Eerst werd jonckeren vervangen door mynder vrouwen (D.)
en later kwam myns heeren in de plaats (P. B.)
[I, f° 2, V° , II, f° U, r°]
smit = afsmijt.
ESSCHEN-KALMTHOUT .... « in de eycken boomee te slaene, te schuddene

nae die eeckelen.» (29)

12.
(I-II) Item dat alle diegene, die binnen Wezele woenachtich syn, sullen helpen weeren ende scutten tsant daer
men hem dat by den heere vuyter kercken gebieden sail,
vuyt elcken huyse een. Ende die daer aff ghebreckelyck syn
sal, salt betalen den werckman van dien daghe ende daer
xxvij s.
toe verbueren
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Bijgevoegd : en sullen gehouden weesen te comers opt werck
tot alsulcken ure als finder kercken aengenoernpt worden op gene
als boven (P. B).
Op den rand : Item alle slaghtorif met saeyen vande vroenten
gedeckt, sal de gemeynte moegen aenveerden sonder misdoen oft
toeseggen oft vroente waere (P. B.).
In II : Naast het eerste deel (grondtekst + P. B.) werd
geschreven : ex usum bif ouden tyt, ergo pro memoriam.
Het tweede gedeelte, de vroegere tekst op den rand, vormt
een nieuw artikel.
[I. 2, Nr° ;
f°

IT, f° A 1

Sculley . hit « schutten » beteekent hier tegenhouden, keeren, stuwen.
0 lets opsluiten, door middel van een schut, dat men daarom of voor schiet,
... eertijds bijzonder wegens het stuiten en ophouden van water gebruikelijk. » (W.) In deze beteekenis ook bij Kiliaen.
• ■■• ■• ■■ •• ■■■■

ESSCHEN-KALMTHOUT. „„ « ende 't sant te schutten... 0 (32)
BRECHT.

(A. 8-9).
13.

(I) Item wat sca pen oft besten
datter bevonden worden tusschen
de paler, die de Schouteth stellen
sal achter en voor tsant, sonder
herder, sal verbueren xx s. (later
verminderd op x). Daeraff dat
daenbrenger sal hebben x (later v)
s. ende den vorster voor tschutten
ende bewaeren dander thien (v)
stuyvers (P. B.)
Bijgevoegd : Ende salrnen
schutten de scapen, die bevonden
worden bynnen de zuytwaert staecken naerden Langereyt (later
doorschrapt) naer Holgoor. (13 . B . )
iI, fo 2, vo!

(H) Item wat sca pent oft beesten
datter bevonden worden tusschen
de Palen die de Schouteth stellen
sal achter ende voort sant, sonder
herder, sal verbueren. . . xx st.

Daeraff dat daenbrenger sal
hebben thien st. ende de vorster
voort schutten ende bewaeren dander thien st. Ende salmen schutten
de schapen, die bevonden warden
binnen de suytwaert comende vanden hoeck van Kivitsvenne nade
molen ende soo worts strekende
naden Holgoir
In margine «Memorie » (B).
Onder het artikel : e Ende
wort niet meer geobserveert » (v.
B.).
[II, fo 4, Ar°1
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14.
(I-II) Item de verckene te rigghene alst gheboden es
iiij s.
index' kercken, op
[I, f° 2, vo ; H, fo 4 , vo]

rigghen , = ringen, van een ring voorzien, vooral gezegd van sommige
dieren, in het bijzonder van varkens, hun een ring door den snuit doen om
het wroeten te beletten. (V. V.)
BRECHT.

De verkens moeten geringd zijn om de straten
niet om te wroeten. (A. 26)

HOOGSTRATEN.

(K. 14, r5).

SCHOTEN - MERKSEM.

,, Van Vercken on » (27-29).
Verkens kenneven en ringen als 't geboden
wordt, ter kerken uit (27).
Niemand mag zijn verkens op de Plaats of op
't Kerkhof laten gaan ongekennefd. (28)

Verkens thuis stouwen door den schutter (29).
ESSCHEN-KALMTHOUT. « V ercken te ringhene ,) (29).
HUIBERGEN. « Item dat alle verkenen moge gaen op de straete
ofte vvoente, wel geringt en gekennist, maer wat
verkenen dat bvden vorster gevonden worden,
ongeringt oft ongekennist machse calengieren
alsoo dickwils als hyt gebreckelyc vindt op eeven
grooten Brabants.»

BERGEN OP ZOOM. « Soe wat verkene niet geringet en es &omen der
poert verboert 12 d. ende buten der port 6 penninge
(Kenrb. 1313, fo 7, V)).

EKE REN.

(25-26).

15.
(I-II) Item es van myns Jonckeren wegen gheordineert,
oft syn dieners buyten dorps waren, dat arle Leenmannen,
die eedt hebben ghedaen , oft scepenen moeghen nemen
vrede van werden tusschen partien.
Jonckeren wend vervangen door Heeren (P. B.).
[I,

f° 2, II° , II, fu 5, ro]
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vrede van werden : vrede van waarde.
Vrede in vrede nemen en in vrede doen is een rechtsterm. In dit geval
bier beteekent zulks, zich beroepen op den plaatsvrede. Dat ieder leenman

of schepen, waar hij getuige is van twist, mag vrede door, beteekent, dat
hij mag optreden als vrederechter.

16.
(I-II) Item is geordineert als van sheeren wegen geboden wordt
om het Moerken ende tGoorken te maken, dat vuyt elcken huyse
een sal comen om te helpen maken. Die peerden houden met wagen
oft kerren, soe nootelyck sal wesen. Ende sullen gaen van Cornelis
Jan Huybes tot die Gooreinde toe aent Goorken. Ende die van Gin/wen ende Heerstrate mette Plaetse aen het Moerken o/de verbuerte
xx st.
van elck te verbueren
(J. II B.)
In Keurboek II werd van Brekelen tusschengevoegd.
.... Ende sullen gaen van Brekelen van Cornelis Jan Huybes,
enz .....
[I, t° 2, v o ; II, f o 5, r°j

17.
(I) Item dat niemant torff
steken en mach [noch saeyen
(D.)] noch heye mayen die onder de vierscharen van Wezele
niet en woent op de verbuerte
xxvii s.
van
Ende soe wye dat aenbringen sail, sal hebben den torff
die daer gesteken es oft de
heye die daer gemaeyt es ende
de mayere de boeten als voire.
2

De boete werd veranderd in
gulden (P. B.).
[I, f o 3, 1.01

Item dat neymant torff steken en mach noch saeyen,
noch hey meynen , noch plucken
(R.) die onder de vierschaer
van Wesele nyet en woont op
de verbuerte van xxvii gulden.
Ende soo wie daenbrengen
sal, sal hebben den torff die
daer gesteken es oft de heye,
die daer gemaeyt oft gepluckt
(R) is en de Meyere de boete
als voor.
Is geordonneert opt voichtgedinge 1652 den I6 n April, desen
articule geobserveerd te worden.
(v. B.)

Saeyen. Sade is de Friesche von van sode, (node) doch die ook buiten
de Friescbe streken in gebruik is geweest. (V.)

— 6 44 --In de keuren van Esschen-Kalmthout vinden we ook : 4( russchen saeyen
steecken» (54) in de beteekenis « zoden steken ».
De huidige term te Wuustwezel is « rossen » (russchen) voor graszoden
-en « vlaggen» voor heizoden (plaggen, schadden). Vergelijk Nederduitsch
« flagge».
Vgl. Keurboek Kasterlee : « Soo wie op de gemeynte oft crerde rztssen of
saeten staecke...» (Bijdr. XVIII (1927), 414 ) en Aartbrief Terloo « maeven
oft vlaggen» (id. 443.)

EKEREN.

( [9). — Turf en heide op de vroente gehaakI
verkoopen aan « uitgezetenen » (Cfr. 20 en 22.)
(53). Degenen, die men vindt op de vroente
bezig met turf te steken of heide te maaien,
zal men opleiden en losgeld eischen alsmede
een boete van tien stuivers.

ESSCHEN-KALMTHOUT. Ms de meier of een zijner mannen in de heide
of op de vroente gaat en daar vindt « heemers,

torfsteeckers... » (44) •
I« Heemeys » beteekent volgens Verhoeven
heimaaiers. (Oudh. en Kurst, 1910, 58)].
Hei en turf weg voeren (45).
Ingezetenen « torff steecken, tortf slaen o

russchen saeyen steechen oft dergelytken opter
y r/g otten oft opter strieten...» (54)

18.
(I) Item is geordineert, dat alle de gene die tot Wouwe nyet
en hebben geweest pionieren, dat die elck sal geven tot dorps behoeff ,
dat den borgemeester sal collecteren, elck xxx st. voir die twee daghen,
des heeren actie daerall gereserveert (J. II B.)
(Werd doorgehaald).
[I, fo 3, r°]

pionieren = schansen graven, versterkingen opwerpen.
des heeren ache ---- het aandeel van den heer.
tot W 014W5 = Het Kasteel van Wonw, een versterkt slot in de naaste
buurt van Bergen op Zoom, werd ingenomen door den Franschen Maarschalk
de Biron in 1583. Van toen of was het een voortdurend heen en weer trekken
van krijgslieden, die alles opeischten, verwoestingen aanrichtten en de
inwoners dwongen aan de versterkingen te werken. In 1586 had men « van,
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zi eghen sync 7 lajestevt9 lege? »

verschansingen gemaakt in de buurt van

Kalmthout, waarsehijnlijk nabij Wouw, om te dienen bij het beleg -van.
Bergen op Zoom. (Schepenhrief v. Esschen-Kalmthout dd. 4 Sept. 1593 --uitgegeven door P. J. Verhoeven in « Bijdragen » VI ( 1 907), biz. 225-27).
Deze tekst werd in ons Keurboek ingelascht door J an Beyers van
Voxdael, den tweeden van dien naam, sekretaris van ± 1590-1610 We
molten gerust aannemen,dat het versterkingswerk thuis hoort bij de kriigsverriehtingen road Bergen op Zoom op het einde der 16 e eeuw.

19.
(I) Item daer men straten
maect in elcken heertganck
alst vuyter kerken wordt gebooden ende wie niet en
compt, dat hy verbueren
xxvij s.
sail
Ende de heere sal besteden
te makene voir die ghene die
thuys blyven te twyschat , het
zy van hantwerkers, van
waghene ende van peerden
op haren cost die thuysblyven.
Ende is geconsenteert by de gemeynte soe wye nyet en compareert op alsulcken wegen als ...
(oningevuld) (P. B.).

Item is noch geordineert ende
geconsenteert opt voeghtgedinge
anno XL dat men Peelers Dyck
sal inaken als die heere dat ter
kercken vuyt sal doers gebieden te
maken opte verbuerde als boven
ende daer zyn schuldich te comes
die ghene die te Doren woenachtich zijn, te weten alsoe verre als
die gebueren er moeten gebeden
worden de dooden te begraven.(D).
Naast al het voorgaande werd
in den rand geschreven : In

plaetse van dese iii /ioincten is

(II) Item daer men straten
maeckt in [elcken heertganck
asst uitter Kercken wort geboden ende wie nyet en compt,
dat hy verbueren sal. xxvij St.]
Ende de heere sal besteden
te makene voor de gene, die
thuys blyven te twyschatte,
het sy van hantwerkers, van
wagens ende van peerden, op
haren cost die thuys blijven.
Ende is geconsenteert by de
gemeente, soo wie nyet en
compareert op alsulcke we gen.
Item is noch geordineert
ende geconsenteert opt voichtgedinge a° XL.
In plaetse van dese drye
puncten is geordineert, dat
elck dye straten sal maken
elck tegen syn erve, volgende
de placcaten vanden hove gesonden ende opde penen daernaer staende actum den xxiiij
Meye 1610.
Op den rand : Dit artikel
corn/it te cesseren midis de placka-
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geordineert dat elck die straten
sal maker elck tegen syn erve,
volgende die placcaten vanden
hove gesonden, ende opde penen
daerinne staende. Actum xxiiiien
Meye 16i o .

ten vanden coninck. (P. v. B.).
[II, fo 5, v°]
Nota : Het stuk tusschen [ ]
komt niet voor op de kopie van
het Staatsarchief te Antwerpen.

Deze laatste bepaling werd
op hare beurt geschrapt met de
aanwijzing : goet anno 1616 zoodat de oude voorschriften wederom van kracht werden.
[I, fo 3, ro;

heertganck = wijk, gehucht, dorpsgedeelte. SCHUTJES in zijn « Geschiedenis
van het bisdoin 's Hertogenbosch » (V, blz. 303) oordeelt aldus : « Hertgang
beteekent wellicht haardgang, vermits men in de Meierij « nog steeds hert
in plaats van haard uitspreekt. Het oude woord hart of h art beteekent bosch,
zoodat de uitgestrekte gemeente in de vroegste tijden naar verschillende
bosschen kan ingedeeld zijn. »
VERD AM leidt of van « herde » en komt tot « Het deel van een dorpsgemeente, waarop het vee gezamentlijk weidt. » Doch in het volgende woord
« hertgelt » gebruikt hij de beteekenis « haard ».
Bij VERCOULLIE is een overgang « haard — hert » mogelijk.
Te Zundert (N. Br.) bestaat een gehucht, dat vroeger den naam « hertganck » droeg en thans als « haardgang » op de Nederl. Topografische stafkaarten voorkomt.
We meenen, dat de verklaring hert = herde = kudde best aannemelijk
is. De oudste beteekenis zou dan geweest zijn het gezamenlijk hoeden
van het kuddevee van een dorpsgedeelte, later zou dan de beteekenis overgegaan zijn op het grondgebied, t. t. z. op het dorpsgedeelte zelf.
tzvyschat = het tweevoudige, het dubbele der geldsom.
dyck = hier bedoeld als hoog liggende straat, die opgehoogd werd om
de overstrooming der baan te beletten.

BRECHT.

Degenen die gespan hebben moeten elk jaar
in de straten voeren « drte voeyev savels » (A. 8).
De « cossaten » (daglooners, handwerkers) moeten
helpen graven (A. 9).
Die wagen en peerden houden moeten komen
met een kar zavel en de « hantwerkers ott cossaten » elk met een. mutsaard. (B. 54).
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EKEREN. (50) Eenieder moet in zijn wijk de heerbanen,
binnen- en kerkwegen, watergangen en -scheidingen, dijken en halfdammen onderhouden

« soodat der priester met den heylzgev sacramolter en andere luyden drooge te kerhe gaen
ntogen.»
(51) Bij kerkgebod bepaalden dal; : « eenyegelyk
tegens 't zyn wegen, waterloopen enz. te maken
of te herstellen.
HOOGSTRATEN. (Cost. XLIII) « Item den gemeyenen heerzvech ,

molenwech, brugwech ende sywech, dte doet die
heer in de kercke gebteden met ecnen sondaechs
geb,.,de.... die wagev hebben met zcagen mole
the cassettes hebben met hantwerckene...»
Als geboden wordt de wegen te maken, moeten
de « cossaten » en de wagens present zijn. (K. 144)
ESSCHEN-KALMTHOUT. « Item i,,an alien straeten te maecken... » (32)
Bepalingen rakende het maken der dijken : de
plaats waar men de aarde halen moet, betalen
van «
f t dyckagie, » enz. (21-23)

POLDER.

20.

(I-II) Item dat alleman, die onder de vierscharen van
Wezele gheseten syn , mach graven ende mayen op de
vroente voir hem selven ende niet voerdere op eender kooer
xxvij S.
van
[I, fo 3,

; II, fo 6, ro1

21.
(I-II) Item soe wie dat houdende es banheyminghe oft
boschheyminghe daer op dat ligghen meengaten daer die
luyden doer vuyt moeten varen , daer sail dieghene, die de
banheyminghe toe behoirt, houden voir dat meengat een
cusbaer veeken oft hoort met drie ringhen oft wissen, dat
men op ende toe doen mach. Ende waer de heere de contrarie bevint, dat mach by begaen ende besteden vander heere licheyt wegen te twyscat ende wie daer dore gaet oft vaert
binnen vreetyde endie die veekene niet weder toe en set op
iii S.
[I, fo 3, vo ;

fo 6, 1.0]

banheyminghe, boschheyminghe
Afsluiting, afscheiding, afheining van
een erf, door een muur, schutting, heining, enz. ook door een greppel of sloot.

- 648 Het woord heining heeft de bepaalde beteekenis van haag, heg, aangenomen.
(V. V.).

Ban is bij V. V. (6 e beteekenis) rechtsgebied en ook landstreek. Mogelijk
is het hier ook in de beteekenis van grondgebied gebruikt.
meengat = Rijweg over het land van een ander. (V. V.) In de Kempen
is het woord « nzennegat» nog in gebruik, echter niet meer te Wuustwezel.
cusbaer = in goeden staat ; dat voldoet aan een bepaalde verordening
(V. V.)

veeken = hek, sluitboom (draaiboom?) aan de akkers, weiden, enz.
vreetijde = tijd, gedurende denwelke men niet op het land mag. Zulks
wordt aangeduid door een « vreewisch » een stok waaraan een busseltje
stroo bevestigd is.
Als de graanoogst van de akkers verwijderd was, hadden de schaapherders het recht hun kudde op de stoppels te laten grazers. Hij, die dit niet
wilde toestaan, stak eenvoudig nabij den ingang op den akker een stok,
die boven gespleten was en een bosehje stroo omkneld hield ofwel een groenen
tak. Oudtijds gaf men deze teekens den zinrijken naam van « vredewisch»,
daar zij dienden om geschillen te voorkomen. Het wegnemen ervan werd
in sommige keuren met geldboete gestraft. Geen enkel schaapherder zou
het dan gewaagd hebben zijn kudde op dien akker te zenden. Het gebruik
van « stoppelweide » en « stoppelgang» herinnert nog aan den tijd van het
gemeenschappelijk grondbezit. (J. W. A. GOMMF,RS, in « S te Geertruydts-

bronne » Bergen op Zoom, VII, 1930, 1)1z. 157).
--HOOGSTRAT EN. (Cost. XLIII1). - De eigenaa Ivan den eigendom, waarover een ander « weegt » moet de
stijlen zetten en de gebruiker van den weg
moet « tgat stoppen, cusbaerlyck datter den

anderen geen schade bij en hebbe...»
SCHOTEN-MERKSEM. , ...dt..4 een yegelyck syn heyminge maecken sal

cusbaerlyck, soo wel buyten den ommeganck als
daerbinnen, dat daer geen gekennefde verckenen,
gespannen peerden, Hoch gecoppelde beesten
over en gaen... » (1) (zie nr 6)
POLDER. Als eigenaars samen eigendom hebben in een
stuk, dan moet degene die v6Or ligt den andere,
die achter hem ligt, met zijn vruchten laten
wegen over 't zijn. Degene, die achter ligt
moet zijn weg nemen, « ten naesten velde ende
minster schaeden», Wanneer het hooi of de
vruchten weggevoerd zijn, mogen geen beesten
gestouwd worden in 't gemeen stuk zoolang
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de medeeigenaar zijn vruchten nog niet weggehaald heeft. (95)
[Te vergelijken met de teksten van nr 3o].

22.
(I) Item alle die ghene, die heytoorff slaen op de vronte,
die moeten den toorff die sy geslaghen hebben afdoen van
der heyden altoes voer den heylegen Paesdach ierstwerven
volgende nae den selven somere, dat zy den toorff hebben
xxvij s.
geslagen, ende dat op
Ende den twit verbeurt tot sheerer behoell (P. B.) oft tot behoeff
van andere genteyntenaeren die denselven aenveerden. (R.)
[I, f° 3, v0]

(II) Heel 't voorgaande (grondtekst

aanvullingen).

[II, f° 6, r°]

vronte = vroente = gemeene dorpsweide en -heide ; gemeenschappelijke
gronden. Waarschijnlijk vroonlanden t. t. z. landen die den vrone = heer
toebehoorden, dus cijnsplichtige gronden in gemeen gebruik.
(D r J. FLOREN, die in Oudh. en Kunst, (XVI, 1925, blz. 38) ook de
vraag stelde : « W at is een Vroente of Vrurde? » komt ongeveer tot vorigeverklaring, naast nog andere beteekenissen).
Te Wuustwezel hadden de ingezetenen van hun heeren in 1 4 40 een
«vroentebnef » gekregen. We hebben die oorkonde gepubliceerd in «Wesalia »
(I, 1926, blz. 24). In 1530 ontstond er twist tusschen Maximiliana van der
Noot en de inwoners aangaande het gebruik van den moer op de vroente
gedolven. Hier kwam de « vroentebrief » van 1 44 0 de zaak uitwijzen in het
voordeel der « grondtvrouwe ». (« -Wesalia », IV, 1929, blz. 24).
In den « vroertebrief » (1440) spreekt men van « die aert ende wruente»
en zulks brengt ons tot den « Aartbrief van Terloo » en de studie door D r J.
VAN CORP daarover gepubliceerd in de «Bzidrag , n» (X VIII, (1927), 436-448).
Uit zijn besluit halen we overeenkomstige punten voor onze vroente

« i 0 De aart was een uitgebreid perceel grond, bestaande uit heide en
veengronden ;
2° De gemeentenaren hadden het recht er binnen zekere voorschriften,
,
hun beesten (vooral schapen) op te hoeden ; er torven of schadden te steken...
30 Het gebruik van den aart was streng persoonlijk. Men mocht er
andermans vee niet opbrengen ; den tort op de heide mocht men niet verkoopen aan anderen, enz.
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SCHOTEN-MERKSEM. « brae

op der gemeynten yernant synen tort!

of tvuert...
HUIBERGEN.

D

(35)

Niemand mag op de vroente turf steken of
hei maaien.

23.
(I) Item die straten te gadere setten oft legghen ende
wech voeren op
xxvij s.
Aldus gewijzigd : Dat nyemant des heeren straten te gadere
setten of wech voeren en sal. (P. B.).
[I, fo 3, vo]
(II) Alleen de nieuwe tekst (van P. B.) werd opgenomen.
[II, fo 6, v°]
HOOGSTRATEN. In de gemeene straten dragen : « mesch, vellen

oft andere onsuyvere dingen », «mooswater of
messiewater » (K. 17).
Alle Zaterdagen van Bamis tot Paschen
moet elk voor zijn huis den steenweg opvegen
«van der middelt ten houdt toe » (K. 96).
BERGEN-OP-ZOOM. Stedelijke bepalingen « van straten schoen te
maken ». Alle veertien dagen de straat reinigen
« toter halver straten voir sign huus ». — Vuilnis,
mest, kruid op eens anders weg, enz. Nest
moet drie dagen nadat het « uut gedaen is h
van de straat verwijderd zijn. Kramen mogen
's nachts niet op de markt blijven staan.
(fo 7, v° Keurb. 1313).

24.
(I) Item alsoe verre als gemeyn wegen ligghen in die
ackeren, 'die sal een iegelyck maken tegen syn selfs
erve ende die wegen mach de heere begaen ende besteden
gelyck banheyminghen, als sy vuyter kercken geboden
wordden te makene.
Dies sal men de gemeyn ackerweghen, die gemeyn liggen en
Baer geheel de gemeynte over weeght, die salmen maken bij de gebueren alsoe men andere gemeyn weghen maect ende wie contrarie dede

— 651 —
sal verbueren, alsoe men de herstraten begaet ende de gene daertoe
xxvij s. (P. B.)
staende van
Is geordineert opt voichtgedinghe den laetsten Aprilis a o 76
dat die vanden Kerckhoeffve sullen den wech naden Cruyswech
maken totten Doren boom toe ende den Lyckwech by Meeus van
Broeckhoven totter Quaeckelen toe ende die vanden Cruyswech voirts,
ende die van Geinhoven voirts tot Ackerveken toe ende soe verge
a is men de gebue7en ter lyck bidt op gene als boven.
J. II B. schreef ernaast : Nyet, nuts dat elck tegens tsyne moet
maken, wat echter later werd doorgehaald.
[I, f° 4, r°]

(II) De drie alinea's werden opgenomen — alleen naast
bet derde werd aangemerkt memorie (B.)
[II, fo 6, vo]

begaen en besteden ------ de beer doet zijn omgang om de wegen na te zien,
d. i. begaan. De wegen, die niet in goeden staat zijn doet hij maken, hij
besteedt ze.
... ter liyck bidt... = Bij het afsterven wordt heel het gebuurt aangezegd. Door die aanzegging worden de geburen uitgenoodigd op de gebeden
(rozenkrans) die in het sterfhuis worden gebeden zoolang de doode « boven
aarde ligt » alsmede op de begrafenis en de uitvaart. Dat aanzeggen of nitnoodigen heet men 0 te lyck bidden p.
HOOGSTRATEN.

« Elck man zal zyn anthooft (= dam, waterkeering, ophooging) ruynzen ende graven vozr
zyn beemde ende zyn landt, ende besundert aen
de herstraet als tselve geboden wordt. » (Is:. iv).

25.
(I-II) Item soe wie dat gaet oft vaert door een ackeriij s.
veken ende dat open laet staen op
[1, fo 4, r o ;

II, fo 7 , rt)]

(Men vergelijke met n" 79).
ackerveken = Hek, sluithoom aan de akkers (V. V.). Vgl. x draaiboom ».
BRECHT.

(A io ; B 31, 56).

HOOGSTRATEN.

(Cost. XCIIII) « Item nyemant en mach zijn
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veken open laten oft doen gaen op ander luyden
erlive, ten waer voir een sheere strate... »
SCHOTEN-MERKSEIVI.

De vekens moeten Winter en Zomer aan den
akker blijven hangers (6). Niemand zal de akkervekens open laten staan (7).

26.
(II) Item soo wyens beesten e-g
(I) Item soe wiens beesten
wordden gescut vuyt andere schut werden vuyt andere lieden
lieden goede, soe wes schade goede, soo wes schade daerinne
daer inne geschiet es , die geschiet is, dye schade salmen
schade sail men schatten by schatten bit de twee naeste gebuede twee naeste gebueren ende ren ende oft de gebueren dat niet
oft de gebueren dat niet doen doen en willen sullen verbueren
xiiii st.
en willen sullen verbueren . .........
........... xiiij S.
Behoudelyck dye de schade geDe naaste geburen werden
nader bepaald : te weten die

naeste gebuerer vanden ghenen,
die de schade gedaen is ende
naeste gebueren vanden ghenen
die de schade gedaen heeft. (D.)
Deze bepaling werd echter doorgehaald en aldus gewijzigd :

die naest den goede woenen, behoudelijck dye de schade gedaen
is, die sal schuldigh sijn die gebueren te vergaderen om die schade te schatten. Ende dat die heere
die beesten besteden sal tot dat die
schade betaelt is oft die ghene te
vreden gestelt is, die de schade
gehad heeit. (D.)
Ende tselve moeten geschat
wordden bynnen xii uren. Ten
waere de beesten geschut werden
inden avont sal tselve geschat worden tsanderendaechs voerder noenen. (P. B.)
[I, fo 4 , r°]

daen is sal schuldich syn die gebueren te vergaderen om dye schade te schatten. Ende dat de Heer
die beesten besteden sal tot dat die
schade betaelt is oft diegene tevreden gestelt is, die de schade gehat
heeit. Ende tselve moet geschat
worden binnen tweiff uren, ten
ware die beesten geschut werden inden avont, sal tselve geschat
worden tsanderendaags voor den
noene.
[II, fo 7, ro]
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BRECHT. Beesten in eens anders eigendom wordt maar
beboet « alsoe vow de heyninge cusbaer is ende

was it oft in dagen te NA/en » (A. 42). En niemand mag zijn beesten nit den « schutbocht »
halen vooraleer de berokkende schade geschat
is. (A, 43)
EKEREN. (18) « Item zoo wie d'een den anderen akke y

-schaedotin'krfgaszlchudijn
zulke schaede op te rigten tee taxatie van goede
mannen, zoo verve de beesten doer omme geschut
ziyn ende zullen partz i en dat bevde by goede
mannen beleyden binnen vier en ta,intig ueyen
naey de beesten zullen geschud oft verborgt zijn
en wes de mannen taxe yen, deter zullen partiyen
mede tevreden zijn. »
SCHOTEN-MERKSEM. (1o) Uit den schutbocht halen na betaling der
schade of borgstelling — betaling binnen
1 4 dagen (25, 26).
ESSCHEN-KALMTHOUT. « Van den beesten inden lieden goet te gaene ».
POLDER,

Verkoopen van geschutte beesten (34)Schade door beesten « in yemants anders weyde,

geysch ofte vruchten » moet betaald worden
door den eigenaar «ten waere dot de pro pietarts van de beesten die dorffde minde yen met
eedt. » (35)
Wanneer iemand weet dat zijn beesten
iemands weide of vruchten doorgebroken of
overgesprongen zijn en ze niet terstond terughaalt betaalt hij dubbele schade. (37) En in
dat geval moet hij « syne beesten daernae alsoo

spannen ende versien, dat se van dyen jam nyet
;veer da,eyin en connen byeken oft springen ». (38)
Schade moet geschat door « ten minste drye
goede eerlycke mannen van goeden naeme ende
/acme, nyet partiael noch suspect synde... » (44)
Als het goed waarop de schade geschied is

« open ende ongeheynt » is of het land niet
cusbaerlyck is begyaefft oft en beheympt », is
geen schadeloosstelling te betalen. (45)
Schadeloosstelling moet men eischen v6Or
Kerstmis. (71)
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27.
(I-II) Item dat men gheen schapen van buyten halen
noch aennemen en sail om te houdene op de vroente om de
xxvij s.
koetelen, ende dat op
[I, fo 4, r° ; II, fo 7, v°]

koetelen = meervoud van « kotel » ( = keutel), drek van sommige dieren.
Weiland noteert : « Waarschijnlijk komt het woord van het hoogd. « Koth »
en den uitgang « el ».
Het artikel zou aldus te verstaan zijn : Men zal geen schapen van buiten
't dorp op de vroente halen of aannemen om den mest door deze dieren
achtergelaten.

EKEREN.

(2I) « ttytgezetenen des dorps van Eeckeren de
genteyne vroente gebruyken met schaepen ofte
een der beesten ».
(53) De vorsters moeten samen rondgaan

« in de heyden en op andere paelen rondomme
Eeckeren » om de beesten, schapen, koeien,
peerden, ossen, enz., toebehoorende aan « buytengezetenen » te vangen en te schutten.
SCHOTEN-MERKSEM.

« Item soo wee eenige beesten aanneempt te weyden
van . buytendorps op de vrunte... » (14).

HITIBERGEN. Degenen, die « der heeren Willart en vroente »
gebruiken met schapen of verkens, moeten in
vergelding een dag per jaar komen werken
voor den heer, ofwel « temandt in hoer stele

stellen ».

28.
(I) (D.) Item soe waer eenige beemde liggen, die aft gesloot
ende geteekent zijn, ende daer yemant anders op sthout oft op hoet,
dan die ghenen diese toebehooren [ten waere dat gemeyn bemden
waren ingesloot] die persoenen sullen die beemde gebruycken ende
niemant anders. Ende soe wye contrarye dede, die sal verbueren
xx st.
(Het gedeelte tusschen haakjes werd later uitgeschrapt.)
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Deen /Wit totten aen bren ger ende dander helft totten officier
voer den bruecke (P. B.)
[I, fo 4 , r°]
(Hiervan werd niets overgenomen in II)
af gesloot

afgeteekend bij middel van een sloot ; vgl. afgepaald.

SCHOTEN-MERKSEM. Beesten in eens anders beemden, weiden
aarden (11), noch hoeden op andermans spurrie
(12) noch op landen waar vredewisschen op
steken (13).
Als iemand beesten vond op zijn eigendom
en ze wegdreef in 't koren of de vruchten van
dengene wien ze toehooren... (15). Beesten
in korenstoppelen, enz. (18, 19).
ESSCHEN-KALMTHOUT. « Soo wie dice y eens andernians erne vaert oft
stout ende egheen recht daertoe en heeft... )) (55).

29.
(I) Item soe wie dat eerde
schiet vuyte grachten aen de
straten gheleghen [dat hy die
niet voeren en mach tenzy dat
hy brinct een voeder eerden
oft zavels weder in de steede
.. xxvij s.
op] ..
De tekst tusschen haakjes
werd doorgehaald en in de plaats
kwam : sal deselve moeten inde

(II) Item soo wie dat eerde
schiet nit grachten aende
straten gelegen , sal deselve
moeten inde strate scheeden.
sonder die wech te voeren.
Ende diese neyt scheeden
willen sullen deselve opden
cant moeten laten liggen te
hoop op de pene van . xxvij st.

[II, fo 7, v°]

straten scheeden sonder die wech
te vueren (J. B.) ende diese nyet
scheeden en willen, sullen deselve
opden cant moeten laten liggen
te hoope. (P. B.)
[I, f o

4,

vo]

werpen, aarde uitsmijten ; wegwerpen.
schieten
« een veld onderschieten » wordt nog gebruikt en beduidt greppels
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maken doorheen het veld terwijl men de uitgedolven aarde over
de panden « schiet ), of smijt.
scheeden = scheiden, uitspreiden over de straat.
BRECHT.

A, 23 ; B, 66.

30.
(I) Item men sal die banheyninghen en boschheyninghen begaen altoos in de weeke nae sinte Gheertruydendagh
ierstweerff ende anderwerff binnen merte.
Sinte Geertruidendag werd vervangen door Sint Ambrosiusdach (D.) en er werd bijgevoegd : ende anderwerff ende derdewerff
binnen Aprillis (D.) oft by bequamen tyde. (P. B.).
(II)
Al het voorgaande.
[I, f o 4, v o ; II, f o 7, v°, 8 r°]
Geertruidendag = 17 Maart.
S t Ambrosiusdag = 7 December.
S te

BRECHT.

De heer zal eens omgaan op zijn boet en de
volgende maal « op twistschat e... (A, 56).

SCHOTEN-MERKSEM. Als de schutter ergens gaten vindt, zal hij de
eigenaars verwittigen, die drie werkdagen tijd '
krijgen om de heining te doen herstellen. (z)
De schade daardoor berokkend moet door
den schuldigen eigenaar betaald worden. (3)
Wegdragen van heiningen. (5)
ESSCHEN-KALMTH() CIT. Zie n r 32. (Volledige tekst van art. 32 uit het
Keurboek dezer plaatsen.)
[Men vergelijke met Tl r 21

31.
(I) Item dat een iegelycke de clocke slaen oft trecken
mach alst noet ware, geconsenteert van den heere.
Op voechtgedinge anno Lxxi es geordineert byden gemeynten,
dat [soe wye begheert] datmen over den Auden ende vuytvaerden
de groote elbeke maer en sal stcrmen over den syde ende see wye
de groote clocke begeert over hem geluydt te women zal der kereken
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daetaft betaelen x st., dies moetense de Kerckmeesters doen Dryden
sonder hueren coste.
(Later geschrapt).
[I, f o 4 , vo]

(II) Al het vorige werd overgenomen. Voor over den syde
staat hier over deen syde.
[II, fo 8, r0]

over deen siyde = waarschijnlijk het luiden met de klok tangs een zijde,
t. t. z. zonder weerslag.
In Wuustwezel heeft men thans nog twee manieren om de klok te luiden.
In gewone omstandigheden (begrafenis, feesten, enz.) luidt men over twee
zijden, (de klepel raakt dus de klok langs beide zijden en brengt twee verschillende klanken voort = slag en weerslag).
Bij brand luidt men de stormklok, d. i. dezelfde klok, maar men laat
met zeer korte tusschenpoozen een Kamer neervallen op een zijde der klok.
Hetzelfde voor de kleine klok. Men kan er mee luiden, b y . bij begrafenis
van een kind, samen met de groote klok als men een doode « uitluidt », om
het Angelus te luiden. Doch men klept er mee op een zijde als men de geloovigen ter kerke roept.
Bij het uitluiden van een doode maakt men onderscheid voor mannen
en voor vrouwen. Men luidt met groote en kleine klok, voor de mannen
begint men met de groote klok (manlie-klok) en voor de vrouwen met de
kleine (vrouwlie-klok).
BRECHT.

HOOGSTRATEN

« Item sal een yegelyck comen ter clocken als by
hoort stormen oft daer men in de gebuerte opte
beckens slaet van noode » (A, 15).
« Zoo wanneer men die clocke luydt om mots
wille, die daer nyet toe en loo fit met zynen wape32).
nen...
D (K.,

(Men mag ze niet luiden zonder nood.)
Klokluiden in geval van brand (K, 35).

32
(I) Item dat een iegelycke
syn beeken ende waterlayen
mach maeken binnen meye
sonder iemant te beschaden
ende daernae mach se de
heere ierstwerff begaen op
syn boete, ende ander werff

(II) Item dat een ygelyck
syn beeken ende waterloopen
mach maken binnen halff
Meye, sonder ymant te beschadigen ende daer naer
mach se de heer eerstwerff
begaen op syn boete ende
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besteden die niet [binnen
Meye (D.)] gemaect en zyn te
twyschat.

anderwerff besteden dye nyet
binnen Meye gemaeckt en
syn te twyschat.

Behoudelijk dat men die beken
noch waterlaeyen binnen Meye
niet en sal begaen anderwerve
dan buyten Meye tsegen den heere
van Loenhout. (D.)

(Daarna komt de tekst van D.)
[II, f° 8,r°]

Dit laatste werd doorgeschrapt
fo 4, v°]
BRECHT.

Beken begaan binnen Mei en de « zvaterlayen

omtrent Bamisse » (A, I, 2).
Beken ruimen en begaan binnen Mei (B, 57)
en de waterloopen binnen September (B, 58).

« Item dat men geenderhande wateringen
liggende op heerstraten oft op verchysde velden
dye over XL jaren open gelegen hebben, begraven
en sal moegen, noch nyemant wye hy zij inde
selve wateringen hoot of vlas rooter en zal » (A, 49).
EKEREN.

(24) Niemand mag waterloopen, beken of
watergangen stoppen.

HOOGSTRATEN. (Cost. XXXVI-XLII) « Die schouwaterlaten

daer hey, wey, daer lant, doer euselen ende doer
heynigen begaet men tot halffmeert, die Schouteth
met den Scepene mitsgaden den secretaris. »
Verder manier van vonnissen, doen maken van
den waterloop na Zondagsch kerkgebod,
afpanden der onwilligen, enz.
Rout leggen in grachten (K, 2 7) .

ESSCHEN-KALMTHOuT. « ende die beeckenen, heiningen, grachten, bekens,
waterslooten, dat moet den meyer all begaen,
ende dat met rechte all doen maecken alsoo verre
alst niet banweerdich gemaeckt en is, maer is
den meyer daer inne gehouden te doen doene
een sondaechs kerckgebot dat hy omgaen sal,
om niemant te verachteren oft in schade te comene
ende altyt nae t' gebot te hebbene drye werckdaegen, ende als die meyer dan met schepenen
omgaet ende en vyndet iet niet wel gemaeckt,
soo besteet die meyer dat met rechte cusbaerlyck
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ende banxeerdtch to rnaeckene, ende dam C011103
die persoonen to schaden die dat werck aengaet,
ende desgelykcx van acker ende veltschaden ende
vanden vonderen elide bruggken ende m, < r
diergelycken » (32).
... den deck, waeterlaeten ende andere bruggen,
sluysen ende dyer gelycke nootsaechelyckheden...
goets tilts to vers?en ende doen verslene.. » (ia).

POLDERS

Verdeeling der kosten van slui-ien maken
(25)

33.

(I-II) Item tschot van schuttene van den beesten van
buyten dat sal staen tot alsulcken boeten als zy ons heysschende zyn.
[I, fo 5, r° ;

f o 8, v°]

BRECHT. (( hem men zal upt zant schutten de vreeenpde

beesten ende telcken male op vy/ sta yers en die
Loenhout x stovers gelijk ziy van ons nemen. »

van

(A, 52).
EKEREN.

Voor het schutten van beesten, die niet aan
ingezetenen toehooren, zal de vorster hebben

gelyck andere dorpen rondomme, en vandaer
de zelve beesten ziln, van de ingezefenen
Feckeren nemen. » (53)
SCHOTEN-MERKSEM. (21).
POLDER.

Schutten van vreemde beesten kost 3 grooten
brabants (2 ()

34.
(I-II) Item soe wiens schapen seer wordden , die mach
daer vuyt vanghen tot drie scapen toe ende niet meer, ende
alsdan soe moeten of moegen die luyden die andere scapen
houden op heuren selfs erve sesse weken lanck ende binnen
de zesse weeken vercoopen ende die contrarie dede zal
verbueren daertoe
xxvij s.
Item die ghene die gheen erve en hebben oft oeck erve hebben
sal men bezvysen eenen hoeck op die vroente, daer sy hoeden
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een yegelyck in syn gehitychte ende dat by gebueren, op gelycke
gene van
xxvii st. (M. B.)
[I, fo 5, r o ; II, fo 8, v°]
A, 4-5. [Vergelijk n r

BRECHT.

3].

35.
(I) Item dat nyemant schorfte peerden en mach laten
gaen opter straten maer een iegelijck mach se houden op
syns selfs erve op de verbuerte van
xxvij st. (D.)
[I, fo 5, V)]
schorfte = aangetast door schurft.

« Item nzemand en zal eenige beesten oft peerden
(Le ruyig zyn op de straten oft gemeenten oft in
schaeringen van
genzeenen
eten
ettingen
gaen » (29).

EKEREN.

SCHOTEN-MERKSEM. « Item dat oock nleinandt van nu voorteene
schorfte peerden oft beesten, die den rydenden
worm hebben, doer noch brengen en sal op de
iironte ende der gerneyner weyden... ([7).

36.
(I-II) Item dat nyemant sayen steken en sal op de
vroente van Wesele die binnen Wesele niet en woenen op
de verbuerte van
xxvij s.
Op den rand van het oude Keurboek schreef P. B. o staet
hiervoren noch eens ».
[1 , fo 5, vo 8 , vo]
sayen

EKEREN.

(zie n r

17) .

(53)•

37.
(I) Item dat nyemant schieten en sail, metten steelen
booghen, caloeveren oft metten booll schieten inder straten
aent Kerckhooff oft ander straten [oft int Acker (P. B.)]
colder de huysen, die sal verbueren
xxvij s.
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Item dat nve;nant den bclzeerpen en sal inde ackeren ende wie
contrarie doet sal verbueren ........ .
st. (JAI. B.)

Onder aan het blad teekende D. op :
Item soe wye dat schiet aende kercke met booghen oft ccloveren
oft worpt met eenighen dinghen otter kercken ende na de kercke
die sal betaelen de kercke de schade ende daertoe noch verbueren
tot sheeren beholtil
x st.
Item dies gelyck aen de capelle te Dooren opte selve knere als
voren, ende aen alien capellen als voren.

Op den rand :
(P. B.)
f o 5, v°]

flit blyit byden voergaenden verboden hier

all

gedaen.

(II) Al het vorige, grondtekst, aanvullingen en randnielding
werd overgenomen. Doch waar in het oude keurboek heel duidelijk staat steelen booghen lezen we hier staelen.
[II, fo 9, rol

Steelen is in het H e keurboek « staelen
caloeveren = vuurroer. (Zie « Wesalia ), III, blz. 4-5, waar P. v. G.,
het woord verklaart en toelicht in verband met de S t Kristoffels- of busgilde.)
Alhoewel er in 15oo spraak is van « caloeveren » en er een herberg « In
Sint-Christoffel » bestond, is het nochtans uitgesloten, dat toen reeds de
St. Christoffelsgilde bestond, daar ze in 166i opgericht werd door Willem
vander Rijt.
(A, 1 3 ) Glazed breken aan de kerk (A. 14).

BRECHT,

EKEREN. Item 73iemand en zal schietev 't ztJ met bogen

°fie met bussen o h 't kerkhof, oft laaer de z'ogelen
op de keel, 3ittende, (Vie in de plaels daer huvzen
staen (17).
SCHOTEN-MERKSEM.

« om alle inconvenienten te schouaien niemant
den cloot 7, ,e;pen en sal in de ploetse oft opt
Keriehoi. . (37)

38.
(I-II) Item die honden te bindene asst vuyten kercke
gebooden wordt ende wie contrarie bevonden wordt sail
xxvij s.
verbueren
[I , fo 5, vo ;

fo 9, ro]
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item van kwaden honden, die loopen achter
straten, soe wye syn honden nyet en bonde oft
loot en sloege, alsmen dat gebiedt vuyter
kercken zal verboeren... » (A. 33).

39.
(I) Item men heeft geordineert, soe wanneer eenighe
bedesetters van des heeren wegen inder kercken ghecoren
wordden, te weten de vyf bedesetters, om van alien schooten
ende beeden te settene daer sy toe gecommitteert zyn, ende
wie daer niet en comet by zyne medegesellen sal betalen
de costen van zynen anderen gesellen ende dit es met
consente van den gemeynte geconsenteert , oick op de pate
xx st. (P. B.)
van
Item het is geordineert inden jaere XVC ende vy/tich opt voeghtgedinge by Meyer, Schepenen, Kerckmeesters, Heyligh Gheestmeesters ende eens deelen vande gemeynte tot Wuestwezele als de
bede ons genadichs heeren des Keysers Bier geset is byde bedezetters die daertce gecoren syn naer mole costumen ende vuytgelesen
is ende dat schot gegheert zc'ordt het zy do,t eenygelycken schotzetter
in ziinen heertganck gee; ende is oft dat vuytbesteet is aen yemanden
te geeren, dat een yegelycken syn schot schuldigh sal zijn te betalen
binnen ses weken, daer nae dat vuytgelesen is ende soo wie also°
nyet en betaelt binnen dyers daghe voors. dat die schade, die daerop
omen dc't die sal cc men geheel opten ghene die hoer schot nyet
betaelt en sullen hebben. Ende soo ye dat het schot geerende sal
zip?, dat die bedezetters die dat sehct geseth hebben sullen daeraf
nemen solvente borghen vanden ghene die tgeeren sal, achtervolgende de mandementen vanden Keysers. (D.)
Ende alsmen de rekeninghe vanden Dope doet, soe sullen gehouden weesen de nyeuwe bedesetters metten ouden bedesetters te
comen vergaeren ende rekeneT„ ende soo wye deer nyet en comet
sal verbueren tot sync anders bedesetters behoeff die daer inne in
gebreke en is. Ende en salmen gem toutten passeeren vanden gene
die nyet en comet metter andere bedesetters uyt synen hertganck
ende doet pet bescheit deerafi , oft enders salmen nyet passeeren.
(P. B.)
Des gelyckx oick soe icanneer dat der gemeynte Rekeninge
gedaen wordt, dat daer toe gedaecht selen worden , elle die Regeerders,
die ondereedt staen en wye niet en compareert sal verbueren xx st.
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telcker reyse, tent waere wettige nootsaecken [te wetene Kindersterfte (Dit werd doorgehaald)] (P. B.)

(II) Al het voorgaande met weglating van de laatste woorden
te wetene kindersterfte.
[I, fo 6, r° ; II, f° 9, v o-To v°]
schoten = belasting als landrente verschuldigd aan den heer (V. V.). ook
het aandeel in de dorpslasten.
beden = vorstelijk verzoek orn geld, eigenlijk vrijwillige opbrengst
in vervanging van gedwongen belasting.
setten = bepalen welk aandeel elkeen in de gezamenlijke belasting
te dragen heeft.
bedesetter = dus, diegene die de belasting verdeelt over de inwoners.
hertganck = (zie n r 19).
SCHOTEN-MERKSEM. De ingezetenen, die gekozen zijn « omme der

kercke ende den heyligen geest te dienen oft
bedesetter te sun moeten hun dienst aanvaarden
zonder zich er tegen te verzetten.(56).

40.

(I-II) Item men sail doen maken alsoe vele branthaken
als daer ghehuchten syn op sdorps cost.
Ende dat elck huys sail houden een leere van x of xij
voeten lanck op ten coer van
xxvij s.
In II werd op sdorps cost gewijzigd in op sdorps lest. (*)
fo 6, v° ; II, 11 r°]
HOOGSTRATEN.

Artikels 35-53 handelen over « provasi opten

brandt ».
Elke vier 'wizen, « oft die hooren tot eenen
born put rnoeten hebben een brandhaak, een
« dacleeder ten moisten zess sportten hoick met
Cellen crommen V Se) r/t baffle » (K, 36).
Bornputten in goeden staat houden (K, 37)
keurmeesters (K, 38).
Elk huis moet hebben een leeder « totte
worinen toe lanck » (K, 4 o .
(*) Voor bijzonderheden over vroegere voorzorgstnaatregelen tegen
brand, verwijzen we naar ooze studie
On-:e Brandweer vroeger es nu
(Brech+, BRAnCKMANS, 1931.)

- 664 Zoodanig stoken, dat de gensters langs de
schouw uitvliegen (K, 4i).
Gebruik van « keerssen en lanteernen » bij
1 or s c h en , enz. (K, 49-51).
Bij droog en windachtig weder zal men
lievelen water en een ladder voor de deur te
zetten (K, 53).
BERGEN-OP-ZOOM.

Aldaar heeft men uitgebreide en zeer typische
brandweer-voorsehriften in het keurboek
ingelascht. We kunnen ze aldus samenvatten :
in elk huis is men verplicht een « oesvat ende

cenen ketel oft eenen ernmer » te hebben. Degenen
die een rijkdom hebben van 200 pond moeten
een ladder bezitten van 15 voet lengte en die
oo pond rijk zijn een ladder van 12 voet.
In geval van brand moet elke man een
« Ges ,,tt » meebrengen en elke vrouw een ketel
of een emmer. De brouwers, bakkers en verwers moeten een tiin (= watervat) aanbrengeii alsmede een « tzynboem » (= hout om
bet -watervat mee te dragen).
Het is verboden naar den brand te komen
met lansen, pieken, of zwaarden (q glavien,

p,;;Ren, staven ofte zweerden ».)
Op al deze punten staan de noodige boeten.
(Keurboek 1313, fo so, v° en II r°).

— 665 —

DEEL II

1510-1607
(N"41-84)
41.
1510. (I) Item es geordineert by den heere en gemeyn
luyden oft gemeynten van Wuystwesele, dat soe wanneer
men ter bruylocht geboden wordt te Brecht dat man ende
wyff ende met hueren kinderen niet meer en sullen gheven
moeghen tsamen dan twee stuvers , ende wie meer gave ofte
bevonden wordt meer te gheven dan voirs. es , sal verbueren eenen halven gouden philippus ghulden tot behoeff van
den heere ende den aenbrenghere oock eenen halven
Philippus ghulden. Ghesteedicht metten vonnisse in den
jare xvc x op den xxij dach Aprilis opt voeghtgedinghe.
1571. Opden derden July anno LXXJ is geordineert bij den
beer ende der weth ende eensdeels van der anders, datmen tusschen
dit en Bamisse egeen bruyloiten houden en sal achter Sondach,
dan aen elcke syde met xxv persoonen en dat men nyemant van buiten
bidden en mach ende insgelycx nyemant buyten gaen op alsulcken
boeten als eertyden verboden is geweest, anno XV c ende 14111J.
Op een ander voechtgeding werd wederom toegevoegd :
Is geconsenteert aengaende de bruyloften als is geordineert anno
XV c ende LIII J. (P. B.)
Later : Item datmen Been geltbruyloften houden en sal totter
tyt toe dat anders by den Heere ende Regeerders vandenDorpe geconsenteert sal worden, opde verbeurte vanden gelde datter gegeven
sonde mogen worden. (P. B.)
(II) Volledig overgenomen.
Naast den oudsten tekst werd vermeld memorie (R) en ex
antiquitate et usum (v. B.). — Bij den anderen staat alleen memorie. (R.)
[I, fo 7 r o ;

fo

v°]

S' Baafsmis (1 Oktober).
Bamisse
g't?itbruyloften = feestmalen waaiin elk zijn Teel betaalt.
Het part dat elkeen te betalen heeft noemt men dan schotelpenning
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of schotelgeld. Volgens Verwys en Verdam verstaat men door schotelgeld
de geldelijke bijdrage aan bepaalde gilden. Zoo zouden we dan door « geldfeesten » onze gilde-teerfeesten kunnen beduiden. (Zie n r 16).

BERGEN-OP-ZOOM.

\Vie eet ter bruiloft « ist man oft wig, ist krone
oft kenne » hij moet zijn gelag betalen.
Het geven van « cleynoden » (geschenken)
« verder dan vader ende suster ofte broeder, man
ofte wijf, ofte die twee bruleyders », is verboden.
« Ende wie dat in brulochien elken mijnstre
ojte speelman » meer gaf dan een belooning in
wijn of 't geld daartoe, wordt beboet met 3 lib.
(Keurb. 1313, fo 5, ro).

42.
1510. (I) Item dat nyemant
gheen rabbauwen en herberge [ende aenhouden en sal (D.)]
des nachts op to verbuerte
van eenen Philippus gulden
tot myns jonckeren behoeff,
ende den anderen tot behoeff
des aenbrengers. (D.)

(II) Item dat nyemant geen
rabbauwen en herberge en
aenhouden en sal des nachts,
opte verbeurte van twee Philippus gulden, de helft tots
heeren behoeff, dander heift
tot behoeff des aenbrengers.
[II, fo II, vo]

Myns Jonckeren werd vervangen door mynder vrouwen en
de boete werd gesteld op twee
Philippus gulden. (D.)
[I, fo 7, ro]
rabbauze) ---- landlooper, bedelaar, iemand zonder vast verblijf en middel
van bestaan ; iemand die van afgeperste aalmoezen leeft, ook nog deugniet,
boef, schurk, galgennas. (V. V.)
BRECHT.

« Item zoe wye metteneers, specketers, rabbauwen
oft huergouten boven XV jaren ende beneden
LX jaren oudt zynde herbergen oft logeren by
nachte... » (A, 54).
« Item dot nyemant geen wandeleer oft bedeleers
herbergen en sal, ten waren pelgmns eenen
nacht. » (B, 62).
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43.
1510. (I-II) Item van myns jonckeren wegen van der
Meeren es verboden eenen iegelicken dat by binnen desen
toecomende jare gheen bruylocht en sal moegen houden
oft buyten dorps ter bruylocht gaen opte verbuerte van vyf
Rynsgulden de drye tot myns jonckeren behoeff ende die
andere tot onser lieve vrouwen behoeff.
Jonckeren vervangen door Myns 7 , rouwen (D.) en latex door
Myns Heeren. (P. B.)
[I,fo/,`rO;Ii,f°12]

44.
1512. (I-II) Item oft gebuerde dat yemant vochte oft
twiste ende die dat ierstwerven dede oft berochte ende niet
en dede vreden daer sal de heere nae staen als voice den
hoechsten broeck. Ghestadicht metten vonnisse opt voeghtgedinghe int jaer xv xij opten xix dach van Aprill.
[I , fo

7, v o

; II, f012, vo]

BRECHT.

A, 36-_11.

EKEREN.

25-26-28.

45.
(I) Item dat nyemant en math
oft doers plocken inde
beemden oft ackeren oft in anders
luyden erve, sonder consent vanden gheene, die de beemden oft
erven toebehoort ende sue zele
daerinne bevonden wordt, die salmen nemen de sacken, to weten
die de beemden oft erve toebehoort,
die mach hoer de sacken nemen,
ende daertoe noch verbueren tc t
sheerer behouff . . . v st. (D.)
Boete verhoogd tot 2 Rynsgulden (P. B.).
plocken

fo

7, v o

;

IT , fo 13, to]

(II) Item dat nyemant en
mach plocken hide bemden
oft acker oft in anders lieden
erve sonder consent vanden
genen dye de beemden oft
erve behoort, ende soo wie
daerinne bevonden wordt den
selven salmen nemen de sacken ende daerenboven noch
verbeuren tot scheeren behoeff. ...... . 2 Rynsg.
Deen helft tot behoeff vanden aenbrenger, dander helft
tot behoeff vanden heere. Te
weten dye de beemden oft
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erve toebehoort dye moet haer
de sacken nemen.
Is geordonneert opten 28n illeye
1647 by schepenen, bedesetteren,
Kercknzeesters, H. Geestmeesters,
den voorschreven articule in alles
ge&bserveert ende onderhouden te
worden.
BRECHT.
HOOGSTRATEN.

SCHOTEN-MERKSEM.

« hevde plucker » (A, 17); plukken in de beemden.
( A , 35).
(cirie andere luyden thuynen, torf, berninge,
rapen, coolen neentpt oft nick dte ander luyden
» (K. 2o).
hagen afhoud
Plukken en snijden in koren, beemden, weiden,
enz. « oock temants cruyt neenzt
mynachten

ende andersints... » (3i).
POLDER.

« Item soo wte met sickelen snyt aen den duck
verbeurt de szckele ende den sack. » (24)
« Item soo zuze eenen anderen zyn gars ontmayt
oft onthoyt oft eenige schaede doet zn sync terwe,
rogge, gerste, ha ere, evene, boon en, erweten, hov,
garsch oft andere vruchten...
(12)
Gaan of liggen in eens anders Bras, koren
of vruchten (60
[Vergelijk, n r 78] .

46.
1513. (I-II) Copie van den bruylocht brieve die ons
jonckere Philips van der Meeren gesonden heeft aen den
meyere ende gemeynte van Wuystwesele , inhoudende aldus.
Lieve ende ghetrouwe , wy bevelen U achtervolghende
den gheboden in alien myns genadigen heeren landen ende
hier tot Breda ghedaen synde dat nyemant voirtane egheen
ghelt bruylochten en sail moeghen houden daer een iegelyck
mensche meer gheven sail dan twee stuvers tot schotelghelde. Ende indien ghy dat niet en doet soe denken wy onse
brueken daervan te nemen daer toe staende. Gescreven tot
Breda onder onsen name den xxij dach van Merte anno
xvexiij.
Phs van der Meere heere
tot Wuystwezele.
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Ghestedicht metten vonnisse van den beghinsele totten
eynde opt voeghtgedinghe a° xvcxiij.
[I, fo 8, r o ; II, fo 13, vo]
schotelgelde = geldelijke bijdrage voor een feestmaal.
gheltbruylochten = ook ,( geldfeesten ), t. t. z. bruilofts- of feestmalen
waarop elk zijn deel van het gelag betaalt.

ghestedicht metten vonnisse = bekrachtigd met het vonnis en aanvaard
op de jaarlijksche rechtszitting.

47.
1533. (I-II) Item dat het is geordineert bij Meyer ende
Schepenen ende prochyaele kerckmeesters ende heylichgeestmeesters en andere goede mannen van Wuestwezele
dat gheen schrobbers oft schrobsters oft die enyghe syecke
bewaeren van die syeckte der pestilentie binnen Wezele
voors. woenachtigh synde en sullen mogen comen binnen
Wezele die buyten Wezele in anderen dorpen oft vryheden
oft steden gaen syecken bewaren of graven oft huysen ruymen vande syeckten voors., binnen sesse weeken nae dat
die huysen , die vuyl syn gheweest, geruymt syn oft dat
sy binnen den tyt voors. by gheen syecke gheweest en hebben , noch gheen syecke begraven en hebben , binnen den
tyde voors. ende van de syecten voors. Op die verbuerte van
vijfthien Philippus gulden. Te weten die twee gedeelten
tot behoeff ons genadighs heeren des Keysers ende Mine
vrouwe vander Meeren ende dat ander deel tot behoeff
des aenbrenghers.
Item is noch geordineert byde mannen als voren soe
wat schrobbers oft schrobsters dye binnen Wezele syn in
vuyl huysen vander syecten der pesten dat sy sullen blyven
in die vuyl huysen sesse weeken lanck ende nae die sesse
weeken blijven vuyten volcke XIIII dagen op die verbuerte
als voren. Ende oft gebuerde dat enighe schrobbers oft
schrobsters oft enyghe andere persoene wye sy syn gaen
binnen Wezele voors. in enyghe vuyl huysen vande pesten
oft dat sy maken enyghe vergaderinghe in enyghe vuyl
huysen oft ander syns by nachte ende ontyde dat die persoene
elck sullen verbueren aen den brueke als voren ende nochtans gehouden syn te blyve XIIII dagen vuyt den ghemeynen
volck.
Ende dit is gheconsenteert opt voechtgedinge vander
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gemeynten voor een ghebannen vierschare en metten vonnisse gestaet by Jan Beyers, meyere , Willem Verbooven ,
Peeter Claes sone, Nout Vervloet, Willem van Wou, Peeter
van Staeyen , Heyndrick vander Meeryt ende Meester
Adriaen Diericxs scepenen opten XIIten Bach Aprille An0
XVc ende XXXIII. Ende bier heeft Ghysbrecht van Aemstel,
Schoutet vanden lande van Ryen consent toe gedragen
van ons genadichs heeren den Keysers weghe , als voors.
geschreven staet. In presentee van scepenen als voren.
Adriaen Diericxsens.
[I, f o 8,

II, fo0-1- 5]

schrobbers = reinigers van besmette huizen.
pestilentie = pest (*).
vuyl huysen huizen besmet door de pest.

48.
(Oplezingen 1538, 1544, 1545, 1546, 1550)

(I) Achtervolgens desen Kuerboeck elck poinct ende
artyckel in tzyne opgelesen inde gebannen vierschare in
presentien van Meyer ende Scepenen van Wuestwezele ende
den meestendeel vanden gemeyntenaeren ende oock in
presentien van Kerckmeesters ende Heylich Geestmeesters ,
soe syn sy eendrachtelyck begheert dat gestaet to hebben
metten vonnisse. Soe is ter maninge des Meyers Jan Beyerssen van Voxdael ende by wysen van Willem Verboven scepene met vernoeghe van zyne medescepenen : Willem van
Wou, Peetere van Eeckele, Adriaen Wouters, Claes vanden
Brouke, Peeter van Oestayen ende Wouter Henrick Dyels,
vonnislyck gewesen dat men dye poincten ende articulen
achtervolgende den Kuerboeck sal houden by de ingesetenen
alhier tot den naesten voechtgedinghe, wederomme by
alsoo verre als daer yemant is dye contrarye tegens doet,
dat hij sal doen tegens tgewysde vonnisse, alsoe dicke ende
menigh werve als dat gebueren sal, nochtans altyt houdende dye artykulen van den Kuerboeck, blyvende in synder
weerden.
`) Over de pest in onze gewesten le:ie men onze studie over «

Dood in « Wesaha » I (1926) blz. 73-82.

De Zwarte
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Actum anno XITe ende XXXVIII opten XXIXsten dach
aprillis.
Adriaen Diericxsens.
Op den rand aangemerkt : tselve voightgedinge is gehouden
den XVII n dach van Meye anno XLVI en alles gestaet metten
vonnisse gelyck vcorseyd is.
Oyck gestaet metten vonnisse den XX en ..4prilis anno X1,1111,
Luydicx Style.
Ende dese voorseyde puncten van des-en Kuerboeck syn gestaet
metten vonnis opt voichtgedinge anno XLVI present de 7 , olle banck.
Ende noch oyck wederomme van desen dage te weten den XXn
dach .4prillis anno XLV present de zeven scepenen.
Den XIIII en dach A prilis anno vyftich styl Luydicx syn desen
poincten in desen Kuerboeck gescreven staende metten vonnisse
gestaet opt voichtgedinge vanden Meyer van My t'YOUWe pander
Mere, geconsenteert als grondtvrouwe tot Wuestwezele ende de gemeyne ondersaten van Wuestwezel hebben daerby gebleven, achtervolgende dyen om te onderhouden. Ende soe ',eye ter ccntrarie doet
dat de Meyer dye corrigeren mach, achtervolgende den Kuerboecke.
Present de seven scepenen.
A driaen Diericxsens.
(II) Slechts de grondtekst werd overgenomen, van de aanvullingen is geen spoor.
[I, f° 9, r° ; II, f° 17, V)]

49.
1539. (I-II) Item is noch geordineert als voren , dat
nyemant en mach stouwen met scapen oft peerden op andere
luydens erve, inde ackere, op die canten oft andersints na
haiff Meerte , ten ware dat zij erve hadden liggende aen
beyde zyden daer zyse hueden , ende soe wye contrarie dede,
die sal verbueren.
xxvii st. als voren (later x st.)
[I f° 9, v o ;
BRECHT.

fo 17, v°]
Niemand niag schapen of andel e beesten in de
akkers haled dan otv Btine .) (B, 55).

HOOGSTRATEN.

Schade door dieren of wie in ander iiyden
erve siondt )) (K, r
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POLDER. Niemand mag schapen doen stouwen dan met
een goeden herder en dat alleen op den rechten
weg, waar de ploeg gaat, zonder iemand schade
te doen en zulks niet langer dan tot Meidag
toe. (57)
SC HOTEN-1VIERKSEM.

(1.0-I I- T 2)

50.
1539. (I) Item is noch geordineert als voren dat nyemant varen en mach over Peeters Dyck die binnen Wezele
nyet woenachtigh en syn, dan dyer door schuldigh syn te
varen en dyer eenen wech doer hebben. Ende soo wye te
contrarie dede dye sal verbueren.
x st.
Ende die heere sal daer eenen zetten dyet hem believen
sal om dat te bewaren ende aan te brengen.
(Oplezingen 1539, 1543)
Item dese voors, articulen syn geordineert tot den Kuere ende
bruecken voors. opt leste voechtgedinge. In presentie vanden Meyer
ende scepenen inden jare XVe ende negen en dertich.
Dese voors. articylen zyn gestaet ntetten vonnis den TXsten
dach Aprilis annc XV c ende XLIII.

(II) Al het voorgaande.
[I, f o 0,
II, fo 17, vo]
V° ;

51.
(I-II) Achtervolgende de mandementen ons genadighs
Heeren den Keyser , ende inden name van Myvrouwe vander
Meeren soe is verboden dat nyemant en mach tappen, oft
oyck nyemant en mach drincken in de herberghen voir de
missen op Sondaghen ende heylige dagen opte verbueren
vande bruecke ende koere achtervolgende de mandemanten
des Keysers.
J. II B. veranderde voir de missen in onder de missen.
[I , fo 9, vo ; II , fo T 8, r0]
EKEREN. Het is verboden aan degenen die « ten healige

Sacrainenten geweest hadde op Zondaegen oft
hooge Heyligdcregen » terwiji men de hoogmis

- 673 of het sermoen doet, te staan klappen of te
spelen op het kerkhof, op den kerktnuur of
elders. (3)
Tapper' onder sermoen of hoogmis. (i8)
SCHOTEN-MERKSEM. Niemand mag in een herberg gaan drinken
gedurende den dienst van de hoogmis of onder 't sermoen, tenzij « eenen pot ten

hoochsten voor den dorsi oft dot by nootsaekelyck
te doen hadde niet lityden van bevtev. .
(38)

52.
1547. (I - II) Item is geconsenteert bij de gemeynten
alhier in presentien van My Vrouwe vander Mere, grondtvrouwe tot Wuestwezele, dat alle tappers, die bier vercoe pen, sullen moghen vercoepen elcken pot binnen byers een
oort stuvers ende oft zyt dierder gaven, oft vercochten opte
verbuerte van
xxvii st.

(I) Ende daerop mach die Meyer by die vanden dorpe
die tappers verhooren aenden heyligen alsoe dicke als hem
dat gelieft, en des hebben die vanden dorpe over hen selven
weder geconsenteert, dat men teynden den drye dagen
hoer gelagen aff panden mach zonder langer recht alsoe

verre als die weerde begheren.

(Het 2 e alinea komt niet voor in II)
(I, los blad ;
f° 15, v°]
rerhoo y,m aenden heyligen = onder eerie getuigenis afnemen.
BRECHT.

Brouwer mag winnen 4 stuivers per vat, boven

« cost en coreniverek ». Tappers molten rekenen
zooveel muiten den pot als 't vat stuivers
kostte. (A, 46).
EKEREN.

HOOGSTRATEN.

( 4 o) Die « bier ten tappe verkoopen » moeten aan
de inwoners bier leveren zoolang ze betalen.
(K, 2) Hier spreekt men van « won oft suede

oft byes
Het heele
hoofdstuk bevat bepalingen
over « tappers oft herbergiers » (K, 2-it)
SC II OT K-MERKSEM

(12-i%)

--674-53.

1547. (I-II) Ende moeten dye weerden ende weerdinnen hebben daer sy byer mede vercoepen, ghebrande potten
ende maten nader stadt van Antwerpen. Ende indyen dat
die coermeesters de contrarye bevinden , daer moghen zy
die potten oft mate te gader slaen ende dan is die weert
xxvii st.
oft weerdinne opte verbuerte van ..... . .
Halff voir den heere ende dander helft voir die coermeesters ende den dienaer.
Ende de potten verbueren voegde J. II B. er aan toe — en
later Ende insgelycx vande geze,iichten die vuytztvgen cede metten
gewichte vercoo pen.
[I, los blad ; II, f o 16, ro]
BRECHT.

A, 4 7 ; B, 35-38 en 41-44.

EKEREN.

3Q.

HOOGSTRATEN.

7-9.
.43-.46-37.

SCHOTEN-MERKSEM.

ESSCHEN-KALMTHOTTT. 2 9 .
[Aan te vullen met n r 5-t]

54.
1547. (I-II) Item is noch geconsenteert in presentien
als voren , soe wye dat te coope backt, dat die mach winnen
aen elcke viertele ruggen meels boven alien oncosten , die
vi grooten brabants ghelts
daer op gheloopen zyn
Ende aen elcke viertele terwen ix grooten brabants.
Ende daerop mach de meyer by die coermeesteren die
backers verhoren aende heyligen. Ende alsoe dicke alsmen
die contrarye daerinne bevynt opte verbuerte van xxvii st.
Ende dye verboerte sal staen dye een helft tot des erfsheeren behoeff. Ende dander helft voer den dyenaere ende
voir die coermeesteren.

(Oplezing 1547)
Dit is aldus opgelesen rode gebannen vierschare opt voechtgedinge in presentien van heeren Philips wander Meren, toecomenden
grondtheer van Witestieezele ende in presentien vanden Meyer
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metten ze . en scepenen, kerckmee.sters, heyligh Geestmeesters ende
eensdeels vanden gemeynen onderzaten van Wuestwezele. Ende
die tyt is geconsenteert, geconcludeert ende metten vonnis gestaet,
dese voirseyde punten metten anderen punters achtervolgende desen
Kuerbouck te onderhouden ende die contrarie daerati doet o/te verbuerte achtervolgende den Kuerbouck.
Aldus gedaen den xviiisten dach Aprilis anno XLVII sthyl
Luydicx.
A driaen Diericxss ens .
In II Naast eerste alinea bij memorie (v. B.)
[I, los blad ;
fo T6, r°]
(I) Dit syn die cuermeesters vanden broede :
Dries de Schoenmaker
Cornelis Thoen Thiis
Peer Mr. Anthonis. X
Anthonis Priesterdoncx x
Pauwels Claes vanden Broecke.
Willem Thoen Thifs.
Dit syn die cuermeesters vanden pollen :
Anthonis Cornelis Janssen. X
Jan de Wiise. X
Vanden gewichten.

Idem.

[I, los blad]

Nota. — Bij latere aanstellingen werden sommige namen
doorgehaald. Aileen die hier met een kruisje gemerkt zijn, bleven
open staan.
BRECHT.

Bakkers mogen winnen op elk veertel rogge
4 grooten « altijt boven de merc y van Antzverpen
en op elk veertel tarwe 12 grooten. Deze winst
mag gerekend worden buiten vracht- en inkoopprijs. Bakkers die niet willen bakken aan die
voorwaarden mogen gedurende een jaar niet
te koop bakken. (A. 45). Eveneens B, 39.
De bakkers moeten goed brood bakken
van tarwe of rogge meel, zooals het van den
molen komt, zonder het te vervalschen (B, 4o,
4 6 , 48)-

In T6oT werd de winst gebracht op 15 stuivers voor de rogge en 3o stuivers voor de
tarwe. (B, 1 5). 're klein brood bakken (B. 47)
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Keuren der maten en gewichten (B, 49, 50).

« Gerechter gebrander maten van Antwerpm »
(B, 51, 52).
EKEREN. Bepalingen nopens gewichten van Antwerpen
en keurmeesters die alle acht dagen moeten
rondgaan bij de bakkers om de gewichten
na te zien. (39-4o)
Statuut der Keurmeesters, o. a. verplicht
ambt te aanvaarden (54).
HOOGST RAT EN.

Het hoofdstuk « Van den backers 0 omvat
artikelen 98 tot i 09.
De bakkers moeten bakken 36 pond brood
nit elk loopen rogge (K. Too).
Wit brood bakken « naer 't gewzcht vcm

T ptrnhoudt » (K. 102).
Het brood « openbaerlich vozr de deuce
zetten elute nyet heymelzch vercoopen » (K. 703).
\Vie buiten Hoogstraten brood uitverkoopt moet er voldoende thuis laten voor de
inwoners (K. 107).
Het brood dat te klein bevonden wordt
zal uitgedeeld worden aan de armen (K. 1(38).
SCHOTEN-MERKSEM. Bakken op gewicht van Antwerpen (42-47).
ESSCHEN-KALMTHOUT. « Van alien flatten, drooghen maeten te yekene

ende te brandene, ende desgelvcx der gewichten,
schalen te vekene » (20).

55.
(I) I s geordineert, dat bynnen Wuestwezel dit jaer egeen vercooper bier en sal moegen inleggen dan van acht schellingen vloms,
ende tselve vercoopen iii ort. Ende indien dat sy tselvelneer vercoopen
dan iij p ort opde gene van tselven bier.
[I, los blad]
HOOGSTRAETEN.

Ovet vervalschen van bier « Itomborgerbyer oft\

ander zyeentdt byer vercoopen ende ander byer
daertoe doen... » (K. 6).
Wijntappers mogen bun wijn niet duurder
verkoopen dart zij hem aangaven bij het

4cchysev » (K.

- 677 —
SCHOTEN-MERKSEM. Prijs van den wijn : (( een oort stuyvers min
den pot dry i the te Antwerpen gelt », uitgenomen
op papegaaidagen, kermisdagen, of als de gilden
hun maaltijd houden (45)Prijs van 't bier : « zoo menige myte dtv
pot fits tvt,et slit:veers gecost flee/t. » (44)

56.
(I) Item dat alien huerlieden ten tyde datter soldaeten
bynnen Dorps zyn egeen waeren en sullen moghen opslaen
oft dierder vercoopen dan sy van te voren vercocht hebben
op pene vanden selve waere. Actum ut supra ende dat op
haeren eedt te verclaeren. (P. B.)
Later bijgevoegd : Ende alsoe opt i'oegtgedinghe gestaet metten
vonnisse anno 1578 XIIII Aprilis. (J. II B..)
[I, los blad]

57.
1551. (I-II) Item is geconsenteert opt voechtgedinge
inden jaere XV e ende eenende vyftich den XIIIten dach,
Aprilis, opt voechtgedinge, dat my die brugghe hier achter
de Kercke sal maken en die brugghe tot Doren ende die
oncosten daeraf te betaelen metten schote vande gemeynte.
[I , fo 9, vo ; II, fo / 8, r°]
schoten = (zie n r 39).
ESSCHEN-KALMTHOUT. [Zie tekst ender n r 32].

58.
1553. (I-II) Item is geordineert opt voechtgedinge
anno LIII byden Meyer, Schepenen, Kerckmeesters, Heylich Geestmeesters ende eenen deele vande gemeyne ingesetenen der prochie van Wuestwezele, dat nyemant en
mach bruyloft houden en mach van huyden desen dach
in een jaer daer aen naestcomende, te weten tot den naesten
voechtgedinge wederomme comende ende oyck in geen
dorpen ter bruyloft gaen en mach tot dat den tyt voers.
omgaende is, opte verbuerte van vyf philippus gulden,
den helft tot den heeren Keysers behoeff ende dander helft
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tot myns Vrouwen vander Meren behoeff ende opde verboerte vanden gelde datter gegeven sal worden.
In II in den rand : ntentorie (v. B.)
[1, fo

9, v°, II, f°15]

59.
(I) Item is noch geordineert opt selve voechtgedinge,
dat de heere met twee schepenen sal gaen van huyse tot
huyse alle Wezele doere. Ende daer sal hem een yegelycken
moeten verklaeren wat renten dat hy jaerlycx vuytreyckende is ende wat personen die sy jaerlycx renten vuytreyckende syn van buyten personen ende dat by synen eedt.
Behoudelyck dat men elck gehuchte sal zetten eenen dach
wanneer dat de Heere comen sal ende soe wye nyet thuys
en blyft, die sal verbueren x st. ende indien dat die sommige
nootsake hebben , dat sy sullen comen binnen vier dagen
nadat de heere omgegaen heeft by huer , opte verbuerte als
voren. Ende die op hoeven sitten ende hunne gelden ophouden oock hen selven verclaeren sal als voren opte verbuerte

(oningevuld).
(II) De laatste zin werd weggelaten.
In margine rnentorie (v. B.).
[I, fo 9, vo ;

f° j 8 , voi

60.
1553. (I) Item is noch geordineert dat men sal maken
vier oft vyff brandthaeken tot behouff vande gemeynten
oft brandt ware to besigen
fo 9, yoi

61.
(I-II) Item is noch geordineert opt selve voechtgedinge,
dat nyemant en mach enighe assche dragen op messingen
oft daeromtrent ende oft men vier vynt liggen op heuren
aschhoop waer dat hy gelegen is, die sal verbueren daerane
x st. de een helft tot sheeren behouff ende dander helft
tot des aenbrengers behouff ; behoudelyck die syn asschen

vuytdraecht opte straeten, die mach putten maken daer
hy syn asschen in doet en decken se om gheen peryckel
daeraf becomende.
Ende dat een yegelyck zyn hovens selve versiet te bewaeren , datter gheen perykel of en compt ende indyen
dat die gebueren daer eenich gebreck aen vynden, dat hy
dat den heere te kennen te geven sal en dan soe mach die
die heere dat gaen visiteren en slaen dyen hoven ontstucken,
dye hy selver inslaet, soe en sal hy gheen schade daeraf
hebben, en indyen dat de heeren dyen hoven selver in slaet,
dat hy daer aen sal verbueren
x st.
[I, f o 9, v o ; If, fo 18, v o-19, r°]

(Oplezing 1553)

Achtervolgende dese soe is gestaet metten vonnisse opt ioechtgedinge inden jaere LIII styl Luycx ende elck artykel gelyck opt
voeghtgedinge opgelesen ende gesonsenteert.
Daer die schepenen a/ waren Peeter van Eeckele, Willem
V erboven, Claes vanden Broecke, Aert Rommens, Anthonis Gielys
Zymons, Cornelis Mertens ende Lambrecht Matiieenssen, Schepenen.
Aldus gedaen den Xten dad' A brilas anno XV c ende LII I
styl Luycx.
Aciriaen Diericx;;sens.
[I, f° 10, r° ; II, fo 19, ro]

hovens = bedoeld wordt « ovens
messingeii = mesthoopen.
slaen ontstucken — aan stukken slaan, kapot slaan (V. V.).

BRECHT. Ovens (A, 31). Niemand mag in den omtrek
van het dorp 's nachts bakken, tenzij in geval
van hood. (A, 32).
Asch (A, 50, 51) (B, 6o).
Geen ovens binnen den « om gel van der

plaetssen. » (B, .59).
HOOGSTRATEN. Asch moet « ter straten avert » uitgedragen
worden, dock men mag hem niet op turf werpen
en moet hem « te Paesschen vanden straten doers.
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Vuur op aschhoopen (K. 44). Ovens (K. 45).

Schortwen oi schoorsteen die geschoort zijn »
en brandgevaar opleveren. (K. 152).
SCHOTEN-MERKSEM.

Visitatie van schouwen en ovens (48, 49).
Assche dragen een roede van het huis (5o).

Elck huysman sal binnen synen huyse
ooch schuldich wesen te hebben een cusbaer
lanterne ow, by avonde ende andersins voor den
date, syn beesten te voederen ende andersints
dze te gebruycken. . » (50.
62.

(Oplezing van 1554 met hernieuwing van het verbod bruiloften te houden.)

(I-II) Item is geconsenteert opt voechtgedinge by Meyer
ende Schepenen, Kerckmeesters ende Heiligh Gheestmeesters ende eens deels vanden gemeynen ingesetenen
der prochie van Wuestwezele, dat alle kueren ende bruecken sullen staen ende blijven na vuytwysen deses Kuerboeck gelyck sy alhier bijden gezworen clerck opgelesen
zijn in tjaer van LIII, behoudelyck de bruyloften te houden
oft buyten te bruyloften te gaen, dat en is nochter tyt nyet
verboden. Ende achtervolgens desen soe ist gestaet metten
vonnisse onser bancken recht alhier ende naer oude costuymen , daer de Schepenen aff waeren : Peter van Eeckelen,
Aernout vanden Vloet, Willem Verboven, Claes vanden
Broeck, Anthonis Gielys Zymons, Cornelis Mertens ende
Jan Verhaert.
Aldus gedaen den tweeden dach Aprilis anno XVe
ende LIIII styl Luydich.
Adriaen Diericxssens.
[I, fo to, r°, II, f° 19,

v.°J

63.
1558. (I-II) Item is geordineert ende geconsenteert
by Meyer, Schepenen , Kerckmeesters,Heylich Gheestmeesters ende eens deels vande gemeynten opt voechtgedinge inden jaere van XVe ende LVIII den XVIIsten dach
Aprilis, soe wanneer dat enighen last coempt by bevelen
van des Coninckx wegen het sy vande wagens vuyt te doene
oft van andere lasten van schooten oft andere dingen, daer-
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lime die heere doet by den vorster oft dienaere diet aengaen
sal die tweten doet, en die personen dan nyet en comen
byden andere oft vander gemeynten weghe, dyer dan gebreeckt, dat die sal verbueren xx st. alsoe dick ende menichwerve als daer gebreck aen sal syn en dat tot daer
geenre Bier vergaeren zullen. Byden heere ende Schepenen
ende goede mannen.
Nota : In II werd het woord Meyer weggelaten.
[I, f° TO, r° ; II, f o 19, v 0 -20 r°]
Schooten = (Zie n r 39)

64.
1558. (I-II) Item is noch geordineert ende geconsenteert opt voechtgedinge byde voors. personen, dat mij dit
jaer gheen schutterien oft ghilden houden en sal. Ende
dat nyemant, daer de peste in eenighen huysen zijn, daer
ons Godt almachtich aff behoeden wille, dat my daer eenen
stroe bussel sal stellen aent huys, ende die daer in dat huys
is ende hij ergens te doen oft te gaen hadde, dat die sal
hebben een witte roye in syn handt vier voeten lanck ende
dat hy den volcke sal wycken ende besyen of gaen daer hy
mach, opten broeke vorens geseyd.
Ende die de siecken bewaert heeft, oft die huysen
geruymt sal hebben, die sal moeten blyven vuyten volcke
XIIII dagen opte verbuerte als voren,
Ende aengaende de bruyloften, dat men gheen bruyloften en sal houden voordat de gemeyntemannen eerst nader
met malkanderen gesproken hebben waer men bruyloft
houden sal of nyet.
(Oplezing 1558)
Ende achtervolgens desen soe is den Kuerboeck ende die artykelen hierby geschreven gestaet metten vonnisse nader bancken recht
alhier ende naer ouder costumen opt voechtgedinge inden jaere
XVe ende LVIII den XXVIIIsten dach A prilis , styl Luycx, daer
de Schepenen aft waren: Peter van Eeckele, Claes vanden Broecke,
A nthonis Gielys Zymons , Jan V erhaert, Cornelis Mertens ,schepenen.
[I, f° TO, T° ; II, f° 20, ro]

In dien tijd bloeiden te Wuustwezel twee gilden : die van St. Doris
(kruisboog) en die van St-Sebastiaan (handboog). Hun feesten ontaardden
sums in ecbte braspartijen, niet zelden gevolgd van bloedige messengeveehten.
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Bij de koningschieting in 1535 ging het er zeer rumoerig toe. De « Acten
judiciael » nit dat j aar vermelden veertien vechtpartijen. Voor het verloop
zulker koningschieting raadpiege men ons werkje « Koningscltieting bij de

Wuustwezelsche Gilder )) (Brecht, BRAF:CKMANS, 1932). Over het rumoerige
gilde-jaar 1535 leze men de bijdrage van + P. v. G. — G. G. in « Wesalia »,
VII (1932), biz. 37 vv.

65.
(Oplezing 1561.)
(I-II) Opten xiiii Maye anno XVc ',XI zijn alle poincten
voorseyt gelesen y ore Deere Philip; ‘vander Meeren ende Meyer
ende Schepenen ende alle dander van de gemeynte.
[I, f o IO, r° ; II, f° 20,

v°]

66.

(Oplezing 1562.)
(I-II) Opten xxviii Aprylis anno XI7 c LXII es desen cuerboeck metten vonni ,; gestaet, ter presentien vanden heere Philips
vander Meeren, Jan Groot, meyer, ende de ses schepenen.
[I, f° lo, r° ; II, f° 20, xr°]

67.
(Oplezing 1566.)
(I-II) Opten xvi Mey anno XV c LXVI es desen cuerboeck
gestaet metten vonnis als boven geschreven, ter pre,,entien vande
seven schepenen enders schouteth metten Meyer.
[I, f o 1o, r° ; II, f o 20, vo]

68.

(I) Item, de gemijnte consenteert eendrachtelijck,
alsdat sy sullen, elck in zijn gehucht, des heeren schepenen
tselve bevelen, van sant to voeren alst meest van doene en
is, ende dat den heere ende gemeynte daer sincken sal,
daer meest ende groot proffyt weesen sal. (P. B.)
Doorgehaald en bijgeschreven :
(P. B.)
[I, fo po, v°]

vanden Meeren gepresenteert.

tsellste heeft heeren Philips
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69.
(Oplezing 1564)
(I) Opten :iii Juny anno 64 syn alle poincten van desen Kuerboeck des heerlycheyts van Wuestwesel oftgelesen by den secretaris
der vierscharen voorseyt ende dat na manissen des Meyers.
[I, f o io, vo]

70.
1566. (I-II) Item opten xvien May anno XVe LVXI is
geordineert op voichtgedinge met consent vanden heere
by consent vander gemeynten, dat men egeen soeckwegen
oft voetpaden en sal maken over yemandts lant, erffve oft
bempt, daer te voiren egeen gegaen oft gelegen en hebben,
oft daer egeen van rechtswegen schuldich en zijn te gaen
ende dat zoe wie contrarie bevonden wordt te gaene over
yemandt lant oft erve op
........ . . xxvii s.
[I, f o 1o, v° ; II, f o 2 1 , ro]
soeckwegen = wegen, die « dood-loopen ), t. t. z., die dienen om een
beemd of veld te bereiken, zonder verder te leiden.
Op de « Caerte figuratief » behoorend bij het groot leenboek (XVII e eeuw),
vinden we naast de wegen, die niet voortloopen, telkens het woord « soeckwegh » aangemerkt.
[s Caerte figuratief ». Gemeentearchief Wuustwezel, « Leenhof ))].

SCHOTEN-MERKSEM.

... « dat oock memandt op onrechte wegen vaeren
noch stouwen en sal... » (8).

POLDER.

(57).

71.
1567. (I) Opten Xiiiien Septembris anno XVe LXVII
soe es geordineert by Maximiliaen Beyerssen, Schouteth
ende Meyer, mette Scepenen, Kerckmeesters, Heyligh
Geestmeesters en eendeels vanden anderen van Wuestwesel
datmen achter Zondagh toecomende bynnen Wuestwesel
egeen gheltbruyloften en geltfesten en sal houden, tusschen
dit en het toecomend voichtgedinge. Opte pene van vijff
Philippus gulden. [Daeraff d'een helft tot behoeve vande Conincklycke AI afesteit ende dander helfft] tot mijns heeren vander
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Meeren behoeve. Daerenboven noch opte verbuerte vanden
selven gelde datter gegeven sal worden. Noch dat nyemant
vanden voors. dorpe buyten gaen en sal ter bruylofte opte
verbuerte als boven noch syn gelt seynden.
Het gedeelte tusschen haakjes werd later doorgehaald.
(II) Alles uitgenomen het gedeelte tusschen [ -]
[I, f° 10, V° ; II, f° 21, r°, vo]
72.
1568. (I-II) Opten xen May anno XVe LXVIII int voichtgedinge syn de bruyloften bijden heere ende gemeynten
gecontinueert tot ten iersten Rechtdaghe naeder erstcomende opte kueren ende boeten als boven.
Ende dit cuerboeck is ten daghe voors. gestaet metten
vonnis in alle poincten als voorschreven staen opt voechtgedinghe.
II. : In margine : bii memorie naast eerste deel (R.).
[I, f° 10, V° ; II, fo 21, V°]

73.
157o. (I-II) Aengesien den weeken ende benauden tijt
is bij Schouteth, Meyer ende Schepenen, Kerckmeesters,
Heylich Geestmeesters, Bedesetteren ende eendeels vanden
andere vande gemeynte geordineert, datmen achter heden
bynnen Wuestwesel egheen bruyloften oft gelt festen en
sal houden tot Wesel- Kermisse naestcomende, ende datter
insgelycx achter Sondagh naestcomende nyemant en zal
moegen buyten ter bruylocht gaen oft gelt seynden bynnen
den voors. tijt. Opte pene van vijff philippus gulden en tgeit
datter op de bruylochten gegeven oft gesonden sal worden,
en dat tot mijns heeren vander Meeren behoeff als beer van
Wuestwesel.
Aldus gesloten ende gepubliceert opten xxviii en May
anno 1570.
Onder aan 't blad werd door dezelfde hand geschreven :
Dit is gecontinueert vuor een jaer den xxviii en Meye 1607.
In II met vermelding by memorie (R.).
[I, f o 1o,

v° ;

II,

Weehen tijd =

f°

21, V0]

wak weder, waardoor de verspreiding der pest toeneemt.
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157o. (I-II) Opt voichtgedinge desen xxviii en Mey anno
XVc LXX soe is geordineert byde gemeynte van Wuestwesel
datmen vanden bynnenlieden van Wuestwezel egeen hoogher bier en moeghen tappen oft vercoopen tsy binnen
brouwen of buyten brouwen bier , dan ii oort stuyvers
vuytgenomen die op de bane tappen sullen den coopman
hoogheren prijs moeghen vercoopen ende de bynnen lieden
nyet. Ende soe wie ter contrarie bevonden worden sal telcker
reyse verbueren X st. moeten bier.
In II : in margine : memorie (R.).
fo 22, ro]
r° ;
fo
75.
1573. (I) Is geordineert opt voechtgedinge den xven
Juny anno 1573, dat alle backers nyet meer en sullen winnen
op elch veertel corens oft terffwen dan vi st. ende sullen
alle backers versocht zyn hueren eedt wat sy het coren ende
terwen gecocht hebben.
Ende sullen alle de gene , die broot gecocht sullen hebben
ende tselve nyet betaelt en hebben , sullen de backers tselve
naer xiiii daghen moeghen executeeren met realeteyt Bonder eenige besettinge daerover to doene.
Ende insgelycx vanden gehaelden biere. (J. II B.)
[I, los blad]

76.
1578. (I-II) Item es geordineert, datmen vanden gegey en gelde den soldaeten gegeven , tsy uit rantsoenen van
syn billet oft oyck den soldaeten (ge)geven die sy houden,
voertaene nyet en sullen wordden verrekend. Dan salmen
alleenlych de soldaeten betaelen nae taxatie vande bede setters.
Ende, indyen eenighe soldaeten met andere billetten
ghingen in een herberghe , sal deselve daer moeten comen
houden ende ingevalle , dat hij tselve nyet en doet , sal die
weert den selven daer aff moegen panden , bynnen den derden daege nae de leste taxatie daeraff gedaen. Ende sal
elck int overbrengen vande soldaeten moeten zijn billet
medebrengen.
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Aldus gestaet met den vonnisse desen xiiiien Aprilis
anno XVe ende LXXVIIII ter presentien vande (onleesbaar)
Schepenen, Bedesetters, Kerckmeesters ende Heylich
Geestmeesters ende vele vander gemeynte van Wuestwezel.
In II : in margine : memorie (R.).
Het aantal schepenen is hier ook niet ingevuld.
[1, f o II, T° ; II, f° 22, r°]
77.
1580. (I-II) Opt voechtgedinge anno 1580 is geordineert
datmen alien renten die weduwen en weesen toecomen
die alle anders egeen middel en hebben om haere laesten
te betaelen dan van huere voorschreven renten, datmen
egeen last ende contributie sal halen met executie opde
gene die de selve weduwen en weesen schuldich is en ten
achter van renten staen, soo verre dat blijckt vande tachterheyt met executie als andere lasten ende alsoe gestaet
metten vonnis.
[I, fo II, r o ; II, fo 22, VO]

78.
(I-II) Is geordineert opt voichtgedinge dat nyemant

wie by sy, eenige meyen en sal mogen halen oft eenige
boemen daertoe op yemants goet halen opde verbuerte
van elck te verbueren die deselve gehaelt sullen hebben oft
bevonden sullen worden, sal elck verbueren . . . xx s.
Ende dat te mogen verhalen daer de heere tselve sal
weten te becomen. (J. II B.).
[I, f° II, r° ; II, f° 22, V0]
meye = mei, meitak, bloeiende tak, ook meiboom (V. V.).
Meer dan waarschijnlijk bedoelt men hier : 1 0 de meitakken, waarmede
de jonggezellen de ongehuwde meisjes vereeren op den vooravond der Meimaand. Dit gebruik is nog in voege en naar gelang den aard der jonge dochter
en Naar repntatie verschilt de kwaliteit van den « mei ». Als voornaamste
soort neemt men thans een berkentak. Ben bremtak heeft een min goede
beteekenis, en wie een erwtrijs of een mutsaard ten geschenke krijgt van de
onbekende jongelingschap, is zeker van nimmer uit S t Anna-schapraai
verlost te worden.
2 0 De meitak, die men plaatst op het nieuwgebouwde huis. Zoohaast
het « onder dak » is. De eigenaar is alsdan verplicht den noodigen drank
te bezorgen.
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3 0 Benevens deze twee hebben we de meer algemeene beteekenis : elke
tak — al of niet versierd — en die bij feestelijke aangelegenheden wordt
gedragen of geplaatst. (Voor de vele soorten « meiboomen » verwijzen we
naar SCHRUNEN. « Nederl. Volkskunde », 2 e uitg , 1, 202 vv).
EKEREN.

Boomen houwen op der heeren straten. (23)
Hout of bezemrijs halen op anderrnans erf. (A2)

SCHOTEN-MERKSEM.

« houdt oft meyen op hagen en bosschen, enz. ».
Lange opsomming van allerhande houtsoorten.

(30)
Hout stelen « om inder herbergen oft elders
te verbernen ». (32)
ESSCHEN-KAL1\ITHOUT. « Quaetdoeners oft andere onredelyche persoonen,
(be heesteren affhouwen °fie boomer ». (3)
POLDER. Afhouwen of wegvoeren van « /tout, boornen,
haegen, tuynen, heymsels olt andere plantagie ».
(86)
[Vergelijk n r 45].

79.
1597. (I-II) Item opden.... July A° 1597 is geordonneert datmen de ackervekenen sal doen maken, te weten
eerst het veken by Meeus Schoenmaeckers, ten tweede
inde strate by thoff achter de woonhuyse van wylen
Jan Thys van Berghen, het derde byden Poorthoff byde
Gasthuyse hoeve, het vierde inde Biest by Corn s Bastiaenssens erffve, het vyffde te Doerne by Willem Peeters van
Wouwe, het seste by Quiryn Rommens op 't Gooreynde,
het sevenste by Cattegat te Doerne, het achtste tusschen
Jan Wellens en Corn. Jan Neel Joos goet opde Heerstrate,
het ixe by Huybrecht Heyn Neeffs erffve inde Slyckstrate,
het xe int Cattegat achter Anthonis Cornelis Janssens stede
te Velthoven, het xi e bij d'erffgenaemen Govaerts van
Yperen schuere aende plaetse.
Met sulcken verstande dat de erffe, over beyde syden
gelegen daer de vekenen gehangen hebben en nu wederom
gehangen sullen worden, sullen becostigen style en clapper,
met oyck de Heyninge daer toe dienende, ende die metten
meswagen daer door wegen en oick die daer door heure erve
moeten gebruycken sullen inde vekene becostigen. Ende
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die daer gebreckelijkck in valt sal dye heere doen maecken
te twyschat, en dat al by provisie totter tyt hier aff naerder
bewys ende kennisse sal gebleken worden.
opt voightgedinge 1617 den iiien Juny is geordonneert, datmen
dese vekens sal doen maecken tusschen dit ende Sint Jacopsmisse
toecomende 1617, op pene dat de Heere die sal doen maecken op
tweeschat (L. R.)
[I, fo 8, r° ; II, fo L.1]

Nota : In het oude Keurboek werd de datum niet ingevuld,
en in het nieuwe lezen we : Item opden derden Julif .... «Waar heeft
men deze dagteekening gevonden ? » vragen we ons af. Heeft men
soms bij het neerschrijven in 1628 nog andere stukken kunnen
raadplegen ? Best mogelijk.

80.
1606. (I-II) Opden 11n Meye anno 1606 opt voichtgedinge by Schouteth, Schepenen, Bedesetteren, Kerckmeesters ende Heylich Geestmeesters, dat van nu voirtaen
alle borgemeesters gehouden sullen syn haeren Rekeninghe
te doenen binnen het naeste halff jaer eer den naesten
borgemeesters tijt vuyt is op pene van te verbueren.
X Rynsgulden.
Item indyen sy inde selve pene vervallm vanden ierste,
sullen gehouden syn binnen een maent daer nae te doen
op gelycke pene ende soo van maende te maende ende dat
tot sheeren behoeff.
LI, fo II, vo ; II, f° 23, r°]

Borgemeesters = Niet te verwarren met onze huidige burgemeesters.
Door borgemeesters bedoelt men de pachters der gemeentelijke belastingen, die dan ook alle inkomsten en uitgaven te beredderen hadden. Bij aanvaarding van hun ambt (telkens voor een jaar) moesten ze een behoorlijken
borg stellen, in geld of eigendom. Vandaar hun naam Borgemeester. Best
zijn ze, voor wat hun bevoegdheid betreft, te vergelijken met de huidige
gemeenteontvangers.

81.
1606. (I) Item dat alle borgemeesters te weten Heynric
Diercx binnen een maent syn Rekeninghe sal doen, ende
Andries Verrijt ende Jan Lodewijcx binnen een maent
daer naer ende Cornelis Bastiaens ende Jan Cornelis
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Thoens oyck binnen een maent daer naer te weten binnen
July ende Anthonis Lambrecht en Peeter Geertssen binnen
een maent daer naer, te wetene binnen de maent van
Augusti op pene van elcken te verbueren den voirs. tijt
overstreven synde te verbueren elck teynden die genoemmeerde maent elck,
x Rg.
[I, fo ii, v°]

82.
16o6. (I-II) Item dat elcken Borgemeester voortaen
gehouden sal syn alser eenige soldaten comen totte weerts
logeeren, dat by deselve gehouden sal syn teicker reyse opte
teekenen. Waer toe de weerts gehouden sullen syn hem te
ontbieden oft mits syn absentie een vande weth om die
terstont opgeteekent te worden op pene van dat sy by gebreke van dyen nyet en sullen genieten.
In II : op den rand : memorie (v. B.).
[I, f° IT, v°, II, f° 23, r°1

83.
(Oplezing i6o6.)

(I - II) Op heden den 11 n May anno 1606 opt voichtgeduighe syn dese voirs. poincten en articulen opgelesen ter
presentien vande geheele gemeynte ende aldus gestaet
metten vonnisse ter manissen van Willem van Ostaeyen,
Schouteth ende Peeter Leys, Cornelis Jan Wouters, Cornelis Goossens van Beke , Anthonis Cornelis Coels, Jan Augustyns, Jan Wellens en Jan Loduwycx, schepenen en my
tegenwoordigh als secretaris des Dorps van Wuestwesel.
Jan Beyerssen 1606.
In II : Na de namen der schepenen komt : Ende Jan Beyerssen, die alsdoen secretaris was.
[I , fo T r , vo , II , fo 23, V0]

84.
(Oplezing 1607.)

(I-II) Opten xxviiin Meye 1607 opt voichtgedinghe syn
dese voors. poincten en articelen opgelesen ter presentien
vande geheele gemeynte ende aldus gestaet metten vonnisse

— 690 —
ter manisse van Willem van Ostaeyen, Schouteth, ende
Peeter Leys, Cornelis Jan Wouters, Cornelis Goossens van
Beke, Anthonis Cornelis Coels, Jan Augustyns, Jan Lodewycx , ende Peeter Anthonis minor, schepenen en my
secretaris tegenwoordigh.
In II : Na de schepenen : Ende Jan Beyerssen, aldoen secreEarls
[I, fo ii , vo,ii fo 2 3 , vo]
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DEEL [II

1607-1622
(Nrs 85-106)

85.
1607. (II) Item is oock geordineert opt voechtgedinge
dat de bedesetteren voortaen sullen omgaen en elck affvragen hoeveel beesten, schapen ende honinck dat sy hebben
en soo wye eenige beesten verswycht sal verbueren de voors.
beesten oft schapen oft honinch tot sheeren behoeff en soo
wye haer verclaringe nyet en willen doen sullen verbueren
ij Rynsgulden.
elcke reyse
soo dick en menichmael sy daermee weygerich sullen
syn. Is gestaet ut supra der presentien als voren den 28
Mey 1607.
[II, fo 23, v o ; fo 2 4 , ro]

86.
(II) Item datter voortaen nyemandt van buyten binnen
desen Dorpe en sal mogen comen woonen ten sy dat hy
eerst en vooral certificatie brenge vanden Dorpe oft plaetse
daer hy lest:gewoont heeft en borge stelle voor den H. Geest
ter somme van 100 Karolusgulden am daer geen schade
aft te lyden.
Is opt voichtgedinge anno 1640, 22 Mey geordonneert, den
MOTS. art. geob,:erveert te worden. (v. B.).
[II, fo 2 4 , r°]
BRECHT. Men mag geen huizen verhuren aan iemand
van buiten 't dorp, zonder toestemming van den
Heer en van de naaste geburen (B. 64 ). -Nieuwe
inwoners moeten vooraleer ze toegelaten worden
een Borg stellen van 5o gulden. (B. 65) en
daarenboven « bescheet bvengen van sijn dorpe

oft leste zvooinplaetsse, hoe in] hem aldaav heeit
gedvagen ), (B. 69)
EKEREN.

(56) Verhuring van huizen, borgtocht.

- 692 HOOGSTRATEN.

Niemand mag binnen de « vrijheid » komen
wonen zonder getuigschrift « van zijnen levee
ende conversatie » benevens een borgtocht van
4 0 Carolus gulden, « ende dat elck errne (,--- arme)

sal resideren ter plaetsen van waev by is. » (K. 148)
Volgens keizerlijk mandement moeten
de armen vertrekken om te gaan verblijven in
hun geboorteplaats (K. i 6o) .

87.
(II) Item is geordonneert dat alle Kerckmeesters ende
H. Geestmeersters dye hare rekeninge nyet gedane en hebben deseive sullen doen binnen den tijt van drye maen.den
opde gene van te verbueren elcke reyse vi Karolus gulden
ende dat aen ()Meier en wedt alhier.
Sy ,;Yeobserveert als voors. (v. B.)
[II, f o 24, ro]

88.
(Oplezing 161o).
(H) Opden xxiiil n Meye 1610 opt voechtgedinge syn
alien dese poincten inden voors. Kuerboeck staende Baer de
letter g by staet opgelesen ter presentie vande geheele
gemeynte en aldus gestaet metten vonnisse ter manisse
van Willem van Osteayen , schouteth, en ten wysene van Peeter Leys, Cornelis Jan Wouters, Cornelis Goossens van
Reke, Antlionis Cornelis Cools, Jan Lodewycx, Jan Augustyns en Peeter Anthonissen, Schepenen, en my als secretaris tegenwoordigh.
Jan Beyerssen.
onder stondt
[II, f o 24, vo]

89.
1611. (II) Item int voichtgenecht 1611 is geresolveertdatmen met eenen kerckgebode de wegen sal maken,
gelyckelyck ende elck in syne wyck, soo het van ouden tyde
is geweest.
[II, fo 2 4 , vo]
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90.
Memorie
(II) Om te begaen alle waterlaten dye noodigh dienen
te begaen ende dyemen weet dat voorden verloopen tyt
gebannen waterloopen syn gheweest.
[II, fo 21, V°/,

gebannen = toehoorend aan het rechtsgebied, hier waterloopen die bij
rechtszitting of door den heer als dusdanig aangeduid zijn,

91.
Item om te letten op tgene den schoolmeesters gagie
oft pensioen uit den H. Geest incomen aengaet.
[II, fo 24, V°]
92.
1612. (II) Item is geordineert opt voichtgedinge 1612
dat geen weerts en sullen tappen inden Somer naer thien
uren tsavonts opde verbuerte van thien st. van elcken persoon dan voor buytenluyden en elcken buytenman sal vry
mogen houden twee binnenluyden.
[II, fo 25, ro]
HOOGSTRATEN. Drank verkoopen « nae slaeptlocktyde, ten

waere zone gasten oft ten ?even, in tegenwoordichede des Matters ende twee Schepenen. »
(K. 4).

« Wie naeder sonnenonderganck in ande;mans hays wil comen dr'incken oft bevnen sitt-n
tegen des weerdts danck ». (K. To)
Nadat de klok geluid is, te tien uur
's avonds, mogen de herbergiers niet meer
tappen 0 tsv wyn, bier oft anderen di anck
Na dat uur mag niemand over de straat
gaan zondei licht.
Uitzondering wordt gemaakt voor « den
wegveerdigen man ». (K. 157-159).
BERGEN-OP-ZOOM. Verboden is bij avond « na slaepclocke p te
drinken in taveernen, ten ware dat men den
drank haalde om thuis te drinken. (Keurb ,
1313, f° 2, r°).
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(II) Item dat de Schapers op de heyde geen torff stuycken en sullen mogen bederven oft daer in schade doen
oft hey branden opde verbuerte van thien stuyvers en dat
te verhalen opde ouders oft meesters der schaipers.
[II, fo 25, r°]

94.

(II) Dat men sal gebieden te maken alien de wegen
en den Dyck van d'Nieuwmoer, want die van Nieuwmoer
daertoe sullen helpen
[II, fo 25, /1

Dyck van Nieuwvzoer = Nieuwen Dijk, thans de baan over Nieuwmoer
naar Essehen.

95.
1615. (II) Item is geordineert opt voichtgedinge den
July 1615 dat alle dingesetenen honne schaephonden
en andere honden sullen gehouden syn binnen den tyde
de Jachte verboden is, behoorelyck te cennven met een
stok aenden hals conforme de placcaeten by hunne Hoochheden daervan gemaeckt en dat opde pene ende breucken
inden selve placcaeten vermelt en dat andersinds de schaepwachters hunne honden op de heyden ende velden sullen
houden gebonden sonder die los te laeten loopen alles in
conformiteyt vanden selve placcaeten, oock dye honden
dye de luyden houden om hare huysen te wachten.
14n

[II, fo 26, r°]

hennewe = houten halsbeugel voor runderen (V. V.).
kenneven is dus een dergelijken beugel doen om den hals.
De ring voorzien van een waarmede men een waterafleidingsbuis
aan den muur bevestigt, heet nu nog kennef. Mogelijk slaat zulks op den
vorm der oude kenneven : een ring met een stok.

96.
(II) Item dat geene vuytgesetenen honne byen binnen
de limiten van desen Dorpe tsy op heyden oft andersints
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en sullen moghen setten dan met consent vanden Heere
oft syne officier opde verbeurde vande Byen.
[II, fo 26, r°]
BRECHT. Bijen van buitendorps mogen niet binnen
't dorp gebracht worden tussclien Sint- j an$misse (2 4 Juni) en Bamisse (r Okt.) (A, 25).
SCHOTEN-MERKSEM. Niemand van buitendorps mag binnen dezen
dorpe bijen zetten zonder eerst te hebben

« het genwede van den heere, daer b y die nederzetten wilie » (58).
De ingezetenen mogen geen bijen van
buitendorps aannemen « naer St. Jansdach

Baptisten in midsoiner »

2 4 Juni (59).

ESSCHEN-KALMTHOUT. Als iemand komt van buiten met eenige bijen
om te staan op de vroente en hun nooddruft te
halen in de heibloemen binnen de palen en den
eigendom der heerlijkheid, zoo zijn die personen
schuldig te geven voor elken stok bijen 12 stooters brabants. . (43).

97.
(II) Item dat nyemant hem sal vervoorderen eenige
myten oft hoopen te maken opde straten sonder consent
vanden heere oft oock de straten te usurperen oft eenichsints in te heynen sonder verchynst te hebben, opde pene
daertoe staende.
[II, fo 26, r°]

usurperen = door overmacht zich toeeigenen, onrechtmatig gebruiken.

98.
(II) Item, dat nyemant aen de straten eenige holen
en sal mogen vullen oft toedoen dan met consent ende
voorweten van den Heere ende Wethouderen alhier.
[II, fo 26, v°]

99.
(II) Item en sal nyemant aende straten egeene grachten
oft oude heyningen mogen slichten ende weder nieuwe
setten, ten sy, dat ter presentien vanden Heere daer ierst
palen geleyt worden.
[II, fo 26, v°]
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100.
1617 (II) By . memorie. Int voichtgedinge 1617 is geordineert dat nyemant wye by sy binnen desen dorpe woonende eenich bier tot Antwerpen en sal mogen halen en
op dit Dorp laten veraecsysen en tot Merxem, Brachtschaet
oft anderen Dorpen lossen tot defraudatie vanden impost
aldaer oft andersints opde pene vanden byer oft soo vele
gelts als het byer weerdich is.
[II, fo 26, v°]

101.
1618 (II) Opt voichtgedinge den 16 11 Junij 1618 is
geordineert by Schouteth, Schepenen ; Kerckmeesters, H.
Geestmeesters ende Bedesetteren.
Inden eersten datmen dit iaer de wegen sal maken
elck tegen syn erve ende dat binnen een maent nae desen
dach op pene dat de Heer Schouteth nade maent dye te
tweeschat sal mogen besteden met een Kerckgebodt ten
lasten vanden gebreckelyck€n oft ten lasten vanden erven
daer tegens liggende.
[II, fo 27,

r°]

102.
(II) Item alsoo men verstaet dat op eenige omliggende
dorpen de siecte der pesten begint te grasseeren soo is
geordineert, dat nyemant wye by sy binnen desen dorpe
woonende en sal moghen gaen in eenige vuyl huysen
buyten dorps oft oock gaen schrobben oft sullen daer nae
twee maenden buyten desen dorpe moeten blijven op pene
van L Rynsgulden ende arbitrale correctie. Oock dat nyemandt van vuyle huysen comende en sal mogen huysvestinge
doen oft logeeren op gelycke pene.
[II, fo 27, ro]
grasseren =

verergen.

103.
(II) Item alle Borgemeesters, Collecteurs vande Beden
Kerckmeesters ende H. Geestmeesters sullen van nu voortaen gehouden syn te doen rekeninge binnen dry maenden
nae dat honne administratie sal wesen geexpireert ende
dye vanden vootgaende Beene Rekeninghe en hebben gedaen
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sullen deselve moeten affdoen binnen de sesse weken ierstcomende oft ii maenden ten langsten op pene respective
van iii Rynsgulden. Dies sullen de Kerckmeesters en de
H. Geestmeesters mogen elck van een jaer van Renten
mogen de vuystreyckers executeeren nae sommatie van
xiiii dagen.
[II, fo 27, r°, vo]
104.

(II) Item dat alle momboirs van Weeskinderen sullen
gehouden syn alle_drye jaren te doen rekeninge van honne
administratie ende alle Directeurs van Sterffhuysen sullen
hen moeten reguleren int overbrengen van Momboirs ende
toesienders ende oock van staet ende Inventaris te leveren
achtervolgende de costuymen der Hooftbancken.
[II, f o 27, v°]

Nota : De Ccstuymen van Santhoven vindt men o. a. in
Brabandts Becht, enz. (Antwerpen 1682) I. 657-672.

CHRISTYN.

105.

(II) Item dat de Rentmeester des Heeren van Wuestwesel alle gebreckelycken, dye den chyns opden geboden
dach en tyt nyet en connen betalen, de goederen daervoren
met dry sondacchse Kerckgeboden sal mogen verbueren
en syn gebreck daeraen verhaelen.
[II, fo 2 7 , v°]

106.
1622 (II) Item op voichtgedinge 1622 is geordineert
den 25 Mey dat nyemant en sal mogen syne beesten oft
schapen hoeden oft doen hoeden inder straten oft ontrent
der goedan byden grachten , sulx dat de beesten schade doen
in grachten met de grachten aff te loopen oft het schothout
te bederven oft heyninghe opde pene dat de goede luyden
ende offecieren die sullen mogen schutten ende honne
schade daervan beleyden.
[II, fo 28, ro]

EKEREN. a Niemand en zal in den watergang oft spant
reyden met peerden oft andere beesten om die
niet te vervullen met aerde. » (35).

SCHOTEN-MERKSEM. (4).
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DEEL IV

1628-687
(Nrs 107-124)
107.
1628 (II) Opt voightgedinge den xxiiiin Mey 1628.
Is by Schouteth en Schepenen geordineert dat alien de gene
die binnen desen dorpe van buyten syn comen woonen gehouden sullen syn borge te stellen voor de somme van hondert Rynsgulden, Ende dat tot ontlastinge vanden Heylighen Geest ende dat binnen den tyt van veertien dagen
ierstcomende ende sal dit alle drye jaeren werden vernyeut ende indien hetselve by alsulcken persoon binnen
den voors. tyt nyet en geschiet soo sullen de gene die hen
huysen camers oft huysvestinghe hebben verleent oft verleenen voor borge van voors. somme gehouden worden.
In margine : Is mede te verstaen de plaetsen, daer sy lest hebben
gewoont. (B.).

[II, fo 28, re.]
108.
(II) Item sullen vordane alle werts ende werdinnen
gehouden wesen honne specien van houden van soldaten
by heuren eede te gewarigen dat daer geen meer in en syn
geset als ter haren huyse hebben geteirt.
[II, fo 28, ro]
109.
(Oplezing 1628.)
(II) Ten voors. dage syn dese poincten ende articulen
opgelesen ende dat in presentie vande gansche gemeynte
en gestaeft metten vonnisse by tyde heeren Willem vander
Ryt, ridder, Heere tot Brochem,Wustwesel ende Westdeurne , drossaert der stadt ende marquisade van Bergen opten
Zoom
fo 28, vo]
[Hier eindigt het Keurboek-handschrift berustend op het
Staatsarchief te Antwerpen.]
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1630 (II) Opt voichtgedinghe inden Jaere 1630 is
geordineert dat soo wanneer de clocke sal alarm luyden
dat alsdan een yeder Ingesetene van desen Dorpe met syn
geweer daer hy op is geseth sal moeten compareeren inde
Plaetse oft daer den alarm wesen sal, ende soo wie niet
en compareert sal teicke reyse verbueren drye guldens oft
ten sy dat sy derven by haeren eede verclaeren dat sy de
clocke niet gehoort en hebben.
[II, f o 28, vol
BRECH'I'. «liern soe mummer storm .;retrocken mordt binnen

onsse dorpe van Brecht, sullen (ale manspersoonen, binnen desen dorpe geseten, tot huere
jaren gecornen synde, oft ten minste vuyt elcke
huyse eenen, ten clockenslage sondee veydroch
hen laten vinden gewapent elide versien van
geweere, inde plaetse vanden dorpe. » (B. 32).
HOOGSTRATEN. « Item zoo wanneer de heer oft zyn °Meier de

clocke doet slaen die hem dan rivet en volget met
zvnen a.,apenen daer hij op Beset is... » (K. 33).
SCHOTEN-MERKSEM. Zoo wanneer in den dorpe last is, zoodat de
dorpsklok slaat of klept, dan moet nit elk huis
komen een weeraehtig man, ten klokslage,
«met alsulcken wapene als hy sin OW mil verweiren... » (39). Als het dorp of een van de
ingezetenen wordt overlast van boeven,
laten, straatschenders of vagebonden, en als
de heer die wil vangen, zal elk moeten
komen met goede wapens, zoo hij zijn lijf
verweren
(4o).

(II) Item alsoo men verstaet dat somighe ingesetenen
alsmen heeft gemonstert terstonts haer geweer vercoopen
ende alsdan wederom sonder geweer zyn, soo is mede geordineert dat niemant syn geweer en sal moghen vercoopen
ten sy dat hy terstont wederom maecke ander to hebben.
Ende soo wie sonder geweer bevonden wort alster eenighen
alarm is oft met geleent geweer is voortscomende sal telcker
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reyse verbeuren gelycke drye gulden. Ende sullen de corporaels aende huyslieden die onder haer corporaelschap syn
aff moghen vraegen oft het hen eygen geweer is dat sy
hebben hetwelck sy oock gehouden sullen syn by haeren
eede te verclaeren, Ende weicke breucken die hiervan
sullen comen sullen wesen ten prouffyte vande corporaelschappen daeronder de misbruyckers syn, ende sullen hen
de breucken by de corporaels terstonts mogen affgepant
worden.
[II, fo 28, vo]
geweev = elk wapen ; lets dat client om zich te weren.

112.
Item is noch geordineert dat de Ingesetenen soo wanneer den Vorster hen sal aenseggen aenden Heere van desen
Dorpe hout, torff oft yet anders te voeren tot Bergen opten
Zoom als elders daertsyne Edelheyt gelieven sal te seggen ,
sullen gehouden syn te doen op alsulcken dach als hem den
vorster aenseggen sal.
Ende bijaldien hier inne weygerich valt sal tgoet, tgene
gevoert moet worden, besteedt worden aen yemandt
anders te voeren ende den voerloon aenden onwillighen
realyck affgepant moghen worden. Behoudelyck dat hier
van notitie sal worden gehouden dat deen niet meer en
reyde als dandere.
Ende syn dese poincten ende ordinantien inden Keurboeck staende opgelesen ter presentie vande gansche gemeynte ende alsoo gestaeft metten vonnisse-present tvollecollegie. — Actum ut supra.
[H, fo 20, r0]

113.
(Oplezing

1632.)

Achtervolgende desen Keurboek elck punt ende articule opgelesen inde gebannen vierschare in presentie van Guilliain Blyens,
Schouteth, ende Jan Lcdewycx, Willem van Wouwe, Huybrecht
Janssen W aegemaecker , Lambrecht Cornelissen, A driaen V erheyden ,
jacch van Ostayen, ende Peeler A nthonissen, Schepenen ende aen-
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hoorende vande meeste genteynte ende is gestaeit ntetten vonnisse
opten voichtgedinge vanden xxvii en Aley 1632.
fo 29, r0]

114.
1633 (II) Alsoo den voichtgedinge opten xiii en July
deses Jaers 1633 waere gelecht ende de vierschaere gebati nen synde , en syn nochtans de Keuren van desen Dorpe als
lantchaerte niet opgelesen midts de quaede roepen die
waeren comende , dan verclaerde velen vanden gemeynte
die tot desen eynde vergaedert waeren tevreden te wesen
dat men die voors. keuren niet oplesen en soude dan datmen die soude bevonnissen inder voeghen die vanden voorgaenden jaere syn opgelesen ende dien volgens alsoo gedaen
int collegie van Schepenen ende meeste vergaderinghe
vande gemeynte.
[II, f° 29, r°, vo]

lantchaerte

handvest die geldt voor een bepaalde streek.

115.
1640 (II) Opt voichtgedinge van 22n Mey 1640. Is
geordonneert by den heere Schouteth en Schepenen en
gemeyne ingesetenen dat nyemant binnen desen Dorpe
eenighe goederen van den Armen en sal moghen gebruycken
sonder daervan behoorelyck huer te betalen oft by gebreke
van dyen alsulcke gebruyckers de voors. huer terstonts aff
te panden en tvoors. gebruyck te verbieden ende oock dye
daervan eenich ghelt by-leeninghe over hebben tselve aenden
voors. Armen te restitueeren op pene van executie.
fo 29, VO]
116.
164o. (II) Item dat nyemant vande Jongesellen binnen
desen Dorpe voortaen hem en sal vervoorderen soo wanneer
datter eenighe bruyloften of diergelycke feesten alhier gehouden worden , eenich rybier te haelen ofte comen eysschen
midts daerdoor dickwils vechteryen en andere moetwillicheden gebeuren , opde pene van yederen persoon telcker
reyse te verbeuren soo wanneer ter contrarien sal worden
bevonden de somme van ........... iij gulden
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Uytgenomen ende behalven de Jongesellen in alsulcken
gebuerte of gehuechten woonende daer de bruyloft wort
gehouden of gehoulyckte syn woonende.
Door rybier hoeft men te verstaan het bier, dat door bruid of bruidegom
wordt aangeboden aan de jongelingschap van het gebuurt, zoohaast de eerste
huwelijksafkondiging in de kerk is gedaan. Thans is dit gebruik nog in voege,
doch de naam rybier is verdwenen. Men spreekt nu van een vaatje geven,
en wee hem of haar, die zich aaa deze ongeschre-ven gebuurte-wet durft
onttrekken : op den bruiloftsdag hangen dan langsheen den weg naar de
kerk talrijke offerblokken (holsblokken) met passende opschriften, die niet
malsch zijn en het gedrag van de familie hekelen. Aoo b. v. een der minst
kwetsende :
Hier off ert men voor den armen man
Die geen
geven kan.
Op dezen bieravond worden al de jongelingen uitgenoodigd, die hun
plechtige (vroeger de eerste) communie gedaan hebben. Te Achtmaal-Zundert(N. Br.) spreekt men nog van rybier. Vanwaar die naam komt is ons onbekend. Moet er aanknooping gezocht hij r utilazoeV, bij nag en ruw ?

(Oplezing 164o.)

Ende is 'tvoorschr. Kuerboeck alsoo gestaeft metten vonnisse
om in alle syne poincten ende articulen geo bserveert en achtervolcht
te warden ter manisse vanden heere Schouteth de Beer ende wysen
van Lambrecht Cornelissen, AdriaenVerheyden, Jacob van Ostayen,
Peeter Jan Wellens, Jan Janssen Lodewycx ende Corn. Anthonis
Keens, schepenen.
P. van Beech 164o.
[II, fo 29, v o, 3o r°]

117.

1644. (II) Opt voichtgedinge den 7n Mey 1644 is geordonneert by Stadthouder, Schepenen en der gemeynten,
dat nyemant wie hy sy, buiten desen dorpe geboren synde,
binnen desen Dorpe en sal mogen comen woonen, tensy hy
thoone behoorelyck en goede attestatie vande plaetse daer
hy lest gewoont heeft en daerenboven borghe stelle voorde
somme van tweehondert guldens, eens, tot ontlastinge vanden Armen enden H. Geest alhier ende en sal nyemandt
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aen alsulcken persoon syne huysen of erven mogen verhueren of daerop laeten woonen voor en aleer tgene voors. is
voldaen is, op pene dat de voorschr. somme op des verhuerders goederen sal mogen worden verhaelt.
(Oplezing 1644.)
Ende den voorschr. Keurboeck met alle syne puncten en articulen
opgelesen synde ten daeghe voorschr. is alsoo gestaeft metten vonnisse
ter manisse van Jacob van Ostayen, Stadthouder vanden Schouteth
ende wysen van Adriaen Verheyden, Peeter Jan Weliens, Gabriel
Cornelis Goossens, Peeter Jan Beyers, Adriaen Cornelis Peeters
en Jan Lodewycx schepenen in Wuestwesel, m y present synde.
P. van Beeck 1644.
ril, fo 301
118.

1652 (II) Alsoo dese gemeynte van Wuestwesele dagelyckx meer ende meer wort belast ende datter verscheyden
Borgemeesters Collecteurs ende anderen by sloten van
Rekeningen als andersints noch verscheyden partyen ende
sommen van penningen ten achteren staen en eenighe
jaeren gestaen hebben , ende ingevalle daerinne niet en
werde versien datmen de goetwillige daerdoor sou verongelycken , jae deselve oock onwilligh int betaelen soude maec ken. Soo ist opt voichtgedinge van XVI II April XVI c ende
twee en vyftich geordonneert by Schouteth, Schepenen ,
Bedesetteren , Regeerders ende geheele gemeynte van
Wuestwesele dat men alle de restanten tsy van sloten van
Rekeningen , pachtingen van Acchynsen oft andersints,
hoedanich die syn , den Dorpe eenichsints goetcomende ,
met alder vlyt ende opt spoedichste sal invoorderen en doen
betaelen tusschen dit en halff Oigst of uyterlyck Bamisse
ierstcomende en dat soo wel vande armen als vande rycken,
en vande rycken als vande armen , Bonder daerinne met
Iemanden to disimuleren in eenige manieren.
rii, fo 3 1, ro]
119.

(II) Ende alsoo dickwils gebeurt dat de Borgemeesters,
Kerckmeesters, Heilich Geestmeesters ende andere collecteurs onwillig ofte seer negligent syn vallende, int overle-
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veren van henne pampieren ende Rekeningen daervuyt
gemaect ende gedaen te worden , niettegenstaende hen tselye is belast en geordonneert, soo is mede geordonneert
dat alle degene die voorthane belast sal worden de pampieren van henne administratie over te leveren gehouden sullen
syn , deselve belastinge oft ordonnantie terstont te obedieren
opde pene van 30 st. voorde ierste reyse ende drye gulden
voorde tweede reyse tsheeren behoeve , welcke pene hen
dadelyck sander eenich verdrach sullen worden affgepandt.
[II, f. 3 1, T.., v.]
120.
(II) Item alsoo de ingesetenen ende andere seer negligent syn vallende in het doen oversetten ende scheyden
vande erffgoederen die binnen desen Dorpe worden gedeelt,
vercocht ende andersints veralieneert, waerdoor den Schotboeck , die over eenighe jaeren is vernieut wederom is verduysterende , dwelck seer groote moeylyckheyt voorde Borgemeesters ende andere collecteurs van den Dorpe is medebrengende, soo is oock expresselyck geordonneert, dat
alien degenen die binnen desen Dorpe eenige erffelycke
goederen hebben gedeelt, gecocht oft andersints vercregen,
gehouden sullen wesen deselve te doen scheyden ende op
hennen name over te brengen binnen den tyt van veertiert_
eerstcomende daeghen ende Oat degene die voorthane eenige
erffgoederen sullen vercrygen tsy by erffdeelinge , coop oft
eenigen anderen titel, insgelycx gehouden sullen wesen
deselve goederen te doen scheyden en op hennen name over
te brengen als vooren binnen den tyt van xiiii daghen naerde
erffdeelinge, goedenisse oft andere contracte daerby sy
deselva vercregen hebben, alien opde pene byde gebreckige
telcker reyse te verbueren twintich stuyvers tsheeren behoeve als voor,, ende opdat de vercoopers daervoor oock te
beter sorge souden drage is mede geordonneert datde bormeesters ende collecteurs dienaengaende sullen reguleren
naer henne boecken en doen betaelen degene daerop de
parcheelen van erve staen bekent, sander ten respecte van
vercoopinge van d'een op d'ander gehouden te worden.
Ende tgene voorschr. staet sal mede geobserveert worden te respecte, vande chynsboecken vanden Heere deser
Heerlycheit van Wuestwesele.
[II, f. 3 J, v., 32, r0]

- 705 -

121.
(II) Item, dat niemandt wie by sy hem en sal vervoor deren de beken oft waterloopen onder desen Dorpe ende
Jurisdictie te steygen met dammen oft andersints onder
't decksel vande wielen ende diepten vuyt te oosen ende
vissen, waerdoore niet alleen het water synnen cours en
wort benomen , maer de ingesetenen ende eygenaers vande
bempden ende erven grootelyckx worden beschadigt met
rossen oft sayen te steken en graven. Op pene , soo wie
bevonden wort dese ordonnantie te overtreden, telcker reyse
by elcken persoon te verbueren , de somme van drye guldens
eens tsheeren behoeve als voor.
[II, fo 32, rip]

oosen

scheppen, uitscheppen, leegscheppen.
Brecht. « oosten ».

Een « wiel uitoosen » is thans nog een geliefkoosde manier van visschen.
Aan de kromming der beek ( een wiel) worden langs beide zijden dammen
geplaatst met graszoden, die men in de beemden langsheen de beek afsteekt.
Eens het water afgesloten schept men met emmers het wiel ledig. Na uren
zwaren arbeid kan men uit het overblijvend slijk en den modder op den
bodem van het wiel de visschen (inz. paling) bemachtigen.

BRECHT.

(A. 22).

EKEREN. (34) Item niemand en zal in den watergang oft

spant oft ander loopende beken netten of korven
mogen zetten o;n te visschen. »
POLDER. «Item nyemant en mach eenige korven leggen,

netten oft getouwen op veertich voeten nae ontrent
de sluysen oin palinck oft visch te vangen op de
verbeurte van de corven, netten ende getouwen... »
(70).

122.
(II) Ende opdat den voorschreven articule daer t'gene
hier voorens staet nopende het plucken ende gars aff snyden
inde bempden te beter soude worden geobserveert, is geordonneert , dat men metten officier ende regeerders van
Loenhout sal overcomen , ten eynde van d'een in d'ander
aerde te verleennen ende macht te geven dat de vorsters
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van wedersyden d'een op ende onder des anders Jurisdictie
te calengieren ende te arresteren degene die sy bevinden
sullen dese ordonnantien te overtreden.
123.
(Oplezing 1652.)
(II) Den voorschreven Keurboecke ende ordonnantien met alle
syne poincten ende articulen opt vcichtgedinge voorschreven opgelesen synde. Is alsoo gestaet metten vonnisse ter manisse van Peeter
Maesmans, schouteth, ende Wyse van Adriaen Verheyden, Jacob
van Ostaeyen, Jan Lodewycx, Gabriel Cornelis Goosssns, Gornelis
Heuvelmans, ende Adriaen Goossen Aerts, Schepenen in Wuestwesele, my mede present synde.
P. van Beeck 1652.
[II, fo 32 , r°, v°]

124.
(Oplezing 1667.)
(II) Opten xixen July 1667 is den voorschreven Keurboecke
met alle syne poincten ende articulen opgelesen ende gestaet metten
vonnisse onderhcuden te worden. Ter presentie ende bywesen van
Haer Edelheyt Mevrouzve van Wuestwesele, Westdorne, etc. Ende
ter manisse van Peeter Maesmans, schouteth, ende zvysen van
Adriaen Verheyden, Jan Lodewycx, Gabriel Cornelis Goossens,
Geert Janssens Luycx, Adriaen Goossen Aerts, ende Jacob van
:Ostaeyen, Schepenen, de gemeynte meestendeels vergadert synde.
{IL fo 32 , vo]
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ALPHABETISCH INDEX.

Afsluitingen (heiningen) 8, 2i, 3o,
79, 99, 106.
Akkers 7, 45, 49.
Akkervekens 25, 79.
Alarm no, Ili.
Armengoederen 115.
Asch 61.
Bakkers 51, 75.
Beden 39, 85.
Bedezetters (Collecteurs) 3 9, 76, 85,
103, 118, 119, 120.
Beemden 9, 28, 45, 121, 122.
Beken 32, 121 (zie Waterloopen).
Belastingen 77.
Bemesting 27.
Bieraccijns 1 oo.
— potten 53, 54.
— prijs 52, 55, 74.
,—. « rijbier ,) II6.
Bijen 85, 96.
Bolwerpen 37.
Boogschieten 3 7.
Borgemeesters 18, 8o, 81, 82, 103,
1T8, 119, 120.
Brand 4 0, 6o, 6i.
heibrand 93.
Broodprijs 54, 75.
Bruggen (herstelling) 57.
Bruiloften 41, 43, 46, 58, 64, 71, 72,
73, 116.
Buren 3, 8, 19, 2 4 , 26.
Cijns 97, 105.
— boeken 1 2 0.
Dijken ( = opgehoogde wegen) 19,
5 0 , 94.
Doodsgebruiken 19, 24, 31.
Dorpsrekeningen 39, 8o, 81, 103, 118,
I19.
Duinen 7.
Fred 3, 52, 5 4 , 56, 59, 75, 108, III.
Eikels 1 I .
H. Geestrekeningen (-meesters) 87,
91, 103, 107, 117, 119.
Gehuchten 40, 59, 68 (zie Haardgang, Wijken).
Gewichten 53, 54.
Gilden 64.
Grachten 8, 29, 99, 106.

Gras 122.
Haardgang 19, 39.
Handwerkers 19.
Heeren 9, 15, 46, 4 7, 51, 52, 51, 59,
61, 65, 66, 68, 73, 79, 98, 109,
II2.
Heide 17, 93, 95, 96.
Hengsten 5.
Herbergen 51, 52, 53, 76, 82, 108,
Herders 6, 13, 93, 95.
Honden 38, 95.
Hoofdbank 104.
Inwijkelingen (Getuigschriften nieuwe
inwoners) 86, 107, 117.
Jacht 95.
Karweien 112.
Kenneven 95.
kerkgeboden 12, 14, 24, 38, 89, I O I,
1 05.
Kerkmeesters 31, 87, 103, 119.
Kerkrekeningen 87, 103.
Kermis 73.
Keurmeesters
brooden I.
gewichten 54.
potten en maten 53, 54schapen I.
Klerk (= sekretaris) 62, 69.
Klok 31, 110.
Korporaalschappen III.
Kudden 6.
Leemgraven 4.
Leenmannen 15.
Meengaten 2I.
Meier 54.
Meitakken, -boomen 78.
Mombers log.
Noodklok iio.
Ovens
p
ns6i5. , 35, 49.
Pest 47, 64, 102, (zie Bruiloften).
Pioniers 18.
Plakkaten 19, 95.
Putten graven 4 , 61, 98.
Rabauten 42.
Renten 59, 77, 103.
Rentmeester 105.
Rijbier 116.

- 708 Schade door dieren 7, 26, 28, 45, 49,
ro6.
vergoeding (schatting) 26.
Schapen r, 2, 3, 6, 13, 27, 34, 49, 85,
o6.
Scheiding der eigendommen 120.
Schepenen 15, 59, 68, 98.
Schoolmeester 91.
Schotelgeld a 6, 58, 7 73.
« Schoten » (belastingen) 39, 57, 63,
120.
« Schotboek » 120.
Schout 13, Ism.
— land van Rijen 47.
Schrobbers 47.
Schurft 35.
Schutten :
dieren 7, 9, 26, 33, 106.
zand 12.
Schutterijen 64.
Soldaten (logeering van krijgsvolk)
56, 76, 82, io8.
Sterfhuizen (rekening) 104.
Straten 4, 19, 23, 29, 61, 97, 98, 106
(zie Wegenis).
Tappers :
bierprijs 52, 55, 74.
potten 53, 54.
sluitingsuur herbergen 92.
tappen onder de Nissen, 51.
Teerfeesten (« geitfesten, geltbruylochten ») 71, 73 (zie Bruiloften).

Turf (slag- en heiturf) 12, 17, 20, 22,
93, 112.
Twisten 44.
Vechten 44, 116.
Veetelling 85.
Veeziekten 2, 3, 34, 35.
Vekens 21, 25, 79 (zie Akkervekens).
Verkens 14.
Visschen. Ur.
Voetpaden 7o.
Vorster (dorpsdienaar) i 3, I 5, 53,
63, 112, 122.
Vrede 8, 15, 44.
Vreetijd 21.
Vroente 12, 20, 22, 27, 34, 36.
Vuurroeren (« coloveren ») 37.
Wagens 19, 63, 112.
Wateringen (waterloopen) i 6, 32,
90, 121.
Weduwen 77.
Weermacht III.
Weezen 77, 104.
Wegenis (zie Straten) :
onderhoud 24, 89, 94, 98, 101.
recht io, 5o, 7o, 97.
Wijken 89 (zie Gehuchten, Haardgang).
Woeker 56.
Zand 7, 13, 68.
Zoden 12, 17, 20, 36, 121.
Zoekwegen 7o.
Zondagen 51.
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1 0 ) KAREL BARBIER-PRIJS.
Op 31 December 1932 loopt het 3 e tijdvak (begin 1931 tot
einde 1932) van den KAREL BARBIER-PRUS ten einde. Hij bedraagt 1000 fr. en wordt toegekend aan den Belgischen schrijver
die in die tijdruimte het beste belletristisch verhaal op nationaalgeschiedkundigen grondslag (historische roman, geromanceerde
levensbeschrijving, enz.) zal ztitgegeven hebben, in 't Vlaamsch
geschreven CT1 geput nit onze eigene geschiedenis.
De prijs kan niet toegekend -worden aan hem die veer hetzel/de zcerk in een door het Staatsbestunr of een Academie nitschroven prijskamp reeds bekroond werd.
De werken dienen ingezonden aan den Bestendigen Secretaris
der Koninklijke Vlaamsche Academie, uiterlijk op _To December
1932, met de vermelding op het wires : BARBIER-PRIJS.
2°) NESTOR DE TITRE-PRIJS.

De NESTOR DE TiP,RE-PRus, hedragende 200() fr., wordt con
de twee jaar toegekend aan het beste onder de Viaamsche tooneelwerken welke, gedrukt of iii handsclirift, voter het einde van elk
tweejarig tijdvak, door p anne schritvers op de Koninklijke
Vlaamsche Academie zullen ingezonden zijn. Het eerste tijdvak
,)nivat de jaren 1932 or 1933.
Voor den nrijs konien alleen in aanmerking tooneclwerken
e) die nog in gee andere prijskampen werdPn bekroond ; b) die
in den loop van het tweejarig tijdvak werdcn geschreven, of die
althans, A,-66r di g tijdvak, nosh door den druk, noel] door de opvo(iring, openhaar werlen geiiiaakt.
3 0 ) KAREL BOURY-PRIJS.
De KARF,r, iiouR y - p Rus, bedragendc Loco fr. en gesticht
vorspreiding van Vlaamsche liederen, worth oni de vier jaar
toegekend aan den toondichter van de beste onuitgegeven
Vlaamsche school- of volkslioderen (ten minste twee) \vaarvan
liiizelf do i.eksten zal niogen kiezen. Er kan bovcndion een tegemoetkoming verslrekt worden om de bekroonde liederen te helpen uitgeven.
Het loopende tijdvak zal op 31 December 1932 gesloten
worden.
De liederen (tekst e1n muziok) dienen door de belanghebben, len bij den Bestendigen Secretaris der Koninklijke Vlaamsche
Acadeniie, Koningstraat, Gent, niterlijk op io December 1932
ingezonden to worden, mei volgende vermelding op het adres
VOOR

_KAREL 1301:RY-PR11S.

De nitgaven der Academie zijn te verkrijgen
GENT : W. SIFFER, Sint Baafsplein, en VAN- RYSSELBERGHT,
Koster, I.
Jacqmainlaan, 127.
BRUSSY,J, : STANDAARD-BOEKHANDEL,
ANTWERPEN : DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL, SintJacobsmarkt, 6o. — STAXDAARD - BOEKHANDET„ Korte
Xieuwstr., 41.

KON. VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE

VERSLAGEN EN
MEDEDEEL1NGEN
SEPTEMBER

1932

N. V. v/h VANDERPOORTEN & C o, POLLEPELSTRAAT, 18, GENT
1932

MAANDSCHRIFT

INHOUD.
September.
1. V ergadering van 28 September 1932 ..

711

2. Analytische Bibliographie van en Biblographie over Prof.
Dr. Maurits Sabbe, door Dr. ROB. ROtMANS . .

717

3. Om het Veld eke-probleem, door Prof. Dr. J.

VAN MIERLO. 877

4. De Germaansche talen in het leerprogramma van de
Grieftsch-Latifnsche Humaniora, door J. JACOBS
. . 927

Vergadering van 28 September 1932.
Zijn aanwezig : de heeren Prof. J. SALSMANS, bestuurder,
en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris ;
de heeren Dr. Is. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, Prof. Dr.
J. MANSION, 0. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof.
Dr. L. SCHARPA, Prof. Dr. J. VERcouLLIE, Dr. LEONARD
WILLEms, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A. J. J. VAN DE
VELDE, Prof. Dr. M. SABBE, Fr. VAN CAUWELAERT, Dr. J.
MULS, F. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Prof. Dr. P. BELLEPROID,
Prof. Dr. A. CARNOY, CAM. HUYSMANS, Prof. Dr. J. VAN 'Amu), Dr. J. CuvELIER en Prof. Dr. R. VERDEYEN, werkende
leden ;
de heeren Prof. Dr. J. VAN DE WIJER, Dr. FL. PRIMS,
Prof. Dr. L. GROOTAERS, EM. DE Bom en J. EECKHOUT, briefwisselende leden.

Lieten zich verontschuldigen : de heeren

HERMAN MIR-

LINCK, onderbestuurder, Dr. L. SIMONS, J. JACOBS, Prof .
Dr. FR. DAELs, werkende leden en L. BARICELMANS, brief -

wisselend lid.
*
* *

De bestendige secretaris leest het versiag van de Augustus-vergadering ; het wordt goedgekeurd.

MEDEDEELINGEN
van den Bestendigen Secretaris.
1 0 ) Jaarlijksche prijs voor letterkunde van de gemeente Ukkel bij Brussel. — Bij brieve gedagteekend van
12 September 1932, vraagt het Gemeentebestuur van Ukkel,
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dat de K. V. Academie zou overgaan tot het aanduiden van
drie harer leden die de jury zo uden uitmaken belast met de
beoordeeling van den Vlaamschen letterkundigen prijskamp
1932 der Gemeente Ukkel.
Het Bestuur stelt de namen voor van de heeren HERMAN
TEIRLINCK, FERNAND TOUSSAINT VAN BOELAERE en JORIS

EECKHOUT. De Academie verklaart zich met dat voorstel
akkoord.

2°) Commissie van controle op de toepassing der
Taalwet betreffende de bestuurszaken. — De sub-commissie door de Academie aangesteld en bestaande nit het Bestuur
en de heeren leden HUYSMANS, MULS, SCHARPE, TOUSSAINTVAN BOELAERE, VAN CAUWELAERT en WATTEZ, is op 22 September bijeengekomen om de namenlijst to bepalen welke aan
den heer Minister van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid moet onderworpen worden. De Academie gaat tot bespreking en stemming over. Van de negen voorgestelde namen
worden er twee door de vergadering weggelaten en door andere
vervangen.
*
* *

MEDEDEELINGEN NAMENS DE COMMISSIES.
JO) Bestendige commissie voor Geschiedenis, Bio- en,
Bibliographie. — Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, d.d. secretaris, legt versiag ter tafel over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden.
Waren aanwezig : de heeren Dr. J. CUVELIER, voorzitter,
Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, ondervoorzitter, Dr. Is. TE IRLINCK, Dr. LEONARD WILLEMS, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr.
M. SABBE, Prof. Dr. J. VAN MIERLo, Dr. F. PRIMS, leden, en
Prof. Dr. L. SCHARPE, Prof. Dr. J. VAN DE WEYER , hospiteerende leden.
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Aan de dagorde staat :
1 0) Om het V eldeke-probleem.
Prof. Dr. VAN MIERIP.

Lezing door den heer

P. Van Mierlo wil achtereenvolgens eenige vragen behandelen

in betrekking met den huidigen stand van het Veldeke-probleem.
Hij herinnert vooreerst aan zijn vroegere studien over de prioriteit van Veldeke tegenover Eilhart van Oberg en den Straatsburgschen Alexander : naar aanleiding van gemaakte opmerkingen stelt hij nog eens zijn standpunt vast ; hij bevestigtde prioriteit van Veldeke, niet alleen tegenover Eilhart, maar ook tegenover den Straatsburgschen Alexander, en licht die nog wat nailer
toe. Dan behandelt hij de vraag of de zoogenaamde Rijnlandsche voor-hoofsche literatuur werkelijk voldoenden inhoud
gekregen heeft, als beweerd wordt ; onderzoekt de werken die
daartoe werden aangehaald en komt tot de conclusie dat er van
zulke Rijnlandsche voor-hoofsche literatuur geen spraak kan
zijn. Een verdere vraag luidt : is die Rijnlandsche v6Orhoofsche literatuur ten minste hypothetisch noodzakelijk om
Veldeke's kunst te verklaren ? Hierbij sluit zich aan de vraag
Haar den tijd van ontstaan van de S. Servatiuslegende, evenals
de vraag naar den maatschappelijken stand van onzen dichter :
de S. Servatiuslegende is, volgens hem, nog voor 1170 ontstaan ;
terwiji de jongste Veldeke-studie feitelijk ook begint in te zien,
dat Veldeke's adellijke afkomst weinig vaststaat. Veldeke is
zich ook niet bewust in zijn kunst te innoveeren. Uit dit alles
volgt, dat Veldeke alleen uit een Limburgsche traditie kan verklaard worden : wat de jongste Veldeke-studie ook moet toegeyen, al brengt ze die Limburgsche traditie nog in verband met
de Rijnlandsche traditie. De conclusie luidt : die Rijnlandsche
voor-hoofsche literatuur, waarvan niets het bestaan bewijst, is
ook voor de verklaring van Veldeke's kunst gansch overbodig ;
daartoe is alleen, maar noodzakelijk, vereischt een Limburgsche
traditie.
Een derde onderzoek, over de oorspronkelijke taal der
Eneide, zal door den spreker een volgende maal behandeld
worden.
Aan de bespreking over deze lezing nemen deel M. L.
WILLEms, Dr. F. PRIMS en Prof. L. VAN PUYVELDE.
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II0) Bestendige commissie voor Onderwijs in en door
het Nederlandsch. — De heer 0. WATTEZ, secretaris, legt
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig : de heeren Prof. Dr. J. VF,ReouLLIE,
voorzitter, Prof. Dr. M. SABBE, ondervoorzitter, Dr. I, E9
GOEMANS, Prof. Dr. A. J. T. VAN PE VELDE, Prof. Dr. LE6
VAN PUYVELDE, Prof. Dr. 1 4 . SCHARP, leder], en 0. WATTEZ,
lid-secretaris ;
de heeren Prof. Dr. VERDEYEN, Prof. Dr. VAN DE WYER,
E. H. JoRIs EECKHOUT, hospiteerende leden.
Aan de dagorde staat :
0) Welk moet het aandeel zijn van de Germaansche
talen in het leer'progra;nma der Grieksch-Latijnsche Humaniora ?
— I,ezing 'door den Eerw. hr. J. JACOBS.
E. H. JACOBS, afwczig zijnde, wordt de lezing gehouden door
den bestendigen secretaris, Dr. L. GOEMANS.
E. H. JACOBS vangt zijn verhandeling aan met de volgende
woorden : « Zij die met het bestuur van het M. 0. in Belgic belast
zijn, hebben onlangs besloten in gevolge de algeheele vervlaamsching van het M. 0. de lesuren voor het Fransch in de zesde
kiasse te vermeerderen, om nog eenigszins te bereiken wat in een
vorige periode verkregen werd. Het is dan heel natuurlijk dat de
leeraars in het Nederlandsch, loch vooral in het Engelsch en het
Duitsch, zich angstig afvragen wat er van de studie van de moderne
talen zal geworden ». Het is het laatste gedeelte dat de opsteller
tot onderwerp van zijn studie heeft genomen, in welke uiteengezet wordt welk aandeel, naar zijn meening, aan de Germaansche talen in de Grieksch-Latijnsche Humaniora toekomt.
Na de lezing ontstaat onder de leden der Commissie eene
bespreking over het onderwerp, bespreking die zal voortgezet
worden in de volgende vergadering in tegenwoordigheid van den
schrijver van het stuk.
2 0) Schriji weer Nederlandsch; naar aanleiding van het on-
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langs verschenen boek Taalschut van Dr. Ch. F. Haje.
door den heer 0. WATTEZ.

Lezing

Die lezing wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.

DAGORDE.
August Beernaert-Prijskamp. — Naar aanleiding van.
een opmerking door den heer OMER WATTEZ gemaakt aangaande het niet verschijnen in de Verslagen en Mededeelingen
der Academie van het verslag over den August Beernaertprijskamp, spreekt de vergadering den wensch uit, dat voortaan de jury van dezen prijskamp een met redenen omkleed
verslag zou indienen en dat, volgens vroeger gebruik, het
verslag in de Verslagen en Mededeelingen, na goedkeuring der
Academie, zou opgenomen worden.

Analytische Bibliographie van
en Bibliographie over
Prof. Dr. Maurits Sabbe
DOOR

Dr. ROB. ROEMANS.

ALGEMEENE INDEELING.
EERSTE DEM,. — ANALYTISCHE BIBLIOGRAPHIE
VAN MAURITS SABBE.
EERSTE HOOFDSTUK. — Gebundeld Werk.
A. - BELLETRIE.

Indeeling in genres.

I. Proza.
II. Tooneelwerk.
I. a) Opera's.
a) Oorspronkelijk werk.
13) Vertaald werk.
b) Gesproken tooneel.
Tooneelwerk
naar novellen.
2.
a) Oorspronkelijk werk.
13) Vertaald werk.
3. Data der premiere's.
III. Poezie.
I. Oorspronkelijk werk.
2. Vertaald werk.
a) Uit het Duitsch in het Nederlandsch.
ii) Uit het Fransch in het Nederlandsch.
i) Uit het Nederlandsch in het Duitsch.
3 Liederen en cantates op teksten van Maurits Sabbe
geschreven en uitgegeven.
In chronologische volgorde.
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In ideologische volgorde.
Studien op literair-historisch gebied.
Studien op kultuur-historisch gebied.
Studien op muzikaal gebied.
Tekstuitgaven.
Schootuitgaven,
Gelegenheidsuitgaven.
Medewerking aan verzamelwerken, feestuitgaven,
enz.
Inleidend woord tot het werk van andere schrijvers.
In chronologische volgorde.

B. - KRITISCH WERK.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

TWEEDE HOOPDSTUK. —

schriften.

Medewerking aan Tijd-

Indeeling in genres.
I. Proza.
Vlaamsche Tijdschriften.
2. Hollandsche Tijdschriften.
II. Poezie.
I . Vlaamsche Tijdschriften.
2. Hollandsch Blad.
III. Tooneel.
Vlaamsche Tijdschriften.
IV. Kritische Bijdragen.
a) Algemeene Studies.
Vlaamsche Tijdschriften.
2. Hollandsche Tijdschriften.
3. Fransche Tijdschriften.
b) Boekbeoordeelingen.
Vlaamsche Tijdschriften.
V. Woordenboeken.
In chronologische volgorde.
DERDE HOOPDSTUK. — Maurits
a) In het Fransch.
b) In het Duitsch.
c) In het Engelsch.
d) In het Esperanto.

Sabbe in vertaling.
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VIERDE HOOFDSTUK.
Bloemlezingen in dewelke werk van Maurits Sabbe opgenonom en werd.

Aanmerkingen.
a)
b)
c)
d)

Biographische nota van Maurits Sabbe.
Opdrachten van Maurits Sabbe.
Opdrachten aan Maurits Sabbe.
Bibliographische nota.

TWEEDE MEL. —

BIBLIOGRAPHIE OVER MAU.

RITS SABBE.
EERSTE HOOFDSTUK. — Algemeene Studies.
a) In boekvorm.
b) In tijdschriften.
c) In literatuurgeschiedenissen en algemeene overzichten van onze letteren.

TWEEDE HOOFDSTUK. — Beoordeelingen van elk der
afzonderlijke uitgaven.
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A. — BELLETRIE.
Indeeling in genres.

I. PROZA.
1898.
i. Aan 't Minnewater. Drie schetsen nit het Brugsche Leven.

Amsterdam, E. L. E. van Dantzig, z. j. [1898.] 141 + [II] bldz.,
26 X 19 cm. Met etsen en penteekeningen van Emile Renders.
Bevat :

Cieltjie.
Bldz. I- 26
Twee Kalverliefden.
» 27- 78
Hoe « Stientjie uut den Anker » gevrijd werd.
» 79-141
Op de exemplaren die in Belgi6 verkocht werden is de firma Nederlandsche Boekhandel (Antwerpen) vermeld. Toen de zaak E. L. E. van.
Dantzig eindigde, koclit C. A. J. van Dishoeck de nog overblijvende exemplaren op en sloot met den Nederlandschen Boekhandel een overeenkomst
om ze als volksuitgave to verkoopen. Er kwam een ander omslag om en
de drie etsen werden weggelaten. Toen de zoogenaamde volksuitgave ttitverkocht was, heeft Van Dishoeck in ander formaat en zonder prenten de
werkelijke tweede uitgave, die nog in den handel is, laten drukken.

Tweede Uitgave :

1921.

1903.

2. Sublime Harmonie Automatique. Een Driekoningenavond.
Kindertooneeltjes. Gent, Vennootschap « Plantijn », 1903. 42 bldz.,

18,6 X 12 cm. [Flandria's Novellen-Bibliotheek. Nurnmer 28.]
(Van blz. 3 tot blz. 31, van blz. 32 tot blz. 42). [Biz. I Korte biographische nota.]
3. Een Mei van Vroomheid. Maldeghem, V. Delille, 1903.
75 bldz., 1. 7,5 X 12,9 cm. [Duimpjesuitgave, nummer 39.]
Tweede Uitgave : 1909.
Derde Uitgave : 1916.
Vierde Uitgave : 1922.
Vijfde Uitgave : 1926.
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1907.
4. De Filosoof van 't Sashuis. Bussum, C. A. J. Van Dishoeck,
1907. 117 bldz., 20 X 14 cm. Met bandversiering van Herman
Teirlinck.
Tweede Uitgave : 1909.
Derde Uitgave : 1910.
Vierde Uitgave : 1918.
Vijfde
Uitgave : 1924.
Zesde
Uitgave : 1929.
5. Vlaamsche Menschen. Maldeghem, V. Delille, 1907. 177
bldz., 17,6 X 13,5 cm. [Duimpjesuitgave, nummer 66.]
Bevat :
Philemons Dans om de Bruid.
Bldz.
48
Sublime Harmonie Automatique.
49- 77
Een Driekoningenavond.
78- 88
Hoe Grootvaders Broer uit den Oost weerkeerde.
89-10i
Vurige Tongen.
102-121
De Vrome Rit.
122-140
Tooneelervaringen.
I. Schouwburgbrand.
141-157
II. Comedia dell' Arte.
157-177
Tweede Uitgave : 1923.
6. Hoe Grootvaders Broer uit den Oost weerkeerde. Gent,
Drukkerij «Plantijn», December 1906-Januari 1907. 71 bldz.,
18,5 X 12 cm. [Flandria's Novellenbibliotheek, Nummers 75-76.]
(Van blz. 59 tot biz. 71.)
1909.

Een Mei van Vroomheid. Tweede Uitgave. Bussurn, C. A. J.
van Dishoeck, 1909. 102 bldz., 19 X 12,5 cm. Met teekeningen en
bandversiering van Albert Geudens. (Cfr. A I n r 3).
De Filosoof van 't Sashuis. Tweede Uitgave. Gent-Bussum,
Ad. Hoste-C. A. J. van Dishoeck, 1909. [Samen met « De Wondernacht » van Constant van Buggenhaut.] 139 bldz., [Bldz. 3-81,
85-139], 20 X 13,8 cm. (Uitgave van het Willemsfonds n r 150).
(Cfr. A I nr 4).
7. Een Schutsgeest. Gent, Drukkerij «Plantijn», 1909. 39
bldz., 17,6 x 12 cm. [Blandria's Novellen-Bibliotheek, Nummer
107.] [Blz. I, Korte biographische schets.]
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De Filosoof van 't Sashuis. Derde Uitgave. Bussum, C. A. J.
Van Dishoeck, 191o. 125 bldz., 21,5 X 17 cm. Met teekeningen
van Albert Geudens. (Cfr. A I n r 4 + 1909).
1912.

Bussum, C. A. J. van Dishoeck,
15,5 cm. Eerste Deel: 230 bldz. Tweede Deel: 202 bldz.
Tweede Uitgave : 1918.
8. De Nood der Bariseele's.

1912. 21 X

1913.
9. Philemons Dans orn de Bruid en Tooneelervaringen.
Gent, « Plantijn », 1913. 83 bldz., 18,5 X 12 cm. [Flandria's
Novellen-Bibliotheek, Nummers 158-159.1
Bevat :
Philemons Dans om de Bruid. Tooneelervaringen. Bldz. 1 -4:
I. Schouwburgbrand.
» 48-64
II. Comedia dell' Arte.
» 64-83
1915.
To.

In 't Gedrang. V ertellingen uit den Oorlog.

C. A. J. Van Dishoeck, 1915. 126 bldz., 21,5 X 16 cm.

Bussum,

Bevel :

I.
II.
III.
IV.
V.

Hoe Praulein Mu-when begraven werd.
Melsen's Kruis.
De Honden uit de Buurt.
Dies Natalis Invicti.
De Oorlogstribulatien van Meneer van
Poppel
Tweede Uitgave : 1930.

Bldz. I-- 25
» 27— 48
)) 49– 73
)) 75– 94
)) 95-126

1916.
Een Mei van Vroomheid. Derde Uitgave.
(Cfr. A I nr 2 + 1909).

Gelijk aan de tweede.

1918.
De Filosoof van 't Sashuis. Vierde Uitgave.

(Cfr. A I nr 4 + 1909

+ 1910).

Ongewijzigd.
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De Nood der Bariseele's. Tweede Uitgave. Bussum, C. A. J.
Van Dishoeck, 1918. 21 X 15,5 cm. Eerste deel: 16o bldz. Tweede
deel : 139 bldz.
1919.
ii. 't Pastorken van Schaerdycke. Spel van Personagien.
Bussum, C. A. J. Van Dishoeck, 1919. 171 bldz., 21,5 X 16 cm.
Met bandteekening van Albert Geudens.
Tweede Uitgave : 1921.
1920.
12. 't Kwartet der Jacobijnen. Bussum, C. A. J. Van Dishoeck, 1920. 274 bldz., 21,5 X 16 cm.
Tweede Uitgave : 1928.
1921.
Aan 't Minnewater. Tweede Uitgave. Bussum, C. A. J. Van
Dishoeck, 1921. 137 bldz., 21,5 X 15,5 cm. (Cfr. A I n r I).
Bevat :
Cieltjie.
Twee Kalverliefden.
Hoe « Stientjie uut den Anker » gevrijd werd.

Bldz. I— 23
» 24– 72
» 73-137

't Pastorken van Schaerdycke. Spel van Personagien. Tweede
Uitgave. Ongewijzigd. (Cfr. A I nr II).
1922.
Een Mei van Vroomheid. Vierde Uitgave. Ongewijzigd.
(Cfr. A I nr 2 + 1909 + 1916).
1923.
Vlaamsche Menschen. Tweede Uitgave. Bussum, C. A. J.
Van Dishoeck, 1923. 234 bldz., 21 X 15,5 cm. (eft. A I n r 5). (I)
(I) De volgende boeken, welke afzonderlijk door C. A. J. VAN DISHOECK
en S. V. « Lectura » werden uitgegeven, verzamelde de Nederlandsche Boekhandel, onder linnen band, met vermelding : « MAURITS SABBE. Werken.
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. »
Geen rekening werd gehouden met het jaartal van uitgave.
Caritate (1914). — De Nood der Bariseele's (Tweede Druk) (Eerste en.
tweede Deel) (1918). — 't Kwartet der Jacobijnen (192o). — Wat OudVlaanderen zong (1920) samen met Een Mei van Vroomheid (Vierde Druk)
(1926). — Aan 't Minnewater (Tweede Druk) (1921). — 't Pastorken van
Schaerdycke (Tweede Druk) (192i). — Vlaamsche Menschen ( ^ 92 3) . — De
Filosoof van 't Sashuis (Vijfde Druk) (1924).
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Bevat :
Vurige Tongen.
De vrome Rit.
Philemons Dans om de Bruid.
Sublime Harmonie Automatique.
Een Driekoningenavond.
Hoe Grootvaders Broer uit den Oost weerkeerde.
Tooneelervaringen.
I. Schouwburgbrand.
II. Comedia dell' Arte.
Het Linzenoproer.
Het Minnedicht van Jan Mijs.
Twee Prijsuitdeelingen.

Bldz. I-- 21
» 23- 41
» 43- 89
» 91-118
» 119-13o
» 131-144
»

147-162

» 162-180
» 181-195
» 197-214
» 215-234

1924.

De Filosoof van 't Sashuis. Viijde Uitgave. Onveranderd.
(Cfr. A I nr 4 + 1909 + 1910 + 1918).

1926.
Een Mei van Vroomheid. Villde Uitgave. Onveranderd. (Cfr.
A I nr 2-1-- 1909 + 1916 + 1922).

1928.
't Kwartet der Jacobijnen. Tweede Uitgave. Onveranderd.
(Cfr. A I nr 12).

1929.
De Filosoof van 't Sashilis. Zesde Uitgave. Onveranderd.
(Cfr. A I rir 4 + 1909 + 1910 + 1918 + 1924).
Hoe Fraulein Diimchen begraven werd. Antwerpen, Uitgave
« Ontwikkeling », 1929. 63 bldz., 17,2 x 13 cm. [Reeks : « Een
Uurtje Verpoozing », nr 2.]
Bevat :
Hoe Fraulein Damchen begraven werd.
Melsen's Kruis.
Dies Natalis Invicti.
De Honden uit de Buurt.

Bldz. 3-18
» 19-32

33-45
)) 47-63
))

- 725 II.

TOONEELWERK.
1.

a) Opera's.

a) Oorspronkeliik.
1902.
Pinksternacht. Lyrische Lentefantazie in e'en bedrijf door
Maurits Sabbe. Gent-Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel,
1902. 61 bldz. 16 x 25 cm.
Tweede Uitgave : 1908.
Pinksternacht. Lyrische Lentefantazie in twee bedrijven.
Tekst van Maurits Sabbe. Muziek van Oscar Roels. Antwerpen,
Gebroeders Janssens, Carnotstr., 147, 1908.4o bldz., 17,2 X 12,9
Cm.

Uitgave met klavierpartituur : 1911. Oscar Roels. Pinksternacht. Lyrische Lentefantasie in twee bedrijven. Tekst van Maurits Sabbe. Klavierpartituur.
Nuit de PentecOte. Fantaisie
printaniere lyrique en deux actes. Texte de Maurits Sabbe.
Adaptation francaise de Florimond van Duyse. Partition piano
et chant. Brussel, Breitkopf et Hartel, 1911. 174 bldz., 27 X 19
cm
13)

V ertaald.
1924.

Sadko. Lyrische Legende 1895-1896 door Rimsky-Korsakow.
Vertaling en voorwoord van Maurits Sabbe. Antwerpen, V. Resseler, 1924. 63 bldz., 21 X 13,5 cm. [Voorwoord van blz. 3 tot en
met blz. 6. Inleidende verklaringen, Blz. 7.]
b)

Gesproken Tooneel.
a)

Oorspronkeliik.
1910.

I. Fanny's Sonnet. Tooneelspel in een bedrijf. Antwerpen,
Gebroeders Janssens, 1910. (Vlaamsche Tooneelverzameling,
n r 9 der 28 e Reeks, Gemengde Rollen. Volgnummer 333). 36
bldz., 13,5 X 17,5 cm.
Tweede Uitgave : 1927.

- 726 1913.

2. Bietje. Tooneelspel in een bedrijf. Antwerpen, Gebroeders
Janssens, 1913. 31 + [II] bldz., 17 x 12,5 cm.
Tweede Uitgave : 1920. Derde Uitgave : 1924.
1914.
3. Caritate. Tooneelspel in drie bedrijven. Bussum, C. A. J.
Van Dishoeck, 1914. 129 bldz., 19 X 12 cm. [Nummer 35 van de
Tooneelbibliotheek.]
1917.

4. 't Kleintje. Tooneelspel in een bedrijf. Antwerpen, Lod.
Jos. Janssens, 1917. 22 bldz., 17 x 12,5 cm.
Tweede Uitgave : 1923.
5. De Tooneelles. Minnespel in een bedrijf. Antwerpen,
Gebroeders Janssens, 1917. 16 bldz., 17,6 x 13,2 cm. [Vlaamsche
Tooneelverzameling. Nummer 424.]
6. Vrouwenhart. Tooneelspel in een bedrijf. Antwerpen,
Gust Janssens, 1917. 32 bldz., 18,7 x 16,1 cm. [Gust Janssens:
Tooneeluitgaven. Nummer 9.]
Tweede Uitgave : 1926.
1920.
Bietje. Tooneelspel in een bedrijf. Tweede Uitgave. Antwerpen, L. J. Janssens en Zonen, 1920. 24 ± [II] bldz., 21,1 X 13,7
cm.

1923.

't Kleintje. Tooneelspel in een bedrijf. Tweede Uitgave. Antwerpen, L. J. Janssens en Zonen, 1923. 20 bldz., 21 x 13,2 cm.
[Vlaamsche Tooneelverzameling. Nummer 416.]
1924.

Bietje. Tooneelspel in een bedrijf. Derde Uitgave. Antwerpen,
L. J. Janssens en Zoon, 1924. 30 + [II] bldz., 18,5 x 12 cm.
(Cfr. nota).

(I) Een schooluitgave van « Bietje » werd door EDW. DU KSYSUR
bezorgd en uitgegeven to Antwerpen door L. OPDEBEEK (Tweede Uitgave :
1929).
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Vrouwenhart. Tooneelspel in een bedrijf. Tweede Uitgave.
Antwerpen, Gust Janssens, 1926. 29 bldz., 20,4 x 15,5 cm.
1927.
Fanny's Sonnet. Tooneelspel in een bedrijf. Tweede Uitgave.
Antwerpen, Jos. Janssens, 1927. 28 bldz., 19 X 13,2 cm.
7. Pluk den dag... Spel van scherts en weemoed in een bedrijf.
Antwerpen,Handelsdrukkerij, z. j. [1927.] 31 bldz., 23,9 X 15,6 cm.
t3) V ertaald
1907.
I. Een Huwelijksreis. Naar de zesde Deensche uitgave van
J. Blicher-Clausen door D. Logeman-Van der Willigen en Dr.
Maurits Sabbe. Utrecht, H. Honig, 1907. 222 bldz., 20,4 x 15,5 cm.
1918.
2. De Grensgod. Tooneelspel in een bedrijf en in verzen door
Gabriel Nigond, vertaald met de toelating van den schrijver door
Maurits Sabbe. Antwerpen, Gust Janssens, 1918. 44 bldz.,
21,5 x 15 cm. [Gust Janssens' Tooneeluitgaven, Nummer /o.]
1919.
3. Zanetto (Le Passant). Tooneelspel in een bedrijf door
Fr. Coppee. Nederlandsch van Maurits Sabbe. Antwerpen,
L. Joz. Janssens, 1919. 22 bldz., 18,4 X 13,6 cm. [Nummer 432 der
Vlaamsche Tooneelverzameling.]
1924.
4. De Glimlach van den Faun. Een bedrijf in verzen door
Andre Rivoire. (Nederlandsch van Maurits Sabbe). Antwerpen,
L. J. Janssens en Zonen, 1924. 42 bldz., 18,7 X 12,3 cm.

2. Tooneelwerk naar novellen.
Bietje. Naar enkele hoofdstukken uit «de Nood der Bariseele's.»
Pluk den Dag. Naar het laatste hoofdstuk van u Het Kwartet
der Jacobijnen.»
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3. Data der Premiere's.
Pinksternacht. Voor de eerste maal opgevoerd in de Vlaamsche Opera te Antwerpen op 7 Maart 1908.
Fanny's Sonnet. Voor de eerste maal opgevoerd in het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium te Antwerpen op 24 Juli
191o. Voor de eerste maal vertoond in den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen op 14 November 191o.
Bietie. Voor de eerste maal opgevoerd in den Koninklijken
Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen op 2 April 1913.
Caritate. Voor de eerste maal opgevoerd in den Koninklij ken
Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen op 20 November
1913 onder den titel « Hoogste Lief de » ter gelegenheid van het
Gouden Tooneeljubileum van Mevrouw Marie Verstraete, die
de rol van Monica vertolkte.
't Kleintje. Voor de eerste maal opgevoerd in den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen op 4 Maart
1916.
De Tooneelles. Voor de eerste maal opgevoerd in het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium te Antwerpen op 8 Juli 1916.
Pluk den Dag. Voor de eerste maal vertoond in den Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen op 21 April 1928.
III. POEZIE.
i. Oorspronkelijk.
1910.
Hooggetij. Vaderlandsche kindercantate voor koren en
symfonisch orkest. Gedicht van Maurits Sabbe. Muziek van
Edward Keurvels. (Klavierbewerking van Willem de Latin).
Muziekdrukkerij Jan Boucherij, Hopland 22, Antwerpen, z. j.
[19I0.] IV (het gedicht) + 5-44 bldz., 30 X 20,6 cm. (cf. 1).
(I) De tekst van « Hooggetij » treffen we nogeens in het programmaboekje aan onder den titel :
Stad Antwerpen. Vaderlandsch feest op 21 Juli r9i o. Ingericht door
het Gemeentebestuur in de stedelijke feestzaal (Meir).
Stadsdrukkerij De Vos en Van der Groen, 14, Apostelstraat, Antwerpen.
De tekst komt van blz. r i tot en met blz. 19 voor.
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Gedenkpenning voor den Heer Henri Fester bij de Hulde hem
gebracht op xvil Mei MCMXVI. Zonder plaats noch drukker.
[IV bldz.], 32,5 X 25 cm. Sonnet.
« Behalve 't lied der cijfers en der goudflorijnen. »
In fine « Namens de vrienden van het Dotatiefonds ten voordeele van
de Stedelijke Bibliotheek en het Museum Plantin-Moretus. »
De naam van den dichter is niet vermeld. Deze, volgens 's schrijvers
eigen verklaring, is Maurits Sabbe.

1918.
Gedenkpenning voor Burgemeester Karel Dessain bij zijn
blijde Terugkomst to Mechelen nit Duitsche Gevangenschap op
26 November 1918. Mechelen, H. Dierickx-Beke zonen, 1918.
[VIII bldz.], 28 x 21,3 cm.
« Gelijk het staal, dat glansloos in de scheede ». Sonnet.
1920.

Herinneringszang 1914-1918. 8 v. + 15 V. + 13 V. + 8 v. +
24 V.
« Waakt op ! De noodbazuin weerschalt ! » Blz. io en blz. 12
in « Stad Antwerpen. Vaderlandsch Feest van 21 Juli 192o
ingericht door het gemeentebestuur van Antwerpen op de groote
markt.» (Id. in het Fransch). Antwerpen, Drukkerij Pol Ruquoy,
Delagarde en Van Uffelen, Brederodestraat, 191. 15 bldz., 20 X 11,8
cm. Muziek van 1m. Wambach.
1926.

Het Huis der Zanrn. In tweestemmig kinderkoor getoonzet
door Renaat Veremans, 1926, gelegenheidskoor bij het jubelfeest
van den heer G. Faes, bestuurder van den muziekhandel van
dien naam. I blz., 50,5 X 33 cm. ; 5 v. + 8 v. + 5 v. + 15 v. +
i8 v.
« Kent ge 't huis, de sprookjeskluis. »
193o.

Eeuwzang. 8 V. + io v. -I- 4 V. + 24 V. + 12 V. + 17 V. +
21 V.
« Zingt in 't gouden morgengloren ». Van blz. 7 tot en met
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blz. 9 in « Royaume de Belgique. Koninkrijk Belgie. Commission.
Nationale des Fetes du Centenaire. Nationale Eeuwfeest Commissie. Ceremonie Patriotique du 21 juillet 1930 au Parc du Cinquantenaire a Bruxelles. Vaderlandsche Plechtigheid op 21 Juli
1930 in het Jubelpark te Brussel. Programme. Programma ».
Bruxelles, Imprimerie F. Van Gompel, 1930. [IX bldz.,] 26,8 X
17,5 cm. Muziek van Aug. De Boeck.
1931.
I ubelkantate «De Beiaardier ». Tekst van Dr. Maurits Sabbe.
Muziek van Meester Aug. De Boeck. Bldz. 10-12 in :
1881 Stad Mechelen 1931. Jubelfeesten Jef Denyn ter gelegenheid van zijn 50-jarig beiaardiers chap onder de Hooge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Eminentie
Kardinaal Van Roey. 15, 16 en 17 Oogst 1931. Drukkerij Fr.
Geens, Kathelijnestraat, 56, Mechelen. 16 bldz., 22 X 16,9 cm.
z. j. De stille Mauler. Met muzikale begeleiding van K. Candael. Declamatorium I, 5 e st. blz. 141.
« In 't kwijnlicht van den zoelen meienacht ». 78 verzen.
2. Vertaald.

a) Uit het Duitsch in het Nederlandsch.
z. j. De Pelgrimstocht der Roze. Sprookje naar een gedicht
van Moritz Horn, vertaald door Dr. Maurits Sabbe. Bruges, A.
Fockenier-Saelens, z. j. [IV bldz.1, 28 x 21,5 cm.
1914.

De Sulamithe door Prins Emil von SchOnach-Carolath. Nederlandsch van Dr. Maurits Sabbe, Muziek van Hendrik Willems.
In : Amst. Studentenafdeeling van het Algemeen Nederlandsch
Verbond. Litterarische Faculteit van het Amsterdamsch Studenten Corps. Kunstvoordracht door J. M. Lauwerys, leeraar in de
voordrachtkunst aan het Kon. Vlaamsch Conservatorium te
Antwerpen, in het Gebouw der Vereeniging ter beoefening van
vocale en dramatische kunst, Weteringschans Ioi, te Amsterdam,
op Maandagavond 2 Maart 1914. 7 bldz., 22,1 X 15 cm.
1909.
Egmond. Declamatorium naar Goethe' s treurspel door Bernays.
Nederlandsche vertaling van Maurits Sabbe Muziek van L.
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van Beethoven. Bldz. 11-18 in : Koninklijke Schouwburg van
Antwerpen. « Orkestvereeniging. » Symphonische Volksconcerten.
20 e Jaargang. 1 e Abonnementsconcert. 122 e Concert op Zondag
31 October 1909. Onder de leiding van den heer Constant Lenaerts
en met de medewerking van Mejuffer Elisa Levering, den heer
Jan Collignon en Modeste Lauwerys. Anvers, Imprimerie J. de
Rechain, rue de 1'Etalage, 23.2 X 13 cm.
z. j. Lenore, ballade van Bivyer, Nederlandsche vertaling
van M. Sabbe met muzikale begeleiding van 1. Liszt. Declamatorium, I, 4 e stukje, blz. 97. Antwerpen, Boekhandel 't Kersouwken.
13) Uit het Fransch in het Nederlandsch.
z. j. Dansles voor de heele kleintjes, naar Granvolet. Declamatorium I, l e st., blz. 23.
z. j. V ergiffenis, met muzikale begeleiding van Chaumet.
Declamatorium, I, 4 e stukje, blz. 109.
z. j. Magdalena's Glimlach, met muzikale begeleiding van
Ch. Bernardel. Declamatorium, I, 4 e st., blz. 114.
z. j. Het Mirakel, met muzikale begeleiding van Chaumet.
Declamatorium, I, 4 e st., blz. 114.
T)

Uit het Nederlandsch in het Duitsch.
1897.

Volgende gedichten verschenen alle in 1897 to Leipzig in
het Deutscher Liederverlag Breitkopf and Hartel :
An die Lerche.
Ha ! Ha ! die Liebe !
Elise.
O lass dich ziehen an
m eine Brust.
O schiin war jener
Rosenstrauch.
O Tibbie, mein Kind.
Nicht ist 's dein
hiibsches Angesicht.
O war' das siisze
Liebchen mein.
Deze zijn vertalingen van gedichten van Frans de Fort naar Robert
Burns. In het « Deutscher Liederverlag ), nemen ze volgende hummers in
3921, 3922, 3923, 392L1, 3925, 3926 en 3927.
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De Morgen. Gedicht van J. Van Droogenbroeck. Le Matin.
Adaptation francaise de Camille Verhe. Der Morgen. Deutsch
von Moritz Sabbe. Muziek van Oscar Roels. Verplicht koor in
de tweede afdeeling van den internationalen zangwedstrijd to
Gent 1913, uitgeschreven door de koninklijke zangmaatschappij
« De Vereenigde Werklieden » en het mannenkoor « Marxkring ».
Rods gezusters, uitgeefsters, Borluutstraat, 5, Gent. 12 bldz.,
26,4 X 17,2 cm.

3. Liederen en cantates op teksten van Maurits Sabbe
geschreven en uitgegeven.
Fiere Maai. Volkslied. Woorden van Maurits Sabbe, muziek
van Josse van Beers. Antwerpen, Jan Boucherij, Hopland, 22,
Z j.
z.

Het Lied van onze klokken. Tekst van Maurits Sabbe, muziek
van Josse van Beers. Mechelen, H. Holemans, z. j.
Meilied. Koor, woorden van Maurits Sabbe, muziek van

Swarts. Gent, Gezusters Roels, z. j.
Schildersoptocht. Lied, woorden van Maurits Sabbe, muziek
van Hendrik Willems. Antwerpen, De Vlaamsche Muziekhandel,
St. Jacobsmarkt, 12, Z. j.
II? heb u gezien. Tekst van Maurits Sabbe, muziek van E.
Van Nieuwenhove. Brussel, Uitgave « Het Vlaamsche Lied »,
Boekhandel « De Standaard », z. j.
In den Kriekentijd. Volkslied, tekst van Maurits Sabbe,
muziek van H. Van Schoor. Brussel, Uitgav e « Het Vlaamsche
Lied », Boekhandel « De Standaard », z. j.
De Weergalin. Volkslied, tekst van Maurits Sabbe, muziek
van Josse van Beers. Mechelen, Van den Eynde, z. j.
Lenteliedje. Tekst van Maurits Sabbe, muziek van Karel
Candael. Berchem (Antwerpen), « De Ring », 17, Laurierstraat,
Th.

1921.

Kom hies op mijn vinger...! Woorden van Roeland Buskens
(Maurits Sabbe), muziek van Alfons Wybo. Studentenalmanak
van «'t Zal wel gaan », Jaargang 1892, biz. 3o.
In 't Gras. Woorden van Maurits Sabbe, muziek van Hendrika van Tussenbroek. (Nummer 2 uit « Vier Liederen voor een
zangstem met pianobegeleiding»). Utrecht, Firma J. A. Wagenaar,
z. j.
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Geertje's Biecht. Woorden van Maurits Sabbe, muziek van.
Gust. van Hoey. (Nummer 8 uit de 21 e reeks van de « Nederlandsche Zangstukken », uitgegeven door het Willemsfonds). Gent,
J. Vuylsteke, Koestraat, n r 15, 1904.
Verjaringsliedie. Gedicht van Maurits Sabbe, muziek van.
Hendrik Willems. (Nummer 6 uit de 33 e reeks van « de Nederlandsche Zangstukken », uitgegeven door het Willemsfonds).
Gent, P. Struyf, Brabantstraat, 27, 1922.
Van den Mulder en de Myilderin. Gedicht van Maurits Sabbe,
muziek van J. Willemot. (Nummer 6 van de 32 e reeks van de
« Nederlandsche Zangstukken », uitgegeven door het Willemsfonds). Gent, P. Struyf, Brabantstraat, 27, 1920.
De lustige Mei. Gedicht van Maurits Sabbe, muziek van.
Idw. Van Aelst. (Nummer 4 uit de 29 e reeks van de « Nederlandsche Zangstukken» uitgegeven door het Willemsfonds). Gent,
Gezusters Roels, Borluutstraat, 5, 1912.
Studentendronk. Lied van den studentenkring « 't Zal wel
Gaan. » Woorden van Maurits Sabbe, muziek van Peter Benoit.
Almanak van «'t Zal wel Gaan», 1894, bldz. 5-6. Tevens opgenomen in den « Studenten-liederboek van Groot-Nederland »,
verzameld door P. R. Coers. Eerste Boek, bldz. 4-8. Utrecht,
J. A. H. Wagenaar, 1897.
De Koster van Wambeek. Gedicht van Maurits Sabbe, muziek
van Josse Van Beers. Mechelen, Van den Eynde, z. j.
In den Kriekentiid. Gedicht van Maurits Sabbe, muziek van
Brusselmans. Nummer 48 van de liederenverzameling van de
Gebroeders Janssens, Antwerpen.
Avondbede. Tekst van Maurits Sabbe, muziek van E. Van.
Nieuwenhove. Berchem (Antwerpen), « De Ring », 17, Laurierstraat, 1927.
Paul en Virginie. Tekst van Maurits Sabbe, muziek van Leo
van Gheluwe. Nummer 6 van de 28 e reeks van de « Nederlandsche
Zangstukken », uitgegeven door het Willemsfonds. Gent, Gezusters
Roels, Borluutstraat, 5, 1911.
De Minnespin. Volkslied. Tekst van Maurits Sabbe, muziek
van Mevr. M. Matthyssens. Nummer 4 van den XI en Jaargang
van « Het Vlaamsche Lied ». Elsene, A. Wilford, ii, Dalstraat,
z. j
Moederkens Vreugde. Gedicht van Maurits Sabbe, muziek van
H. Willems. Nummer 8 van de 28 e reeks van de « Nederlandsche
Zangstukken » uitgegeven door het Willemsfonds. Gent, Gezusters
Roels, Borluutstraat, 5, 1911.

— 734 -Zonnestralen. Koor voor den kwartetwedstrijd uitgeschreven
to Arnhem op 16 November 1913 door de Koninklijke Marmerzangvereeniging « Aurora » ter gelegenheid van haar vijf en dertigj arig bestaan. Gedicht van Maurits Sabbe, muziek van Jac.
J, Ruigrok. Arnhem, Van Mastrigt en Verhoeven, 1913.
Bloernen in Huis. Gedicht van Maurits Sabbe, tweestemmig
koor voor sopraan- en altostemmen met begeleiding van klavier
of orkest, muziek van Edward Verheyden. Antwerpen — Amsterdam, « Het Muziekfonds » — G. Alsbach en CO3 z. j.
De dulle Griet van Gent. Woorden van Maurits Sabbe, muziek
van Remi Ghesquiere. Nummer 6 van de « Zeven Schoolliederen »,
verkrijgbaar bij den uitgever-toondichter Remi Ghesquiere,
Gheluwe.
De Appeltjes van 't Meetjesland. Woorden van Maurits Sabbe,
muziek van Remi Ghesquiere. Nummer 7 van de « Zeven Schoolliederen ». id. id.
Willem van Gulik. Historische ballade, woorden van Maurits
Sabbe, muziek van H. Willems. Nummer 13 van de uitgave
« Voor Taal en Volk », vereeniging tot verspreiding van den
Nederlandschen zang. Mechelen, Statiestraat, 43, 1914.
De Klokken van onzen Toren. Woorden van Maurits Sabbe,
muziek van Emiel Wambach. Uitgave van het Davidsfonds.
Hooggetii. Vaderlandsche kindercantate, gecomponeerd door
Edw. Keurvels. Piano-partituur. Antwerpen, L. Boucherij, 191o.
Herinveringszang 1914-1918. Vaderlandsche cantate voor
koor en groot symphonisch orkest. Gedicht van Maurits Sabbe,
muziek van Emiel Wambach. (Cfr. Poezie A).
Eeuwzang. Gedicht van Maurits Sabbe, rnuziek van Aug.
De Boeck. Vaderlandsche cantate voor koor en harmonie. (Cfr.
Poezie A).
De Beiaardier. Jubelcantate voor koor en harmonie ter eere
van Jef Denijn. Tekst van Maurits Sabbe, muziek van Aug.
De Boeck. (Cfr. Poezie A). (1)

(r) De muziek van den « Heriuneringszang 1 914 -1918 », den « Eeuwzang )>
en « den Beiaardier » is onuitgegeven.
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B.

KRITISCH WERK.
Algemeene Indeeling.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Studien op literair-historisch gebied.
Studien op kultuur-historisch gebied.
Studien op muzikaal gebied.
Tekstuitgaven.
Schooluitgaven.
Gelegenheidsuitgaven.
Medewerking aan verzamelwerken, feestuitgaven, jaarboeken, enz.
Inleidend woord tot werk van andere schrijvers.

I. — STUD1tN OP LITERAIR-HISTORISCH GEBIED.
1905.
I. HET LEVEN EN DE WERKEN VAN MICHIEL DE SWAEN.
Brussel, Hayez, drukker der Koninklijke Academie van Brussel,
1905. 235 bldz., 29,5 X 23,5 cm. [Bekroond door de Klasse der
I,etteren en der Zedelijke en Staatkundige Wetenschappen,
in zitting van 4 e n Mei 1903.] (1).

Bevat :
I. Levensbeschrijving.
Werken.
IL Krakeeiende Rederij kers.
De Swaen's
« Rymkonst ».
III. De Swaen's Treurspelen.
IV. De Gecroonde Leerse.
V. Verhalende en Lyrische Leerdichten.

Bldz. 3- 45
46- 73
74-136
» 137-166
167-231

Een omstandige biographie van den Duinkerkscher) dichter : voor het
eerst opgesteld ; een grondig onderzoek van de Swaen's tooneeltheorieen ;
een trouwe ontleding -van 's schrijvers treur- en kluchtspelen ; een aanwijzing van zijn verhouding tot zijn tijdgenooten ; een bepaling van zijn
plaats in onze Nederlandsche letterkunde en van zijn beteekenis voor onzen
Nederlandschen stain.
(I) In 1904 verscheen dit werk vooraf in het Fransch onder den titel :

La Vie et les (Euvres du Pate Dunherquois Michel de Swaen.
Memoire couronne par le Comite Flamand de France. Lille, VICTOR
DUCOULOMBIER, 1904. 295 bldz.
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1909.
2.

HET PROZA IN DE VLAAMSCHE LETTERKUNDE. Bussum,

C. A. J. van Dishoeck, 1909. 48 bldz., 18,5

X 12 cm.

Het kenmerkende van de « drie vloedgolven ^ , van ons Vlaamsch kunstproza : de veertiende eeuw met de christelijke mystiek ; zestiende eeuw
met de godsdienstige en staatkundige beroerten en de periode na 183o met
de nationals wedergeboorte van het Vlaamsche yolk en een typeering van
de voornaamste vertegenwoordigers uit elk dezer drie stroomingen.
1912.

3. MOZAIEK. VERSPREIDE OPSTELLEN. Antwerpen, Lodewijk Opdebeek, z. j. [1912.] 184 bldz., 25 X 16,5 cm.
Bevat :
Hildebrand' s « Familie Kegge ».

Bldz. 5– II

De waarde van deze novelle berust ten eerste, in de afgeronde, stevige
kunsteenheid,verkregen door het regelmatig aanwenden van tegen.stellingen..
ten tweede, in de scherpe karakterteekening, die aan dit stuk een blijvende
plaats in de algemeene literatuur verleent.

an Luiken als lyrisch dichter.

Bldz.

12– 29

Een algemeen overzicht van de lyrische minnepoezie uit ooze Nederlandsche zeventiende eeuw ; een ontleding van Hooft's en Luiken's erotische
dichtkunst ; een onderzoek van diens « Duitsche Fier

Bilderdijk en zijn gedicht « De Mensch ».

Bldz. 3o– 36

In geen enkel van Bilderdijk's gedichten dan in het vermelde is r de
mensch Bilderdijk » in zijn hoogmoed en vernedering 7466 oprecht cil welsprekend weergegeven.

Frans de Cort.
Bldz. 37– 52
gen afgerond beeld van De Fort's leven, werk en streven.
Bijzonder belangrijke punten : invloed van 's dichters huwelijk met
Emilie Dautzenberg op zijn poezie ; 's schrijvers aandeel in den liberalen
strijd en diens houding in het Vlaamschgezinde kamp.

Een Achttiende-eeuwsch Plagiaat.

Bldz. 53– 57

« Het Leven van den weergaloozen en onvermoeyelijken dichter Joost
van den Vondel » van den Brugschen rederijker Jan Quicke volgt stap
voor stap het « Leven van Vondel van Geeraard Brandt, buiten enkele
mededeelingen en opmerkingen die voor een geloovig Katholiek als Quicke
minder aanneembaar waren.
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August Vermeylen's V erzamelde Opstellen.

Bldz. 58– 66

Hoe verschilleud naar onderwerp en ontstaan deze opstellen ook zijn,
toch vertoonen zij een echten en innigen band : zijn hooge op-vatting van
eenheid in Leven en kunst en van streven naar zelfbewustheid. deze
stelselmatigheid vloeit de kracht maar ook de zwakheid voort van August
Vermeylen's bespiegelend proza

Zuid-Afrikaansche Poezie.
Aan de hand van F. W. Reitz'

Bldz. 67– 79
y erzatneling « Sestig uitgesogte Affi-

kaansche gedigte worden de door de Zuidafrikaansche dichters behandelde
thema's, hun levensopvatting en hun houding tegenover land, y olk, staat
en godsdienst onderzocht en ten slotte wordt de letterkundige beteekenis
van dit werk ontleed.

Een Praatje over Spreekwoorden.

Bldz. 8o– 86

.Een brokje geschiedenis in hetwelk aangetoond wordt hoe in de vroegste
besehavingen de spreekwoorden de dragers waren van de begrippen van
zedeleer en wijsheid ; een bondige ontleding van de toonaangevende werken
op dit gebied ; een keurige omschrijving van de door de spreekwoorden
bevatte wijsheid, hunne diverse hoedanigheden en hun belang voor de nadere
kennis, hoofdzakelijk de bijzondere geaardheid van een y olk. Aanleiding
tot deze beschouwingen waren de ((Spreekwoorden en Zegswijzen afkomstig
van oude gebruiken en volkszeden ), van Alfons de Cock.

Albrecht Rodenbach en onze nationale Romantiek.

Bldz.

87– 91

Algemeene kenmerken van de Europeesche en de Vlaamsche romantiek;
omlijning van Albrecht Rodenbach's figuur ; y ergelijking tusschen Albrecht
Rodenbach en J 'thus Vuylsteke

Over de Ontzeikkeling van den Leeslust.

Bldz.

92–

97

Vergelijkingen tusschen den leeslust in Holland en in Vlaanderen ;
hoe kan er verholpen worden in het gemis aan lectuur bij ons Vlaamsche
yolk.

Fl . van Duyse' s « Oude N ederlandsche V olksliederen. »
Bldz. 98-102
De beteekenis van deze rijke verzameling voor het Nederlandsch cultuurleven.

Het Proza in de Vlaamsche Letterkunde.
Afzonderlijk verschenen Cfr. B I n r
Hippoliet van Peene.

Bldz.

103-124

2.

Bldz. 125-130

Het Vlaamsch tooneel voor het verschijnen van Hippoliet van Peene ;
diens aandeel in het historisch genre, het burgerlijk drama en het blijspel
diens algemeene beteekenis
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Bldz. 131-141
Het tweevoudige in Hauptmann's naturalistisch werk : realistisch in

Gerhard Hauptmann en de V erzonken Klok.

den vorm, idealistisch in de werking ; opheldering van de aangewende symbolen in « De Verzonken Klok » ; algemeene beteekenis van dit stuk.

Het Leven ende den COWS der Studenten.

Bldz. 142 - 155

Een waardevolle bijdrage tot de betere kennis van het op het erode
der zeventiende eeuw heerschend schoolwezen in Vlaanderen en door den
vloeienden verhaaltrant en den bijtenden humor in zekere mate een literair
produkt.

Vlaanderens Muzikale W eder geboorte.

Bldz. 156-164

Een vulgarisatie-stukje over de wedergeboorte van onze nationale
muziek.

Twee Stroomingen in de N ederlandsche Poezie.

Bldz. 165-184

Een overzicht van de ontwikkeling van de poetische opvatting sedert
den Nieuwen Gids ; de oorzaken van de reactie tegen den Nieuwen Gids —
met betrekking tot dit punt worden de « Grondslagen eerier nieuwe Poezie »
van C. S. Adama van Scheltema kritisch ontleed —; gelijkaardige strooming
in Vlaanderen : opkomst van ' Van Nu en Straks ,, en reactie tegen q Van
Nu en Straks. »

1917.
4. DIERKENNIS EN DIERSAGE BIJ VONDEL. Antwerpen,
Gust. Janssens, 1917. 219 bldz., 22 X 14 cm. [Met drie en twintig
platen, van dewelke de lijst is aangegeven op bldz. 217-218.]
Door een nauwkeurige ontleding van het aandeel van de dieren in
Vondel's werk beoogt schrijver een drievoudig doel :
ten eerste, diepere doordringing in de dichterlijke psyche van Vondel ;
ten tweede, een bepaling van de dierkundige kennis van een ontwikkeld
zeventiendeeuwsch Nederlander ; ten derde, een opheldering van menigen
tot dan onopgehelderden of duisteren tekst uit Vondel's oeuvre.

1920.
5. KILIAAN. EEN SCHETS VAN ZIJN LEVEN EN WERK. ZEGEZANG VOOR KILIAAN 'S BEELD ('rE DUFI'EL HERSTELD 1920),
GEDICHT VAN ALOIS WALGRAVE, MUZIEK VAN KAREL DE SUTTER.
Antwerpen, S. V. « Lectura », 192o. 15 bldz., 25,6 x 19 cm. [Sabbe's
aandeel : tot blz. 12 ; Walgrave's gedicht van blz. 13 tot blz.15.]
[Met een afbeelding van Cornelis Kiliaan, naar een schilderij
toegeschreven aan Pieter van der Borcht.]
Kiliaan's werk en beteekenis : een vulgarisatie-stukje.
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1924.
6. REDFVOERINGEN EN STUDIES. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1924. 95 bldz., 21 ! X 15,5 cm. [Nummer II van
de reeks : « Taal en Kultuur uit Vlaanderen. »1
Bevat
Vlaanderen' s Muzikale W edergeboorte.
Overgenomen uit q Mozafek ». cfr. B, II, n r

Bldz. 5-14
3.

Hendrik Conscience.

Bldz. 15-24

Als opwekker van het Vlaamsch verleden, als schilder der Vlaamsche
natuur, als uitbeelder van Vlaamsche menschen wordt Hendrik Conscience
pier beschouwd.

Hulde aan de Gesneuvelden nit den W ereldoorlog
1914-1918.
Bldz.

25-27

Een gelegenheidstoespraak op de Schoonselhof-begraafplaats to Antwerpen gehouden.

Brugge.

Bldz.

28-39

Een opwekking van Brugge's verleden ; een vluchtige historische
schets van Brugge's kunstschatten ; een typeeting van den Brugschen
burger.

Pol de Mont en de Ontwikkeling van de Vlaamsche
Poezie sedert 183o.
Bldz. 40-53
Waarom onze eerste poezie na 183o zoo klein-burgerlijk is ; welk het
aandeel van elk Vlaamsch dichter is van Guido Gezelle's verschijnen of tot
het optreden van Pol de Mont in den ontwikkelingsgang van onze Vlaamsche
letterkunde ; welk de ware beteekenis is van Pol de Mont als dichter, in het
opzicht van de evolutie onzer letteren beschouwd.

Onze Letterkundige Taal in de

19e

Eeuw.

Bldz. 54-70

Overzicht van de literaire theorieen van Van Alphen, J. Bellamy en
W. Bilderdijk ; hun invloed op onze Vlaamsche schrijvers ; de theorieen
der 4 vernieuwers » uit de negentiende eeuw : de tachtigers in Holland,
Gezelle in Vlaanderen ; hun tegenwerking en overwinning.

Twee Bevriende Schilders.
I. Alfred Van Neste, een Schilder van OudBrugge.

Bldz. 71-77

De liefde van den Bruggeling voor zijn Brugge blijft in het hart onuitgewischt : dit toont het laatste werk van dezen schilder treffend aan.
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II. Albert Geudens, een Schilder van OudBldz. 77-85
Mechelen.
Het schilderachtige Oud-Mechelen herleeft in het werk van Albert
Gender's.

Gedenkpenningen.
I. Max Rooses.

Bldz. 86-87

Zijn werk heeft een algemeen erkende wetenschappelijke en voor
Vlaanderen een heilzame ethische beteekenis.

Bldz.

II. Paul Fredericq.

87-89

Een laatst vaarwel in naam van de oud-leerlingen van den afgestorven
hoogleeraar.

III.

Bldz.

Cyriel Buysse.

89-90

In het werk van Buysse leeft de liefde voor het Vlaamsche yolk en
diens taal.

Bldz. 91-93

IV. Frans van Kuyck.
Een huldewoord.

Bldz. 93-95

V. Jan Van Rijswiick.

Verklaring van Jan van Rijswijck's grenzelooze populariteit ».
1928.

7. LtTTERKUNDIGE VERSCHEIDENHEDEN. Antwerpen, S. V.
«Lectura», 1928. Poo bldz., 19,1 x 13,5 cm.
Bevat
V ondel' s Her barium.

Bldz.

5-34

Een onderzoek van Vondel's natunrinzicht.

Fransch-Vlaamsche Rederijkerskunst.
I. Een onuitgegeven Handschrift.

Bldz. 35-53
Bldz. 35-39

Om den heerschenden geest onder de Fransch-Vlaandersche rederijkers
nit de achttiende eeuw zijn deze gedichten interessant.

II.

Tooneelspel en V oordracht.

Bldz. 39-47

Een paar gedichten van J. J. Baey verstrekken waardevolle inlichtingen
over het spel en de voordrachtkunst van onze rederijkers en beroepsspelers.

III.

Metriek.

Bldz. 47-53

Een uiteenzetting van Jonkheer Jacob Ymmeloot's werk ,( La France
et la Flandre reformees ou traicte, enseignant la vraye methode dune
nouvelle poesie Francoise et Thioise harmonieuse et delectable. ,
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Bldz. 55-92

Dautzenbergiana.

Volgende punten worden opgehelderd aan de hand van een zeventigtal
particuliere brieven van J. M. Dautzenberg, in de handschriftenverzameling
van het Museum Plantin-Moretus gevonden
1 0 De aard van de vriendschap tusschen Dautzenberg en Johannes
van Dam, Prudens van Duyse en J. J. Steyaert ;
2 0 Dautzenberg's verschillende betrekkingen (met de juiste dateering
aangegeven) ; zijn vreugde en wee in elk dezer ;
3° Dautzenberg's bezigheden in die dagen en zijn finantieele toestand
alsmede zijn toekomstplannen ;
4 0 Dautzenberg's huwelijk en huwelijksleven ;
6° Dautzenberg's houding tegenover de Belgische omwenteling en den
Vlaamschen taalstrijd ;
7 0 Dautzenberg's taalkennis, persoonlijke taal- en poetische opvattingen ;
8 0 Dautzenberg's eerste dichtbundel en het genoten onthaal.

Trijntje Cornelisdochter to Antwerpen.

Bldz. 93 - 99

Beschouwingen over de verhouding tusschen Noord en Zuid.

1933.
8. Brabant in 't V erweer. Bijdragen tot de studie der ZuidNederlandsche Striidliteratuur in de eerste helft der ,7e eeuw.
Antwerpen, V. Resseler, 1933. 467 bldz., 28 x 22 cm.
Colophon : Geeindigd met drukken op de persen van de Drukkerij
en Boekbinderij V. Resseler, Prinsstr. 20, Antwerpen, in December 1932.
Van dit werk, verlucht met oorspronkelijke Plantijnsche initialen, werden
getrokken 500 exemplaren op houtvrij kuustdrukpapier; er werden tevens
dertig exemplaren gedrukt op J apansch papier, genummerd op de pers en
onderteekend door den schrijver.

Bevat :
I. Een verzcaarloosd hoe* onzer literatuur. — De Orienteering

der gemoederen in Zuid-Nederland in de ,7e eeuw.
Bldz. 5— ILI.
Omwerking van 's schrijvers mededeeling uit de Versl. en Meded. der
Ikon. Vlaamsche Academie, 1927, Bldz. 1017-1020, onzer den titel : e Brabantsche en Vlaamsche strijdgedichten uit de r 7 e eeuw. Een verwaarloosd
hoekje onzer literatuur ». Vooral het historisch gedeelte dat de afwijkende
geestesrichtingen tusschen Noord en Zuid wil aantoonen is aanzienlijk
bijgewerkt.
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IL Antwerpsche Echo's van den Strijd tusschen Arminianen
Bldz. 15-65
en Gommaristen (1618-1621).
Alvorens op de literaire belangstelling in onze Vlaamsche gewesten
in den zoo fel bewogen strijd tusschen. Arminianen en Gommaristen te wijzen,
geeft schrijver een uitvoerige schets van het tweejarig verblijf der remonstrantsche leiders te Antwerpen, van hun omgang met katholieke geestelijken
en politici alsmede van hun propagandistische bedrijvigheid. Volgt dan een
nauwgezette ontleding van de volgende Zuidnederlandsche schriften, echo's
van dezen beruchten twist :
I.

fan Jose psens droom .
(1619) tweespraak die de voortreffelijkheid van het katholicisme
wil aantoonen.

2. Droom van Johannes Utenbogaert ende den Bisschop van
Antwerpen :
(1620) eenigszins als een antwoord op de voorgaande uitgave
bedoeld.

3. Beclach-reden over die van Hollant ende Seelant...:
(i6x7) : gewijd aan de oneenigheden die de Hollandsche gereformeerden tegen elkander in het harnas jagen.

4. V oorsegginge van het pretens Synode tot Dordrecht... :
(1619) : spotschrift tegen de Nationale Synode van Dordrecht.

5. De Triomphe van den Duyvel... :
(16i9) : zelfde bemerking als voor 4.

6. Een cluchtichVerhaal van eenen gepredestineerden Cappuyen...:
een persiflage, niet zonder eenige literaire verdienste, van de calvinistische leer der voorbeschikking of praedestinatie.

7. Die calvinistische Predestinatie tusschen een Gommarist ende
Arminiaen :
(I6-.4I) : een klacht over de onaangenaamheden en tegenslagen
van de gereformeerden.

8. Een cort verhael hoe ende in wat maniere die Gommaristen
van Hollant Hemel en eerde willen innemen... :
(16i9) : nog een bespotting van de praedestinatieleer.

9. Een claech-reden over de verscheidenheit der Lee yinghen, :
(1618) : over de verdeeldheid der protestanten.
1o.

Waerachtich verhael van eenen valschen propheet.. :
(1618) : zelfde onderwerp als 9.
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gheloove door Willem Bolognino :
(1630) : zelfde onderwerp als 9 en i o.

12. Monsterkens van de nieuwe Hollandsche Inquisitte door Jacob

Seldenslach
(1620) : over de vervolging der Arminianeu in Holland.

III. Brabantsche Spotzangen tegen den Plalsgraaf Frederik V ,

'zoning van Bohemen Populariteit van De Longueval-BucBldz. 67– 92
quoy en Tserclaes-Tilly.
Van blz. 67 tot en met blz. 78 bevat een mededeeling uit de Versl.
Illeded. der Kon. Vlaamsche Academie, 1928, bldz. 19-30, onder den titel :
Brabantsche en Vlaamsche Strijdgedichten. 1 Spotzangen tegen den
Pfalsgraaf Frederik V, koning van Bohemen. ), Nieuwe gegevens worden
van biz. 79 tot en met blz. 92 verstrekt. Deze zijn :
8.

« Lot/dick/

over de Heerliicke overwinninghe vande stadt

Praghe » :
(162o) en andere gedichten voorkomende in A. Verhoeven's
« Tydinghen : huldezangen op de macht van den keizer.

9. Een nieu Liedeken van de Wilde V ogelen stria :
(I621) : een allegorisch lied op de gebeurtenissen in Bohemen en
de lotgevallen van den Pfalsgraaf.

10. Een core verhael van eenen nieuwen draeck...
(r 621) : een schrift dat de wandaden hekelt door de calvinisten
begaan.

Nederlandsch blasoen oft Emblema van desen teghentcoordighen
tiit ..... .
(1621) : nog een satire op Frederik van Bohemen, zijn nederlaag
en de uitblijvende help der staten.

12. Aenslaghen van den Prince Hendrick Frederic van Orangien

in den Unions Krijch :
(1621) : klacht van Frederik Hendrik over zijn tocht van de Pfals
naar Holland.
In menig gedicht wordt Tilly die het leger der Katholieke Liga aanvoerde
met Bucquoy en Frederik de bekende nederlaag toebracht verheerlijkt.

Iv. Heldenzang van Olivier de Wree ter eere van den Graaf van

Bucquoy. --Het «Kinder-coningh-spel ».

Bldz. 93– 99

Tweede gedeelte van de mededeeling nit de «Versl. en Meded. der Kon.
Vlaamsche Academie », 1928, bldz. 3o-36, onder denzelfden titel verschenen.
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V. De Roomsche en de Calvinistische Roffelpot. — «Den krancken
Gier.»

Bldz. ioi–iii

Van blz. I cm tot blz. 1o8, tekst van een mededeeling uit de « Versl. en
Meded. der Kon. Vl. Acc.demie», 1931, bldz. 759 - 767 onder den titel « De
Roomsche en de Calvinistische Roffelpot ». Toegevoegd aan hoofdstuk V
werd een ontleding van «Den Krancken Geer p , een spotprent met twee
gedichten, in zekeren zin bedoeld als een antwoord op den « Roomsen
Roffelpot », van blz. 109 tot en met blz. IT 1 .

VI. Kaapvaart en Overmoed. Jan Jacobsen (t 1622). Bldz. 113-118
Tekst van een bijdrage uit het Isidoor Tetrlinck-Album, aldaar onder
den titel « Een Lied op den Oostendschen Kaapvaarder Jan Jacobsen »
(bldz. 327 - 329 ± Tekst Bldz. 330-332) verschenen. In zijn tweeden vorm
bevat deze studie een aanvulling (bldz. 114-116) : hier geeft schrijver een
reeks voorbeelden die ons aantoonen, door aanhalingen uit de « Tydinghen»
van Abraham Verhoeven en door uittreksels uit de Hollandsche volkspoëzie,
hoe de Oostendsche kaapvaarders zich onderscheidden in menig gevecht
tegen de Hollandsche vloot.

VII. Brandschatting van Brabant door Frederik Hendrik in 1622.
Bldz. 119-13 2
Schr. onderzoekt de schriften ontstaan naar aanleiding van den brandschattingstocht door Frederik Hendrik in Brabant ondernomen. Zoo :
I.

Waerachtige beschrijvinge van de tocht op den derthienden Mey
nae Brabant gedaen... :

Bev at de algeheele beschrijving van den tocht en is door een berijmd, gefingeerd rekwest onder opschrift :

«Rernonstrantie van de gemeente in Bra band aende Doorluchtighe Hartoginne Isabella...» gevolgd.
2. Op de Hollandsche voorstelling der gebeurtenissen werd gauw door een
Brabantsche geantwoord met

«Den Tocht van de Brandstichters...»

(1622).

3. Bijzonderheden over de strooperij en de brandstichting van Frederik
Hendrik's troepen vinden we nog in een vlugschrift van 1622 : « Tiler wat

wonder wat nieuws van de Ghereiormeerde Brandtstichterye van de Geusen »...

VIII. De Inneming van Breda door Spinola in 1625. — Breaute s
Bldz. 133-150
en Grobbendonck' s.
Na een historische inleiding waarin van de « Obsidio Bredana » van.
Herman Hugo ruimschoots gebruik gemaakt wordt, ontleedt schr. de gedichten waarin de gemoedsgesteldheid van Prins Maurits en de beuarde
toestand, waarin Breda zich be yond, geschetst worden. Zoo :

--745-I. Den Palatin troost Mauritius Prince van Oragnen, stervende
van droefheyt....
2. Thew-Pest der Calvinisten, midtsgaeders de wtvaert van Breda,
T'Samen-sp y ekinghe tusschen eenen Brabander ende Hollander.
Ten slotte wijdt schr. over den geest uit in denwelken de volksliteratuur
over het geval Breaute-Grobbendonck heeft gehandeld.

IX. By abantsche Spotdichten op de Nede ylaag van Christiaan IV
van Denemarken te Lutter in 1626. — Richard V erstegen
Bldz. 151-159
Mededeeling in de « Versl. en Meded. der Kon. Vl. Academie », 1931,
Bldz. 747-757 onder den titel : « Brabantsche Spotdichten op de nederlaag
van Christiaan IV van Denemarken te Lutter in T626.

X. Brugsche Liederen over den Veldtocht van Frederik Hendrik
Bldz. 161-172
in Vlaanderen (1631).
Mededeeling onder denzelfden titel, in de « Versl. en illeded. der Kon.

Vl. Academie D, 1931, Bldz. 1007-1017.

XI. Krakeel rondom een problematisch Esbattement. — Het « Verkeerspel » door Jan van der Veen. — L. Vossius' Hemelspraken
Bldz. 173-197
van den H. Bloeddag.
Van blz. 1 73 tot en met blz. 183 is de weergave van een mededeeling
nit de «Versl. en illeded. der Kon. Vl. Academie », 1927, Bldz. 1020-1032,
onder den titel Krakeel rondom een Problematisch Esbattement. » In den
nieuwen vorm is er echter sprake van zes in plaats van -vijf Antwerpsche
rederijkers. Het geldt hier het gedicht « Schut-IV aerheyt Teghens het valsch
Verkeerspel tot schimp van Brabandt...» met de kenspreuk «Godt myn Schut»
onderteekend. De betrokken pagineering is 175 en 177-178.
Van biz. 183 tot en met blz. 189 is de tekst de integrale weergave van
Prof. M. Sabbe's mededeeling uit de « Versl. en Meded. der Kon. Vl. AcaBldz. 1032-1038 onder den titel «Beleediging der Antwerpsche
demie», 1927,
Vrouwen. De taal van den Spaanschen Brabander. Populariteit van Hollandsche schrijvers in Vlaanderen. »
Van blz. 189 tot en met blz. 197 is de tekst de integrale weergave van
's schrijvers' mededeeling nit de « Versl. en Meded. der Ken. Vl. Academie
1927, Bldz. 1038-1047, onder den titel « Brugsche dichters tegen J. van der
Veen. – L. 'Vossius' Hemelspraken van den Brugschen H. Bloeddag.

XII.

De Blijde Inkomst van den Prins Kardinaal als Landvoogd
Bldz. 199-229
(1635).

Tekst van een mededeeling uit de « Versl. en Meded. der lion. VI. Academie», 1931, Bldz. 35-57, onder den titel : « De aanstelling van den Prins
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nieuwen vorm zijn :

5. (in het boek V, bldz. 214-216)
Waerom ? Daerom : ende Waerhevdt tot de Hollandsche VredeHaters... door Chr. van Essen.
9, (in het boek IX, bldz. 225-229)
Antithesis, °lite tegenstellingen der Triumphante Inhalinge
van den Doorluchtighsten Cardinaal Infant bin/nen der Stadt
Antwerpen door Jacob van der Does.
XIII. De V eldtocht van 1635-1636. — De Plundering van Thienen
Bldz. 231-265
Tekst van eel/ mededeeling nit de « Versl. en illeded. der Kon. 171. Aca-

demie », 1 928, Bldz.

633-670 onder den titel : « De Veldtocht van 16 351636. » Aanvullingen in dezen nieuwen vorm zijn (van blz. 258 (laatste

alinea) tot en met blz. 265) :
een nieuwe bijdrage tot de wederantwoorden op P. Nootman's gedicht ;
Ix. a) Unttz Reign Hieroglyphicum... door P. Nootman;

b) Waerachtbg stnne-beeldt van den teghenwoordighen staet van
Nederlat t. Olen wederantwomd op a).

XIV. De Veldtocht van 1635-1636. — Het Beleg en Ontzet van
Bldz. 267-303
Leuven.
Integrale tekst van een inededeeling nit de « Vent en Meded. der Kon.
333-378, onder den titel : « Brabantsche Strijdgedichten nit de I 7 e eenw. De Veldtocht van 1635-36. »
Bldz.
T71. Academie , 1929,

XV.

De Veldtocht van 1635-1636. — Inneming en Verlies van de
Schencke-Schans. -- Het « Rafielspel » om de Schans.
Bldz. 305-342

Tekst van een bijdrage nit « Dietsche Wararide en Belfort », 1930,
Bldz. 120-136, 207-217, onder den titel : « Volksliteratuur over de Inneming
en het Verlies van de Schencke-Schans. » Aanvullingen in dezen nieuwen
vorm zijn (van blz. 33o tot en met blz. 342) :

19. De Verlossinge des Cardinaels.
20. Het vorstlycke Ravelspel om Schenckenschants.
21. Misluckt Raphel Spel van den Prince van Oragnien. (antwoord
op 20).
22. Het geluckich Eynd van het Vorstelyck Raffelspel om Schenckenschans.
XVI. Schimj5dichten tegen Prins Frederik Hendrik. Bldz. 343-382
Integrale tekst van een mededeeling nit de « T'ers/. en Meded. der Kon.
661-707, onder den titel « Zuid-Nederlandsche
schimpdichten tegen Frederik Hendrik ([635-36). ),

171. Academie », 1929, Bldz.
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XVII. Bij de Overwinningen te Calloo en te St. Omaars (1638).
Bldz. 383-412
Van biz. 383 tot en met blz. 399 tot II (niet inbegrepen) bevat dit lioofdstuk den bier herzienen en aangevulden tekst van de mededeeling nit de
«Versl. en 1Vieded. der Kon. Vl. Academie », [929, Bldz. 275-287, under den.
titel « F',en Gedicht op den Slag te Calloo 1638. » De aangebrachte toevoegingen in dezen nieuwen vorm zijn :
a) een nieuw getuigenis van de geestdrift waarmede de overwinning
bij Calloo te Antwerpen onthaald werd : namelijk een populair gelegenheidsgeschriftje : Den seghe-riicken Trion'zph-boghe oft beschriivinge van de victories
vercregen tegen de Hollanders in 't Landt van 'Vacs_ (biz. 385, derde alinea) ;
b) een aanhaling nit het vlugschrift «Den seghe-riickeiz Triomphe-boghe».
die het geval met Graaf Maurits belicht (biz. 386, tweede alinea) ;
c) een aanhaling uit de inleiding tot het « Hezligh Hof oon Theodosius
door Papebrochius, waaruit andermaal blijkt dat het gedicht van Pater
Poirters op den slag bij Calloo Nederlandsch was (biz. 389, tweede alinea) ;
d) de meening van sommige bibliographer als zou het gedicht over
den slag bij Calloo aan Vernulaeus toe te schrijven zijii wordt thans door
Prof. Maurits Sabbe definitief verworpen en a an Pater l'oirters met zekerheid toegekend. Dit bijzonder belangrijke punt was in Prof. Sabbe's eerste
versie uit de « en Medcd. der Kon. Vl. Acadenue» nog niet opgehelderd, (T) zoodat het aldaar voor waarschijnlijk van Pater Poirters medegedeelde gedicht hier voor echt van Poirters aangegeven wordt (bldz.
390-391)
e) een nieuw uittreksel nit «Den Seghe-rucken Triomph-Boghe wordt
hier aangehaald (biz. 392, eerste alinea) om het blind vertrouwen van het
Hollandsche yolk in den goeden uitslag van de onderneming tegen Antwerpen aan te wijzen.
Van biz. 399 tot en met blz. 412 wordt de integrals tekst van Prof.
Sabbe's mededeeling nit de « Versl. en 1VIeded. der Kon. Vl. A cadenve », 1930,
bldz. 71-88, under den titel « Nog eenige gedichten op den slag te Calloo
(1638) » weergegeven.

Biilagen.

Bldz. 413-447

1) Postilloen witghesonden om te soecken den versaegden Coninck
Bldz. 413-417
van Praghe, 1621.
2) Postilion pour chercher le Roy dechasse de Prague.
Bldz. 417-420
(1) Dit gesehiedde in 193o i11 zijn bijdrage over « Nog eenige Gedichten
op den slag te Calloo (1638).» Versl. en Meded. der Kon. Vl. Academie,
Bldz. 71-88.
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3) Dit is de antwoort van den Palatijn op het voor verhaelde
Schimpdicht.
Bldz. 420-424
4) Coninck-Feest van den Palatin, 1621.
Bldz. 424-426
5) Lofdicht ter eeren van dat edele huys van Oosten-Rijck.
Bldz. 427-429
6) Van de wilde vogelenstrijt.
Bldz. 430-433
7) Kapiteyn Jacobus.
Bldz. 433-437
8) Een niew liedeken van de historie ende den slagh van LackerBeetken.
Bldz. 437-439
9) Die blauwe Scheen...
Bldz. 439-443
ro) Alder-hande soorten van Hollandsche ende Fransche Neusen
van vrempte ghedaenten.
Bldz. 443-447
Besproken Strijdschriften.
Bldz. 449-454
Lijst der Illustraties.
Bldz. 455-456
Alphabetische Lijst der Persoonsnamen.
Bldz. 457-464
Inhoudstafel.
Biz. 465
II. — STUDItN OP KULTUUR-HISTORISCH GEBIED.
1920.
I. CHRISTOPHE PLANTIN. Turnhout, Etablissements Brepols
S. A., 1920.39 bldz., IS x 13 cm. [Collection « Les Grands Beiges ».]
Naar inhoud dezelfde van de in 192 r bij Lodewijk Opdebeek to Antwerpen verschenen studie over Christoffel Plantin.
2.

ALBUM WILLEM GEM'S. TEKST VAN DR. MAURITS SABBE.

Antwerpen, J.-E. Buschrnann, 192o. 47 bldz., 3o X 2 1,5 cm.
[Met zes en twintig photogravuren van het huis Walter van der
Ven en CO3 Antwerpen.]
Dit album weld door een Mechelsch comiteit van vrienden en vereerders uitgegeven als hulde aan de nagedachtenis van Willem Geets. Het
\Nerd op vijf honderd exemplaren getrokken.
Niet zoozeer een kunstkritisehe studie dan een liefdevolle karakterizeering van de kunst en den geest van den Mechelsehen schilder. Een belangrijk hoofdstuk is datgene aan Willem Geets als historiesehilder gewijd.
1921.
3.

CHRISTOFFEI, PLANTIN.
18,5 X 11,5 cm.

Antwerpen, L. Opdebeek, 1921.

51 bldz.,

Een beeld van Plantin's jeugd, levensopvatting, levenswandel en
werkzaamheid. Merkwaardige bijzonderheden, geput nit Plantin's briefwisseling, verleenen een grondig inzicht over de door Plantin aan zijn
kinderen en kleinkinderen gegeven opvoeding.
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4. LES CARACTERES DE CIVILITA DE ROBERT GRANJON ET
A Lyon de l'Imprimerie de M.
Audin et C°., M. C. M. XXI. 24 bldz., 27,5 X 18,7 Ctil.
LES IMPRIMEURS FLAMANDS.

14:en studie over het ontstaan van de nieuwe typographie, een onderzoek van de boeken met den nieuwen letter gedrukt, een schets van de
betrekkingen tusschen Gianjon en Plantin, een bespreking van den letter
van Tavernier en van dezen van Granjoti, een bepaling van de beteekenis
van Granjon's nitvinding.
1923.
5. HANDSCHRIFTEN EN VROEGDRUKKEN. Brugge, S. V. De
Centrale Boekhandel, z. j. [1923.] 94 bldz., 16 X 12 cm. [Nummer
4 van de reeks « Cultuur en Wetenschap».] [Met talrijke illustraties.]
Een klare en eenvoudige uiteenzetting over oude boeken en oud bockwezen voor leeken in de bibliographische wetenschap bestemd.

1924.
6.

UIT HET PLANTIJNSCHE HUIS. VERSPREIDE OPSTELLEN.

Antwerpen, V. Resseler, 1924. 205 bldz., 29,5 x 22,5 cm. [Met talrijke illustraties.]
Bevat :

Christoffel Plantin. (Een Levensbeeld).

Bldz. 5— 23

Vooraf afzonderlijk verschenen. dr. B II Ilr 3.

De Drukkunst te Antwerpen voor en naast Christoffel Plantin.
Bldz. 24– 31
VOAr de komst van Plantin bestond er te Antwerpen op het gebied van
tie boekdrukkunst een rijke traditie ; hij kon op een voorbereid terrein
bouwen, maar in zijn voortzetting laat hij zijn superioriteit voelen en Been
van zijn voorgangers heeft als Plantin een dergelijke uitstraling naar buiten
aan de Antwerpsche typographic verleend.

Het Sonnet « Le Bonheur de ce Monde » toegeschreven aan
Christoifel Plantin.
Bldz. 33— 40
flit sonnet is noch van Des VvetauN noch van de Saint Evremond.
Hoe de tegenstelling eenerzijds tusschen het epicurisme van het sonnet
en andeizijds de strenge levensopvatting die nit Plantin's « Correspondance »
daarhij

spreekt ook verrassen moge, toch zijn bij een grondige ontleding

sternend op 's drukkers levensverloop
tal van trekjes te vinden, die
heel good overeenstenimen met Nautili's gewoonten en zienswijzen. Het is

- 750 de opsomming van de bezittingen die hij in het leven waardeerde en van
hetgeen hij niet bezat maar als een waarborg van grooter geluk meende te
kunnen verlangen.

Ludovico Guicciardini.

Bldz. 42— 49

Eerste gedeelte van deze studie Ludovico Cuicciardini's humanistische
opvoeding, levenswandel en levensbescliouwiug. Tweede gedeelte van de-/ e
studie : ontledirg van Ludovico Guicciardini's Descrittione di tutti i Paesi
Masse en bestudeering van de opvolgende uitgaven.

Uit den Humanistenkring rondoin Plantin.

Bldz. 51— 56

Door brieven van Elstius en Theodoor Poelman (Pulmannus) wordt
de taalkennis van Plantin's dochters bepaald ; aan de hand van pas gevonden
archiefstukken wordt aangetoond dat kennis van Latijn, Grieksch
en wellicht ook Hehreeuwsch, Syrisch en nog andere talen zich tot bet « lezen
beperkte ; een kijkje op het leven van de F,ngelsche uitwijkeiingen te Antwerpen en hunne betrekkingen met Plantin ; wetenswaardige bijzonderheden over de familie Clemens, o m. in hare verhouding tot Thomas Morns'
faniiliekriug.

Uit de Bridwisseling van Clusius met Chr. Plantin en J. Moretus.
Bldz. 57— 67
'Tit de brievenverzameling van den botanist Clusius worden Brie brieven
van Christoffel Plantin en twee van Jan Moretus overgedrukt, gevolgd door
titvoerig commentaar. De brieven van Plantin bevatten merkwaardige
bijzonderheden over de finantieele moeilijkheden en de wankelbare gezondheid van den drukker in 1588 ; de brieven van Moretus verleenen menige
gegevens voor de geschiedenis van de uitgave van Clusius' volledig werk.

Jan Moretus I als Nederlandsch letterkundige.

Bldz. 69– 85

Moretus' taalkennis en algemeene ontwikkeling ; de aanleiding bij hem
tot het schrijven ; zijn vertalingen, waaronder deie van de « Premiere
Semaine de la Creation du Monde» van Guillaume de Saluste S r . du Bartas
vooral scherp-kritisch ontleed wordt ; de invloed van de 1\Tederlanclsche
Renaissance en van het louterend streven van de hmnanisten Coornhert
en Visseher op Moretus.

Vondel, Balthasar Moretus II, Leonardus Marius en Hendrik
Bldz. 87— 98
Barentsen.
Een belangrijke aanvulling bij N T onders biographic alsmede een aariwijzing voor de Letrekkingen tusschen, de Amsterdamsche katholieken
en hue geloofsgenooten nit Antwerpen. De algemeen aangenomen voorstelling van Dr . Leendertz als zou Vondel onzen drukker niet hebben gekend
wordt hier, dank zij een paar ontdekkingen nit het archief van het Museum
Plantin-Moretus, verworpen : Vondel's kennismaking met Moretus geschiedde,
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naar alle waarschijnlijkheid, door tussehenkomst van Hendrik Barentsen,
die Balthasar Moretus II op zijn twee reizen naar Amsterdam bezocht.
Ook pastoor Leonardus Marius, die zooveel tot Vondel's bekeering
bijgedragen, was geen onbekende van de Antwerpsche drukkersfamilie.
Iii-

en Uitvoerrechten op boeken en papier gedurende de 17 e en
18 e eeuw in Zuid-Nederland.
Bldz. 99–I15
Een onderzoek van de gevolgen van het door het Spaansch bestuur

aan de Zuidelijke Provincien opgelegd verbod handelsbetrekkingen met de
opstandige provineien te onderhouden de aanleiding tot de toekenuing
van de « lieenten de nadeelige gevolgen van dezen rnaatregel vooral met
betrekking tot de boekdrukkunst en de misnoegdheid door dezen onrechtvaardigen tol alhier verwekt.

op den Drempel van den Adelstand.

Bldz. 117-135

Een onderzoek over de door de afstammelingen van Christoffel Plantin
aangewende pogingen volgens het in de zeventiende eeuw algemeen
geldend regeeringsgebruik in de Spaansche Nederlanden — tot den aclelstand
verheven te worden tevens worden tal van bescheiden aangebracht die
nader bet Antwerpsch leven vooral in de patricierskringen gedurende deze
eeuw belichten.

De Moretussen op reis in 1668 door de Brabandsche Kempen, de
Meierij van 's Hertogenbosch, Zeeland en Vlaanderen.
Bldz. 136-147
Een uitvoerige bespreking van bet dagboek van Balthasar Moretus III
dat ons diens reis verhaalt van 1668 die door de Brabandsche Kempen, de
Meierij van 's Hertogenbosch, Zeeland en Vlaanderen liep.

Antwerpen' s Boekenmarkt ten tilde van Keizer Karel. Bldz. 148-175
Aan de hand van W. Nijhoff's « Nederlandsche Bibliographie van 1509
tot 1540 » wordt een onderzoek ingesteld over de te Antwerpen gedrukte
boeken gedurende d eerste helft van de zestiende eeuw. Niet alleen cijfers
worden aangegeven doch tevens de voornaamste drukkeis met hun meest
gewaardeerde uitgaven alsmede dezer inhoud en opvattingen.

De Chifflet's met den Prins-Cardinaal en Prins Thomas in de
Bldz. 176-182
Plantiinsche Drukkerij 1635.
Steunend op een tot nog toe door de geschiedschrijvers niet gebruikt
verslag over het bezoek van den Prins-Cardinaal aan Antwerpen, door Philippe
Chifflet opgesteld, wordt het verloop dezer plechtigheid heropgcmaakt.

De Antwerpsche Ommegang.

Bldz. 183-197

Het verhaal van de lotgevallen van den Antwerpschen .tadsreus Druon
Antigoon en zijn gevolg, op historisch en op folkloristisch g-ebied bestudeerd.
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1926.

7. HET MUSEUM PLANTIN-MORETUS. PLANTIN. Du MORETUSSEN EN HUN WERK. Brussel, L. J. Kryn, 1926. 113 bldz., 15,5
X 12 cm. [Met 21 illustraties.]
Bevat
I.
II.
III.
IV.
V.

De Ziel van het Huis.
Antwerpen vOOr de Komst van Plantin.
Plantin en zijn Werk.
Antwerpen in de XVII e eeuw.
De Moretussen en hun Werk.

Bldz. 12
Bldz. 13– 32
Bldz. 33- 91
Bldz. 91- 99
Bldz. 101-113

Een geschiedenis van het huis Plantin en diens voornaamste vertegenwoordigers met hun onderscheiden werkzaamheid en beteekenis, geschreven
ten dienste van den bezoeker aan het museum.
8. ANTWERPSCHE DRUCKERYE. Brussel-Amsterdam, N .V.
Standaard-Boekhandel -- P. N. Van Kampen en zoon, z. j.
[1926.] 152 bldz., 29 X 22,5 cm. [Met twintig platen opgeluisterd.]
Een breed - opgevat en streng - wetenschappelijk overzicht van de
ontwikkeling van de boekdrukkunst to Antwerpen van de vijftiende eeuw
of tot de zeventiende, zoowel op technisch als op geestelijk gebied.
De evolutie van het steeds mooier wordende hoek met de opgave van het
aandeel van elk der beijveraars ; de voorbereiding in onze gewesten van den
modernen geest door de verspreiding van deze nieuwe drukken, die den
invloed van het Humanisme en de Renaissance aantoonen. Ten slotte een
uitvoerige uiteenzetting over (len groei, het toppunt het val van
het huis Plantin
1928.
9.

DE MORETUSSEN EN HUN KRING. VERSPREIDE OPSTELLEN.

Antwerpen, V. Resseler,
talrijke illustraties.]

1928. 259

bldz.,

29,5 X 22 cm.

[Met

Bevat :
De Hurnanistische Opleiding van Plantin's Kleinkinderen.
Bldz. 5- 26
Verschillende stukken, brieven en gedichten op 66-ri na alle in het Latijn

en nagenoeg alle door Balthasar en Melchior, zoons van Jan Moretus, geschreven gunner' een kijk op den intiemen kring nit Plantin's laatste levensjaren en toonen daarenboven aan hoe de beoefening van de Latijnsche taal
levendig was onder de studeerende jeugd uit die jaren.

— 753 —

Hoe stond Benedictus Arias Montanus tegenover de Leeringen
van Hendrik Jansen Barr*lt (Hiel) ?
Bldz. 27— 51
De toetreding van Christoffel Plantin tot de groep van Niclaes of van
Hiel belette hem niet een onberispelijk Roomseb-katholiek te zijn. Zelfs
de katholieke theoloog Arias Montanus had een hooge waardeering voor
Hiel. Plantin, Arias Montanus en Barrefelt-Hiel maakten een driemansellap
uit dat Lich door gemeenschap van denkheelden vereenigd voelde, vat
door aanhalingen uit Plantin's briefwisseling gestaafd wordt.

De Antwerlische Vriendenkring van Anna Roemers Visscher.
Bldz. 53— 77
moet een verband gezocht worden tusschen de Zuidnederlandsehe
vrienden van Anna Roemers Visscher en haar overgang tot het katholicisme
Vandaar een onderzoek van de geesteshouding dezer Vlaamsche vrienden
en van de spot en dezer laatsten iii haar werk.

Constantiin, Huygens en Zuid-Nederland.

Bldz.

79-1 I I

Constantijn Huygens' reizen naar Zuid-Nederland, vooral naar Antwerpen en Brussel, worden nauwkeurig nagegaan ; de onderseheiden data,
het beoogde doel, de opgezoclite persoonlijkheden worden aangegeven en
de in het oeuvre van den schrijver nagelaten sporen opge7ocht. Dit vooral
voor Huygens' klucht « Trijntje Cornelisdochter ». Ren belangrijk gedeelte
is datgene gewijd aan Huygens' verhouding tot Puteanus.

Hugo Grotius en de Antwerpsche Humanisten. Bldz.

113-131

Tot Hugo Grotius' Zuidnederlandsche vrienden behoorden al de voornaamste vertegenwoordigers van het post-Lipsiaansch humanisme ; een
onderzoek van de oorzaken dezer gunstige verhoudingen, waardoor
aan
eenig licht op de godsdienstkwestie met
de hand van enkele brieven
betrekking tot Grotius en zijn Zuidnederlandsche vrienden geworpen wordt.

Bldz. 133-177
Balthasar Moretus III te Madrid in 1680.
I. Geschil tusschen R. Padres Hieronymieten van San Lorenzo
Bldz. 133-157
in het Escuriaal en de Moretussen.
De oorzaken van het geschil, Balthasar Moretus' reis naar Spanje, de
geleide besprekingen, de moeilijkheden en de definitieve regeling.

IL Reisaanteekeningen. Romantisch Spa*. Bldz.

157-177

Een onderzoek van het joura al van Balthasar Moretus IIl over zijn
Spaansche reis. Het gnat ons vooral een blik op diens geestesleven

Ysbrand Vincent en zijn Antwerpsche Vrienden.

Bldz. 179 - 232

.f an de hand van onuitgegeven bescheiden, berustend in het Museum
Plantin-Moretus, worden Kier tal van bijzonderheden over de bedrijvigheid
van Ysbrand Vincent als papierhandelaar verstrekt alsook over zijn levenswandel etj zijn literaire werk7aamheid.

-754-Over eenige valsche Moretusdrukken.

Bldz.

233-248

Over eenige eigenaardige gevallen van bedrog gepleegd onder den naam
van de Antwerpsche firma.

Alphabetische Lijst der Persoonsnamen.
Inhoudstafel.
1928.
23

Bldz. 249-258
Biz. 259

10. LE SONNET DE PLANTIN. Anvers, L. Opdebeek, 1928.
bldz., 17,2 X 11,5 cnl.

Vertaling in Fransche taal van Prof. Sabbe's studie « Het Sonnet « Le
Bonheur de ce Monde » toegeschreven aan Christoffel Plantin » getiteld en
opgenomen in « Pit het Plantijnsche Huis. Verspreide Opstellen. » (cfr. B IT,
nr 6.).
1929.
II. PESTER HEYNS EN DE NIMFEN... UIT DEN LAUWERBOOM...
BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN HET SCHOOLWEZEN IN DE
16 e EEUW. Antwerpen-Anvers, Helenalei, 26 - Avenue Helene,

26 — s' Gravenhage-La Haye, M. Nyhoff, z. j. [1929.] 118 bldz.,
25 x 16 cm. [Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Uitgave
nummer 41.]
Bevat :
I. Nieuwe Biographische Bijzonderheden over Peeter Heyns.
Bldz. 7— 16
Dank zij twee onuitgegeven., Rekenboecken » van P. Heyns worden
bier naast enkele biographische aanvullingen waardevolle inlichtingen en
documenten over de Antwerpsche Lauwerboom-school verleend.

II.

De Nimfen uit den Lauwerboom.

Bldz. 17–

32

Steeds aan de hand dezer « Rekenboecken » worden punten als de bevolking van Heyns' school, hare houding ten opzichte van den godsdienst,
was hij zelf katholiek of gereformeerd, de economische en administratieve
inrichting dezer school belicht.

III.

Tooneelvertooningen in den Lauwerboom.

Bldz. 33– 47

Ben ontleding van P. Heyns' schooldrama's.

IV.

Een Dag op School.

Bldz. 48— 62

De beteekenis van « Het Cransken der jonghe dochters » van Gabriel
Meurier.

V. De Leerboeken uit de School van Peeter Heyns.

Bldz. 63 - 118

Een omschrijving van den geest en de richting van het in den « Lauwerboom » gegeven onderwijs.
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1929.
12. DIE CIVILITt-SCHRIFTEN DES ROBERT GRANJON IN
LYON UND DIE FIAMISCHEN DRUCKER DES 16. JAHRHUNDERTS
VON MAURITS SABBE UND MARIUS RUDIN. Wien, fur die Bibliotheca Typographica, 1929. 29 + [VII bldz.], 28 X 18,5 cm.
Colophon van nummer III :
Als 3 Band der Bibliotheca Typographica fur den Herausgeber Herbert
Reichner in Wien, 1, Tiefer Graben 19, gedruckt von J oh. Enschede
en Zonen in Haarlem. Die Schrift des Textes ist die FleischmannAntigua. Die einfache Ausgabe, No. Ibis 250, wurde auf PannekoekBiitten No. 266, die Vorzugs-Ausgabe, No. Ibis XX, auf Pannekoek-Biitten No. 263 gedruckt.
Dit work is grootendeels een vertaling van « Les Caracteres de Civilite
de Robert Granjon et les Imprimeurs Flamands » (cfr. 4). Van nieuwe
gegevens werd hier ruimschoots gebruik gemaakt.

III. — STUDI1N OP MUZIKAAL GEBIED.
1920.
1.

tura »,
reeks.]

Antwerpen, S. V. « Lecbldz., 20 X 13,9 cm. [Hummer II van de Lectura-

WAT OUD-V14,.kNDEREN ZONG.
1920. 82

Over het volkslied in het algemeen en het Vlaamsche volkslied in het
bijzonder.
1925.
2.

PETER BENOIT. ZIJN LEVEN EN ZIJN WERK.
X 17,5 cm.

Antwerpen,

L. Opdebeek, 1925. 35 bldz., 27,5
Bevat

Bldz. 3--15
I. Benoit's Leven en Werk.
IL Benoit's Kunst. Geschreven in samenwerking met Dr.
Bldz. 16-25
Karel Sobry.
Bldz. 26-35
III. Herinneringen en Brieven.
Voor het groot publiek bestemd.
1928.

3. DE MUZIEK IN VIAANDEREN. Antwerpen, L. Opdebeek,
115 bldz., 23 X 15,1 CM.

1928.

Bevat :
De Muziek in Vlaanderen.

Bldz. 5— 48

- 756 Algemeen overzicht van de muziekontwikkeling in Vlaanderen, waarin
de negentiende eeuw het breedvoerigst behandeld wordt.

W at Oud-Vlaanderen zong.

Bldz. 49-103

Vooraf afzonderlijk verschenen, cfr. B

nr 1.

Een Vlaamsche Opera in de 18 e eeuw.

Bldz. 105-11-5

Zeer belangrijke gegevens over ons Vlaamsch tooneelleven iv de achttiende eeuw. Blik op het optreden, de samenstelling, het repertorium en de
gevoerde propaganda door het voornaamste tooneelgezelschap dier dagen,
het gezelschap van Jacob Neyts.

IV.

— TEKSTUITGAVEN.
1903.

I. JAN LUIKEN ' S DUITSCHE LIER. OPNItUW UITGEGEVEN
DOOR DR. MAURITS SABBE. Zutphen, W. J. Thieme en Cie., Z. j.
[19o3.] [Klassiek Letterkundig Pantheon, Nummer 72.] XVI +
98 bldz., 14 x 9,5 cm.
Bevat :
Inhoudstaiel.
Bldz. III-V
Bibliographie over Luiken.
I.
» VI-VII
II. Biographische Schets.
» VIII-XV
Grondige studie over Jan Luiken's levenswandel (afkomst, huwelijk,
godsdienstige houding) in overeenstemming met zijn werk gebracht. Onder
dit laatste wordt vooral de « Duitsche Lier » breedvoerig besproken.

III.

V erschillende Uitgaven van de Duitsche Lier. Biz. XVI
Volgt dan de tekst,
Bldz. 1-94
Letterlijke herdruk van de eerste uitgave van Joan Luykens Duytse
Lier van 167r. In voetnota geeft D r . Sabbe de voornaamste varianten
aan bij vergelijking met de uitgaven na 1671 verschenen, aangeteekend.

Aanteekeningen.

Bldz. 95-98

Enkele woordverklaringen.

1920.
2. DESCRIPTION Dt LA CITE D ' ANVERS PAR MESSIRE LOUIS
GUICCIARDINI GENTILHOMME FLORENTIN. TRADUCTION DE FRANCOIS DE BELLEFOREST, COMMINGEOIS, SUIVANT L 'tDITION PLANTINIENNE DE 1582, AVEC UNE PREFACE DE MAURICE SABBE,
CONSERVATEUR DU MUSE PLANTIN ET UNE NOTICE DE LOUIS
STRAUSS, ECHEVIN DE LA VILLE D ' ANVERS. Anvers, G. Zazzarini
et Cc , 1920. 163 bldz., 29,5 X 23 cm. [o Illustree de Reproductions
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des Bois et Cuivres originaux utilises dans les Editions Plantiniennes de Guicciardini ».]
Bevat :
Bldz. 9-

Preface.

22

Is de studie over Ludovico Guicciardini in Prof. Sabbe's bundel « lit
het Plantijnsche Huis » (1924 cfr. B II, n r 6) in het Nederlandsch overgenomen.

Bldz. 23-152

Description de la Cite d' Anvers.
Notice.

Bldz. 153-163
1922.

3. LES RIMES DE CHRISTOPHE PLANTIN.(DeUxierne edition
augmentee). Anvers, Publication du Musee Plantin-Moretus,
Grande Librairie, S. A., 1922. 65 bldz., 25,5 X 17 cm. [Met vij f
buitentekstplaten.]
Bevat :

Bldz.
Preface de la premiere edition par Max Rooses.
Preface de la deuxiênte edition par Maurice Sabbe. Bldz.

5- 9
10-12

Bevat de volledige gedichten van Christoffel Plantin niet. In een brief
aan zijn beschermer Cayas, secretaris van. Philips II, wordt over een gedicht
gesproken, dat zoek is geraakt. Dergelijke zijn er nog.

Les Rimes de Christophe Plantin.
Table et Notes explicatives.
Table des Planches hors texte.

Bldz. 13-45
Bldz. 46-63
65
Blz.

V erschil tusschen Max Rooses' en Maurits Sabbe's uitgave
Bij de uitgave van Max Rooses (1890) werden in den door Dr . Sabbe
bezorgden druk vier gedichten van Plantin gevoegd die aan Rooses onbekend waren. In de tweede editie nemen deze nummers V (blz. 21), XIII
(bldz. 4o-A I), XIV (bldz. 42-43) en XVI (biz. 4 5 in). Over elk der zestien
p ier afgedrukte gedichten wordt een uitvoerig commentaar gegeven.

1923.
4. BRIEFWISSELING VAN DE GEBROEDERS VERDUSSEN. 16691702. Antwerpen-'s Gravenhage, Vrijdagmarkt 22 — M. Nijhoff,
1923. XLVI + 143 bldz., 25 X 16 cm. [Nummer 37 van de o Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen».] (I)
Bevat :
Inleiding.

Bldz. V-XLVI

(I) Het tweede deel dezer briefwisseling is in voorbereiding.
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Wie de gebroeders Verdussen zijn ; welk belang de hier uitgegeven
brieven opleveren.

Bldz.

De Uitgave.

1-143

Vijf en negentig brieven met talrijke door D r . Sabbe opgestelde nota's.

1924.
5. REYNAERT DE VOS. HERDRUK VAN DE PLANTYNSCHE
UITGAVE VAN 1566. MET EEN VOORBERICHT VAN DR. MAURITS

Uitgave
van het Museum Plantin-Moretus, Groote Boekhandel N. V.,
46, Huidevettersstraat, Antwerpen, 1924. 7,1 X 4,1 cm., XLI
zonder pagineering. (i)
SABBE EN MN INLEIDING VAN MR. L. WILLEMS Az.

Van de,,e uitgave werden gedrukt op de persen van J. Buschman,
te Antwerpen 25 exemplaren op J apansch papier der keizerlijke Mannfacturen, genummerd van I tot XXV, en 2 5o exemplaren op geschept papier
van Gelder Zonen, Amsterdam, genummerd van tot 25o.

Bldz. IV-VI-VIII

Voorbericht.

Gezien de groote zeldzaainheid van de Reinaert de Vos-uitgave van.
Plantin, haar onloochenbaar belang voor de Reinaert-studie, haar bijzonder mooie plaatjes en haar eigenaardig typographisch uitzicht heeft
D. Sabbe in de uitgaven van het Museum Plantin-Moretus een fac-similedruk van dit boekje bezorgd

1926.
6. STICHTE;LYCK ENDE VERMAKELYCK PROMS TUSSCHEN
DRY EDELLIEDEN, DEN EERSTEN EENEN DRONCKAERT, DEN TWEEDEN EENEN HOEREERDER, ENDE DEN DERDEN EENEN SPEELDER.
(1658). MET EEN VOORWOORD EN ENKELE WOORDVERKLARINGEN
VAN PROF. DR. MAURM.: SABBE. Voor de Zeven Sinjoren [en 4o

exemplaren genummerd van 361 tot 40o voor de Zeven Kaproenen] uitgegeven door de Sikkel, te Antwerpen, 1926. XXIV +
110 bldz., 19 X 13,5 cm.
Bevat
Voorwoord.

Bldz. V-XXIV

(I) Op de andere zijde luidt de titel : Replier le Renard. Reimpression
de l'Edition Plantinienne de 1566. Avec un avant-propos par MAURICE
SABBE et une introduction par LEONARD WILLEms Az. Edition du Musee
Plantin-Moretus, Grande Librairie Soc. An., 4 6, rue des Tanneurs, Anvers,
1924.
Avant-propos. Bldz. V-VII-IX.
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De documentaire en de literaire beteekenis van dit « proces » ; het «proces»
wel degelijk een oorspronkelijk werk van den Brusselschen drukker-dichter
J an Mommaert. Deze opvatting heeft Dr . Sabbe later gewijzigd in een bijdrage verschenen in de « Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche
Academie » 1928, Bldz. 986-992 ; Jan Mommaert'sl evenswandel (vooral aan
de hand van eene met de gebroeders Verdussen gevoerde briefwisseling)
en literaire bedrijvigheid.

Bldz.
Bldz.

Tekst van het «Proces ».
Enkele Woordverklaringen.

I-Isza
103-110

NoTA : De werken van MICHIEL DE SWAEN, werden uitgegeven door Dr. VITAL
CELEN, met de medewerking van Dr. C. HUYSMANS en Prof. D r MAURITS SABBE. (Antwerpen, « De Sikkel », van 1929 tot 193r, vijf deelen).

V. — SCHOOLUITGAVEN.
1912.
I. WILHELM HEINRICH VON RIEHL : DIE VIERZEHN NOTHELPER ; FRITZ PISTORIUS : SA MIRE EST MORTE. SEHT IHR, DAS

Erldutert von M. Sabbe. Deutsche Schiilerbibliothek unter der Leitung von 0. Vandoorsselaer. Vol. I,
N. 6. I. Mdrz 1912. Gent, Verlagsbuchhandlung I. Vanderpoorten,
1912. 51 bldz., 19 X 13 cm.

IST EIN GESCHaFT.

Bevat :
Biz.
Wilhelm Heinrich von Riehl.
3
Bldz. 5-31
Die Vierzehn Nothelfer.
Bldz. 33-36
Fritz Pistorius. — Sa mere est morte.
Bldz. 37-48
Seht ihr, das ist ein Geschlift.
Alphabetisches V erzeichnis der erlduterten W Oder and Redensarten.
Bldz. 49-51
1913.
2. FRIEDRICH VON SCHILLER : DAS LIED VON DER GLOCKE.

"Erlautert von M. Sabbe. Deutsche Schiiierbibliothek unter der
Leitung von 0. Vandoorsselaer. N. 18, Mai 1913. Gent, Verlagsbuchhandlung I. Vanderpoorten, 1913. 45 bldz., 19 X 13 cm.
[Met talrijke platen].
Bevat :
Wie gieszt man eine Glocke ?

Das Lied von der Glocke.

Bldz. 3-5
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Uber die Entstehung des Gedichtes.
Volgt dan Schiller's tekst (van blz. 13 tot blz. 45).
volgens het procede in de tekstuitgave van 1912 gevolgd.

Biz.

9

1912-1913.
3. PoiziE EN PROZA UIT DE WERKEN VAN DE BESTE ZUIDEN NOORDNEDERLANDSCHE SCHRIJVERS TEN GEBRUIKE VAN
LAGER-, MIDDELBAAR- EN NORMAAL ONDERWIJS DOOR POI, DE
MONT EN MAURITS SABBE. Gent, Ad. Hoste, 21 X 13,1 cm.
Berste Deel : Eerste stuk : Poezie. 1912, 252 bldz.
Eerste Deel : Tweede Stuk : Proza. 1913, 395 bldz.
1914.
4. Aus SCHILLERS BALLADEN. Erlauterungen von M. Sabbe.
Deutsche Schillerbibliothek unter der Leitung von 0. Vandoorsselaer. N. 27. April 1914. Gent, Verlagsbuchhandlung I. Vanderpoorten, 1914. 54 bldz., 19 x 13 cm.
Bevat :
Uber die Ballade and die Romanze.
Uiteenzetting volgens M. Nellen.

Bldz. 3-6

Bldz. 7-18
I. Der Gang each dem Eisenhammer.
tot
blz.
9.
7
Die
Quelle
der
Ballade.
Van
blz.
a)
b) Beschreibung eines Eisenhammers. Van blz. 9 tot blz. io.
Uiteenzetting volgens Friedrich Polack.
Bldz. 19-33
II. Der Kamp/ mit dem Drachen.
a) Die Quelle der Ballade. Van blz. 19 tot blz. 22.
b) Uber die Johanniter oder Hospitalbriider zurn Heiligen
Johannes. Van blz. 22 tot blz. 23.
III. Der Ring des Polykrates.
Die Quelle der Ballade. Van blz. 33 tot blz. 35.

Bldz. 33-39

Bldz. 39-47
IV. Der Taucher.
Die Quelle der Ballade. Van blz. 39 tot blz. 41.
Bldz. 48-54
V. Die Bib' gschaft.
Die Quelle der Ballade. Van blz. 48 tot blz. 49.

— 761 —
Van elk der vijf balladen geeft schrijver het ontstaan aan. De tekst
volgens bet procedê in de tekstuitgaven van 1912 en 1913.

1915.
5.

DECLAMATORIUM. STUKKEN OM VOOR TE DRAGEN VERZA-

MELD DOOR MAURITS SABBE EN J. M. LAUWERIJS. EERSTE REEKS.

Antwerpen, N. V. Boekhandel 't Kersouwken, z. j.
Eerste Stukje : 1915. — Tweede Stukje : 1916. — Derde
Stukje : 1917. — Vierde Stukje : 1918. — Vijfde Stukje : 1918.
TWEEDE REEKS. Antwerpen, S. V. « Lectura », z. j.
Eerste Stukje : 1919. — Tweede Stukje :192o. — Derde Stukje : 1922. — Vierde Stukje : 1923. — Vijfde Stukje : 1924. — Zesde stukje : 1929. — Zevende Stukje : 1929.
Al deze deeltjes werden een tweede en sommige een derde maal gedrukt :
deze uit de eerste reeks van 1921 af, deze uit de tweede reeks van 1924,
behalve het zevende stukje.

VI. — GELEGENHEIDSUITGAVEN.
1918.
I. VADERLANDSCHE TOESPRAAK GEHOUDEN BIJ DE SLUITING
DER MECHELSCHE VOLKSVOORDRACHTEN, OP 3 DECEMBER 1918.
Mechelen, H. Dierickx-Beke zon.en, 1918. 21 bldz., 21,2 X 13,1 cm.
Gelegenheidstoespraak na den wapenstilstand gehouden met als thema :
hooge vreugde, vrome herdenking en oprechte erkentelijkheid bezielen
ons yolk.

1919.
2. KONINKLIJK VLAAMSCH CONSERVATORIUM TE ANTWERPEN. VOORBEREIDING TOT DE VOORDRACHTKUNST. Antwerpen,

Drukkerij Wed. Brouwers Zoon, Prinsesstraat, 9, 1919. 38 +
[II] bldz., 24,2 X 16 cm.
Deze « Voorbereiding tot de Voordrachtkunst » is een soort van syllabus
bij D r . Sabbe's onderwijs aan het conservatorium gebruikt. Achtereenvolgens worden behandeld : adembeweging, stemvorming, geluiden der
Nederlandsche taal, klem — woord — verstands- en gevoelstoon.
3. FEESTMAAL DOOR DE BEVOLKING VAN ANTWERPEN AANGEBODEN AAN DE ANTWERPSCHE INVALIEDEN VAN DEN OORLOG

- 762 TER GELEGENHEID VAN DE VERJARING VAN DEN SLAG AAN DEN

YZER OP ZONDAG, 12 OCTOBER 1919, OM 17 UUR IN DE HANDELSBEURS. HULDE AAM DE INVALIEDEN DOOR

Dr. MAURITS SABBE.

Antwerpen, Drukkerij Aalders en Cie., 1919. [IV] bldz., 24 X
14 cm.
Een gelegenheidstoespraak.
1921.
4.

HET WILLEMS-FONDS, ZIJN WERKING EN ZIJN STREKKING.

Rede uitgesproken door Dr. Maurits Sabbe op de viering van het
vijftigjarig bestaan der afdeeling. Antwerpen, 22 October 1921.
Antwerpen, E. Secelle, 1921. 15 bldz., 21,4 X 14,6 cm.
In grove tiekken worden het doel en de werkzaamheden van het Willemsfonds gedurende de verloopen halve eeuw herdacht en hoofdzakelijk de
sociale beteekenis van het door deze instellin.g nagestreefde doel toegelicht.
1928.

5. CATALOGUE DU MUSES PLANTIN-MORETUS PAR MAX
Roosus REVU ET AUGMENTS PAR MAURICE SABBE.

Neuvieme

Edition. Anvers, V. Van Dieren et C o., 1928. XXVI + 193 bldz.,
17,5 X 11,8 cm.
Een catalogus op wetenschappelijken grondslag opgesteld.

VII. — MEDEWERKING AAN VERZAMELWERKEN EN
FEESTUITGAVEN.
1904.
EEN ACHTTIENDE-EUUWSCH

PLAGIAAT.
Opgenomen in arozalek». cfr. B I, n r 3.

Bldz. 119-123

in
I. MALANGES PAUL PREDERICQ. Hommage de la Societe
pour le Progres des Etudes Philologiques et Historiques. io juillet
1904. Bruxelles, Henri Lamertin, Libraire-Editeur, 1904. XIII +
375 bldz., 27,5 X 18 cm.

1905.

Du VLAAMSCHE MUZIEKBEWEGING.

Bldz. 69-75

–
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Een vluchtig overzicht van ooze Vlaamsche wetenschappelijke muziekbeweging van Jan-Frans Willems of tot 1905.

in
2. LIBERALE VLAAMSCHE BOND VAN ANTWERPEN. 75 e VERJARING VAN BELGIVS ONAFHANKELIJKHEID. HANDULINGN VAN
DEN VLAAMSCHEN LANDDAG gehouden op Zondag 27 Augustus
1905. Antwerpen, Druk. Flor Burton, 1905. 127 bldz., 20,8 X 13,4

CM.
1907.

Du

Bidz. 120-132

MUZIEK IN VLAANDEREN.

Een overzichtelijk beeld van de ontwikkeling van de muziek in Vlaanderen, hernomen en aangevuld in Dr. Sabbe's essay « De Muziek in
Vlaanderen » van 192 8 (cfr. B III, n r 3).

in
3. VLAAMSCH BELGII SEDERT 1830. STUDIRN EN SCHETSEN
BIJEENGEBRACHT DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET
WILLEMS-FONDS TER GELEGENHEID VAN HET JUBELTAAR 1905.
Vierde Deel. Gent, Ad. Hoste, 1907. 245 bldz., 22 X 14,8 cm.

[Uitgave van het Victor de Hoon-fonds. Nummer 4.]
1911.

Bldz.

TOESPRAAK.

60-63

Overgenomen in « Taal en Kultuur uit Vlaanderen. Redevoeringen
en Studies. » B I, nr 6.

in
4.

FEESTSCHRIFT VAN HET HULDEBETOON CYRIUL BUYSSE.
20,5 X 14 cm.

Antwerpen, Van Os-De Wolf, 1911. 63 bldz.,
1913.
DE MUZIEK IN VLAANDEREN.

Bldz. 1-46

Lie nota B VII nr 3.

in
5. VLAANDEREN DOOR DE FEUWEN }MEN, door Frans Van
Cauwelaert, A. De Cock, J. Denuce, L. Dos/el, Paul Fredericq,
Niko Gunzburg, Pol de Mont, L. De Raet, Maurits Sabbe, Stijn
Streuvels, Herman Teirlinck, J. Vercoullie, Prosper Verheyden en
Aug. Vermeylen. Onder Leiding van Max Rooses. Tweede Deel.
Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij « Elsevier », 1913. 374 bldz.,
27 X 22 cm.
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1913.
HENDRIK CONSCIENCE. Redevoering uitgesproken te Antwerpen op 8 Augustus 1912. Bldz. 5-13.
Opgenomeu in «Taal en Kultuur uit Vlaanderen. Redevoeringen en
11 r b.

Studies.» cfr. B 1,

in
6. HENDRIK CONSCIENCE. Studien en Kritieken van Maurits
Sabbe, Rene De Clercq, Pol de Mont, Dr. Eug. van Oye, Lodewijk Scheltjens, Anna Germonprez, G. Duflou, L. Krinkels,
Cyriel Verschaeve, Frans Van Cuyck, Frans Van den Weghe,
Dr. Isidoor Bauwens, A. de Cock, Lambrecht Lambrechts, Gustaaf
Segers, Victor Fris. Uitgegeven ter gelegenheid van den Consciencedag van II Augustus 1912 te Antwerpen. Antwerpen, Drukkerij
Jan Boucherij, 1913. 268 blz., 25,5 X 18,2 cm.
1913.
HEILDRONK van den heer Maurits Sabbe.

Bldz. 24-26

Opgenomen in « Taal en Kultuur uit Vlaanderen. Redevoeringen en
Studies. » Cfr. B I,

nr

6.

in
7. HULDEBETOON AAN FRANS VAN KUYCK. 20 October 1912.
Gedenkschrift. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1913. 42 bldz.,
26 x 19,5 cm.
Bldz. 11-13

REDS.

In naam van het leeraarskorps van het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium brengt D r. Sabbe den laatsten groet aan den betreurden bestuurder en huldigt naast diens gaven van geest en gemoed diens hooge kunst.

in
8. KONINKLIJK VLAAMSCH CONSERVATORIUM ANTWERPEN.
OFFICIEELE LIJKREDEN UITGESPROKEN BIJ HET STOPFELIJK
OVERSCHOT VAN MEESTER JAN BLOCKX, BESTUURDER VAN BOVEN=WELD CONSERVATORIUM. Zonder naam van uitgever, noch plaats
noch datum. 20 + [I] bldz., 20,8 X 14,3 cm.
1913.
LES PROSATEURS MODERNES EN FLANDRE.

Bldz. 78-98

Een overzicht van ooze Vlaamsche letteren, van Conscience of tot 191o,
voor een Franschspreken.d publiek bestemd. De opeenvolgende stroomingen
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met de voornaamste vertegenwoordigers worden bondig dot ‘h scherp getypeer d.

in
9. HISTOIRE DE LA LITTtRATURE FLAMANDE. Conferences
organisees par la Ligue de l'Enseignemen,t, sous les auspices de
'Administration Communale a ''Hotel de Ville de Bruxelles.
Gand, I. Vanderpoorten, 1913. 131 bldz., 23 X 15,5 cm.
1920.
COMMENT L ' HOTEL PLANTIN-MORETUS DEVINT MUStE
Bldz. 7-14
PUBLIC.
Ben trouw relaas van de onderhandelingen tusschen Ed. Moretus, het
schepencollege van de stad Antwerpen en de regeering over het aankoopen
van het Hotel Plantin-Moretus, onderhandelingen die uitliepen op de
vervorming van het hotel in een museum.
QUELQUES RIMES

DE PLANTIN.

Bldz. 29-39

Tekst en bespreking van vier gedichten van Christoffel Plantin aan
Max Rooses in zijne uitgave « Les Rimes de Plantin » onbekend. Deze gedichten met het Kier gegeven commentaar vinden we terug in (le door Dr.
Maurits Sabbe in 1922 bezorgde uitgave van « Les Rimes de Plantin » (cfr.B
IV, nr 3). Het commentaar ‘verd aangevuld.

in
IO. SEPT ETUDES PUBLIEES a L ' OCCASION DU QUATRItME
CENTENAIRE DU CELtBRE IMPRIMEUR ANVERSOIS CHRISTOPHE
PLANTIN. Bruxelles, Le Musee du Livre, 1920. 123 bldz., 30,5 X
22 cm. [Met talrijke verluchtingen en platen.]
1920.
DE DRUKKUNST 'I% ANTWERPEN VOOR EN NAAST CHRISTOFBldz. 3-14
FEL PLANTIN.
Opgenomen in « trit het Plantijnsche Huis ». Cfr. B II, li r 6.
REDEVOERING BIJ DE HERDENKINGSPLECHTIGHEDEN UIT
Bldz. 65-68
NAAM VAN HET INRICHTINGSCOMITEIT.
Een relaas van de lange en pijnlijke onderhandelingen die eindigden
met van het oude huis Plantin-Moretus een der mooiste openhare musea to
maken die op de wereld hestaan.

in
II. GEDENKBOEK DER FEESTEN GEGEVEN IN 1920 TB ANTWERPEN EN TB TOURS TER GELEGENHEID VAN DE VIERHONDERD-
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Uitgave van het
Museum Plantin-Moretus, Groote Boekhandel Naaml. Maatsch:
Meir, 75, Antwerpen. 98 bldz., 28 X 21,5 cm.

STE VERJARING VAN CHR. PLANTIN ' S GEBOORTE.

1920.
DISCOURS DE M. MAURICE SABBE, AU NOM DES ANCIENS
Bldz. 26-28

tavEs.

Opgenomen in « Taal en Kultuur nit Vlaanderen. Redevoeringen en
Studies. » Cfr. B I, n r 6.

in
12. UNIVERSIT1 DE GAND. PAUL FREDERICQ. ANCIEN RECTEUR. PROFESSEUR ORDINAIRE A LA FACULTA DE PHILOSOPHIE
ET LETTRES. 12 A0fIT 1850-31 MARS 1920. Gand, Maison d'Edi-

tions et d'Impressions, Anciennement Ad. Hoste, S. A., 192o.
39 bldz., 22,4 X 14,5 cm.
1920.

Bldz. 11-32

BRUGES.

Brugge's historische beteekenis naast Brugge's poetische schoonheid
kennismaking voor den toerist.

in
13. LIGUE PATRIOTIQUE DU TOURISME. Henri Davignon.
Gand. — Maurice Sabbe. Bruges. Bruxelles, Touring-Club de
Belgique, z. j. [1920.] 32 bldz., 21,5 X 13,6 cm.
1922.
14.

VLAAMSCHE OORLOGSLITERATUUR.

Bldz. 282-285

De Vlaamsche oorlogsliteratuur bevat eenerzijds een opbloei van de
volkspoezie, cfr. de bloemlezing « Oorlogspoezie » (1916) van J an Bernaerts
en Hendrik Heyman anderzijds het werk van de bewuste kunstenaars
onder wie Caesar Gezelle, Ernest Claes en Aug. Van Cauwelaert vooral 's schrijvers waardeering hebben.

in
ONZE HELDEN GESTORVEN VOOR HET VADERLAND. Belgie's
Epische Strijd van 1914 tot 1918. (Geschiedenis en Bewijsstukken). Eerelijst der officieren, onderofficieren, soldaten, zeelieden
en burgers die vielen voor de verdediging der Belgische haardsteden. Uitgegeven onder de algemeene leiding van Rene Lyr.
Brussel, Societe Anonyme Beige d'Imprimerie, 1922. Eerste
Deel. 367 bldz., 12,1 X 9,2 CM.
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1924-1925.
15.

LA TYPOGRAPHIE AU XVI° SItCLE DE 1500 A 1540.
Bldz. 7-63

Een beeld van de Antwerpsche boekdrukkunst gedurende de eerste
helft van de zestiende eeuw.
CHRISTOPHE PLANTIN ET SUS CONTEMPORAINS.

Bldz. 105-132

Een overzicht van de werkzaamheid van Christoffel Plantin en van
zijn betrekkingen met de geleerden die hem hun werken ter uitgave aanboden.

in
HISTOIRE DU LIVRE ET DE L ' IMPRIMERIE EN BELGIQUE DES
ORIGINES A NOS JOURS. TRoisitmE PARTIE. Bruxelles. Le Musee
du Livre, 1924-1925. 132 bldz., 29,5 X 22 cm. [Collection des

Publications du Musee du Livre, Bruxelles.]
1925-1926.
16.

XVIIIe
Bldz. 43-86

LA TYPOGRAPHIE ANVERSOISE AU XVII e ET AU

SI cLE.

Een beeld van den geleidelijken ondergang van de Antwerpsche drukkerij
van het afsterven van den meester af. Breeder uitgewerkt zijn deze drie
studies in D r . Sabbe's werken : oUit het Plantijnsche Huis», Antwerpsche
Druckerye p en « De Moretussen en hun kring. »

in
HISTOIRE DU LIVRE ET DE L ' IMPRIMERIE EN BELGIQUE DES
ORIGINES A NOS JOURS. QUATRItME PARTIE. Bruxelles, Le Musee
du Livre, 1925-1926. 86 bldz., 29,5 X 22 cm. [Collection des Publi-

cations du Musee du Livre, Bruxelles.]
1927.
17. RUBENS EN ZIJNE EEUW. HET GEESTESLEVEN TE ANTWERPEN IN RUBENS ' TIJD. Brussel, L. J. Kryn, 1927. 110 bldz.,

28,5 x 22,5 cm. [Met talrijke illustraties.]
Bevat :
I. De triomfeerende Kerk.

Bldz.

44

Een breed geborsteld beeld van de katholieke wedergeboorte te Antwerpen. Als bijzonder belangrijke punten stippen wij in dit hoofdstuk aan :

— 768 —
-de opleiding, het wetensehappelijk werk en de katholieke actie van de
bisschoppen Miraeus en Balderus ; het aandeel van de Jesuleten in het
geestesleven van Antwerpen, hun onderwijs en hun « Missio Hollandica » ;
de verhouding van Rubens tot deze heropleving, zijn persoonlijk aandeel
erin, zijn betrekkingen, zijn verhouding tot de Brabantsche volkstaal, zijn
moedertaal alsmede zijn verhouding tegenover de toen in Antwerpen sterk
heerschende Maria-vereering.

Bldz. 7– 75

Antwerpen-Andromeda.

II.

Na het geestelijk Leven thans een beeld van het politiek levell te Antwerpen gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw. Rubens' aandeel
erin ; zijn diplomatische loopbaan, geheel in het licht van den vrede verloopen ; waardevolle bijzonderheden worden verstrekt over den geestestoestand van het Antwerpsche y olk tegenover Albrecht en Isabella, Spanje's
buitenlandsche politiek en Holland met Frederik-Hendrik ; ten slotte wordt
de verhouding geschetst tusschen de aartshertogin Isabella en Rubens.

Bldz.

Verchristelijkt Humanisme.

III.

77-110

Een stndie over Rubens' vriendenkring die de meest aanzienlijke
humanistische geesten nit zijn tijd omvatte ; over diens guile verhouding
tot zijn broeder Philips ; over de opleiding van Rubens' zoon Albert en over
den inhond van Rubens' persoonlijke bibliotheek.
1927.
18.

tuuw.
Bldz. 9-46

HET VLAAMSCH TOONEEL VOOR DE XT.X e

Een overzicht in grove lijnen, het opzet van het werk getrouw.

in
HET VLAAMSCH TOONEEL INZONDERHEID IN DE XIXe

EEUW, geschreven in opdracht van den Koninklijken Tooneel-

kring De Morgenstar van Brussel door Dr. Maurits Sabbe, Lode
Monteyne en Hendrik Coopman Thzn. Brussel, J. Colassin en
C°., 1927. 65o + [XXIV] bldz., 29 X 21,2 cm.
1927.
19.

HOLLAND AND BELGIUM.

Van biz. 113 tot blz.

143.

Tien vluchtig overzicht van de boekdrukkunst in de Nederlanden

in
PRINTING. A SHORT HISTORY OF THE ART. By E. Crous,
G. Fumagalli, Charles Mortet, Maurits Sabbe, James P. R. Lyell,
Henry R. Plomer, Lauritz Nielsen, L. C. Wharton, G. P. Winship,
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Lawrence C. Wroth edited by R. A. Peddie. London, Coptic
House, W. C. 1, Grafton and C o , 1927. 389 bldz., 18,5 x 12,5 cm.
1927.
20. DE ANDROMEDA - SAGE ALS POLITIEKE ALLEGORIE.
235-239
Bldz.
Verschenen in de « Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche
Academie », 1925, Bldz. 361-363

in
ALBUM OPGEDRAGEN AAN PROF. DR. J. VERCOULLIE

door ambtgenooten, oud-leerlingen en vereerders, ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag en van zijn emeritaat.
Tweede Deel. Brussel, Paginae, ii, Ernest Discaillestraat,
1927. Bldz. 169-364, 31,5 X 22,9 cm.
1927.
2I. FEESTREDE.
(Cfr. De Vlaamsche Gids. 1926-1927).

Bldz. i-8

in
HULDEBETOON JEP MENNEKENS. Zonder plaats, noch nitgever, noch datum. 14 bldz., 20,2 X 13,2 cm.
1928.
22. HET ANTWERPSCH GEESTESLEVEN IN RUBENS ) TIJD.

[Openingsrede van Dr. Maurits Sabbe in de Tentoonstelling over
het Antwerpsch Geestesleven in Rubens' Tijd.] Bldz. 65-70
Het uitzicht van het geestesleven der stad Antwerpen in de eerste
helft van de zeventiende eeuw was tweevoudig : naast het Contra-Reforrnatie-catholicisme het gekerstend humanisme, volgens de neo-stokijnsche
opvatting van Justus Lipsins.
RUBENS EN ANTWERPEN. [Rede van den heer Maurits Sabbe
Bldz. 134-142
op de « Academische Zitting » gehouden.]
« Laat mij toe bier alleen to wijzen op dien echt tusschen den sehilder
en de stad, op de liefde, die Antwerpen met Rubens vereenigt zooals Brugge
met Memlinc of Venetie met Tiziano Vecelli vereenigd zijn. )i (Biz. 135) .

in
GEDENKBOEK DER RUBENSFEESTEN. Antwerpen, 1927. Uithet Stedelijk Bestuur. [Gedenkboek der feesten,

gegeven door
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ingericht door de stad Antwerpen, ter gelegenheid van de 350e
verjaring van P. P. Rubens' geboorte 1577-1927.] 144 bldz., 32,6
x 25,5 cm. [Met talrijke platen.]
23.

RIDE VAN DR. MAURITS SABBE.

Bldz. 39-41

Een geestdriftige hulde Dr. Persijn aangeboden in naam van de letterkundigen « der andere parochie. »

in
PROF. DR. JULIUS PERSYN. 1878-1928. GEDENKBOEK DER
1EESTELIJKHEDEN TER GELEGENHEID ZIJNER 50 e VERJARING

te Antwerpen gehouden op 9 September 1928. Uitgegeven door
het Uitvoerend Comiteit. (Drukkerij N. V. Erasmus). 125 bldz.
24.

DIE BUCHDRUCKERKUNST IN BELGIEN.

Bldz. 15-43

Een algemeen overzicht van de geschiedenis van de boekdrukkunst
in Belgie, geschreven ter gelegenheid van de internationale tentoonstelling
van het dagbladwezen te Keulen.

in
DIE BUCHDRUCKERKUNST IN BELGIEN. Eine Einleitung in
die BelgischeAbteilung der KOner Presse-Ausstellung. Antwerpen,
[IV], 18,6 x 13,2 cm.
J.-E. Buschmann, 1928. 43 bldz.
1929.
25.

HET PORTRET VAN KILIAAN.

Bldz. 21-27

Aangetoond wordt de wetenschappelijke vergissing van H. Sermon en
P. Genard, die het schilderij, dat zich heden in de Proeflezerskamer van
het Museum Plantin-Moretus (H. 0.64, B. 0. 1 86) bevindt, voor het portret
van Kiliaan houden.
lay bestaat echter een ander document waarop ons het portret van
voorgesteld wordt, namenlijk het titelblad van « Den nieuwen
Dictionaris oft Schadt der Duytse en Spaensche Talen » door Arnold de la
Porte, kapelaan-major van het kasteel te Antwerpen en uitgegeven door
Hieronymus en Jan Baptist Verdussen in 1659.

in
Gemeente Duffel 1528-1529-1929.
op Zondag, 23 Juni 1929 ter gelegenheid
van de 400e verjaring der geboorte van Cornelius van Kiel,
Kilianus van Duffel. Borgerhout, Drukkerij s Hooger Op a,
1929.5o bldz., 23,5 x 15,1 _cm.
KILIAANHULD g
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1929.
26.

FALSCHE MORETUSDRUCKE.

Bldz.

193-214

Vertaling in het Duitsch van de onder denzelf den titel verschenen
nr 9.

studie nit ( De Moretussen en hun kring. » B

1930.
BALTHASAR MORETUS III. AUF DER SCHWELLE DES ADELS.

Bldz. 246-268
Vertaling in het Duitsch van het essay « Op den drempel van den adelstand » opgenomen in « Uit het Plantijusche Huis. » B II, T1 r 6.

in
GUTENBERG-JAHRBUCH.

1930.

27. DE

TENTOONSTELLING VAN OUD-VLAAMSCHE KUNST.

(,'Exposition d'Art Flamand Ancien.
Exhibition of Ancient Flemish Art.
Ausstellung altvldmischer Kunst.

Bldz.
5-6
Bldz.
7-8
Bldz. 9-10
Bldz. 11-13

Een algemeen beeld van de tentoonstelling van Oud-Vlaamsche kunst.

in
EEUWFEEST DER BELGISCHE ONAPHANKELIJKHEID. TENTOONSTELLING VAN OUD-VLAAMSCHE KUNST. – CENTENAIRE DE
L' INIAPENDANCE BULGE. EXPOSITION D ' ART FLAMAND ANCIEN.
Antwerpen-Anvers, J.-E. Buschmann, 1930. 32 bldz., 29,4 x 23,8

cm.
28.

EEN

EEUW

VLAAMSCHE LETTURKUNDE 1830-1930.
Bldz. 32-41

Een beeld van de ontwikkeling van en een pleidooi voor de Vlaamsche
letteren.

in
LA BELGIQUE EN 1930. BELGIR IN 1930. Numero special.
Prime offerte par 1'Echo des Finances a ses abonnes. Premie
door de Beursgalm aangeboden aan zijne abonnenten. Bruxelles,
« Editions de la Belgique en 1930 », Rue de la Loi, 30, 1930.
69 bldz., 30 X 22,5 cm.
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Bldz. 695-699

29. LE THEaTRE.

Een overzicht van ons Vlaamseh tooneel : een gelegenbeidsstuk.

in
1830-1930. LIVRE D ' OR DU CENTENAIRE DE L'INDtPENDANCE
BELGE sous le Haut Patronage de S. M. le Roi Albert. BruxellesAnvers, Leclercq, De Ridder et De Haas, 193o. 722 bldz., 16 X 12
CM.
1931.
30. EEN LIED OP DEN OOSTENDSCHEN KAAPVAARDER JAN
Bldz. 327-332.
JACOBSEN.
Schr. geeft hier den tekst van een volksgedicht dat plaats inneemt
in de reeks politieke strijdliederen uit de eerste helft van de zeventiende
eeuw. Het handelt over de helfdhaftigheid van Jan J acobsen die, door zijn
buitengewone behendigheid in de kaapvaart door de Hollanders alsdan
zeer werd gevreesd.

in
ISIDOOR TEIRLINCK-ALBUM. Verzamelde Opstellen opgedragen aan Isidoor Teirlinck ter gelegenheid van zijn tachtigsten
verjaardag 2 Januari 1931. Leuven, De Vlaamsche Drukkerij,
N. V., 1931. 386 + [II] bldz., 25,5 X 18,5 cm.
1931.
31.

TOESPRAAK.

Bldz. 4-9

Als voorzitter van de Ikon. Vlaamsche Academie en voorzitter van het
Uitvoerend Comite van het Huldebetoon Isidoor Teirlinck, huldigt spreker
den jubilaris door een ontleding van die zijner werken, « die wij zonder
overdrijving standaardboeken mogen heeten » op het gebied van de Vlaamsche
taal- en volkskunde en plantlore.

in
HULDEBETOON TER EERE VAN ISIDOOR TEIRLINCK. Brussel,
den 22 e n Februari 1931. Uitvoerig verslag met volledige lijst
der inschrijvers op het Isidoor Teirlinck-Album. Zoutleeuw,
Drukkerij Ch. Peeters, 1931. 31 bldz., 23 X 15,6 cm.
1931.
32. OPENINGSREDE VAN PROF. DR. MAURITS SABBE, VOORBldz. 10-12
ZITTER,
« Nu het wetenschappelijk leven zich in Vlaar.deren met den dag op
sterker grond gaat vesten en wint in diepte en omvang, komt het algemeen
cultureel belang van bibliographie en bibliotheekwezen meer tot het besef
van velen en de behoefte aan samenwerking, het begrip van een gemeenschappelijke taak doet zich ook meer gevoelen. » (Bldz. io-ii).
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1931.

33. Di
KEN.

SYMBOLIEK DER OUDE VLAAMSCHE DRUKKERSMERBidz, 171-219

In een zees gedocumenteerde studie worden de symbolen en allegorien
van de oude drukkersmerken opgehelderd in hun geleidelijke ontwikkeling
en met hun weerslag in de Nederlandsche Provincien.

in
HANDELINGEN VAN HET EERSTE WETENSCHAPPELIJK
BIBLIOTHEEKWEZEN.
VLAAMSCH CONGRES VOOR BOEKAntwerpen, 25-28 April 1930. Antwerpen, « De Sikkel », 1931.

234 bldz., 25,5 X 16,5 cm.
1931.
34. ZUID-NEDERLANDSCHE STRIJDLITERATUUR VAN HET
BESTAND TOT AAN HET TRACTAAT VAN MUNSTER. Bldz. 329-337
De synthetische lijnen van een studie (y Brabant in 't Verweer ») over
de pier in Vlaanderen geduiende de eerste heift van de zeventiende eeuw
rijke anti-protestantsche en anti-Hollandsche strijdliteratuur, waaruit
blijkt dat in die tijden een speciaal zuidnederlandsch gemeenschappelijk
nationaal gevoel geleidelijk aan het groeien was.

in
ANNALES DU CONGRtS D ' ANVERS 1930 DE LA FtIARATION
ARCHtOLOGIOUE ET HISTORIQUE DE BELGTout. Anvers, V. Res-

seler, 1931.
1932.
35.
JENS.

EEN STEM UIT HET HULDEKOOR TER EERE VAN SCHELT-

Biz. 75

De aanwijzing van Lodewijk Scheltjens' plaats in de Vlaamsche tooneelliteratuur.

in
SCHELTJENS ALBUM. Antwerpen, Drukkerij Deiplace, Koch
en C o ., 1932. 135 bldz., 21 X 13,8 cm.
1932.
36.

LA TYPOGRAPHIE D ' ART.

Bldz. 113-119

Een opsomming van de voornaamste drukken die voorhanden waren
op de tentoonstelling to Antwerpen met een bondige karakteristiek.

in
TRItSOR DE L ' ART FLAMAND DU MOYEN AGE AU XVIIIe

— 774 —
SItCLE. MAMORIAL DE L ' EXPOSITION D ' ART PLAMAND ANCIEN A

par un groupe de specialistes. Tome II. Bruxelles,
Librairie Nationale d'Art et d'Histoire, 1932. 195 + [V bldz.],
+ CXX platen, 32,5 x 27 cm.

ANVERS 1930

1932.

37. DE

EENHEID IN

A.

VERMEYLEN ' S WERK.

Bldz. 83-86

De kern van Aug. Vertneylen's levenssynthesis vindt men in zijn geheele
werkzaamheid, van zijn vroegste tot zijn nieuwste essays, weerspiegeld.
Zij beheerscht zijn kunsttheorie, zij vormt het levensbeginsel van « Van Nu
en Straks » en «Vlaanderen », zij straalt « triomfantelijkst » op uit zijn eigen
kunstwerk, den Wandelenden Jood. Die levenssynthesis verklaart « den
leidenden en opwekkenden invloed, die sedert zoolang reeds en nog steeds
onverzwakt van Vermeylen op de Vlaamsche kunstenaars, geleerden en
intellectueelen in het algemeen uitgaat. »

in
GEDENKBOEK A. VERMEYLEN. Gedrukt door de Sinte Katharina Drukkerij to Brugge, 1932. 559 + [V] bldz., 25,5 x 19 cm.

VIII. — INLEIDEND WOORD VAN DR. MAURITS SABBE
TOT WERK VAN ANDERE SCHRIJVERS.
1912.
I. FRANS DE CORT. LIEDEREN EN GEDICHTEN. Volledige
Uitgave. Een Woord vooraf van Paul Fredericq. Levensschets
door Dr. Maurits Sabbe. Brussel, Drukkerij Weduwe Monnom,
1912. XX + 704 bldz., 24 X 17 cm.

Bevat :
Een Woord vooraf door Paul Fredericq.
Frans de Cort door Maurits Sabbe.
Opgenomen in « Mozaiek. » Cfr. B I, n r 3.
Uitgave van Frans de Cort's werk.
2.

F. V.

I-II
Bldz.
» III-XX
Bldz. 1-704

TOUSSAINT VAN BOELAERE. PETRUSKEN ' S FINDS.

Brussel, « De Nieuwe Boekhandel », 1917. 64 bldz., 16,3 x II, 5 cm.

FEN SPEL VAN LUTTEL GEBEUREN.

Van blz. 6r tot blz. ()4 omschrijft schr. de literaire persoonlijkheid van
Fernand V. Toussaint van Boelaere en looft vooral (liens smaakloutering
en techniekvolmaking.
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1920.
3, MAX Roosts. HET FRANSCH IN DE LAGERS SCHOLEN
VAN VLAAMSCH BELGIt. Antwerpen, S. V. « Lectura» en Bussum ,
C. A. J. Van Dishoeck, 1920. 66 bldz., 22 X 13,5 cm.
Van blz. 5 tot blz. 7 een « Woord Vooral » van M. Sabbe.
Over de veelzijdigheid van Max Rooses' geestelijke belangstelling; over
zijn grenzenloos arbeidsvermogen ; over diens opvattingen en gedachten
over den Vlaamschen strijd.
1921.
4. JAN VAN BEERS. GEDICHTEN. [Jongelingsdroomen (I0e
druk), Levensbeelden (6 e druk), Gevoel en Leven (5 e druk),
Rijzende Blaren (3 e druk), De Idylle van Vriend Mathijs.]
Eeuwfeest-Uitgave. Met den steun der stad Antwerpen bezorgd
door de familie van den dichter. Inleiding door Dr. Maurits
Sabbe (1). Antwerpen, L. Opdebeek, 1921. XVI + 443 bldz.,
22 X 14 Ctil.

Bevat
Bldz. I-XII

De Dichter en zijn W erk.

Een levensbeschrijving van Jan van Beers (met bijzonderen nadruk
op zijn afkomst en zijn milieu) ; een ontleding van J an van Beers' dichtwerk
(zijn eigen aandeel in onze letteren, de nieuwe thema's door hem in onze
Vlaamsche poezie aangebracht) ; Jan van Beers als leeraar, als Vlaamschgezinde en als politieker.

Bldz. XIII-XVI
Bibliographie van en over Jan Van Beers.
Van Beers' Gedichten [in hooger aangegeven volgorde.] Bldz. 1-433
Bldz. 435-439
Aanteekeningen op het gedicht « Maerlant »
Bldz. 441-443
Inhoudstaiel.
1922.
5. VAN DUCK, WALTER. VERZEN. Antwerpen, Druk en
Uitgave van V. Resseler, 1922. 79 bldz., 13,5 X 14 cm. Inleidend
Woord van Maurits Sabbe (onder vorm van een brief aan den
schrijver, gedagteekend 28 e n September 1921) van blz. 5 tot blz. 6.
De onbevangen citing van een ontluikende ziel in klankgevoelige woorden en vaak treffende rhytmen.

(I) Van deze inleidende studie zijn er enkele overdrukken (niet in den
handel) onder den titel : « Jan van Beers. De Dichter en zijn Werk » door
MAURITS SABBE. Overgedrukt uit de Eeuwfeest–Uitgave der gedichten
(niet in den handel). XVI bldz., 22 X 14 cm.
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1933.
6.
N

HET KINDERUUR. ZIJN ONTSTAAN, ZIJN ONTWIKKELING

WERKING, ZIJN MOGELIJKE TOEKOMST DOOR HENDRIK VAN

Met Inleiding van Dr. Maurits Sabbe. Antwerpen.
V. Resseler, 1923. VIII + 119 bldz., 20 X 13,8 cm.

TICHELEN.

De arbeidersklasse op te wekken voor de fijnere gevoelens van kunstzin
en goeden smaak is een maatschappelijke behoefte. Om dit doel te bereiken
is het noodzakelijk op het kind, van zijn prilste jeugd af, in te werken. Daartoe is er geen gelukkiger inrichting dan deze van het kinderuur, waarvan de
uitvinder de heer Hendrik van Tichelen is en wiens hoogste verdienste dit
blijft.

1923.

7. HORATIUS ' ODEN. METRISCH VERTAALD DOOR J. M.
DAUTZRNBERG (1808-1869) MET EEN INLEIDING VAN DR. MAURITS
Brussel, Drukkerij Weduwe Monnom, 1923. V +85 bldz.,
25,1 X 16,2 cm.

SABBE.

Bevat
Bldz. I-V

Inleiding.

« Die Horatius-vertaling moest een bewijs leveren van de degelijkheid
van Dautzenberg's theorieen over het invoeren van het metrische vers der
Oudheid in onze taal, en daardoor kreeg zij naast haar innerlijke waarde
ook in zekere maat een polemisch karakter, dat zij nu verloren heeft. Dit
werk was destijds een pleidooi met de daad voor nieuwe metrische op vattingen » (blz. II) ; over de aanleiding tot deze vertaling, over het heilzame
van 's dichters streven.

Volgt dan de integrale vertaling van Dautzenberg. Bldz. 1-84
1924.
8. ERNEST W.

SCHMIDT. EEN SCHOONE HISTORIE VAN VALEN-

TIJN EN OURSSON. NAVERTELD UIT HET OUD-NEDERLANDSCH,
MET EEN INLEIDING VAN DR. MAURITS SABBE. Antwerpen, L. J.

Janssens en Zonen, z. j. [1924.] 18o bldz., 18 x
9 der Keurserie.]

Ter Inleiding [van Maurits Sabbe].

12

cm. [Nummer
Bldz. 5-7

Door het ophalen van een onzer aloude romantische volksverhalen,
wier jeugd onverwoestbaar blijkt, is Ernest W. Schmidt de Vlaamsche over levering getrouw en neemt hij plaats in de rangen van B6dier, Tuffrau,
Couperus e. a. hedendaagsche renovators der middeleeuwsche romantiek.
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1925.
9. VERLAT, VICTOIRE ET CHARLES. CHARLES VERLAT. Introduction par Maurice Sabbe, Conservateur du Musee Plantin.Moretus. Anvers, L. Opdebeek, 1925. 113 bldz., 29,5 X 23 cm.

Introduction par Maurice Sabbe.

Bldz.

7-14

De kinderen, van den kunstenaar over wien dit boek handelt hebben
zich van elke beoordeeling van hun vaders' werk onthouden : dit is Sabbe's
taak die in deze enkele bladzijden de plaats van Charles Verlat in de kunstgeschiedenis tracht to bepalen

1925.
IO. HET MUSEUM PLANTIN-MORETUS. TIEN OORSPRONKELIJKE ETSEN VAN ALBERT GEUDENS MET EEN INLEIDEND WOORD
VAN DR. MAURITS SABBE, conservator van het Museum. Antwerpen, 1925. 51,8 X 33 cm.
Schr. wekt de atmosfeer van het huis Plantin-Motetus op (III bldz.)
q waarin de ziel van het verleden bestendig voortleeft. ), FIij looft Albert
Geudens' etsen en om hunne documentaire waarde en om de zuiver typische
weergave van dei. aklaar heerschenden geest.
1926.
II. LODE MONTEYNE. KRITISCHE BIJDRAGEN OVER TOONEEL
MET EEN INLEIDEND WOORD VAN DR. MAURITS SABBE. Antwerpen,

Ruquoy, Delagarde en Van Uffelen, 1926. 258 bldz., 21,5

Inleiding (van Maurits Sabbe).

X

14 cm.

Bldz. 3-4

Een kenschetsing van Lode Monteyne's kritische tooneelstudies.
1928.
12. OUD-VLAAMSCHE KERSTLIEDEREN. Inleiding van Maurits
Sabbe, Klavierbewerking van Edward Verheyden, Penteekeningen en Kleuromslag van Edmond van Offel. Antwerpen, « Het
Muziekfonds s, Uitgeversmaatschappij, 1928. 31 bldz., 29 X 22 cm.

Inleiding van Maurits Sabbe.

Bldz. 3 - 5

De inleider gaat de vertolking van het feest der geboorte na in onze
schilderkunst en onzen liederenschat en vindt op beide eenzelfden Vlaamschen
stempel gedrukt : het vertrouwelijke van dit goddelijk gebeuren voor ons
yolk dat spontaan het gewijde verhaal in eigen Vlaamsch milieu en atmosfeer
pl a atst

— 77 8 —
1930.
13. CLAES, TOBIE. FRANS NOTELAARS, STAA TSINGENIEUR.
(BEUZELARIJEN VAN VROUGER EN

193o. 265 bldz.,

Nu). Antwerpen, S. V. Lectura,

20 X 16 cm.

Bldz. 7-8

Inleiding van Maurits Sabbe.
De onbevangen eerlijkheid en de gemoedsrijkheid van
de meest treffende kenmerken van dit werk.

Tobie Claes zijn

1930

MCMXXX, BruLibrairie Nationale d'Art et d'Histoire S. A., 44,3 X 31,5

OUD-BELGIt. ALBUM VIEILLE BELGIQUE.
xelles,
Cm.

Een psychologisch beeld van den Antwerpenaar : een man van zijn
tijd die echter zeer oprecht van het verleden houdt. Dezen trek vindt men
weerspiegeld, in « Oud Belgie » dat op verbluffende wijze het oude stadsbeeld opwekt in zijn grillige verscheiderLheid en in zijn diverse uitzichten.
1930.
JORIS MINNE. ATMOSFEER VAN ANTWERPEN. ZES EN

Voorwoord van Dr. Maurits Sabbe. Uitgegeven door het gemeentebestuur van Antwerpen 1930. 77 +
bldz., 25,4 X 19 cm.
DERTIG HOUTGRAVURES.

Als inleidend woord (bldz. 5-7) een bondige karakteristiek van de voornaamste houtsneden aan Antwerpen gewijd ; gevolgd door een breedere
schets van het AN erk van Joris Minne die, als kunstenaar van het jongste
geslacht, het Antwerpen van zijn tijd graphisch synthetizeeren wil.

EMIIIE H. VAN HEURCK. LES LIVRES POPULAIRES FLAIllustrations dans le texte. Preface de Maurice Sabbe.
Anvers, J. - E. Buschmann, s. d. [1931].V-VII + 16o bldz., 3o X
16.

MANDS. 65
22,3 cm.

Een

voorwoord dat een In Memoriam )) werd... verder een schets

van de onverpoosde werkzaamheid van den overledene en den aard van
zijn wetenschappelijk werk.

KRITISCH WERK IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE
AANGEGEVEN.
1903.
Jan Luiken's Duitsche bier. (B IV n r

I).
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1904.
Pe en

achttiende-eeuwsch plagiaat. (Mélanges Paul Fredericq

B VII, nr I).
1905.
Het Leven en de Werken van Michiel de Swaen (B I, n r I).
De Vlaamsche Muziekbeweging. (Liberale Vlaamsche Bond
van Antwerpen. 75 e verjaring van Belgie's Onafhankelijkheid.

B VII, nr 2).
1907.
De Muziek in Vlaanderen. (Vlaamsch Belgie sedert 1830.
B VII, nr 3).
1909.
Het Proza in de Vlaamsche Letterkunde. (B I, n r 2).
1911.
Cyriel Buysse. (Feestschrift van het Huldebetoon Cyriel
Buysse. B VII, n r 4).

1912.
Mozaiek. (B I, n r 3).
Wilhelm Heinrich von Riehl : Die vierzehn Nothelfer. (B V,

nr I).

Frans de Cart. (B VIII, nr I).
1913.
Friedrich von Schiller : Das Lied von der Glocke. (B V, nr 2).
Poezie en Proza uit de werken van de beste Zuid-en Noordnederlandsche schrijvers. (B V, n r 3).
De Muziek in Vlaanderen. (Vlaanderen door de eeuwen
heen. B VII, nr 5).
Hendrik Conscience. (Hendrik Conscience. Studien en Kritieken. B VII, n r 6).
Frans van Kuyck. (Huldebetoon aan Frans van Kuyck.
B VII, nr 7).
Lijkrede Jan Blockx. (Officieele Lijkreden. B VII, nr 8).
Les Prosateurs Modernes en Flandre. (Histoire de la Litt&
rature Flam ande. B VII, nr 9).
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1914.
Aus Schillers Balladen. (B V, n r 4).
1915.
Declamatorium. Eerste Reeks. Eerste Stukje. (B V, n r 5).
1916.
Declamatorium. Eerste Reeks. Tweede Stukje. (B V, n r 5).
1917.
Dierkennis en Diersage bij Vondel. (B I, n r 4).
Declamatorium. Eerste Reeks. Derde Stukje. (B V„ n r 5).
Fernand-V. Toussaint van Boelaere. (B VIII, n r 2).
1918.
Declamatorium. Eerste Reeks. Vierde en Vijfde Stukje
(B V, nr 5).
Vaderlandsche Toespraak. (B VI, n r I).
1919.
Declamatorium. Tweede Reeks. Eerste Stukje. (B V, nr 5).
Voorbereiding tot de Voordrachtkunst. (B VI, n r 2).
1920

Kiliaan. Een schets van zijn leven en werk. (B I, n r 5).
Christophe Plantin. (B II, nr I).
Album Willem Geets. (B II, n r 2).
Wat Oud-Vlaanderen zong. (BIII, nr I).
Description de la cite d'Anvers par Messire Louis Guicciardini. (B IV, nr 2).
Declamatorium. Tweede Reeks. Tweede Stukje. (B V, n r 5).
Comment l'HOtel Plantin-Moretus devint Musee public ?
(Sept Etudes... B VII, n r io).
Quelques rimes de Plantin. (id. id.).
De drukkunst te Antwerpen voor en naast Christoffel Plantin. (Gedenkboek der feesten gegeven in 192o te Antwerpen en
te Tours.... B VII, n r Ii).
Redevoering bij de herdenkingsplechtigheden. (id. id.).
Lijkrede Paul Fredericq. (Lijkreden.... B VII, n r 12).
Bruges. (Ligue patriotique du Tourisme. B VII, n r 13).
Ifileidend woord tot Max Rooses' « Het Fransch in de Lagere
Scholen van Vlaamsch Belgie ». (B VIII, n r 3).
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Christoffel Plantin. (B II, n r 3).
Les Caracteres de civilite de Robert Granjon et les imprimeurs flamands. (B II, n r 4).
Het Willemsfonds, zfjn werking en zijn strekking. (B VI,
nr 3)

Jan van Beers. (B. VIII, n r 4).
1922.

Les rimes de Christophe Plantin. (B IV, n r 3).
Declamatorium. Tweede Reeks. Derde Stukje. (B V, n r 5).
Vlaamsche oorlogsliteratuur. (Onze Helden... B VII, n r 14).
Inleidend woord tot Walter van Dyck's verzen. (B VIII, n r 5).
Inleidend woord tot « Het Kinderuur » van Hendrik van
Tichelen. (B VIII, n r 6).
1923.

Handschriften en vroegdrukken. (B II, n r 5).
Briefwisseling van de gebroeders Verdussen. (B IV, n r 4).
Declamatorium. Tweede Reeks. Vierde Stukje. (B V, nr 5).
Inleiding tot Horatius' Oden, metrisch vertaald door J. M.
Dautzenberg. (B VIII, n r 7).
1924.

Redevoeringen en studies. (B I, n r 6).
Uit het Plantijnsche Huis. (B II, n r 6).
Reynaert de Vos. (B IV, n r 5).
Declamatorium. Tweede Reeks. Vijfde Stukje. (B V, n r 5).
Inleidend woord tot Ernest W. Schmidt's « Een schoone
historie van Valentijn en Oursson. » (B VIII, nr 8).
1925.
Peter Benoit. Zijn leven en zijn werk. (B III, n r 2).
La Typographie anversoise au XVI e siecle. (Histoire du
livre de l'imprimerie en Belgique. B VII, n r 15).
Christophe Plantin et ses contemporains. (id. id.).
Inleidend woord tot Victoire et Charles Verlat's boek over
Charles Verlat. (B VIII, n r 9).
Inleidend woord tot « Het Museum Plantin-Moretus ». Tien
oorspronkelijke etsen van Albert Geudens (B VIII, nr io).
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Het Museum Plantin-Moretus. (B II, nr 7).
Stichtelyck ende vermakelyck proces... (13 IV, nr 6).
La Typographie anversoise au XVII e et au XVIII e siecle.
(Histoire du livre et de l'imprimerie en Belgique. B VII, n r 16).
Inleidend woord tot Lode Monteyne's Kritische Bijdragen
over tooneel. (B VIII, nr II).
1927.
Antwerpsche Druckerye. (B II, 11" 8).
Het Geestesleven to Antwerpen in Rubens' tijd. (Rubens
en zijne eeuw. B VII, nr 17).
Het Vlaamsch Tooneel vOOr de XIX e eeuw. (Het Vlaamsch
tooneel inzonderheid in de i9 e eeuw. B VII, nr 18).
Holland and Belgium. (Printing. A short history of the art.
B VII, nr 19).
De Andromeda-sage als politieke allegorie. (Album Vercoullie.
B VII, nr 20).
Feestrede Jef Mennekens. (Huldebetoon Jef Mennekens.
B VII, n r 21).
1928.
Letterkundige Verscheidenheden. (B I, n r 7).
De Moretussen en hun kring. (B II nr 9).
Le Sonnet de Plantin. (B II, n r io).
De muziek in Vlaanderen. (B III, n r 3).
Catalogue du Musee Plantin-Moretus. (B VI, n r 4).
Het Antwerpsch Geestesleven in Rubens' tijd. (Gedenkboek
der Rubensfeesten. B VII, nr 22).
Rubens en Antwerpen. (id. id.).
Redevoering. (Prof. Dr. Julius Persijn's Gedenkboek. B VII,
nr 23).
Die Buchdruckerkunst in Belgien. (Die Buchdruckerkunst
in Belgien. B VII, n r 24).
Inleidend woord tot de Oud-Vlaamsche Kerstliederen. (B
VIII, nr 12).
1929.
Peeter Heyns en de Nimfen... uit den Lauwerboom... (B
II, 11 r II).
Die Civilite-Schriften des Robert Granjon in Lyon and die
fldmischen Drucker des i6. Jahrhunderts. (B II, n r 12).
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Declarnatorium. Tweede Reeks. Zesde en zevende stukje.
B V, nr 5).
Het Portret van Kiliaan. (Kiliaanhulde. B VII, n r 25).
Falsche Moretusdrucke. (Gutenberg-Jahrbuch. B VII, n r 26).
1930.

Balthasar Moretus III. (Gutenberg-Jahrbuch. B VII, n r 26).
De Tentoonstelling van Oud-Vlaamsche Kunst. (Eeuwfeest
der Belgische Onafhankelijkheid. Tentoonstelling van OudVlaamsche kunst . B VII, nr 27).
Een eeuw Vlaamsche letterkunde. (La Belgique en 1930.
B VII, nr 28).
Le Theatre. (Livre d'Or du Centenaire. B VII, n r 29).
Een lied op den Oostendschen kaapvaarder Jan Jacobsen.
(Isidoor Teirlinck-album. B VII, n r 3o).
Inleidend woord tot Tobie Claes' Frans Notelaars... (B VIII,
nr 13).
Inleidend woord tot Joris Minne's Atmosfeer van Antwerpen.
(B. VIII, nr 15).
1931.

Toespraak. (Huldebetoon Is. Teirlinck. B VII, n r 31).
Openingsrede. (Handelingen van het eerste wet. Vl. Congres
voor Boek- en Bibliotheekwezen. B VII, nr 32).
De symboliek der oude drukkersmerken. (id. id.).
Zuid-Nederlandsche Strijdliteratuur van het Bestand tot
aan het Tractaat van Munster. (Annales du Congres d'Anvers...
B VII, nr 33).
Inleidend woord tot Emile H. van Heurck's Les Livres
populaires flamands. (B VIII, n r 16).
1932.

Lodewijk Scheltjens. (Scheltjens-Album. B VII, n r 34).
La Typographie d'Art. (Tresor de l'Art Flamand du MoyenAge au XVIII e siecle. (B VII, nr 35).
De eenheid in Aug. Vermeylen's werk. (Gedenkhoek August
Vermeylen).

— 784 —

TW BED E 14,00F0 ST LT K

Medewerking aan Tijdschriften
Indeelang in genres.
I. — PROZA.
I. Vlaamsche Tijdschriften.
De Boomgaard.
Dietsche Warande en Belfort.
Gentsche Studentenalmanak uitgegeven door het Taalminnend Studentengenootschap « 't Zal wel gaan ».
De kleine Vlaming.
Nederlandsche Dicht en Kunsthalle.
Nieuw Leven.
Het Tooneel.
Tijdschrift van het Willemsfonds.
De Violier.
Vlaamsche Arbeid.
De Vlaamsche Gids.
Vlaanderen.
Zondagblad van Vooruit.
De Witte Kaproen.
DE

BOOMGAARD.
1911.

Het Danseresje. (Fragment). 191I, II Jrg.,

Bldz. 77-90

(Fragment uit « De Nood der Bariseele's», cfr. A T, n r 8).
DIETSCHE WARANDE EN BELFORT.
1911.

Hoe Monne en Jean Baptiste hun Eerste Communie deden.
Bldz. 151-166
(Fragment). 1911, XII Jrg., Tweede Halfj.,
(Fragment uit (t De Nood der 13ariseele's», cfr A 1, lir 8)

- 785 DE BRUGSCHE B1IAARD.
1903.

den

Hoe Grootvaders Broer uit den Oost weerkeerde. Nummer van
December 1903. (Met woordje vooraf). (I)

20 sten

Opgenomen in « Vlaanische Menschen ». Cfr. A I, 11 1. 5 ; tevens afzonderlijk. Cfr. A I, n r 6) .

GENTSCHE STUDENTENALMANAK UITGEGEVEN DOOR HET TAALMINNEND STUDENTENGENOOTSCHAP « ' T ZAL WEI, GAAN. »

1894.

Cieltjie, Frans en de Dunve. Brugsche Vertelling. 1894,
Bldz. 76-99 (2)
XXXIV Jrg.,
(Opgenomen onder den titel « Cieltjie » in « Aan ' t Minnewater ». Cfr. A I,
nr I).

1896.
Twee Kalverliefden. Nog een Brugsche Vertelling. 1896,
XXXVI Jrg.,
Bldz. 11-63
(Opgenomen onder den titel « Twee Kalverliefden » in « Aan 't Minnewater ». Cfr. A I, n r I).

DE KLEINE VLAMING.
1922.

Tonne's Wedervaren. 1922, IV Jrg.,

Bldz.

26-27

[Uittreksel uit « De Nood der Bariseele's ». fr. Cfr. A I, n r 8.]
1927.

De Menuet. 1927, IX Jrg.,

Bldz. 66-67

Tittreksel uit ( De Nood. der Bariseele's 0. Cfr. A I, n r 8.]

(I) Een nota luidt : Overdr. uit : De Hofstad, f 2 December i9o3.
(2) Onderteekend : Midas uut 't Zakstjie.
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NZDERLANDSCHt DICHT-, UN KUNSTHALLE.

1894-1895.

Cieltjie, Frans en de Duuve. Brugsche Vertelling.

1894-1895,

Bldz.

131-149 (1)

XVII Jrg.,

(Opgenomen onder den titel « Cieltjie » in « Aan 't Minnewater *,
Cfr. A I, nr 1).
NIEUW LEVEN.
1910.

Quickelborneetje en zijn Lieveling. 1910, III Jrg., Nieuwe
Bldz. 1-6
Reeks,
(Fragment uit « De Nood der Bariseele's ». Cfr. A I, n r 8).
HUT TOONEEL.

1916-1917.

Het Minnedicht van Jan Mils. II Jrg., Nummers 1,
16, 23 en 3o September 1916.

2

en 3 ;

(Opgenomen in oVlaanische Menschen» . Tweede uitgave, cfr. A I, 1923).
1917-1918.

't Kwartet der Jacobijnen. III Jrg., Nummers 48, 49, 5o en
52 ; 1o, 17, 24 Oogst en 27 September 1918.
(Fragmenten uit « 't Kwartet der Jacobijnen ». Cfr. A I, n r 12).
TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMSFONDS.
1901.

Een Mei van Vroomheid. 1901, VI Jrg., Tweede Deel,
Bldz. 35-51, 86-97, 129-146 (2)
(Afzonderlijk verschenen. Cfr. A 1, n r 3).
(I) Onderteekend : Midas uut 't Zakstjie. Ben nota luidt : « Overgedrukt uit den Gentschen Studenten-Almanak (1894) uitgegeven door het
T. S. G. « 't Zal wel gaan ! » ».
(2) Op blz. 22 van zijn studie over « Maurits Sabbe en zijn Mei van.
Vroomheid » (Cfr. Bibliographie over Prof. Dr Maurits Sabbe. Tweede Hoofdstuk. Ben Mei van Vroomheid) vermeldt Dr A. J. Du JoNG terloops dat
deze novelle als feuilleton in « De Hofstad », een Haagsch letterkundig
weekblad, verscheen. Hij verwaarloost echter de dateering.
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DE VIOLiER.

1900.
't Gruuthituzeriitie in den Meiavond. Fragment van een onuitgegeven Brugsche novelle. 1900, VI Jrg., Nrs. I en 2, 25 Januari,
Bldz. 30-31
(Fragment uit « Een Mei van Vroomheid ». Cfr. A I, n r 3).

VLAAMSCHE ARBEID.
1912.
W at Monne op 't Pandreitje wedervoer. 1912, VII Jrg.,
Bldz. 41-45
(Fragment nit 0De Nood der Bariseele's ^ . Cfr. A I, n r

8).

DE VLAAMSCHE GIDS.
1905.

Een Schutsgeest. 1905, I Jrg.,
(Afzonderlijk verschenen. Cfr. A I, n r

Bldz.

22-44

7).

1906.
De Filosoof van 't Sashuis. 1906, II Jrg.,
Bldz. 197-223, 320-357
(Afzonderlijk verschenen. Cfr. A 1, 11r 4).
1908.

Philemon's Dans om de Bruid. 1908, IV Jrg.,

Bldz.

42-68

(Opgenomen in « Vlaamsche Menschen ^ . Cfr. A I, n r 5 ; tevens in « Philemons Dans om de Bruid en Tooneelervaringen ». Cfr. A I, n r 9).

1910.
Jean Baptiste en het V enusboefken. 1910, VI Jrg.,
Bldz. 407-433
(Fragment uit « De Nood der Bariseele's ». Cfr. A I, n r

8)

VIAANDEREN.
1906.
Vurige Tongen. 1906, IV Jrg.,
(Opgenomen in ( Vlaamsche Menschen

Bldz. 505-516
D.

Cfr. A I, n r

5).
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1907.

De vrome Rit. 1907, V Jrg.,

Bldz. 249-260

(Opgeromen in « Vlaamsche Menschen ». Cfr. A n r 5).
HET VOLKSBELANG.

1899.
Sublime Harmonie Automatique. Nummers van den
en 24 sten Juni 1899.

IOden,

17 den

(Vooraf afzonderlijk verschenen. Cfr. A I, n r 2; tevens in » Vlaamsche
Menschen ». Cfr. A I, n r 5)•
ZONDAGBLAD VAN VOORUIT.
1915-1916.

Sublime Harmonie Automatique. 1915-1916, I Jrg., Nummers
38 en 39, 5 en 12 December 1915, bldz. 299-30o, 307-31o.
(Vooraf afzonderlijk verschenen. Cfr. A I, ll r 2 tevens in « Vlaamsche
Menschen ». Cfr. A I, nr 5).

Een Driekoningenavond. id. id., Nummer 49, 20 Februari
Bldz. 387-388
1916,
(Vooraf met « Sublime Harmonie Automatique » verschenen. Cfr. A I,
n r 2; tevens in « Vlaamsche Menschen ». Cfr. A I, nr 5).

1916-1917.
Het Minnedicht van Jan Hip's. 1916-1917, II Jrg., Nummer 2,
Bldz. 13-16
7 Mei 1916,
(Opgenomen in « Vlaamsche Menschen » Tweede uitgave. Cfr. A I, 1923).

V urige Tongen. id. id., Nummers
ber 191o,

20

en 21, 10 en 17 SeptemBldz. 157-158, 166-170

(Vooraf gebundeld in « Vlaamsche Menschen Cfr. A I, n r 5)
1917-1918.

Tooneelervaringen. 1917-1918, III Jrg.,
Bldz. 57-6o
I. Schouwburgbrand. Nummer 7, 10 Juni 1917,
Nummers
8
en
9,
17
en
24
Juni 1917,
Comedia
dell'
Arte.
II.
Bldz. 65-66, 73-74
(Vow of gebundeld in « Vlaamsche Menschen ». Cfr. A I, li r 5 en in
Philemons Dans om de Bruid en Tooneelervaringen Cfr. A I, n r 9).
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Philemons Dans om de Bruid. id. id., Nummers 40, 41, 42,
43 ; 27 Januari, 3, 10 en 17 Februari 1918,
Bldz. 313-314, 322-324, 329-330, 337-339
(Vooraf gebundeld in « Vlaamsche Menschen ». Cfr. A I, n r 5 en in
Philemons Dans om de Bruid en 1 ooneelervaringen ». Cfr A I, n r 9)

DE WITTE KAPROEN.
1910-1911.
Twee Kalverliefden. I Jrg., Nummers 4, 5, 6, 7, 8, io, II,
1912.
13, 14 ; II Jrg., Nummers I, 2, 3, 4 en 5 ; Februari, Maart,
April, Mei, Juni, Augustus, September, November, December
1911 ; Januari, Februari, Maart, April, Mei 1912.
(Vooraf gebundeld in « Aan 't Minnewater ». Cfr. A I, n r 1).
NOVA : In « Onze Leestafel » werden volgende novellen opgenomen :
Philemons Dans om de Bruid
Het Minnedicht van Jan Mijs
Een Driekoningenavond.
Ze verschenen in nummer 57, zonder jaartal. Stellig onder de oorlogsjaren.
2. Hollandsche Tiidschriften en Bladen.

Boon's Geillustreerd Magazijn.
Buiten.
Elsevier's Geillustreerd Maandschrift.
Op de Hoogte.
Onze Eeuw.
Het Vaderland.
BOON ' S GEILLUSTREERD MAGAZIJN.
1908.
Driekoningenavond to Mechelen. 1908, X Jrg., Februarinummer.
(Opgenomen onder den titel Een Driekoningenavond » in 0 Vlaarnsehe
Menschen ». Cfr. A I, n r 5; tevens in « Sublime Harmonie Automatique ».
Cfr. A I, nr 2).

BUITEN.
1914.

Melsen's Kruis. Vertelling uit den oorlog in Vlaanderen.
Bldz. 57o, 571, 580
Nummer van den 28 en November 1914,
(Opgenomen onder den titel « Melsen's Kruis » in In 't (=edrang ».
Cfr. A I, n r 10).
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1915.
Dies Natalis Invicti. Nummer van den
(Opgenomen in « In 't Gedrang .. Cfr. A I,

li

9 en

r

Januari 1915.
Bldz. 22-24

I o).

ELSEVIER ' S GEILLUSTREERD MAANDSCHRIFT.
1915.

De Oorlogstribulatien van Meneer Van Poppel. 1915, Eerste
Halfj., 25 Jrg., Deel 49, Bldz., 75-83.
(Opgenomen in « In 't Gedrang ». Cfr. A I, n r

T 0).

OP DE H00GTE.
1908.

Tooneel-Ervaringen. 1908, V Jrg.,
I. Schouwburgbrand.
II. Comedia dell' Arte.

Bldz. 161-165
Bldz. 165-169

(Opgenomen in « Vlaamsche Menschen ». Cfr. A I, n r 5; tevens in « Phile.
mons Dans om de Bruid en Tooneelervaringen ». Cfr. A I, n r 9).

ONZE EEUW.
1914.

Hoe Fraulein Damchen begraven werd. 1914, IV, Bldz. 273-286
(Opgenomen in « In 't Gedrang ». Cfr. A I, n r io).
HET VADERLAND.

1914.

Het Linzenoproer. Nummer van den 25 Juli 1914, Avondblad.
(Opgenomen in « Vlaamsche Menschen ». Tweede Uitgave, cfr. A I, 1923).

Het Minnedicht van Jan Mijs. Nummer van-den 8 November
1914, Avondblad.
(Opgenomen in « Vlaamsche Menschen ». Tweede uitgave, cfr. A I, 1923).

II.

P OEZIE .

I. Vlaamsche Tiidschriften.
Gentsche Studentenalmanak uitgegeven door het Taalminnend Studentengenootschap q 't Zal wel gaan ».
Jong Vlaanderen.
De belie.

- 791 Nederiandsch Museum.
Nieuw Leven (Mechelen).
De Violier.
De Vlaamsche Gids.
Voor Iedereen.
2. Hollandsch Blad.

Zondagsblad van het Nieuws van den Dag.
Vlaamsche Tiidschriften.
GENTSCHE STU DENTENALMANAK UITGEGEVEN DOOR HET TAALMINNEND STUDENTENGENOOTSCHAP « ' T ZAL WEL GAAN ».

1892.
Korn hies op mijn vinger !.. 1892, XXXII Jrg., biz. 3o,
4 V. X 4 str. (I) (2).
« Gij vinke, die zingt in het bloeiende loof ».
Heiniaantjes. id. id., (3).
I.

Bezoek. Bldz. 49-50, 4 v. x 7 str.
« Haar oogen straalden levensvol. »

II. 'k Zie. Biz. 5o, 4 V. X 2 str.
« 'k Zie Naar lachend tot mij komen. »
't Was Hoogdag. id. id., bldz. 62-63, 4 v. x 8 str. (3)
« 't Was hoogdag ! En de klokken luidden !
1893.
In 't Bosch. 1893, XXXIII Jrg., bldz. 42-43, 4 V. X 6 str. (4)
« In 't Bosch, vol schemerkoelte en kruidengeur ».
Ben Soiree in het Gasthol. id. id., bldz. 44-45, 43 verzen. (5)
(( De grijze dag was tot den avond voortgekropen ».
Ik heb u gezien... id. id., biz. 64, 4 v. x 3 str.
« Ik heb u gezien en ik heb u gekust. »
(I) Onderteekend : ROELAND BUSKENS (Brugge).
(2) Muziek van ALFONS WYBO, bldz. 17-29. Den Heere G. Van Ouytsel,
vriendschappelijk opgedragen.
(3) Onderteekend : ROEI,AND BUSKENS (Brugge).
(4) Onderteekend : M.
(5) Onderteekend : M. S. (Brugge).

- 792 1894.

Studentendronk. 1894, XXXIV Jrg., bldz. 5-6, 9 v.
« Studenten ! Hoog de beker in de hand. »
Ode aan mijne Pet. id. id., bldz. 39-40, 7 v.
« 'k Heb je lief, o vuile pet. »

x 3 str. (I)

x 6 str. (2)

Mei. id. id., biz. ioo, 8 v. x 2 str.
« Blanke bloesems aan de hagen. »
Blijde Inkomst. id. id., bldz. 116, 2 v. x 8 str.
« Ben edele prinse met haren als good. »
1895.
Geertie's Biecht. 1895, XXXV Jrg., blz. i6, 6 v.
« Bij de eenzaam neurende bronne. »

x 5 str. (3)

In 't Gras. id. id., blz. 8o, 4v. x 3 str.
« Ik keuvelde stil met de wiegende bloemen. » (4)
1896.
Dauwdwergjes. 1896, XXXVI Jrg., blz. 83, 8 v.
« Al op de toppen van hun teentjes.... »

x 2 str. (5)

1897.
Roei langzaam. 1897, XXXVIIJrg., bldz. 58-59, 8 v.
« Roei langzaam naar den overkant. »

x 3 str.

JONG VLAANDEREN.
1889-1890.
Liedekens uit de Lente. Naar Liederland. 1889-189o, I Jrg.,
Nummer 4, 10 November 1889, blz. 20, 4 v. X 3 str.
« We trokken to zamen naar Liederland. »
Id. Een edele Prinse... id. id., Nummer 5, 24 November:1889,
blz. 27, 8 v. x 4 str.
(( Een edele prinse. »
(I) Muziek van PETER BENOIT. Bldz. 1-4).
(2) Onderteekend : R. (Gent).
(3) Onderteekend : M. S.
(4) Onderteekend : M.
(5) In het album van Mej. P. R.
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Id. Gij V inke die zingt... id. id. id. id. id., 4 v. x 4 str.
« Gij vinke die zingt in het bloeiende groen. »
Id. Mei ! id. id. id. id. id., 8 V. X 2 str.
(( Blanke bloesems aan de hagen. »
Amoris Pactum. id. id., Nummer 7 ,22 December 1889, blz. 32,
4 v. X 6 str.
(( Het was in een wegelken, o toch zoo smal. »
DeVedelaar. id. id., Num mer 10, 9 Februari i890,b1dz. 45-46,
8o verzen.
« Paarschwit trilde er een schemer over den killigen bodem.»
Van den Menestrele. id. id., Nummer 13, 23 Maart 189o,
biz. 58, 4 v. x 8 str.
« De prinse der dartele lente. »
Du LELIE.
1912.
Avondwensch. 1912, IV Jrg., blz. 133, 6 v. x 4 str.
« Langzaam lokken. »
Het Lied van onze klokken. VON' Jozel Denijn. id. id., biz. 169,
8 v. + 2 V. + 8 v. ± 2 V. + 8 v. + 2 V.
(( Uw klokken luiden in mijn hart. »
NEDERLANDSCH MUSEUM.
1891.
Het Uitgaan der school. Oud Vlaamsch Stadsgezicht. 1891,
Vierde Reeks, I Jrg., blz. 122, 30 verzen.
« De winteravond zweeft met schemerlicht. »
NIEUW LEVEN.
1905-1906.

Het Dijleliedie. 1905-1906, II Jrg., Nummer io, 25 Maart
1906, 6 v. x 6 str.
(( De Dijle vliet langs lisch en riet .»
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DE VioLIER.
1898.
't Was Hoogdag. 1898, IV Jrg., Nummer io, 5 Juni 1898,
blz. 49, 4 v. x 8 str.
« 't Was hoogdag ! En de klokken luidden ! »
Geertie' s Biecht. id. id., Nummer 12, 5 Juli, blz. 57, 6 v. x 5 str.
« Bij de eenzaam neurende bronne. »
Een heel oud liedje zingt ons... id. id., Nummer 20,5 November,

blz. 96, 4 v. x 5 str.
« Een heel oud liedje zingt ons. »
1899.
Troost. 1899, V Jrg., Nummer I, 5 Januari, blz. 10,18 verzen.
DE VLAAMSCHE GIDS.
1929-1930.

Eeuwzang. Volkscantate, gedicht ter gelegenheid van de honderdste Verjaring van Belgie's Onathankelifkheid. 1830-1930.
[Muziek van Aug. De Boeck.] 1929-1930, XVIII Jrg., Nieuwe
Reeks, bldz. 511-513, 8 v. 4- 2 v. +8 v. + 4 V.
2 V. + 22 V. +
17 V. + 21 V.
12 V.
« Zingt in 't gouden morgengloren. »
VOOR IEDEREEN.
1922-1923.
De Beiaardier. 1922-1923, I Jrg., bldz. 27-29, 13 V. + 4 v. +
9 V. + 10 V. + 6 V. + II V. + 17 V. + 10 V. + 8 V.

« De gouden dag zingt langzaam in den nacht. »
2. Hollandsch Blad.
ZONDAGSBLAD VAN HET Nituws VAN DEN DAG.
1891.
Oud-Vlaamsch Stadsgezicht. ( Het Uitgaan der School). Nummer van den 19 en Juli 1891, 28 verzen.
« De winteravond zweeft met schemerlicht.
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III. — TOONEEL.
De Tijd.
De Vlaamsche Gids.
Zondagblad van Vooruit.
DE Tip.
1913.

Bietje. Tooneelspel in edit bedrig.

1913, I Jrg., bldz.

5-28.

(Afzonderlijk verschenen. Cfr. A IIb, n r 2).

DE VLAAMSCHE GIDS.

1926-1927.
Pluk den Dag... Spel van Scherts en Weernoed in een bedriii.

1926-1927, XV Jrg., bldz. 241-267.
(Afzonderlijk verschenen. Cfr. A lib, n r j).

ZONDAGBLAD VAN V00RU1T.
1916-1917.
De Tooneelles. Minnespel in een bedrijf. 1916-1917, II Jrg.,
Nummers 31 en 32, 26 November en 3 December 1916, bldz. 251-

252, 259-260.
(Afzonderlijk verschenen. Cfr. A IIb, lir 5).
1917-1918.

't Kleintje. Tooneelspel in den bedrill. 1917-1918, III Jrg.,
Nummers 32, 33 en 34, 2, 9 en 16 December 1917, bldz. 255-256,
263-264, 271.
(Afzonderlijk verschenen. Cfr. A IIb, nr 4).

IV. — KRITISCHE BIJDRAGEN.
A. — Algemeene Studies.
I. Vlaamsche Tifdschriften en Bladen.
Antwerpen's Oudheidkundige Kring. ye Jaarboek.
De Blauwvoet.
De Boekenkast.
De Boomgaard.
Dietsehe Warande en Belfort.
De Brtigsche Beiaard
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Germania.
De Gulden Passer.
De Kunst.
Mededeelingen der Openbare Boekerij van Duffel.
Muziekwarande.
Nederlandsch Museum.
Nieuw Leven (Mechelen).
Noord en Zuid.
Ontwaking.
Onze Kunst.
Oudheid en Kunst.
Paginae Bibliographicae.
Rodenbachsblad.
Sociale Verhandelingen.
De Standaard.
Studentenalmanak van « 't Zal wel Gaan ».
De Toekomst.
Toerisme.
Het Tooneel.
Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen.
Tijdschrift voor Opvoeding en Onderwijs.
Tijdschrift van het Willemsfonds.
Het Vaderland.
Vandaag.
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche
Academie.
De Violier.
Vlaamsche Arbeid.
De Vlaamsche Gids.
Vlaamsch Leven.
De Vlaamsche School.
Het Volksbelang.
Volkskunde.
Voor Iedereen.
De Witte Kaproen.
De Week.
Zuid en Noord\
1923.
ANTWERPEN ' S OUDHnIDKUNDIGE KRING-. VIJPDE JAARBOK

bevattende een kort overzicht der voordrachten, lees- en spreekbeurten, uitstappen en andere werkzaamheden gedurende de
jaren 1921 en 1922. Met bijdragen van Maurits Sabbe, Frans Claes,
Van Werveke, Ben Linnig, Ferdinand Van Goethem. Antwerpen,
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Drukkerij Buerbaum-Van der Goten, z. j. [1923.] 116 bldz., 26,2 X
21,5 cm.

Van Maurits Sabbe verscheen aldaar
Over een paar kleine Schilderijen. Bldz. 39-41.
Over de cultuur-historische beteekenis van twee tafereeltjes van Frans
Prancken II en diens broeder Hieronymus.

« Itinerarium Parisiense » van Balthasar Moretus H. Bldz.
43-52
De oorspronkelijke en volledige tekst van het verslag dat Balthasar
Uoretus II schreef over een reis door hem in r66o naar Parijs ondernomen
om er zijn zoon toe te vertrouwen aan M. Le Gay, Seigneur de Morfontaine,

die moest zorgen voor de voltooiing van de opvoeding van den jongen man.
DE BLAuwvorr.
1910-1911.

Kunst voor de Gemeenschap. 1 8 Jrg., Nummer I, April 1910.
Een algemeene uiteenzetting en een pleidooi).

DE

BOOMGAARD.
1911.

Cyriel Buysse. 1911 , II e Jrg.,

Blz. 192.

Een huldewoord.

Referendum over den villjaarliikschen prifs van Nederlandsche
Letterkunde. id. id.,
Bldz. 653-655
De grondtoon van het officiéel verslag behoorde in alle eerlijkheid
opgewekte vreugde te zijn over den weelderigen literairen bloei, waarin
zich alle voor schoonheid vatbare gemoederen zoowel in Holland als in
Vlaanderen verheugen. Het tegendeel is eehter het geval. Daardoor heeft
nooit als thans een jury schitterender Naar onbevoegdheid beivezen. » , trit
deze overmaat van kwaad moet de rending komen !0

Di

BOEKENKAST.
1931.

C. A. J. Van Dishoeck. 1931, M e Jrg., hummer 3,15 December 1931.
Bldz. 32-34
Ben Iv Memortain-opstel waarin op de 1)eteekenis van C. A. J. Van
Dishoeck voor Vlaanderen gewezer wordt.
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1907.

Willem Geets. Nummers van den 20 sten , 27sten Januari,
3 den , 10 den , 17 den , 2 sten Februari, 3den , i oden en i7den Maart
1907.

Uit Mechelen. Beiaardconcert gewijd aan de liederen van Karel
Mestdagh. Nummer van den I sten September 1907.
Flor. Van Duyse's « Oude Nederlandsche Lied ». Nummer van
den 15 den December 1907.
1909.

Oud Brugge verjongd. Nummers van den
Maart, 3 den en IO den April 1909.

20 sten , 27sten

1910.

In Fransch-Viaanderen. Nummer van den

2 den

October 1910 .

1911.

Pour la Defense de la culture francaise.

Nummer van den 4den

Maart 1911.
DIETSCHE WARANDE EN BELFORT.
1924.

Antwerpen's Boekenmarkt ten tijde van Keizer Karel. 1924,
Bldz. 80-93, 131-158
XXIV e Jrg.,
Opgenomen in « Uit het Plantijnsche Huis cfr. B II, Il r 6.
1925.

De Antwerpsche Vriendenkring van Anna Roemers Visscher.
Bldz. 784-799
1925, XXV e Jrg.,
Opgenomen in « De Moretussen en hun werk ». Cfr. B 11, n r 9.

1926.

Het Geestelijk Mandeken. 1926, XXVI e Jrg., Bldz.

124-125

Ben onizetting in modern Nederlandsch van een fragment uit « Vander
dochtei en van Syon

(i49-!).

1927.
Verchristelijkt Humanisme to Antwerpen in Rubens' tijd.
Bldz. 608-628
1927, XXVII Jrg.,
Fragment nit « Het Antwerpsch Geestesleven in Rubeus' tijd ». cfr.
B VII, nr z 7.
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1930.
V olksliteratuur over de Inneming en het V erlies van de
Schencke-Schans. 193o, XXX jrg.,
Bldz. 120-136, 207-217
Na de vernieling van Tienen en het beleg en ontzet van Leuven is de
derde belangrijke episode uit den veldtocht van 1635-36, ondernomen door
de verbonden Staatschen en Franschen ter verovering van de Spaansche
Nederlanden, de inneming van de Schenckeschans. Zooals voor Tienen en
Leuven onderzoekt Prof. Sabbe de volksliteratuur road de Schenckeschans
ontstaan.

Zoo :
I. Corte ende waerachtige beschrijvinghe van het Fort van
Schencken-Schans...
2. La plus particuliere Relation de la Prise du Fort de Schencke
sur les Hollandais...
3. De Vette Schencken....
4. Tsaemen-spraeck tusschen die Maert ende die Vrauw...
5. T'saemenspraeckinghe tusschen den Borger van Amsterdam
ende den Boer...
6. Den rollewagen van den Prince van Orangien.
7. Den ghefalierden Wisselbrief van de Philipynen...
8. Het krijten en lachen van Brabant over het lachen ende
krijten van Hollant.
9. Den Bril op den Neus vereert aenden Prince Cardinael dienende voor alle gesicht.
Io. De Nederlandsche Boeren-Twist.
II. Rasebols Chaos door Jan van der Veen.
12. Slaepbol voor Jan van der Veen Rasebol.
13. Waerachtich Verhael van de Veroveringhe Vant vaste ende
stercke Fort Schencken-Schans...
14. Caille la Boco ofte Muyl-bandt over de zege van Schenckeschans... door Van der Veen.
15. Gedicht van Schencken-Schans.. door Adr. Iekerman.
16. Dronckenmans Droom...
17. Arnhems Brand-offer... door W. Grootman.
18. De Geest van d'Oude Prins Wilhelmus... door H. Houfijser.
Opgenoni en in Brabant in 't Verweer». Cfr. B I, n r 8, Iloofdstuk XV.
GERMANIA.

1899-1900.
Jan Luiken als Lyrisch Dichter. 1899-1900, Il e Jrg.,
Bldz. 58-64, 101-112.
Opgenomen in Mozaiek ». Cfr. B I, n r 3.
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GULDEN PASSER.

1923.
Theodorus Crajenschot en de Antwerpsche Boekverkoopers.
Bldz. 54-63
Nieuwe Reeks, Ie Jrg.,

1923,

Steunend op de uitvoerige briefwisseling van Theodorus Crajenschot,
thans in het archief van het Museum Plantin-Moretus berustend, deelt
sclir. tal van biographische bijzonderheden over deze fanlilie niede, bepaalt
hunne bedrijvigheid — de Crajenschot's waren vooral importeurs van
Roomsche literatuur en geeft daarvan merkwaardige voorbeelden aan ;
haalt uit een dezer brieven een passage aan die hem op het spoor van een
valsehen Moretusdruk heeft gebracht en ten slotte verzamelt hij enkele
inlichtingen over andere Amsterdamsehe boekverkoopers, steeds uit de
brieven van Th. Crajenschot geput.

Bibliographische Snipperingen. id. id. id.,

Bldz. 90 - 92

I° Een eigenaardigheid voorkomende in de twee drukken (1631 en 1652)
door J an Cnobbaert en diens weduwe bezorgd van het prentenboekje Linguae Vitia et Remedia.
2 0 Nog Th. Crajenschot en de Antwerpsche Boekverkoopers.
3 0 Over den « Zendbrief » te Antwerpen gedrukt.

Een Liedeken van de « Violieren » op den Vrede te GateauBldz. 124-125

Cambresis. id. id. id.,

Dit niterst zeldzame drukje werd door zijn vroegeren eigenaar, den
oud-bibliothecaris te leperen, aan het Museum Plantin-Moretus gesehonken.
Hiervan wordt een omstandige beschrijving en een historisehe belicliting
gegeven

V alsche Plantin en Moretusdrukken. id. id. id., Bldz. 182 - 192
Opgenomen in « Uit het Plantijnsche Huis ». cfr. B II, n r 6.

1924.
De Chiifier s met den Prins-Cardinaal en Prins Thomas in
de Plantijnsche Drukkerij, 1635. 1924, Nieuwe Reeks, He Jrg.,
Bldz. 34-44
Opgenomen in Uit het Plantijnsche Huis ». cfr. B II, n r 6.

Plantin et les « Amours » de Ronsard. id. id. id., Bldz. 110-115
Een bewijs dad, de Rouaansehe uitgave van I:557 van « Les Amours
de P. de Ronsard » een plantijnsche druk is.

Nog over valsche Plantin- en Moretusdrnkken. Filippo Finella.
Biz. 154
id. id. id.,
Opgenomen in « Fit het Plantijnsche Huis. » Cfr. B

at' 6

- 801 1925.

Duitsche Uitgave van Ortelius' Theatrum 1602. 1925, Nieuwe
Reeks, IIIe Jrg.,
Bldz. 55-56
•
Ter aanvulling van de Ortelius-bibliographieen van P. A. Tiele en Jan
Denuce deelt schr. een volledige beschrij ving van deze uitgave van het
« Theatrum » mede.

Bibliographische Snipperingen. Varietes Bibliographiques.
Marque Typographique mutilee. id. id. id.,
Bldz. 107-109
Aanhaling van een Plantijnsch drukkersmerk, beschadigcl en gebruikt
door d'Arkstee, Amsterdamsch uitgever.

Varietes Bibliographiques. L'Amadis de Plantin. id. id. id.,
Bldz. 228-230
Afdruk van de inleiding van de eerste uitgave van 1'Amadis de Gaule
(1561).
1926.

Les Rapports entre B. Arias Montanus et H. Jansen Barre felt
Bldz. 19-43

(Hieo. 1926, Nieuwe Reeks, IV e Jrg.,

Opgenotnen, in het Nederlandsch, in : « De Moretussen en hun kring
cfr. B II, n r 9.

Joseph II a Anvers en 1781. Un manuscrit de Jacques van
Bldz. 83-88
der Sanden. id. id. id.,
Afdruk van het handschrift van Jacques van der Sanden, dat als gesehenk
aan Jozef II bij diens bezoek aan Antwerpen in 1781 bestemd was.

Wat V007 een landsman is Victor Nicolaes Braau ? id. id. id.,
Blz. 153
Enkele bijzonderheden over diens leven en werk.

1927.

J. Lipsius en Chr. Plantin to Utrecht in 1581. 1927, Nieuwe
Bldz. 10-12
Reeks, V e Jrg.,
Tal van bijzonderheden over het ha r telijk onthaal van J . Lipsius en
Chr Plantin door het Utreclitsch magistraat.

Museum Plantin-Moretus. Tentoonstelling over het AntwerpCatalogus. id. id. id.,
sche Geestesleven in Rubens'
Bldz. 189-234
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1928.
V erriiking van de V erzameling Plantin-Moretus. 1928,
Bldz. 168-170
Nieuwe Reeks, Vi e Jrg.,
Een beschrijving van drie Nederlandsche incunabelen (Dat Vaderboeck
(1490), het tweede deel van het Passionael (148o) en Dat Vaderboeck (1498)
en drie post-incunabelen (Zielentroost van Willem Vorsterman (1530),
Der Vader Collacien (r 7o6 en 1535(?)) waarmee de bibliotheek van het
Museum Plantin-Moretus werd verrijkt.

Un Imprimeur au Seuil de la Noblesse. Balthasar Moretus III.
Bldz. 173-203
id. id. id.,
Opgenomen, in het Nederlandsch, in « Uit het Plantijnsche Huis p.
Cfr. B II, n r 6.

Antwerpsche Drukkers. Joannes Judocus Gerardus de MarBldz. 216-218
cour. id. id. id.,
Bijzonderheden uit het archief van de Academie voor Schoone Kunsten,
te Antwerpen, die voor de biograpliie van J. j . G. de Marcour van belang
zijn.

Guy Le Fevre de la Boderie et la Polyglotte Anversoise. id.
Bldz. 250-253
id. id.,
Overdruk van een gedicht van Guy le Fevre waarin over de voornaamste gebeurtenissen van zijn leven gehandeld wordt.

1929.
Willem Ogier, Schoolmeester van Balthasar Moretus IV.
Blz. Ioo
1929, Nieuwe Reeks, VII Jrg.,
Een overdruk van de gecalligraphieerde ontvangstbewijzen voor schoolgeld en enkele beschouwingen daaraan vastgeknoopt.

Deméles des Moretus avec les R. P. jeromites de l'Escurial
Bldz. 119-145
au XV Ile siecle. id. id. id.,
Opgenomen in het Nederlandsch in « De Moretussen en hun kring ».
Cfr. B II, nr 9 als nr I van « Balthasar Moretus III te Madrid in 1680. »

id.,

Bijdrage tot de Bibliographie van Ameet Tavernier. id. id.
Bldz. 168-201
Een beschrijving van de door schr. verzainelde Tavernier-drukken.

193o.
Aanvulling van de Bibliographie van Ameet Tavernier. 1930,
Bldz. 181-182
Nieuwe Reeks, VIIIe Jrg.,
Een Latiinsche Bijbel waarvan Prof. Sabbe de beschrijving geeft.

- 803 1931.
Het Legaat van Kan. Nic. Oudaert aan Jan Moretus. 1931,
Bldz. 45-47
Nieuwe Reeks, IXe Jrg.,
Een afdruk van een paar brieven van Jan Moretus alsook van
een fragment uit het testament van N. Oudaert, waaruit schr. merkwaardige gevolgtrekkingen haalt.

1932.

Le Symbolisme des Marques Typographiques. 1932, Nieuwe
Bldz. 72-119
Reeks, X e Jrg.,
Is de in het Nederlandsch gestelde studie « De symboliek der oude
drukkersmerken », verschenen in de « Handelingen van het eerste wetenschappelijk Vlaamsch Congres voor Boek- en Bibliotheekwezen ». cfr. B VII,
lir 32.

DE KUNST.
1919.
Bldz. 69-73

Brugge. 1919, I e Jrg.,

Opgenomen in « Taal en Kultuur nit Vlaanderen. Redevoeringen en
Studies ». cfr. B I, n r 6.

MEDEDEELINGEN DER OPENBARE BOEKERIJ VAN DUFFEL.
1920.
Redevoering [op de Kiliaan-hulde gehouden.] 1920,
Bldz. 265-272
Een algemeen beeld van het levers en het werk van den gehuldigde.

MUZIEKWARANDE.
1922.
Peter Benoit, Richard Wagner en Franz Liszt. In samenBldz. 27-30
werking met Edward Verheyden. 1922, Ie Jrg.,
Uit twee hier besproken en afgedrukte brieven nit 1882 van Peter
Benoit aan zijn ouders, broeder en zuster blijkt dat hij to Bayreuth Wagner
en Liszt heeft ontmoet.

Bernard Tokkie. id. id.,
Een geestdriftig huldewoord

Bldz. 54 - 55
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NEDERLANDSCH MUSEUM.
1892.

Peter Benoit. 1892, Vierde Reeks, II Jrg., Bldz.

193-215

(1)

Een overzichtelijke studie over Peter Benoit : opleiding, vroegtijdige
aanleg (met een paar anecdote; daarover), genoten onderwijs, streven,
werk en beteekenis.
NIEUW LEVEN.
1904-1905.

Tot Inleiding. .1904-1905,

le

Jrg., Nummer 1, 13 November

1904.
« Nieuw Leven » werd gesticht om alle verstandelijke en artistieke
bedrijvigheid te Mechelen te helpen onderhouden en bevorderen. »

De « Pioene » op den Rederiikersprijskamp te Brugge in 1700.
id. id., Nummer 2, 27 November 1904.
Eigenaardige bijzonderheden over den factor van de Mechelsche rederijkerskamer « De Pioene )) Pieter Gyseleer rays en diens deelneming aan
den Brugschen prijskamp van 'zoo, alwaar hij den prijs voor het zanggedicht op de Muzen behaalde, en niet, zooals G. j. J. van Melckebeke in
zijn cc Geschiedkundige Aanteekeningen raekende de Sint J ans Gilde » op
blz. 125 meedeelt den prijs voor tooneel met een spel « Lauwerkrans met
eergesang der negen Musen getiteld.

De Cantate der aanst. I ubelfeesten te Mechelen. id. id., Nummer
5, 7 Januari 1905.
Voordeelen van een uitvoering van Peter Benoit's Rubenscantate op
de Groote Markt te Mechelen, ter gelegenheid van de 75 e verjaring van
's lands onafhankelijkheid.

Aaszak of Haarzak. id. id., Nummer 8, 19 Februari 1905.
Een woordverklaring.

Max Waller's Graf te Hoistade. id. id., Nummer 10, 19 Maart
1905.
Een beeld van Max Waller's leven, werk en beteekenis.

Twee Uithangborden. id. id. id. id. (2)
I. In St. Jan Kopal.
Dit uithangbord wijst op de nog levendige populariteit van St. J anBaptist onder de Mechelsche bevolking.
(I ) OVERDRUK : Peter Benoit door Maurits Sabbe. Overgedrukt uit het
Nederlandsch Museum, 4 e aflev., 1892. Gent, Boekdrukkerij C. AnnootBraeckman, Ad. Hoste, opv r, 1892.23 bldz., 22,5 X 14 ern.
(2) Onderteekend F.
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II. In den Boer a la Mode.
De uitdrukking 0 a la mode » werd met voorliefde in de zeventiende
en achttiende eeuw gebruikt om alles te bestempelen wat voornaam en deftig
was of zulks door kleeding en manieren trachtte te schijnen.

Hendrik Waelput. id. id., Nummer II,

2

April 1905.

(I)

Een beeld van diens leven en bedrijvigheid.

Het Klooster van St. Ariaan. id. id., Nummers 13 en 14,
3o April en 14 Mei 1905.
Steunt op de « Acta Sanctorum », haalt de meest treffende levensbijzonderheden van Adriaan en diens vrouw Nathalia aan om geleidelijk tot
de folkloristische verklarin.g van deze alsmede haar verwante uitdrukking
over te gaan.

Brugge en Mechelen. id. id., Nummers 16, 17 en 18, II en
25 Juni en 9 Juli 1905.
Rijk gedocumenteerd betoog dat de wedergehoorte van den outlen
bouwstijl te Brugge nagaat. Aangetoond wordt hoe onze bouwmeesters « de
aangewezen bewakers zijn, niet alleen van onze oude kunstgebouwen maar
ook van het schilderachtige karakter onzer stadsgezichten. ))

Vondel en de Mechelsche Aartsbisschop J. Boonen. id. id.,
Nummer 18, 9 Juli 1905. (1)
Commentaar van de door Brandt's gedan€ mededeeling over Vondel's
indrnkken bij de ontvangst van het hem door den Mechelschen aartsbisschop
J. Boonen geschonken schilderij.

De Kermisieesten voor 1906. id. id., Nummer
1905 (I).

18, 9

Juli

Feestplan voor Mechelen-kermis 1906, dat in een herleving van eenige
oude volksfeesten onder den vorm van eene groote Vlaamsche kermis zou
besta an.

Een oud Volkslied. id. id., Nummer

22, 3

September

1905. (2)

Uit een liederenhandschrift (r 742 ), samengesteld door een Antwerpsch
begijntje, met name Johanna Catharina Verachter, haalt schr. een in Mechelen
thans nog bekend liedje aan « De Mode van 't Land » getiteld. Hij vergelijkt
het met een gelijkaardig liedje uit J F. Oude Vlaamselle Liederen,
alhier 's Werelds Handel » geheeten. De varianten leiden tot interessante
besehouwingen.

(1) Onderteekend : F.
(2) Niet onderteekend.
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1905-1906.

Herstelling en Bewaring onzer oude private gebouwen. 19051906, H e Jrg., Nummer 2, 3 December 1905. (I)
Meer en meer neemt de beweging voor een herstelling van den nationalen
bouwtrant uitbreiding. Over de wenschelijke maatregelen waartoe de
Doorniksche archaeoloog Soil de Marialme besluit opdat deze in overweging
zouden genomen worden door de Mechelsche bevolking en het stedelijk
bestuur.

Een uitstekend geschenk voor onze jeugd. id. id. id. id.,
Bespreking van Dina Demers' Eenig Dochtertje.

Over Boeken en Boekerijen. id. id., nummers
31 December 1905 en 14 Januari 1906. (1)

3, 4

en 5, 17 en

Vie een bibliotheek openzet voor het yolk, « ruim toegankelijk, rijk
voorzien, kosteloos », doet een groote weldaad, want de volksboekerij moet
de voortzetting zijn van de volksschool. In dat opzicht valt nog veel goeds
te maken in ons land.

Jan Blockx - Concert. id. id., nummer 6, 28 Januari 1906.
Bespreking van diens kunst.

Eene Schieting Haar den Papegaai te Mechelen. id. id., nummer
7, II Februari 1906. (1)
Typisch gevalletje dat ons een denkbeeld geeft van het aanzien en het
gezag waarin de oude schuttersgilden zich konden verheugen.

Albert Geudens. id. id., nummer 9, II Maart 1906.
« De persoonlijke stil-weemoedige en geheim.zinnige poezie van Geuden's
stadshoekjes, het weelderige en fijn-teere spel zijner kleurenharmonie » zijn
's schilders persoonlijke bezieling en persoonlijke vaardigheid en hooren
alleen Geudens toe, de namakers ten spijte. Verder licht schr. Geudens als
aquafortist toe.

Mechelsche Straatvarkens. id. id., nummer 13, 6 Mei

1906. (2)

Enkele '( ordonnantien » welke te Mechelen uitgevaardigd werden
tegen de overvloedige straatvarkens, die in tijden van besmettelijke ziekten
een wezenlijk gevaar uitmaakten, wat in deze stad dikwijls het geval was.

Besmetteliike Ziekten te Mechelen in vroeger eeuwen. De Pestziekte. id. id., nummer 14, 20 Mei 1906. (3)
Voorschriften hij het uitbreken eener pestepidemie te Mechelen
(XIV, XV en XVI eeuwen).
(1) Onderteekend : F.
(z) Onderteekend : X.
(3) Onderteekend : T.
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Een oud Drinkliedie (I). id. id., nummer 15, 3 Juni 1906.
Enkele drinkliederen uit het liederenhandschrift van J. C. V erachter
(cfr. Ntunmer

22

van den eersten jrg., 3 September

T 905) .

Lets over streekwoorden. id. id., nummers 16 en 17, 24 Juni
en 7 Juli 1906.
Naar aanleiding van A. De Cock's « Spreekwoorden en Zegswijzen,
afkomstig van de oude gebruiken en volkszeden » over de vroegere rol der
spreekwoorden en het belang van hunne studie voor de hedendaagsche folklore.

Mechelsche Zotten (2). id. id., nummer 18, 21 Juli 1906.
Over den oorsprong van eenzelfden spotnaam voor Bruggelingen en
Mechelaars.

Jets over Oerteelt. id. id., nummer 21, 2 September 1906.
Over het taai voortleven van de leer der oerteelt onder den vorm van
Volksgeloof.

NOORD EN ZUID.
1895.
Bilderdijk en zijn gedicht «De Mensch ». 1895, XVIII e Jrg.,
Bldz. 160-166
Opgenomen in « Mozaiek ». Cfr. B I, n r 3.

ONTWAKING.
1909.
Francesco Ferrer. 1909, IX e Jrg.,

Biz. 512

Een huldewoord.

ONZE KUNST,
1914.
Albert Geudens. Een Schilder van Oud-Mechelen. 1914,
Bldz. 8-20 (3)
Deel XXV, XIII 0 Jrg., Eerste Halfjaar,
Opgenomen in o Taal en Kultuur uit Vlaanderen. Redevoeringen en
Studies ». Cfr. B I, n r 6.
(I) Onderteekend : X.
(2) Onderteekend : F.
(3) Tevens in : « L'Art Flamand et Hollandais ». Revue Mensuelle
Illustrëe. - I9i 4, XI Jrg., 2 1 e Deel, Bldz. 77-92 : Albert Geudens. Un Peintre du
Vieux-Malines.
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OUDHEID EN KUNST.
1924.
Uit het Reisdagboek van Balthasar Moretus III (1668). 1924,
XV e Jrg.,
Bldz. 25-39
Gedeelte van het reisdagboek van Baithasar Moretus III dat over
Belgisch-Brabant en onze Kempen handelt. Zijn verdere reis liep over NoordBrabant, Zeeland en Vlaancleren. (Cfr. Verslagen en Mededeelingen der Kon.

Vlaamsche Academie, 1923).

PAGINAE BIBLIOGRAPHICAE.
1928.
Wie is de auteur van het stichtelijck ende vermakelyck j5roces ?
1928, M e Jrg.,
Bldz. 1155-1156
Cfr. V erslagen en Mededeelingen der Kon.Vlaamsche Academie,
1928.
RODENBACHSBLAD.
1909.
Albrecht Rodenbach en onze rationale Romantiek. 1909,
nummer 2, 18 April 1909.
Opgenomen in « Mozalek ». Cfr. B I. n r 3.
SOCIALE VERHANDELINGEN.

1930.
Inleiding tot een bezoek aan de aideeling van het kunstboek
op de tentoonstelling van Oud-Vlaamsche Kunst to Antwerpen.
1930, l ye Jrg.,
Bldz. 441-452.
Inleiding tot een vruchtdragend bezoek : derhalve een beeld van de
geleidelijke ontwikkeling van het boek, van het handschrift of tot den boekband. De meest typische handschriften, wiegedrukken en boeken uit de
XVI e en XVII e eeuwen worden beschreven.

DE STANDAARD.
1920.
Kiliaan. Nummer van den 6 Augustus 1920.
Een algemeen beeld : een gelegenheidsartikel.
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Kiliaan-Rede. Nummer van den 3o Augustus

1920.

Tevens opgenomen in de « Mededeelingen der Openbare boekerij van
Duffel. »
GENTSCHE STUDENTENALMANAK VAN s ' T ZAL WEL GAAN. »
1902.

Redevoering over M. Sabbe's eigen studentenjaren in «'t Zal
Bldz. 114-122
wel Gaan. » 1902, 42 e Jrg.,
Verhaal over zijn eerste bezoek aan « 't Zal wel Gaan en over het leven
van dien kring van 189.1 tot 1895. Onder de ernstige werkzaamheden, waaraan schr. zelf een groot deel nam, behooren het invoeren van de University
Extension in het Nederlandsch te Gent en elders, alsook het inrichten van
een eerste referendum over een mogelijke vervlaamsching van de Gentsche
Hoogeschool.

DE

TOEKOMST.
1894.

Bilderdijk

en zijn gedicht «

De Mensch».

Jrg.,
Bldz. 385-391

1894. 38 e

Opgenomen in « Mozaiek ». Cfr. B I, n r 3.
TOERISME.
1924.

Brugge.

1924, III e

Blz.

Jrg.,

I26

Inleiding tot een door den .( Toerist » ontworpen Brugge-numrner.

1926.
Het Plantin-Moretus Museum te Antwerpen. 1926, V e Jrg.,
Bldz. 45-48
Een algemeene bijdrage waarin vooral over Christoffel Plantin gehandeld wordt.

De Moretussen op refs in 1668 door de Brabandsche Kempen,
de. Meierij van 's Hertogenbosch, Zeeland en Vlaanderen. id. id.,
Bldz. 386-396
We verwijzen naar onze bespreking bij deze bijdrage in 1923 -verschenen
in de Versl. en Mededeelili gen der Kon. Vlaamsche Academie.
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1927.
James W eale.

1927, vi e

Jrg.,

Bldz. 213-215

Levensschets waarin vooral nadruk gelegd wordt op het werk van den
kunsthistoricus. Geschreven ter gelegenheid van de James Weale-hulde
ingericht door den Vlaamschen Toeristenbond, afdeeling Brugge.
HET TOONEEL.
1915-1916.

Kinema en Tooneel.

le

Jrg., Kerstnumtner 1915.

Enkele beschouwingen over de verhouding tusschen kinema en tooneel.

Een Vlaamsche Opera in de

18 e

eeuw. id., nummers 23 en

24, 22 en 29 April 1916.
Opgenomen in 0 De Muziek in Vlaanderen ». Cfr. B III, n r 3.

1917-1918.
Het Tooneelonderwijs op de Belgische Konservatoriums. Ille
Jrg., nummers 3 en 4, 29 September en 6 October 1917.
Voorstelling van een programma dat de volledige vorming van den
tooneelspeler beoogt : vooraf een ernstige en volledige leergang van uitspraakleer met de onmisbare beginselen in de phonetiek en de physiologie
der stem ; een leergang van voordrachtkunst, mimiek en gebarenspel, waartoe
het teekenen en het grimeeren behooren. Daarbij dient tevens een esthetische
ontwikkeling van het menschelijk lichaam verkregen door rationeele
gymnastische oefeningen, dans- en schermkunst. Als afronding van dezen
cyclus worde een uiteenzetting van de beginselen der regie en tooneelschikkingen gegeven.

Het Nieuwe Boek van Alfons de Cock. id., nummer 4o, 15
Juni 1918.
Bespreking van Alfons de Cock's « N I olkssage, Volksgeloof en Volksgebruik. »

1924.
Oud-Vlaamsch Tooneel. Michiel de Swaen. 1924, X jrg. ,
nummer 13, 22 November 1924.
Naar aanleiding van de opvoering van « De Gecroonde Leersse » door
de « Gezellen van het Tooneel » in den Ron. Kunstkring van Antwerpen
wordt Michiel de Swaen's beteekenis in onze letterkunde omlijnd.

- 811 1925.
Lode Mon,teyne. 1925, XI e Jrg., nummer van den 29 Augustus
1925.
Een overzichtelijk beeld van Monteyne's literaire werkzaamheid.

1926.
Michiel de Swaen. Onze beste dichter uit de
Jrg., nummer 9, 26 Februari 1926.

17 e

eeuw.

1926,

XIl e

Over de beteekenis van « De Menschwordingh », het door D r C. Huysmans aan Michiel de Swaen toegeschreven stuk.

1928.
In Memoriam Marie V erstraete. Nummer van den 4 Februari
1928.
1931.

Antwoord op « Een referendum over het taalgebruik in den
schouwburg. » 1931, XVI e Jrg., nummer van den 23 Mei 1931.
Het is een verkeerde opvatting de eenheid tusschen Noord en Zuid
te willen bevestigen door de Hollandsche spreekwijze alhier slaafs over te
nemen. « De eenig logische en practische weg ligt in het louteren van ooze
eigen spreekwijze op grondslag van de algemeene regelen der wetenschappelijk
vastgestelde NederlandsLhe uitspraakleer. »
I 932.

Goethe en Faust. 1932, XVII e Jrg., nummer van den 16 April
1932.
Over de beteekenis van « Faust » in Gcethe's leven en in Gcethe's oeuvre.

TIJDSCHR1FT VOOR BOEK- EN BIBLIOTHEEKWEZEN.
1906.
Het Leven ende den Cours der Studenten.

Jrg.,
Bldz. 75-87

1906, We

Opgenomen in « Mozaiek ». Cfr. B I, n r 3.
1908.

De Kluchtspelen van Pater Jnstinus. 1908, vi e Jrg.,
Bldz. 77-84, 291-293
Karakteristiek en overzioht van Pater J ustinus ' kluchtspelen met
talrijke fragmenten. Gewezen wordt vooral op de hooge beteekenis van dit
werk voor de beschavingsgeschiedenis.

— 812 -TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMSFONDS.
1897.

Christo Botew. De Tyrteus van den Boelgaarschen Vrijheidsoorlog.

1897, He Jrg., Eerste Deel,

Bldz.

5-23

Schets van het fel bewogen politiek en literair streven van Christo
Botew, een der meest populaire leiders der Boelgaarsche ontwaking, geillustreerd door enkele zijner meest typische gedichten in Nederlandsche taal
omgezet.

K. L. Ledeganck (1805-1847). id. id., Tweede deel,

Bldz. 129-137
Een belichting van Ledeganck's persoonlijkheid : zijn aanhankelijkheid van buitenlandsche invloeden, zijn gemeenschappelijke trekken met
al onze Vlaamsche dichters sedert 183o, zijn persoonlijke eigenschappen,
zijn plaats in onze letteren.

1899.
Het Goethe-Feest te Frankfurt. Goethe en zijne Illustrators.

Bldz. 321-329

1899, IV e Jrg., Tweede Deel,

Een om.standig relaas van de Frankfurter Goethe — herdenkingsfeesten :
een fijnzinnige ontleding van de Goethe-illustrators W. von Kaulbach, P.
Slum, B. von Neher, Dr. F. Fenner, L. Richter, M. Oppenheim en enkele
anderen. De ware Goethe-illustrator is er nog niet : de afstand tusschen de
poezie van Goethe en hare vertolking in beeld en kleur, zelfs door de besten,
is nog te groot.
1900.

Zuid-Afrikaansche Poezie.

1900, ye Jrg., Eerste Deel,
Bldz. 193-2 I 0

Opgenomen in « Mozafek ». Cfr. B I, n r 3.

1903.

1903, Ville
Bldz. 209-2II

Een Lied van Peter Benoit op Waalschen Tekst.

Jrg., Eerste Dee!,

In januari 1896 schreef Peter Benoit bedoelde rnuziek op Leon Pirsoul's « Nosse chere Belgique. h

Gustaaf van Hoey. id. id. id.,

Bldz.

212-221

Over de beteekenis van Gustaaf van Hoey in onze nationale toonkunde.
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Florimond Van Duyse en het oude Nederlandsche Volkslied.
Bldz. 204-223
id. id., Tweede Deel,
Opgenomen in Mozaiek ». Cfr. B I, n r 3.

HET VADERLAND.
1919.

Een Soldaat-Dichter. Nummer van den

27 en

Februari 1919.

Ontleding van Aug. Van Cauwelaert's dichtbundel « Liederen van
Droom en Daad

VANDAAG.
1929.
Hoe Vondel destijds nerd opgevoerd.
I Maart.

1929, I e

Jrg., nummer 2,
Blz. 33

De rhythmus van het welluidende woord was het grootste genot voor
den toeschouwet -- het woord was hoofdfactor in de tragedie naast de
voordracht der verzen, waarbij het gebarenspel ook in aanmerking kwam,
waren de hulpmiddelen de muziek -- de reien werden in Vondels tijd gezongen —, de dans — aan denwelken Vondel graag een plaats verleenen zag
— en in de latere periode van zijn kunstenaarschap de kunst der « vertooningen » of « levende tafereelen.

VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE
ACADEMIE VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE.

A. Studies en Lezingen.
1919.

Belgie na den Oorlog.

1919,

Bldz. 359-371

[Redevoering uitgesproken op de Openbare Plechtige Vergadering, gehouden to Gent in de groote feestzaal der Academie,
op 19 October 19191
Een verheerlijking van de volksdeugden die zich in Belgie onder den
oorlog hebben geopenbaard en een waarborg voor de toekomst zijn ; een
omschrijving van het ware wezen van de Vlaamsche Beweging.

1920.
Vondel's Herbarium. 1920,

Bldz.

341-365

Opgenomen in « Letterkundige Verscheidenheden ». Cfr. B I, n r 7.
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1921.
Vondel, Balthasar Moretus II, Leonard us Marius en Hendrik
Barentsen. 1921,
Bldz. 605-624
Opgenomen in « Uit het Plantijnsche Huis ». Cfr. B II, n r 6.

Bij de 400 e Verjaring van L. Guicciardini's Geboortedag. id.,
Bldz. 625-640
Opgenomen in « Uit het Plantijnsche Huis ». Cfr. B II, /i r 6.
1922.

Uit den Humanistenkring rondom Plantin.

1922,

Bldz.

253-264

Opgenomen in « Uit het Plantijnsche Huis ». Cfr. B II, n r 6.

Heeft Vondel Zuid-Nederland bezocht ? id., Bldz. 265-268
Verzameling van feiten en gegevens met betrekking tot deze vraag,
zonder definitieve oplossing.

Jan Moretus I als Nederlandsch Letterkundige. id.,
Bldz. 691-740
Opgenomen in « Uit het Plantijnsche Huis ». Cfr. B II, n r 6.

Bldz.

Dautzenbergiana. id.,

1141-1172

Opgenomen in ,( Letterkundige Verscheidenheden ». Cfr. B I, n r 7.

1923.

Fransch-Vlaandersche Rederijkerskunst in de
I.
II.
III.

Een onuitgegeven Handschrift.
Tooneelspel en Voordracht.
Metriek.
Teksten

eeuw. 1923,
Bldz. 190-207
Bldz. 190-193
Bldz. 193-199
Bldz. 199-204
Bldz. 204-217

18 e

Opgenomen zonder de teksten in « Letterkundige Verscheidenheden ».
Cfr. B I, n r 7.

De Moretussen op Reis in 1668 door de Brabandsche Kempen,
de Melerif van 's Hertogenbosch, Zeeland en Vlaanderen. id.,
Bldz. 491-515
Opgenomen in q Trit het Plantijnsche Huis ». Cfr. B 11, li r 6.
1924-

Y sbrand Vincent en zijn Antwerpsche Vrienden. 1924,
Bldz. 499-551
Opgenomen in « De Moretussen en hun kring ». Cfr. B II, n r 9.

-
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De humanistische opleiding van Plantin's kleinkinderen. id.,
Bldz. 732-748
Opgenomen in « De Moretussen en hun Kring ». Cfr. B II, n' 9.

1925.

Kleinigheden op het gebied van de Geschiedenis der LetterBldz. 353-363
kunde. 1925,
Bldz. 353-361
I. Een Bladzijde Critiek uit de 17 e Eeuw.
De aandacht wordt hier gevestigd op enkele bladzijden letterkundige
kritiek, dagteekenend uit het jaar T 682 en verschenen in « De Sotte Wereldt »
uitgegeven. door Jan de Grieck. Ontleding van den eigenaardigen inhoud,
die ons met eenige kritische beschouwingen over letterkundige praktijken
uit dien tijd vertrouwt ; onderzoek van het auteurschap van dit interessante
hoOfdstuk en een vergelijking van het fragment nit « de Sotte Wereldt D handelend over de 0 sotheydt der poêten » bij het stukje van den Italiaansehen
satirist Trajano Boccalini, dat eenzelfde onderwerp tot gronslag heeft.

H. De Andromeda-Sage als Politieke Allegorie.

Bldz. 361-363

Ter gelegenheid van de blijde inkomst van den Prins-Cardinaal Ferdinand van Oostenrijk als Spaansch landvoogd te Antwerpen in 1635 werd
aldaar een « Tragedie van Perseus en Andromeda » door de « Violieren »
opgevoerd. D r J. te Winkel onderstelt dat deze tragedie « rnisschien een vertaling was van Lope de Vega's Pabula de Perseo » (blz. 362). Dat zulks
niet het geval was bewees eene door schr. in de Stedelijke Bibliotheek te
Besancon ontdekte mededeeling van Ph. Chifflet, waarin bedoeld spel als een
politieke allegorie voorgesteld wordt. Nopens het gemakkelijk leenen van
de Andromeda-sage tot politieke allegorie geeft Prof. Sabbe enkele typische
voorbeelden aan.

Hoe stond Benedictus Arias Montanus tegenover de leeringen
Bldz. 622-644
van Hendrik Jansen Barrefelt (Hia) ? id.,
Opgenomen in 0 De Moretussen en hun kring ». Cfr. B II, n r 9.

id.,

De Antwerpsche Vriendenkring van Anna Roemers Visscher.
Bldz. 754-769
Opgenomen in 0 De Moretussen en hun kring » Cfr. B II, n r 9.

Constantijn Huygens en Zuid-Nederland. id., Bldz. 775-799
Opgenomen in « De Moretussen en hun kring ». Cfr. B II, n r 9.

Hugo Grotius en de Antwerpsche Humanisten. id.,
Bldz.
Opgenomen in « De Moretussen en hun kring ». Cfr. B II , n r 9.

873-887
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1926.

Twee Onuitgegeven Gedichten van Jan van Beers. 1926,
Bldz. 299-305
Na eenige woorden over de niet uitgegeven gedichten van Jan van
Beers, destijds medegedeeld aan de Academie door Desire Claes, een toelichting van twee gedichten die in 1925 werden ingezonden voor eene tentoonstelling, door familieleden van een studiemakker van Jan Van Beers in het
Klein Seminarie te Mechelen (bldz. 299-301).
Volgen dan de twee gedichten : « Op de Schelde ,) (Bldz. 302-304) en
« Vergeefs » (blz. 305).

Een onuitgegeven Brief van L. Guicciardini. id.,
Bldz. 429-433
Bespreking van een onuitgegeven brief van Ludovico Guicciardini, bewaard op het Staatsarchief te Florence en gedagteekend van April 1588.
Uit dit stuk blijkt, dat Guicciardini dit jaar aan zijn worst, den groothertog
van Toskanen, « Commentarii » opstuurde over de gebeurtenissen in de Nederlanden. Schr. meent dat die « Commentarii » een soort van voortzetting zijn
van den bundel door Guicciardini onder denzelfden titel uitgegeven in 1 565 .
Uit inlichtingen verstrekt door het Staatsarchief te Florence blijkt dat er
aldaar talrijke naamlooze berichten uit Vlaanderen aanwezig zijn, loopende
over de jaren 156o-E589.

James Weale herdacht. Redevoering uitgesproken op de feestvergadering te Brugge, op 14 November 1926. id., Bldz. 814-818
Na een korte levensbeschrijving wordt door een kenschetsende ontleding van Weale's voornaamste werken aangetoond hoe hij « in de ontwikkeling onzer kunstgeschiedeuis een plaats (heeft) ingenomen, die hem
recht geeft op een zeer bijzondere waardeering van ons alien. (blz. 8i 7).
Zijn verhouding tot Vlaanderen en hier vooral tot Brugge, van dewelke
hij is geworden « een van de grondigste kenners van haar verleden, een van
de ernstige bewakers van haar eigenaardig kunstwezen, en een van de
trouwste en hartstochtelijkste minnaars van haar schoonheid (blz. 814)
en zijn verhouding tot Guido Gezelle worden bijzonder door Prof. Sabbe
belicht.

1927.
Balthasar Moretus III te Madrid in 1680.1927, Bldz.

150-194

Opgenomen in « De Moretussen en hun bring ». Cfr. B II, n r 9.

Brabantsche en Vlaamsche Strijdgedichten uit de 17e eeuw.
I. Een verwaarloosd hoe* onzer literatuur. Bldz. 1017-102o
Schr. wijst op het bestaan van een belangrijke Zuidnederlandsche

- 817 politieke strijdliteratuur in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Hij
bepleit de wenschelijkheid van het verzamelen en bestudeeren dezer literatuur
niet zoozeer om hare kunst- dan wel om hare documentaire waarde.
Opgenomen in « Brabant in 't Verweer ». Cfr. B I, n r 8, hoofdstuk I.

II.

Krakeel rondom een Problematisch Esbatternent.
Bldz.

1020-1032

Studie van den rederijkerstwist naar aanleiding van Frederik Hen drik's
aftocht nit Vlaanderen ontstaan : het « Verkeerspel» van den Deventer
dichter Jan van der Veen, de verontwaardigde « tegendichten » van vijf A Iliwerpsche rederiikers respectievelijk met de kenspreuken « Steunt op Godt »,
4 Ick can noch leeren » (Frans Bruyninckx), « Ick leef door de doot », « Brandt
in Liefde » (Geeraard van den Braude) en « E vero Salus » en Jan van der

Veen's verweer tegen deze Antwerpenaars, namelijk zijn 0 Kaartsspel» en
de reeks gedichten waarmede deze laatsten hem opnieuw van antwoord
dienden met J an van der Veen's eindwoord.
Opgenomen in « Brabant in 't Verweer ». Cfr. B I, n r 8, hoofdstuk XI,
van blz. 173 tot en met blz. 183.

III. Beleediging der Antwer/sche Vrouwen. De Taal van den
Spaanschen Bra bander. Populariteit van Hollandsche schrijvers
Bldz. 1032-1038
in Vlaanderen.
Dit rederijkerskrakeel werpt licht op zekere uitzichten van de taal- en
letterkundige verhoudingen tusschen Noord en Zuid in de eerste helft der
zeventiende eeuw. Zoo de caricaturizeering van hun met dialektvormen en bastaardwoorden doorspekte rhetorische taal door Van der Veen
ten opzichte van de Brabanders aangevoerd, het verweer dezer laatsten, in
een zuivere taal gesteld en waaruit hun ernstige bekendheid met de Noordelijke literatuur blijkt, vooral hun opgetogenheid voor Cats.
Opgenomen in « Brabant in 't Verweer ». Cfr. B I, n r 8, hoofdstuk XI,
'Tan blz. 183 tot en met blz. 189.

IV . Brugsche Dichters tegen J. Van der Veen. — L. V ossius'
Hemelspraken van den Brugschen H. Bloeddag. Bldz. 1038-1047
Uit het gedicht van L. V. Brandenburgh in de liminaria van Joost
Lambrecht's « Schoonheydts Ramp-Lot » spreekt het verzet tegen j Van
der Veen's spot tegen de Vlaamsche dichters die dit heusch niet verdienen,
zooals de « Hemel - spraken 2,1 007 den Brugschen H. Bloedtdagh » van Lambrecht

de Vos het treffend aantoonen. Een ontleding van dit gedicht volgt daarop,
waarin schr. vooral aantoont hoe de twee laatste « Hemel-spraken » geschreven zijn onder den indruk van de politieke en militaire gebeurtenissen.
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Bij Lambrecht de Vos leeft nog heelemaal het besef der Nederlandsche
eenheid.
Opgenomen in 0 Brabant in 't Verweer Cfr. B I, n r 8, hoofdstuk XI,
van blz. 189 tot en met blz. 197.

1928.

Brabantsche en Vlaanische Strijdgedichten. 1928,
Bldz. 19-65, 638-670

I. Spotzangen tegen den Pialsgraat Frederik V, Koning van
Bldz. 19-30
Bohemen.
Gedurende de eerste helft der zeventiende eeuw werden ten onzent
talrijke gedichten uitgegeven, die de belangstelling van ooze voorvaderen
voor de politieke gebeurtenissen van den tijd doen uitschijnen.
In deze bijdrage een onderzoek en ontleding van de spotdichten en
berijmde bespiegelingen betreffende de avontuurlijke wederwaardigheden
van den Pfalsgraaf Frederik V. Deze zijn
I.

Postillioen wtghesonden, om te soecken den veriaegden Coninck
van Prague (1621) :
een postiljon rijdt uit met de opdracht Frederik -van de Pfals na
zijn vlucht uit Praag op te zoeken, .. doch zonder gevolg !

2. Fransche versie van den «Postillioen...»
waarschijnlijk de oorspronkelijke (zonder dateering).

3. Antwoord van een Hollandsch dichter
van protestantsche zijde op oils postiljon-lied tegen den Pfalsgraaf.

4. Den Spiegel voor den Palsgraef gheschreven wt Bohemen in de
Stadt Prague 1621 :
met zijn afkeuring over het gedrag van Frederik V mengt de auteur
allerlei zedelijke en godsdienstige beschouwingen.

5. Dat's palgraven dwaesheyt niet en is te verschoonen...
zelfde onderwerp als 4.

6. Coninck-feest van den Palatin

(1621) :

thema van den gewaanden koning op het Driekoningenfeest, vol
ironische zinspelingen op den Pfalsgraaf en zijn vrienden.

7. Lo/dicht ter eeren van dat edele hitys van Oostenryck :
de strijd van Ferdinand V in Roomschen zin besproken.
Opgenomen in « Brabant in 't Verweer ». Cfr. B I, n r 8, eerste gedeelte
van Hoofdstuk III.
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II. Heldenzang van Olivier de Wree ter eere van den Graaf
van Bucquoy. — Het «Kinderconingh-spel.» Bldz. 30-36 + Bijlagen
Bldz. 37-65
Een ontleding van Olivier de Wree's gedicht « De vevmaerde Oorloghsitschen van den I'Voilderdadighen Velt-beer Carel de Longueval, ridden
van 't Guide Vlies, Grave van Bucquoy, enz. hoofdzakelijk op het werk
van Vernulaeus, « Laus Posthuma » geheeten, gesteund.
Opgenomen in « Brabant in 't Verweer ». Cfr. B I, n r 8, Hoofdstuk IV.

III.

De Veldtocht van 1635-36. id.,

Bldz.

638-670

Ontleding van de gedichten in de volkstaal geschreven, ontstaan naar
aanleiding van de verwoesting van Tienen in 1635. Zoo :

Den Hollandschen Jaw en de Fransche Krauzvey.
De Blauwe Scheen.
De Hane-vlucht ende haere gherechtighe strafie...
Een droevigh beklagh van een Thiensche Maeght...
Het Sorghvuldig wieghen... en andere gedichten.
Afbeeldinghe van den courtoisen Franschen ende ghenadighen
Broeders-aert...
7. Geus-Franschen Haes-op voor Loven.
8. Verthoningen over de heerliicke... victorie van 's Hertogenbosch...
door Pieter Nootman met de berijmde weder-antwoorden.

I.

2.
3.
4.
5.
6.

Opgenomen in « Brabant in 't Verweer ». Cfr. B I, n r 8, Hoofdstuk XIII.

Nota's over de eerste uitgave van J. Cats' « Ghedachten op
Bldz. 681-690
Slapeloose Nachten ». id.
Schr. toont niet alleen aan dat Cats ' « Ghedachten op Slapeloose Nachten » in hun eerste uitgave te Brugge bij Pieter van Pee in 1689 verschenen,
loch tevens doet hij het belang uitschijnen van dit zeldzame feit : een eerste
uitgave van een boek van een Hollander te Brugge in « een tijd van stelselmatige « eultureele gemeenschapsonderrnijning A tusschen Noord en Zuid ».
Ten slotte vergelijkt hij de eerste Vlaamsche bij de eerste Hollandsche
uitgave.

Stichtelyck ende Vermakelyck Proces tusschen drii Edellieden,
zijnde Gebroeders. (Brussel, J. lilommaert, 1658). Terechtwijzing
Bldz. 986-992
en Nalezing. id.
In de voorrede bij de heruitgave van het e Stichtelyck ende Vermakelyck Proces », door de Zeven Sinjoren bezorgd (1926) nam schr aan dat de
bewerker van den Nederlandschen tekst de Brusselsche drukker-dichter
J. Mommaert was. Schr. toont thans aan dat Jan Mommaert eenvoudigweg
een Noordnederlandsch werk, zijnde van den drukker-dichter Isaac Burchoorn nit 's Gravenhage, herdrukt heeft, mits lichte wijzigingen die alleen
voor den linguist waarde hebben. Als aanvulling van de bibliographic over

-- 820 « het Proces der drie gebroeders », verschijnt hier een lied dat hetzelfde
onderwerp behandelt : « Zang tusschen een Dronkaard, Minnaai en Dobbelaar » (van blz. 990 tot blz. 992).

1929.

Een Gedicht op den Slag te Calloo 1638. 1929, Bldz.

275-287

Een verhaal der feestelijkheden die bij gelegenheid van de overwinning
bij Calloo te Antwerpen plaats vonden en een aanhaling der getuigenissen
van tijdgenooten, o. m. een brief van Balthasar Moretus I aan zijn reef
Theodoor. Een van de eersten die zijn geestdrift uitte was Pater Adriaan
Poirters. Hij deed het — aldus Papebrochius in zijn « Annales Antverpiensis » -- in twee Nederlandsche gedichten, een op Calloo en een op StOmaars. Zij werden verspreid zonder den naam van den dichter en tot
hiertoe slaagde men er niet in den tekst terug te vinden. Schr. onderzoekt
kritisch het getuigenis van Papebrochius en ontleedt het belangrijkste
stuk op Calloo, het naamlooze gedicht : Den Hollantschen Cael- af van Calloo...
Opgenomen in « Brabant in 't Verweer ». Cfr. B I, n r 8, Hoofdstuk XVII,
van blz. 383 tot en met blz. 399 tot II (niet inbegrepen) (mits

aanvaingen

en wijzigingen).

Brabantsche Striidgedichten uit de
van 1635-36. id.,

17 e

Eeuw. De V eldtocht
Bldz. 333-378

Ontleding van de gedichten in de volkstaal geschreven, ontstaan naar
aanleiding van het beleg en ontzet van Leuven in 1636. Zoo :

I. Den ombyt v6,n Loven. — Studentzkoze Noot. — De Fransche Katholieke
Koning helpt de Calvinisten. — Pere Joseph eta Richelieu. — Het
Thema van het « Ontbyt. » Bldz. 338-347.
II. Twee Fransche studentenliederen op het beleg voor Leuven. Bldz. 347-351.
III. Frederik Hendrik door de Leuvensche prolessoren at gewezeta. — Den
Hollandschen Willecom. — La Lecon de Louvain aux Francais. —
Uitvallen tegen Richelieu. Bldz. 351-360.
IV. Rvmdicht ter eeren die Maeght Loven. — De Rederijhers uit de « Roose »
en hun aandeel in de literatuur over het Leuvensch beleg. — Die
Triumph van den Lovenschen Willecom. — Een dichterlijk repertorium
van de gedichten over den veldtocht van 1535-36. Bldz. 36o-367.
V. Klachten van den Prins van Oranje. Bldz. 367-368.
VII. Het ontzet van Leuven aan God en de H. Maagd toegeschreven. Bldz. 3683 70.
VIII. 1)e clans der Franschen v66r Leuven. - De Groatendans. Bldz. 370-373.
IX. Afgehouwen ooren. — Galirnatias des oreilles couples. — Een repertorium van Fransche striidgeschriften over den veldtocht van 1635-36. —
Allegorie op de Passie. Bldz. 373-378.
Opgenomen in « Brabant in 't Verweer ». Cfr. B I, n r 8, Hoofdstuk XIV.
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Zuid-Nederlandsche Schimpdichten tegen Frederik Hendrik
Bldz. 661-707
(1635-36). id.,
Een bespreking van een aantal Brabantsche gedichten, geschreven
naar verschillende aanleiclingen, doch in hoofdzaak hedoeld als schimpzangen
tegen Frederik Hendrik. Zoo :

Den Hollantschen en de Franschen Bitebau.
Nieuws, T' Geusen Rou-Mael en Fransche-Courante.
Die Lustighe Kaus opt .Hooft.
Het Geusen-Gheschreeuw...
Geusen Requiem. (Twee uitgaven).
De Schat-kist der langh verborghen Renten...
Alder-hande soorten van Hollandsche ende Fransche Neusen
van vrempde Ghedaenten.
8. Het Droevich, en Mistroostich Beclach van de seer verblilde
Brabanders...
9. Het Frans ende Hollants Verkeerspel...
1o. Het Vluchten van der Prince van Oraignien met de Hollantsche
Ondersaten .....
II. Den Nederlantschen Phaeton Duc d' Alencon, Lowys de Bourbon
met den Prince van Oraignen...

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opgenomen in 0 Brabant in 't Verweer ». Cfr. B I, n r 8, Hoofdstuk XVI.
1930.

Nog eenige Gedichten op den Slag te Calloo. (1638). 1930,
Bldz. 71-88
De meening van sommige bibliographen als zou het gedicht over den
slag bij Calloo, - zie 1929, bldz. 275-287, - aan Vernulaeus toe te schrijven zijn wordt thans door schr. definitief verworpen en aan Pater
Poirters met zekerheid toegekend. Dan een ontleding van de verder aan
den zeventiendeeuwschen jesuiet toe te schrijven gedichten :
I.

Den Franschen Kraem-op van S. Omer...

2.

Drie liederen : Een nieuw Liedeken van de Verloren Sone ;

Een nieuw Liedeken van Calloo.....
Nteu kluchtigh Liedeken van den Geusen Hoes- op uyt
Calloo.

3. Triomphe ende Victorie over vier verscheyden Overwinningen...
door Christophoyus van Essen.
4. Calloo Prins des rebelles... door Christoffel Beys.
Opgenomen in ((Brabant in 't Verweer ». Cfr. B I, n r 8, Hoofdstuk XVII.

Viering van 's Lands Eeuwfeest. Redevoering. Bldz. 58o-588
Een beknopt doch zaakrijk, vaak synthetisch beeld van den ontwik
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van 1830 af tot op onze dagen. Door vergelijking toont de redenaar aan
dat de ontwikkeling van onze cultuur en van onzen strijd voor de Vlaamsche herwording sedert t 830 tot nu een heusch opbeurend karakter vertoont.

Twee onuitgegeven brieven van H. Conscience en J. B. van
Bldz. 619-623
Hemel. id.,
Een bespreking van een brief van Hendrik Conscience en van een brief
van den E. H. J. B. van Hemel betreffende de wijzigingen door Conscience
aan de eerste uitgave van « Het Wonderjaer » toegebracht. Beide brieven
worden hier overgedrukt. (Bldz. 62 T -623) .

1931.
De aanstelling van den Prins-Kardinaal tot Landvoogd en
Bldz. 35-57
onze Volksfiazie. 1931,
Nieuwe bijdrage tot 's s,hrijvers studie over de volkspoêzie van het Bestand af tot den Vrede van Munster als weerspiegeling van de politiek van
dien tijd. Worden besproken de geschriften in onze volkstaal opgesteld en
verschenen bij de komst van den Prins Infant in onze gewesten.
Deze zijn :
I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

« Onlangs synde vol onrusten.» teen lied).
Corte Wtlegginghen van alle de Triumph-wercken ghemaeckt
ende ghestelt ter eeren den Doorluchtichsten Prince Cardinael
Fernandus... door Hubertus Neets.
Een ander werkje met hetzelfde onderwerp door Hubertus
Neefs.
Roepende Faem over de Blijde, Langh-ghewenschde ende aenghenaemste Incomste... door Christophorus van Essen.
Triumphael Incomst van den Doorinchtichsten Prince Cardinael
Ferdinandus...
Goeden Yver tot het Vader-land ter blijder Inkomste van den
Conincklycken Prince Ferdinand...
Beter bloo Jan, .ills een doo Man (een kort gedicht).
Opgenomen in « Brabant 't Verweer ». Cfr. B n r 8, Hoofdstuk XII.

Isidoor Teirlinck-Hulde. Redevoering door den heer Prof.
Dr. Maurits Sabbe uitgesproken als voorzitter van het uitvoerend
Bldz. ioi-Io6
comite op de huldezitting to Brussel. id.,
Opgenomen in « Huldebetoon ter eere van Isidoor Teirlinek ». Cfr. B VII,
nr

Alsterven van Johan de Meester. id.,

Bldz. 441-442

Een bondig huldewoord van den voorzitter der Academie bij het afsterven van haar buitenlandsch eerelid Johan de Meester.
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Potgieter, Bakhuizen van den Brink en de Wedergeboorte der
Bldz. 693-711
Vlaamsche Letterkunde na 1830. id.,
E'en bespreking van de houding van Potgieter en Bakhuizen van den.
Brink tegenover onze Vlaamsche taal en onze Vlaamsche literaire wedergeboorte. Talrijke uittreksels uit het verzatneld werk van beide Hollandsche
geesten alsmede en vooral uit beider briefwisseling belichten treffend hun
tegenover elkander staande opvattingen : « Potgieter geloofde in het
opstandingsverinogen van Vlaanderen, Bakhuizen was van oordeel, dat
het Fransch als cultuurtaal daar maar moest gehandhaafd worden. » Typisch
voor hun beider geesteshouding was de keuze van hun lievelingsstad en
vriendenkring : voor Potgieter : Antwerpen en J an-Frans Willems, voor
Bakhuizen van den Brink, Luik en Gachard e. a. sneer, die zijn opvattingen
over het Vlaamsche vraagstuk in niet Vlaamschen zin beinvloed hebben.

Aisterven van den dichter Pol de Mont. id.,

Bldz.

739-740

Een kort huldewoord aan de nagedachtenis van dichter Pol de Mont
in naam van de Kon. Vi. Academie.

Brabantsche Sj5otdichten op de Nederlaag van Christiaan, IV
Bldz. 747-757
van Denemarken te Lutter in 1626. id.,
Ontleding van de satirisehe uitvallen. van Antwerpsche dichters en uitgevers tegen (Atristiaan IV ran Denemarken op wiens tussehenkomst de
gereformeerden zooveel verwachtingen hadden gebouwd en wiens leger
volledig verslagen werd te butter bij Bruuswijk. Deze scliriften zijn :
T.

De droevige tranen, van eene Hollandsche Bibelsuster,...

2. Clachten van eenighe Dienaeren des woorts, en an,dere yverige

bedrodde Broeders ende Susters van de Geusche Gereformeertheyt.
Opgenomen in « Brabant in 't Verweer ». Cfr. B I, n r 8, hoofdstuk IX.

De Roomsche en de Calvinistische Rollelpot. id., Bldz. 759-767
Deze « roffelpotstukken » behooren in feite tot den cyclus waarin de
lotgevallen van den Pfalsgraaf, Koning van Bohernen, worden hesproken.
Deze zijn :

I. « De Roomsche Roffel-Podt »,
kort na de kroning van Frederik V verschenen met als titel « rSainen-sprekinge tusschen twee Boeren en de Boeckverkoper »
gericht tegen den Paus, den Keizer en den Koning van Spanje.
2. Na den slag by Prg ag antzvoordde Brabant aan Holland met « Den calvi_

n2stischen Roffel-Pot, T' Samen-sprekinghe tusschen twee Schtpliers
ende eenen Kraemer. » (1621).
Opgenomen in « Brabant in 't Verweer ». Cfr. B I, n r 8, I en II van hoofdstuk V.
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Brugsche Liederen over den V eldtocht van Frederik Hendrik
in Vlaanderen (1631). id., bldz. 1007-1017.
Deze bijdrage sluit bij de studie uit 1928, bldz. 19-65, 638-67o aan.
Hier ontleedt de geleerde vijf gedichten, drie van Vlaamsche en twee van
Hollandsche zijde :
I.

2.
3.
4.
5.

Een niev Liedeken inhoudende Den Tocht die den Prince van
Orangien ghedaen heeit... door Jacob Labus.
Eenen Jauw op den Tocht des Prins van Orangien naer Brugghe..
Een Wederklanck Teghen den Jauw van M. I. Schilder...
Foey-Iauw op het Advijs V ernieuwt in Deucht...
Cette lettre de V endosme...
Opgenomen in « Brabant in 't Verweer ». Cfr. B I, n r 8, hoofdstuk X.(r)

1932.
Eenige kleinigheden op het gehied van Taal- en Letterkunde.
Bldz. 585-594.
1932,
A. Een onopgemerkt Nederlandsch gedicht van Erycius
Bldz. 585-589.

Puteanus?

Schr. is van oordeel dat het oorspronkelijk Nederlandsch gedicht « Lof
mijns Liefs Haer-Tros », dat hij hier afdrukt (bldz. 587-589), voorkomende
in « Comus, dat is Bras-Godt ofte Slemp-Feeste der Cimmerianen, in ghedaente van eenen Droom » (16o8, Leuven, Ph. van Dormael), verdietsching
van Puteanus' « Comus, sive Phagesiposia cimmeria Somnium » (16o8, Leuven, G. Rivius), aan Erycius Puteanus mag toegeschreven worden.

B. Een Nederlandsch Rondeel van G. G. Alione.
Bldz. 589-592.
Opgave van eenige feiten die ons uit Giovan Giorgio Alione's levee
bekend zijn ; enkele aanwijzingen over diens werk ; bespreking van zijn
in het Nederlandsch geschreven rondeel « Rondeau en flameng », dat in de
« opera Jocunda » (1521) voorkomt en hier afgedrukt wordt op blz. 591.

C. « De Hennetaster. »

Bldz. 592-594.

Uit een onbekend zestiende-eeuwsch gedicht over den « Hennetaster »,
dat hier medegedeeld wordt (bldz. 593-59 4 ), blijkt duidelijk de oorspronkelijke beteekenis van dit woord.
(I) Volledigheidshalve zij gewezen op de korte toespraak van schr.
bij het aanvaarden van het bestuurschap van de Kon. Vlaamsche Academie
voor 1931 (bldz. 7-8) alsook op diens toespraak bij het overdragen van zijn
ambt aan Pater J. Salsmans, S. J . (1932, bldz. 2-3).
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B. V erslagen en Mededeelingen.
1923.
Jos. A. U. Ern,alsteen. Lessius' Momboirsrekening 156o-1566.
1923,
Bldz. 6-7
f(

Het stuk werpt een helder licht op het dagelijksche leven der familie

Leys en brengt ons een menigte tot nog toe gansch onbekende bijzonderheden over Lessius' eerste op voeding (blz. 7).

A. H. Cornette. Liszt en zijne « Annees de Pelerinage ». id.,
Blz. 169
Alhoewel deze composition van Liszt verouderd zijn en voor ons over
het algemeen ' an belang ontbloot, « vormen ze een geheel, dat voor de
geschiedenis der romantiek van bet hoogste belang is. De heele schaal der
romantis(he aandoeningen wordt er in doorloopen. Van dit standpunt uit
bespreekt de heer A. H. Cornette het werk van Liszt met een merkwaardige
fijnzinnigheid en heel veel muzikale en literaire geleerdheid, die evenwel bescheiden op het achterplan blijft en het edit artistieke karakter van zijn
geschrift volstrekt niet in den weg staat. De gevoelige verbeelding van den
schrijver beweegt zich met voorname elegantie over een veld van kennis,
waarvan wij den gezichteinder moeilijk vermoeden kunnen Zijn nerveuse,
frissche stijl is een genot » (blz. 169).

Verslag van Dr. M . Sabbe over de prijsvraag : De Geschiedenis
van de Kinderliteratuur in de Nederlanden tot en met 190o. id.,
Bldz. 325-330
[Eerste verslaggever: : Prof. Dr. M. Sabbe ; tweede, Kan.
Am. Joos en derde, Mej. M. E. Belpaire.]
I° De oude Vlaamsche schoolboeken dienden opgesomd ; 2 0 de bibliographische bijzonderheden zijn onvoldoende ; 3 0 de illustratie der kinderboeken moest grondiger behandeld.

1925.

Verslag van Dr. Maurits Sabbe over de priisvraag : Een
onderzoek Haar de bronnen van « Biencort der H. Roomsche kercken
van Isaac Rabbotenu.» 1925,
Bldz. 286-287
[Eerste verslaggever : Mr. Leonard Willems ; tweede, Prof.
Dr. Maurits Sabbe ; derde, Prof. Dr. J. Mansion.]
I° Het bibliographisch gedeelte laat heel wat to wenschen over ; 2 0 het
onderzoek van de aangewende bronnen is niet wetenschappelijk genoeg
opgevat ; 3 0 de verwerking van het materiaal is onvoldoende.
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Jos. A. U. Ernalsteen. De Humanist Joannes Custos BrechBlz. 617
tanus. id.,
Niet alleen heeft Ernalsteen ons belangwekkende aanvullingen bij
Custos' biographie geschonken, doch tevens biedt hij ons een overvloedige
documentatie over de inrichting van diens school te Brecht aan, zoodat
's schrijvers werk het plan van een eenvoudige levensbeschrijving verre heeft
overschreden, en « een bijdrage van beteekenis voor de geschiedenis van
het onderwijs in ons land » is geworden.
1926.

Joan de Grieck, drie Brusselsche kluchten uit de zeventiende
eeuw, ingeleid, van aanteekeningen en woordenlijst voorzien, door
Blz. 294
Dr. Paul De Keyser. 1926,
Dit werk verdient de aandacht van al wie belang stelt in een grondiger
kennis van het Zuid-Nederlandsch letterkundige leven in de i i e eeuw. Wij
wenschen Dr P. De 'Keyser geluk met zijn arbeid.

Jos. Ernalsteen. Het Altaar der St. Jorisgilde te Brecht. id.,
Blz. 381
Het
is
een
zeer
vet-dienstelijke
bijdrage
tot
de
geschiedenis
onzer
,(
schilderkunst, waarvoor wij den schrijver erkentelijk moeten zijn. »

Verslag van Pro/. Dr. M. Sabbe over de prijsvraag : De Op
vatting van Vondel over de beeldende Kunsten en zijn verhouding
tot de kunstenaars van zijn tijd. Id., blz. 18 (Mei-aflevering).
[Eerste verslaggever Prof. Dr. Leo Van Puyvelde ; tweede,
P. J. Salsmans S. J. ; derde, Prof. Dr. Maurits Sabbe.]
Na gewezen te hebben 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 », sluit schr. zich bij het gunstig advies van de
eerste twee verslaggevers aan.

Verslag van Prof. Dr. H. Sabbe over «Vondel en Gillis van
Vinckenroy » door Dr. Jan Gessler, ter opneming in de « Verslagen
en Mededeelingen » aangeboden. Id.,

Blz. 491

« Dr. j Gessler heeft de vraag, of Vondel ooit te Hasselt was, en al de
bijkomstige punten met veel methode en zorg onderzocht.

1927.
Lode Monteyne. Kritische Biidragen over Tooneel. 1927,
Bldz. 45-46
Lode Monteyne heeft de tooneelcritiek, die vroeger maar te veel op
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op een hooger plan gebracht. Bij een groote beslagenheid op het gebied van
de binnen- en buitenlandsche tooneelliteratuur, voegt hij goeden smaak
en een juist oordeelenden critischen zin, die aan verscheidene van zijn
journalistieke opstellen een duurzame waarde geven (blz. 45).

Em. van Heurck.Voyage autour de ma Bibliothêque. id., Blz.

9

Dit werk bevat een studie over 4 r oude Vlaamsche school- en yolksboeken in 4° formaat. « De arbeid van den heer E. van Heurck draagt den
Stempel van een voortreffelijk wetenschappelijken, volstrekt betrouwbaren
geest, tev ens geholpen door een onberispelijk goeden smaak, die zich in
den gemakkelijken, vloeienden stijl van het boek openbaart. »

Katherina Boudewijns. Het Prieelken der Gheestelijker W ellusten, bezorgd door Dr. Hermance van Belle. id., Bldz. 1052-1053
In 't kort wordt gewezen op het belang van dit werkje en het besluit is
« De herdruk van dit boekje zal zeker voor gevolg hebben, dat Katherina
Boudewijns voortaan minder stiefmoederlijk zal behandeld worden door de
geschiedschrijvers onzer letterkunde. »

Jos. A. U. Ernalsteeu. Joannes Stadius Leonnouthesius. id.,
Blz. 1053
« Een levensbeschrijving van Stadius, vol belangrijke, nieuwe bijzonderheden » gevolgd door een uitvoerige bibliographie van Stadius' werk en onuitgegeven handschriften en brieven.
Dat alley geeft weer blijk van de stiptheid en methode, die wij reeds
in vorig werk van den heer Ernalsteen mochten waardeeren. »

Hendrik van Tichelen. De waarachtige Geschiedenis van
Op-Siniorken op rijm verteld en van aanteekeningen voorzien. id.,
Bldz. 1053-1054
« Na zich voortreffelijk op de hoogte gesteld to hebben van al de noodige
bescheiden, wat afdoende blijkt uit de belangwekkende nota's, die de schrijver
ons mededeelt, heeft hij het populaire gegeven in vlotte, gemakkelijke en
welluidende verzen, met humor en levendigheid, opnieuw verteld » (blz. 1054).

1928.
Flor. Prims. De Oorlog van Mijnheer Cobbf". 1928, Bldz. 14-15
Schr. wijst op het nieuwe van het behandelde onderwerp. Naast de
stevige documentatie, die de historisch-wetenschappelijke waarde van dit
werk uitmaakt, treft ons een levendigheid en een boeiende kracht die « zeker
de grootste bekoorlijkheid ervan uitmaakt » (blz. I 5).
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H . Van Tichclen. Over Boeken voor Kinderen, studie ten
gerieve van leerkrachten, ouders en bibliothecarissen. id., Blz. 261
Schr. wijst op den rijken inhoud van dit werk en besluit : « Velen zullen
hier nuttig gebruik kunnen maken van de paedagogische en literaire kennis
van den heer H. van Tichelen. »

Dr. Francina Van Eck. Mededeelingen omtrent de Bronnen
Blz. 785
vein den Dichter Jan-David Heemssen. id.,
a Mej. F. van Eck geeft hier verdienstelijk ontginningswerk, waarvan
door haar of door anderen bij het schrijven van een volledige studie over
Heemssen een nuttig gebruik kan gemaakt worden. »

1929.
Lode Monteyne. Koorn en Kat 1929,

Blz. 49

De hier verzamelde tooneelstudies hebben « alle het karakter van een
definitief, voor altijd vaststaande oordeel. Dit is het gevolg van de werkmethode, de groote belezenheid, den goeden smaak en de flinke tooneelkennis van den auteur. »

Dr. A. Van Schevensteen. Een reeks brochures. id., Bldz. 49-50
Een reeks merkwaardige studies over de geschiedenis van de leprozenverzorging in het oude Antwerpen.

Verslag over de priisvraag : Leven en Werken van R. VerstegaBlz. 314
nus. id.,
[Eerste verslaggever : Prof. Dr. M. Sabbe ; tweede, J. Jacobs ;
derde, Dr. L. Goemans.]
Schrijver heeft van Versteganus een betrouwbaar levensverhaal gegeven
enkele punten moeten nog opgelost worden --- en van zijn beteekenis
schetst hij tevens een gelukkig beeld. Een gunstig advies wordt uitgesproken.

1930.
V ersiag over de priisvraag : Men vraagt een studie over de
letterkunde in de Antwerpsche Kempen van 1830 tot 1900.1930,
Bldz. 230-231
[Eerste verslaggever • J. Jacobs ; tweede, Prof. Dr. M. Sabbe ;
derde, 0. Wattez.]
Wij missen in deze studie een ruimeren horizont (blz. 230). Het boek
is een mengsel van zeer uiteenloopenden aard geworden, zonder werkelijke
synthesis. Toch ontkent schr, de vele verdiensten niet en sluit hij zich bij
het voorstel tot bekroning aan, wits grondige omwerking bij eventueele
uitgave » (blz 3 1 ) .

- 829 Floris Prim-s. De Kapel van Burgondie. id., Bldz,

256-257

« Dit werk is een leer onderhoudende en zaakrijke studie over een -van

de interressantste en minst gekende oude gebouwen te Antwerpen. , Al wat
over deze kapel tot hiertoe geschreven is geworden onderwerpt schrijver
aan een nieuw onderzoek, waa) bij hij o. m. « blijk geeft van zeer grondige
kennis der middeleeuwsche symboliek. » (biz 257).

DE VIOLIER.
1898.
Hauptmann's « Versunkene Glocke ». 1898, IV Jrg., Nunnner
Bldz. 33-35
7, 15 April 1898,
De eerste gent van de latere breedvoeriger studie uit « Mozafek ». Cfr.
B I, nr 3.

VLAAMSCH1 ARBFID.
1922.
Streuvels-Bijdrage. 1922, XVII Jrg.,

Bldz. 34-35

Een huldewoord vol bewondering en geestdrift voor Stijn Streuvels bij
zijn vijftigsten jaardag
DE

VIAAMSCHE GIDS.
1905.

Aug. Vermeylen. Verzamelde Opstellen. Twee Deelen. 1905,
Bldz. 518-525
I Jrg.,
Opgenomen in « Mozaiek ,. Cfr B I, n r 3.
1907.
Gerhard Hauptmann en de Verzonken Klok. 1907, III Jrg.,
Bldz. 557-567
Opgenomen in « Mozafek » Cfr. B I, ti t 3.

1909.
Pater Justinus' Kloostergedichten. 1909, V Jrg., Bldz. 74-96
Een uitvoerige ontleding van den inhoud der behandelde gedichten
geillustreerd door talrijke en treffende citaten toont aan dat « Pater Justinus'
kloostergedichten een bescheiden, maar werkelijk niet te versmaden bijdrage zijn tot de betere kennis van het intiemere kloosterleven gedurende de laatste jaren van het Spaansch en de eerste helft van het
Oostenrijksch bewind in de Zuidelijke Nederlanden. »
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Het Proza in de Vlaamsche Letterkunde. id. id., Bldz. 193-216
Afzonderlijk verschenen. Cfr. B I, n r 2 en tevens opgenomen in «Mozaiek».
Cfr. B I, n r 3.
1911.

Twee Stroomingen in de Nederlandsche Poezie. 1911, VII Jrg.,
Bldz. 237-260
Opgenomen in « Mozaiek ». Cfr. B I, n r 3.
1912.

Jrg.,

Bij het vereeuwen van Conscience's geboortejaar. 1912, VIII
Bldz. 385-395

Opgenomen in « Taal en Kultuur uit Vlaanderen. Redevoeringen en
Studies ». Cfr. B I, n r 6.
1914.

De Finnen en hun Cultuurstrijd. 1914, X Jrg., Bldz. 1-17
Om de waarde hunner nationale beschaving in Europa Deter bekend
te maken hebben enkele Finnen, onder leiding van Werner Siiderhjelm, een
boek uitgegeven : « Finlande et Finlandais » — een werk in den aard van
« Vlaanderen door de Eeuwen heen ».
. Het boek wil een leidraad zijn voor degenen, wier blikken thans op
Finland gericht zijn, om de politieke crisis te volgen, welke dit land op dit
oogenblik doorworstelt. De uiteenzetting der toestanden is niet volledig,
maar zij is afwisselend en veelzijdig genoeg om ons voldoende op de hoogte
te brengen van Finland's leven en recht op leven. » (blz. 2). Aan de hand
van dit rijke werk werpt Dr. Maurits Sabbe een blik op land en yolk, op Finland's geschiedenis, Finland's parlement en vooral op de aldaar heerschende
taaltoestanden, bij wier uiteenzetting schr. vaak treffende vergelijkingen ophangt met Vlaamsche taaltoestanden. Deze zeer interessante
studie wekt een levendige belangstelling op voor de merkwaardige cultuurontwikkeling die zich in Finland gedurende de 19 e eeuw heeft yoorgedaan.

Pol de Mont en de Ontwikkeling van de Vlaamsche Poezie
sedert 183o. id. id.,
Bldz. 193-209
Opgenomen in « Taal en Kultuur in Vlaanderen. Redevoeringen en
Studies. » Cfr B I, n r 6.

1922-1923.
Op den Drenipel van den adeistand. 1922-1923, XI Jrg.,
Nieuwe Reeks,
Bldz. 152-188
Opgenomen in « ITit het Plantijnsche Huis A. Cfr. B II, n r 6.
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1923-1924.

Onze Letterkundige Taal in de
Nieuwe Reeks,

19e

eeuw.

XII Jrg.,
Bldz. 311-329

1923-1924,

Opgenomen in « Taal en Kultuur nit Vlaanderen. Redevoeringen en
Studies ». Cfr. B I, n r 6.
1925-1926.

Het Nederlandsche mooie boek. 1925-1926, XIV Jrg., Nieuwe
Bldz. 3o-34
Reeks,
Algemeene beschouwingen,

De Schilder van « Zonneschiin,». id. id. id., Bldz. 537-544
E. Claus vormt met Guido Gezelle en Peter Benoit het glorieuze drietal » bij Wien de kunst van deze gewesten op het einde van de negentiende
en het begin van de twintigste eeuw sommige van haar hoogste mogelijkheden heeft geopenbaard. Volgt dan een beeld van 's schilders leven en werk.
1926-1927.

Louis Franck als V oorstander der Vlaamsche Beweging. 1926Bldz. 398-403
1927, XV Jrg., Nieuwe Reeks,
Is de rede op het Huldebetoon Louis Franck den 5 Mei 1927 uitgesproken. De grondgedachte mag men als volgt samenvatten : « Louis
Franck bracht ons het krachtig, gezond idealisme van het plichtsbesef en
de daad, een vaste Vlaamsche overtuiging en — een ongemeen strategisch
beleid, (blz. 398). Van deze verschillende kenmerken haalt spreker menig
voorbeeld aan in de ontwikkeling van zijn merkwaardige redevoering.

Huldebetoon Jet Mennekens. id. id. id.,

Bldz.

482-486

De feestredenaar schetst Mennekens' veelzijdige bedrijvigheid en wijst
vooral op dat innig samengaan van droom en daad bij den gehuldigde.
Tevens verschenen in « Huldebetoon Jef Mennekens ». Cfr. B VII,
nr 21
•

Rubens als Vredestichter, id. id. id.,

Bldz. 505-526

Deze studie is een fragment uit Prof. Sabbe's werk Het Antwerpsch
Geestesleven in Rubens"lijd ». cfr. B VII, n r 17.
1928-1929.

Pro/. Richard Kreglinger. In Memoriam. 1928-1929, XVIIe
Bldz. 97-102
Jrg., Nieuwe Reeks,
Een beeld van den afgestorvene als geleerde, als liberaal en als Vlaamschgezinde.
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Vondel, Rubens en Antwerpen. id. id. id.,

Bldz.

289-304

Vondel is een tweelingbroeder van Rubens, en Antwerpen is hun
moeder Vondel beteekent wel is waar Amsterdams opgang en hoogbloei
in de 1 7 e -eeuw, Rubens daarentegen Antwerpens grootheid en weelde op
kunstgebied in hetzelfde tijdvak, - maar beiden zijn met dezelfde hartvezels aan de stad van hun oorsprong verbonden, en beiden dragen in zich
het merg van hetzelfde Brabantsche wezen. Beiden zijn Nederlanders,
die uitgroeiden tot wereldburgers en, hetzij wij hen plaatsen tegenover
hun stam of tegenover de menschheid, zij blijven met elkander vereenigd
naar geest en ziel Zooals Rubens schilderde, zoo dichtte Vondel. In beider
werk bereikt de Nederlandsche Hoog-Renaissance haar heerlijksten bloei,
gedrenkt met de beginselen van het verchristelijkt stoicisme en getooid
met de weidsche pracht van de Barok. En van die geestelijke en artistieke
stroomingen was Antwerpen een van de rijkst vloeiende bronnen. » (blz. 289).
Deze toespraak wil « in het Groot-Nederlandsche lofkoor ter eere van Vondel
den Antwerpschen klank laten hooren » (blz. 29o). Daarom ontleedt schr.
Vor ders betrekkingen met Zuid-Nederland, wijst de plaatsen nit zijn werk
aan die zijne verhoudingen tot Vlaanderen belichten en legt nadruk op
Vondel's wensch den vrede te zien heerschen tusschen Noord en Zuid.
Het verder verloop der toespraak toont door talrijke keurig gekozen voorbeelden aan hoe de eigensehappen van Rubens' schilderijen diegene zijn
van Vondel's gedichten, hoe beide door 6enzelfde lief de voor Antwerpen en de
Vlaamsche gewesten bezield waren en schr. besluit : « zooals zijn tijdgenooten
over hem dachten, zoo doen wij het nog. \Vat Dante voor de Ttalianen is,
Shakespeare voor de Engelschen, Gcethe voor de Duitschers, dat is Vondel
voor ons : de draper van een onzer hoogste en zuiverste geestelijke waal den.
Zijn naam is een van de hechtste adelbrieven van het Nederlandsche y olk. ),
(blz. 3a1).

1931-1932.
Een Pleidooi ten V oordeele van de Folklore. 1931-1932,
Bldz. 49-61
XX Jrg.,
Redevoering uitgesproken op de eerste openbare vergadering van de
Provinciale Commissie voor Folklore en Geschiedenis te Antwerpen Spreker
wijdt eerst over het ontstaan van de pas ingerichte commissie nit, toont
het wezen en de beteekenis van de folklore aan en bepaalt de werkzaamheden van de nienwe inrichting.

Het Brugsche « Bola' der Ambachten ». id. id., Bldz. 330 - 332
Bespreking van « Het Brugsche I,ivre des Mestiers en zijn navolgingen »
door Dr Jan Gessler, waarin zoowel de streng wetenschappelijke methode
als de voorbeeldig typographische verzorging geloofd worden. Enkele treffende uittreksels toonen het algemeen belang van dozen herdruk aan.

--833VLAAMSCH LEVEN.

1916-1917.
Liikrede uitgesproken 1)4 het graf van Alovs Desmet. 1916Blz. 663
1917, II Jrg.,
Over de beteekenis van den afgestorvene.
DE VLAAMSCHE SCHOOL.
1897.

Bldz. 323-325

Prosper Colmant. 1897, X Jrg.,

Een studie over Colmant als schilder en portrettist met aanwijzing
van diens eigen karakter en ondergane invloeden.

Bldz. 334-337

Le Silion. id. id.,

Een bondige karakteristiek van elk der deelnemende kunstenaars met
een bondige doch scherpe beoordeeling van de voornaamste door hen tentoongestelde werken

1898.
Biz.

Emiel Claus. 1898, XI Jrg.,

84

Over de dichterlijke en picturale waarde van Emiel Claus' werk.

Bldz.

Po ur l' Art, id. id.,

84-85

Over de verscheidenheid, voornaamste kenmerk dezer tentoonstelling.

Bldz.

Alexander Hannotiau. id. id.,

195-204

Brugge's beeld in het schilderwerk van Alexander Hannotiau,
HET VOLKSBELANG.
1898.

Hauptmann's « Versunkene Glocke ».
Nummer van den 4 n Juni 1898.
Onze Zuidnederlandsche folkloristische beweging : Dit zijn
Vlaamsche vertelsels, uit den volksmond opgeschreven door Pol
de Mont en Alfons de Cock, met 3o teeknn. van K. Doudelet.
Nummer van den 13 Augustus 1898.
1901.
Benoit en het volkslied. Nummer van den

13

Verkort uit 's schrijvers' bijdrage uit « Volkskunde v.

Juli

1901.
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1903.

Kinderspel en kinderlust : Kinderspel en kinderlust in ZuidN ederland, door Alfons de Cock en Isidoor Teirlinck, met teeknn.
van Herman Teirlinck. Eerste deel.
Nummer van den 28 Maart 1903.
1911.

In Fransch-Vlaanderen. Nummer van den i8 Februari 1911.
Vlaanderens muzikale wedergeboorte. Redevoering uitgesproken
in den Franschen Schouwburg to Gent op «Vlaanderens Kunstdag » (16 Juli 1911). Nummer van den 14 October 1911.
Overdruk uit den Vlaamschen Gids.

VOLKSKUNDE.

1897-1898.
Skandinaafsche V olksliederen. Les vieux chants populaires
scandinaves. Etude de litterature comparee par L. Pineau.
I. Epoque sauvage. Les chants de magie. 1897-1898, X
Jrg., bldz. 213-220 ; 1898-1899, XI Jrg., Bldz. 114-118, 140-145.
Een inleidend kapittel geeft een bespreking van de voornaamste liederenverzamelingen nit de Skandinaafsche landen. « Les vieux chants populaires
scandinaves ), is het eerste volledig werk over het Skandinaafsche volkslied.
E'en grondige en analytische omschrijving van inhoud, methode en opvatting
van deze bijzonder belangrijke publicatie bevat Dr. Sabbe's artikel.

1898-1899.
Onze Zuidnederlandsche Folkloristische Beweging. Dit zijn
Vlaamsche Vertelsels, uit den volksmond opgeschreven door Po
de Mont en Alfons de Cock. 1898-1899, XI Jrg.,
Bldz. 76-81
Vooraf een algemeen overzicht van het in het Vlaamsche land gepresteerde op gebied van het volkslied en het sprookje. De nieuwe bundel van
Pol de Mont en Alfons de Cock heet Dr. Sabbe « een gebeurtenis van
belang in ons folkloristisch wereldje » wijl hij voor geen enkele uitheemsche
prestatie moet onderdoen, wat criticus door zijn bespreking aantoont.

Een Fransch-Vlaandersche Sage. W aarom Mardijcke een
doodarm dorj5 is. id. id.,
Biz. 67
Wegens het vrij laten van de gevangen genomen zeemarminne. »
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Het Klooster van St. Ariaan id. id.,

Bldz.

197-201

Oorsprong en beteekenis van deze uitdrukking.

1899-1900.
Peerdernafool. 1899-1900, XII Jrg.,

Bldz.

58-60

Varianten van « peerdemafooi » en opheldering van dezen vorm.

1900-1901.
De Middelnederlandsche Exempelen en de Folklore. Middelnederlandsche Legenden en Exempelen. Bijdrage tot de kennis
van de Prozaliteratuur en het Volksgeloof der Middeleeuwen
Bldz. 19-29
door C. G. N. de Vooys. 1900-1901, XIII Jrg.,
De bespreking van dit zoowel in literair-historisch als in folkloristisch
opzicht merkwaardig boek van Prof. de Vooys is voor schr. een gelegenheid,
door het mededeelen van enkele nog nu door het y olk graag vertelde exempelen, op de levenskracht dezer laatste te wijzen. Derhalve spoort hij de
Vlaamsche folkloristen aan deze verhalen met zorg op te teekenen. Ten slotte
toonen talrijke voorbeelden aan hoe vruchtbaar de studie van de exempelen
is voor de betere kennis van het middeleeuwsch volksgeloof.

Eenige Brugsche Volksliederen. id. id.,

Bldz. 186-193

De hier medegedeelde Brugsche volksliederen (Roland-Halewijn ; Ste.
Catharina ; MiAnsje ; De drie Zielen en Isabelletje) kunnen in zekere maat
beschouwd worden als een aanvulling van Lootens en Feys' verzameling.

Peter Benoit en het Vlaamsche Volkslied. id. id., Bldz. 209-215
Na op Benoit's opvatting gewezen te hebben — in de studie van het
oude Vlaamsche lied zag hij het krachtigste hulpmiddel in voor de vorming
van een eigenaardig nationaal karakter — een ontleding van diens voornaamste volksliederencomposities.

1901-1902.
De Sage van den Hertog van Luxemburg. Die Sage vom Herzog
von Luxemburg and die historische PersOnlichkeit ihres Tragers
von Dr. Anton Kippenberg. 1901-1902, XIV Jrg., Bldz. 4-18
Aan de hand van Dr Anton Kippenberg' s boek« dat in de Duitsche
folklore op schitterende wijze eene leemte komt aan te vullen », een uitwijding over den oorsprong, het wezen, de beteekenis en de vertakkingen van
de sage van den hertog van Luxemburg, die een treffende gelijkenis met
de Faustsage vertoont, wat insgelijks door den criticus belicht wordt.
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De Noot in de V olksgeneeskunde id. id.,

Bldz. ID0-II2

Een afschrift van het in het begin der achttiende eeuw door de Blugsche
rederijkersgilde « de due Santinnen » bekroonde gedicht.

1903.

Los Praatje over Kinderspel en Kinderlust. 1903, XV Jrg.,
Bldz. 93-99
Naar aanleiding van « Kinderspel en Kinderlust » van Alfons de Cock
en Isidoor Teirlinck, toont schr. de waarde van een dergelijke verzameling
aan, bespreekt onderhavig werk en geeft enkele aanvullingen aan.

1905.

lets over Oerteelt. 1905, XVII Jrg.,

Bldz. 33-35

De datum waarop de leer der oerteelt nit de wetenschap verbannen
werd wordt nagegaan en enkele voorbeelden worden gegeven die op het voortleven van deze leer onder den vorm van volksgeloof wijzen.

Een Begijnenliederboekje uit de
1906, XVIII Jrg., bldz. 97-105.

18e

eeuw. id. id., bldz. 229-238 ;

Een kopij van de voornaamste liederen uit eerie handschriftelijke
liederenverzameling van een begijntje, Jeanne Catharine Verachter genaamd,
die to Antwerpen gedurende de achttiende eeuw leefde.

Een Praatje over Spreekwoorden. Naar aanleiding van Alfons
de Cock's « Spreekwoorden en Zegswijzen afkomstig van oude
gebruiken en volkszeden. » 1906, XVIII Jrg.,
Bldz.
Opgenomen in « Mozaiek ». Cfr. B I, n r 3.

1907.

Satirische Prophetie of Raadselspel ? 19o7, XIX Jrg.,
Bldz. 34-39
Belichting van den geest waarin Meter Herry's boekje « Vremde prognostication » geschreven werd en aanhaling van enkele raadsels die op een
opvallende algemeene overeenkomst met het eerste deel dezer prognosticatie
aanwijzen.

Flor. van Duyse' s « Oude Nederlandsche Lied. » id. id.,
Bldz. 45-50
Opgenomen in « Mozaiek ». Cfr. B I, n r 3.
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Bldz. 85-88

Baldie. id. id.,

Een ontleding van het folkloristisch aandeel in « Baldie », de opera van
Jan Blockx en Nestor de Tie're.

1910.

Pieter Breugel en de Folklore. 1910, XXI Jrg., Bldz. 93-95
Aan de hand van het werk van R. van Bastelaer en Georges H. de Loo
« Peter Brengel l'ancien, son oeuvre et son temps P, toont schr. de verscheidenheid van folkloristische elementen in diens oeuvre aan.

Folkloristische Hazen5astei. id. id.,

Bldz.

129-142

Grondige studie over de veelzijdige rol door den haas gespeeld eerst
bij de primitieve, daarna bij de Europeesche volkeren en ten slotte bij onze
Vlaamsche menschen. Typische aanhalingen uit de fabel- en spreekwoordenliteratuur illustreeren 's schrijvers uiteenzetting.

«Duifien, en Willemientje. » id. id.,

Blz.

155

()pgave van den oorsprong van de in Brugge algenieen in zwang zijnde
uitdrnkking : « ze komen overeen lijk Duifjen en Willernientje. »

Jordaens en de Folklore. id. id.,

Bldz. 209-211

Al is Jordaens niet zoo tieffend en ovemegend volksch als Brengel,
tach verdient hij door zijn talrijke konings- en spreekwoordendoeken een
eereplaats onder de schilders die de belangstelling van den folklorist
kunnen opwekken.

1912.

Nageboorte en Navelstreng in V olksgeloof en V olksgebruik.
Bldz. 91-98
1912, XXIII Jrg.,
De titel wijst voldoende het onderwe-p aan dat zoowel primitieve als
tegeuwoordige volkeren omvat.

U it onze oude Schrijvers. Kint-baerenden, man. id. id.,
Bldz. 158-16o
ken ontleding van het onder dezen titel in 1698 versehenen gedicht
J ougherycx en een opga ve van gelijkaardige staaltjes van

N an Philippus

zeventiende-eeuwsch volksgeloof.

1914.

Bij het ingaan van den viif-en-twintigsten jaargang van
Bldz. 5-TI
«V olkskunde. » 1914, XXV Jrg.,
Een rijk gedocumenteerd overzicht van wat in doze tijdspanne in
Vlaanderen op het gebied van de folklore gepresteerd werd

- 838 Nog het Driekoningenlied. id. id.,

Bldz. 138-139

Tekst van een « Nieuwjaarslied » uit het liederboekje van begijntje

catharina Verachter.
1920.

Werking der Hemelteekenen. 1920, XXVI e Jrg., Bldz. 11 - 114
Een mededeeling van wat enkele zeer onde en zeldzaam geworden
almanakken omtrent het oude geloof aan de inwerking van zon, maan en
hemelteekenen op 's menschen gezoudheid aanbevelen.
1926.

Brugsche Zanten.

1926, 31 e

Jrg,
Biz.

I. De Pastor van Mannekensveere.

157

Aanhaling van een paar sermoenverhaaltjes van den pastor van Mannekensveere.

Bldz. 157 - 159

II. Een oud Kindergebed.

Het avondgebed van een tachtigjarige dame in haar jeugd gepreveld
en dat zich kenmerkt door het in elkander weven van verscheidene bekende
rijmpjes.

III.

Weverslied.

Bldz. 159-162

Aanteekening van een nienwe lezing van het door Fl. van Duyse
in diens « Dude Nederlandsche Liederen » aangeteekend « Weverslied r.
VOOR

IEDEREEN.

1922-1923.

Christofiel Plantin en het Plantin-Moretus Museum to AntBldz. 68-75
werpen. 1922-1923, I e Jrg.,
Een algemeen beeld voor het ,root publiek bestemd.

Dr,

WEEK.

1911.

Worden, Buysse' s hoeken gekocht ?
Februari 191.1.

He

Jrg., Numnier

20,

II

Mededeeling van het juiste cijfer der in de Vlaanische bookhandels
verkochte exemplaren van « In de Natuur », « Rozeke van Dalen », « 't Rolleken », « Lente », « 't Voile Leven » en « 'k Herinner mij ».
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Pour la Defense de la Culture Francaise. id., Nummer 22,
25 Februari 1911.
Schr. toont aar dat de vervlaamsching geen vernietiging van de Fransche
cultunr beoogt

Vlaemische Hovescheit. id., Nummer 38, 17 Juni 1911.
Aan de hand van enkele aanhalingen wijst schr. op het gunstig oordeel
in vroeger eeuwen over de Vlaamsche ridderschap in Duitschland.

DE 'WITTE KAPROEN.
1910-1911.
De Vlaamsche Muziekbeweging. 1910-1911, I Jrg., Nummer 9,
Juli 1911.
Een vluchtig overzicht voor het groot publiek bestemd.

YPERMAN.
1923.
De « Ghesontbriefkens,) van Balthazar Moretus III. 1923,
Bldz. 51-52
Fascicule I,
Uit weer dan 66n passage uit het journal van Balthazar Moretus III
over zijn reis door de Kempen, de Meierij van 's Hertogenbosch, Zeeland en
Vlaanderen (1668) vernemen wij hoe onze voorouders zich tegenover de
hygiênische verordeningen der openbare besturen, in tijden van besmettelijke ziekten getroffen, gedroegen.

ZUID EN NOORD.
1912.
Les Prosateurs modernes en Flandre. 1912,

IIIe Jrg.,
Bldz.

422-442
Opgenomen in « Histoire de la Litterature Flamande ». Cfr. B VII, n r 9.

2. Hollandsche Tiidschrilten.

Amsterdamsch Weekblad.
Het Boek.
Boon's Geillustreerd Magazijn.
Bijblad van Taal en Letteren.
Eigen Volk.
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Eigevier's Geillustreerd Maandschrift.
Het Handelsblad.
De Kampioen.
De Kroniek.
Dente.
Neerlandia.
De Nieuwe Gids.
Nieuws van den Dag.
Taxandria.
De Zakenwereld.
AMSTERDAMSCH WEEKBLAD.

1922.
Timmermans-Huldiging te Lier. Nummer van den 28 October
1922.
Een verslag van deze viering.

1927.
Rubens' Herdenking te Antwerpen. Nummer van den

23

Juli 1927.
Een verslag van deze viering.
HET BOEK.

1919.

Inscripties op Haringen. 1919, VIII Jrg.,

Bldz. 366-367

Nauwkeurige beschrijving van een gravure en een waterveifschildering
in een factischen bundel aangetroffen, hoofdzakelijk uit zestiendeeuwsche
Antwerpsche prenten bestaande.

1920.
Gedichten van en voor Chr. Plantin.

1920,

IX Jrg.,
Bldz. 129-136

Aangave van een drietal gedichten die niet in Max Rooses' uitgave Les
Rimes de Plantin » voorkomen.

Blz. 229

Nog een Rijmpje van Chr. Plantin. id. id.,

den tweeregelig versje van Chr Plantin, een jaar voor zijn dood (1588)
geschreven en tot dusverre niet bekend.

Het Sonnet « Le Bonheur de ce Monde ». id. id., Bldz. 289 - 296
Opgenomen in « Uit het Plantijnsche Huis ». Cfr. B

nr 6.
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1921.

Uit de Briefwisseling van Clusius met Chr. Plantin en J.
Bldz. 97-113
Moyetus. 1921, Xe Jrg.,
Opgenomen in (< Uit het Plantijnsche 'Huis ». Cfr. B II, n r 6.
In- en Uitvoerrechten op Boeken en Pa pier gedurende de 17e
en 18e eeuw in Zuid-Nederland. id. id., Bldz. 285-293, 337-345,
361-372.
Opgenomen in « Uit het Plantijnsche Huis ». Cfr. B II, ll r 6.
1922.

Een Plantijnsch Bandje ?

1922, XI e

Jrg.,

Bldz.

209-212

Het bandje van het door het Museum Plantin aangekochte prachtexemplaar van de « Institution d'une fille de noble maison vertoont een
niet te loochenen overeenkomst met de « Flores de Seneca » en « El felicissimo
viage » door Baron Rudbeck voor Plantijnsche banden gehouden.

1923.

Vijf Vroeg-16 e eeuwsche Zuidnederlandsche Drukken. 1923,
XIIe Jrg.,
Bldz. 49-56
Een beschrijving van vijf werkjes van belang voor de humanistische
beweging in onze gewesten.

Bldz. 163-176

Ameet Tavernier. id. id.,

Mededeeling van tal van tot dusver ongekende levensbijzonderheden
van Ameet Tavernier ; aanhaling van bescheiden waaruit inlichtingen te
putten zijn over diens bevoegdheid in de drukkunst en omstandige beschrijving van een civilit6druk door den geleerde in de ITniversiteitsbibliotheek te Luik gevonden.

Brielwisseling van de Gebroeders V erdussen, Hieronymus III
Bldz. 328-354
en Jan Baptist, 1669 tot 1672. id. id.,
Overzicht van de voornaamste inlichtingen die uit deze merkwaardige

briefwisseling te putten zijn om aldus practisch de beteekenis aan te toonen
eener volledige uitgave van deze correspondentie.

1924.
Mag Pieter Jacobsz. Paets onder de Antwerpsche drukkers
Bldz. 73-78
gerekend worden ? 1924, XIII e Jrg.,
F. Olthoff rangschikt Pieter J acobszoon Pacts onder de Antwerpsche
uitgevers : eene vergissing. Geen enkel van de boeken door P J. Paets
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Lezorgd is te Antwerpen gedrukt. Het zijn alle Amsterdamsche drukken,
waarop P. J. Paets den naam van Antwerpen vermeldde omdat die in de
ooren der Hollandsche katholieken een goeden, vertrouwenwekkenden
klank had.
1929.

De eerste Uitgave van G. Meurier's Colloques ou Nouvelle
Invention de propos familiers. 1929, XXe Jrg.,
Bldz. 109-110
De eerste uitgave is niet, zooals tot hiertoe algemeen aangenomen werd,
van 1558, maar van 1557. Tekst en typographie zijn dezelfde van de uitgave
van 1558 ; alleen de dateering van het voorwoord slaat op Juni 1857.

BOON ' S GEILLUSTREERD MAGAZIJN.
1907.

Jrg.,

Het Nederlandsch Lyrisch Tooneel te Antwerpen. 1907, IXe
Bldz. 565-57o

Gelegenheidsstuk bij de inwijding van het nieuwe huis van het Nederlandsch lyrisch tooneel te Antwerpen, het eerste Nederlandsch opera-gebouw
van Holland en Vlaanderen, op 1 8 e n October 1907

1909.
Oud Brugge verjongd.

1909, Xi e

Jrg., Maart-nummer.

De aanlegging van deze nieuwe haven beteekent een verjonging voor
Brugge : het aloude Brugge zal blijven en het moderne Leven zal zich vestigen
buiten haar wallen tot aan zee. De aantrekkelijkheid voor den vreemdeling
zal echter nog lange bet oude Brugge zijn en dat hebben de Bruggelingen
goed begrepen : het tteffendste voorbeeld daarvan is de Brugge - Nurnberg
- beweging, waarover het tweede gedeelte van het stuk handelt.

BIJBLAD VOOR TAAL EN LETTEREN.
1916-1917.
Dierkennis en Diersage bij Vondel. 1916, III, bldz. 113-140
1917, IV, bldz. 5-26, 39-69, 77-111.
Afzonderlijk verschenen. Cfr. B I, n r 4.
EIGEN VOLK.
1932.
Oude Vlaamsche Kerstliederen. 1932, IVe Jrg., Bldz.

3-6.

Toespraak voor de Belgische radiouitzending N. I. R te Brussel, op
Zaterdag z December 193r gehouden. Na de voornaamste verzamelingen

- 843-van ooze oude \ 7 laamsche volksliederen aangegeven te hebben, typeert
spreker door passende uittreksels de gevoelssfeer dezer laatste en ontleedt
de kerstzangen ter illustreering zijner inleidende voordracht gekozen.
ELSEVIER ' S GE1LLUSTREERD MAANDSCHRIFT.

1913.

Brief aan den Kunstschilder Alfred Van Neste. 1913, Tweede
Bldz. 401-408
Halfjaar, 23 e Jrg., Deel 46,
Opgenomen in « Taal en Kultuur uit Vlaanderen. Redevoeringen en
Studies ». Cfr. B I, n r 6.

1920.

Christoffel Plantin, St. Avertin bif Tours 1520, t Antwerpen
1589. 192o, Tweede Hafj., 3oe Jrg., Deel 6o, Bldz. 99-108, 166-179
Opgenomen in « Uit het Plantijnsche Huis ». Cfr. B II, n r 6.
Cornelis Kiliaan. id. id. id.,

Bldz.

233-235

Een omlijning van Cornelis Kiliaan's werk en beteekenis, naar aanleiding van de Kiliaan-feesten te Duffel geschreven.

1921.

De Antwerpsche Ommegang. 1921, Tweede Halfj., 31 e Jrg.,
Bldz. 17-28
Deel 62,
Opgenomen in (( Uit het Plantijnsche Huis ». Cfr. B II, n r 6.
HET HANDELSBLAD.

1911.

Rafael V erhulst. Hummers van den 13 en 14 November 1911.
Av.
DE KAMPIOEN.

1915.
Oudejaarsgedachten ran den toerist. 1915, XXXII e Jrg.,
Bldz. 1-3
De heilzame wedKing van het internationaal toerisme is een toenadering
onder alle volkeren. Mocht het toerisme ook nu in den oorlogsroes gauw
zijn rol van algeheele verzoening hervatten !
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DE KRONTEK.
1920.

Kiliaan, voornaamste medewerker van Plantifn. 1920, vie Jrg.,

Bldz. 231-233
Een algemeen beeld, ter gelegenheid van de Kiliaan-hulde.
LENTE.

1904.

Vlaamsche Studentenliteratuur. 1904, VIe Jrg., Nummer 3,

i6 Januari 1904,

Bldz. 30-32

Een beeld van de Vlaamsche studentenliteratuur, naar aanleiding
van het verschijnen van de bloemlezing uit de almanakken van « 't Zal wel
Gaan », ter gelegenheid van de viering van het vijftigjarig bestaan deter
Vlaamsche studentenvereeniging.

Eene Nederlandsche Hoogeschool in Belgie. id. id., Nummer

10, 5 Maart 1904,

Bldz. 115-117

Een ontleding van het Mac 1,eod- en het Fredericq-stelsel voor de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. Daarna een schets in grove trekken
van het Vlaamsch Studentencongres van 28 Februari r 90 4 ; ten slotte een
bondig « In Memoriam Prof. P. Alberdingk Thijm », « een der oudste en
aan de Vlaamschgezinde beginsels verkleefdste leeraars der Leuvensche
Hoogeschool. »

« Ces Messieurs » en de Studenten. id. id., Nummer 13, 26

Maart 1904,

Bldz. 151-152

Uitwijding over de herrie die de opvoering van het Fransche tooneelspel « Ces Messieurs » van Ancey in de Belgische studentenwereld verwekt
heeft.

Uit de katholieke Vlaamsche Studentenbeweging. Hulde aan
de Nagedachtenis van Albrecht Rodenbach. id. id., nr 19, 7 Mei 1904,

Bldz. 223-225
Schr. wijst op den toestand van onze onderwijsgestichten met betrekking tot onze Vlaamsche taal, plaatst Albrecht Rodenbach in dit milieu en
bepaalt diens beteekenis in de Vlaamsche studentenbeweging alsmede in
de Vlaamsche letterkunde.

Chineesche Studenten, in Belgie. id. id.,

tir 28, 9

Juli 1904,
Blz. 330

Relaas van de relletjes to Luik door Chineesche studenten uitgelokt.
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Uit Belgie. Societe Cooperative Intellectuelle. id. id., nr 29,
Bldz. 342-344
16 Jun 1904,
Over het Joel van doze maatschappij en de oorzaken van hale ontbinding.

Uit Belgie. id. id., nr

41,

8 October 1904,

Bldz.

487-488

Uitwijding over twee studentenalmanakken : het J aarboek voor 1 004
uitgegeven door de Algemeene Katholieke Studentenmaatschappij en den
Almanak voor 1902 uitgegeven door den liberalen Vlaamschgezinden studentenkring « 't Zal wel gaan

Uit Belgie. id. id., n r 43, 22 October 1904,

Bldz. 512-513

Verslag over verschillende feestelijkheden aati onze Belgische Universitelt en.

Uit Belgie. id. id., nr 47, 19 November 1904, Bldz. 56o-561
Beschrijving van de openingsplechtigheid van de Leuvensche Hoogeschool

Uit Belgie. id. id., nr 5o, io December 1904,

Blz. 591

Schr handelt over de opgewondenheid welke onder de studenten van
de Brusseische hoogeschool heerscht naar aanleiding van de opvolging van
Prof. Sacrel.

Uit Belgie. id. id., nr 52, 24 December 1904, Bldz.

621-622

Verslag over de openbare vergadering door de studenten der Brusselsche
hoogeschool gehouden om him sympathieên te betoogen ten voordeele der
arbitrage-vraag alsook om protest aan te teekenen tegen de verdrukking
der Finnen, Polen en andere nationaliteiten door de Russische autocratie.

NEERLANDIA.
1915.

Lodewijk de Raet t. 1915, XIXe Jrg.,

Bldz. 15-16

0 verzichtelijk beeld van de bedrijvigheid van Lodewijk de Raet,
wiens blijvende verdienste zijn streven is de Vlamingen in den stroom van
het moderne geestesleven mee te rukken. Toen de Vlaamsche Beweging met
Prof Mac Leod en Prof Aug. Vermeylen nit haar gevoelsromantiek verdrongen werd was Lodewijk de Raet's aandeel het wetenschappelijk onderzoek van al de vragen van economischen en sociologischen aard.
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DE NIEUWE

Gms.

1913.
Christ() Botew. Een Boelgaarsch vaderlandsch dichter. 1913,
Bldz. 494-508
XXVIIIe Jrg., Tweede Halfj.,
Vooraf verschenen in « Het Tijdschrift van het Willemsfonds ». Cfr. 1897,
NIEUWS VAN DEN DAG (AMSTERDAM).
1891.
HISTORISCHE PLEKJES IN VLAANDEREN.

Zig-Zagwandeling door Brugge. Nummers van den 7, 15,
23 Juli en I Augustus 1891.
Knocke, Heyst, Blankenberghe. Nummers van den 2 en 10
Augustus 1891.
1892.

Wenduyne, Den Haan, Oostende. Nummers van den 1, 2
en 3 Augustus 1892.
Mariakerke, Middelkerke, Nieuwpoort. Nummers van den 22
en 27 Augustus 1892.
Aangename praatjes over deze verschilende «plekjes in Vlaanderen ».
TAXANDRIA.
1924.

Reis der Mordussen door Hollandsch-Brabant in 1668. 1924.
Bldz. 33 - 4o, 78-84
Deel XXXI,
Gedeelte uit het reisdagboek van Balthasar HI, waarin sprake is over
Hollandsch-B-abant.
DE ZAKENWERELD.

Extra-Nummer gewij d aan de Wereldtentoonstelling voor
Kolonien, Zeevaart en Vlaamsche Kunst, Antwerpen 1930.
(Amsterdam).
1930.

De Tentoonstelling van Oud-Vlaamsche Kunst to Antwerpen
Bldz. 49-53
1930. 1930, Xll e Jrg.,
Over de opvatting die de inrichters van de tentoonstelling van Oud-

-847-Vlaamsche Kunst to Antwerpen deelen en een vluchtig overzicht van de
verschillende afdeelingen, gewijd aan de veelzijdige uitingen van de VIPamsche kunst door de eeuwen been

3. Fransche Tijdschri/ten.
Les Annales.
Arts et Metiers Graphiques.
Bulletin Officiel du Touring Club de Belgique.
La Nervie.
La Renaissance d' Occident.
LEs ANNALES.
1920.
Un Autographe de Christophe Plantin. 1920, Nummer van
den Ben Augustus,
Blz.
Ontleding der twee bekende verzen van Plantin, waarin hij zijn levensleuze verwoordt.

ARTS ET METIERS GRAPHIQUES.
1929.

La Typographie en Belgique. 1929, Nummer

Bldz.

673-678

Een vluchtig overzicht van de geleidelijke ontwikkeling van de drukkunst in ons land.

BULLETIN OFFICIEL DU TOURING CLUB DE BELGIQUE.
1929.
Le MusOe Plantin-Moretus.

1929,

35e Jrg., Bldz. 321-324

Vluchtig overzicht van I'lantin's levee, werkzaamheid en beteekenis.

1930.

L'« Ommegang )) d' Anvers. 1930, 36e Jrg.,

Bldz. I05-III (I)

(I) Insgelijks in het. Nederlandsch onder den titel : « De aloude ommegang van Antwerpen » in het « Officiêel orgaan van de Touting Club van
Belgie.

- 84 8 LA NERVIE.
1932.
Marie Gevers. Temoignage. 1932, Numero V,

Blz.

L'CRuvre de Mm. Marie Gevers me parait Tune des plus pures et des
plus fideles images litteraires de vraie vie flamande que j'aie jamais rencontree chez nos ecrivains nationaux, et meme parmi les ecrivains d'expression flamande ».

LA RENAISSANCE D'OCCIDENT.
1920.
Christophe Plantin. St. Avertin lez Tours 152o-Anvers 1589.
Bldz. 219-259
1920, I e Jrg., Tweede Halfj.,
• Afzonderlijk verschenen. cfr. B H,

B. Boekbeoordeelingen.
De Gulden Passer.
Nieuw Leven (Mechelen).
Tijdschrift van het Willemsfonds.
De Vlaamsche Gids.
I) e Vlaamsche School.
Geest van deze rubriek :
Deze rubriek bevat over het algemeen boekaankondigingen
in den norm van bondige besprekingen. Enkele keeren dringt
Maurits Sabbe grondiger in het wezen van een pas verschenen
werk door : alleen dan zullen we de hoofdlijnen van 's schrijvers
betoog pogen weer to ;even.
DE

GULDEN PASSER.
19 2 3.

Dr. J. F.

Sterck. Hooldstukken over V ondel en zijn kring,

1923, Nieuwe Reeks, Ie Jrg.,

Blz.

83

San haalt uit dit werk enkele bijzonderheden aan die voor de geschiedenis van Antwerpen een onbetwistbaar belang hebt,en.
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Marcel Hoc. nude MY Jean-Gaspard Gevaerts (1593-1666).
Bldz. 84-85
id. id. id.,
Souterliedekens. Een Nederlandsch Psalmboek van 1540 met
de oorspronkelijke volksliederen die bij de melodieen behooren,
uitgegeven door Elizabeth Mincoff-Marriage. id. id., Bldz. 86-87
Herman de Vries. Geneve pepinidre du Calvinisme Hollandais.
I. Les Etudiants des Pays-Bas a Geneve au temps de Theodore de
Bldz. 139-140
Bêze. id. id. id.,
Schr. toont het belang van deze uitgave aan voor de geschiedenis van
Antwerpen.

Douglas M. Mc. Murtrie. The Corrector of the Press in the
Bldz. 140-141
early days of printing. id. id. id.,
1924.

Cristoloro Plantin. Testo di Albano Sorbelli. 1924, Nieuwe
Blz. 48

Reeks, H e Jrg.,

Mgr. Dr. Gisb. Brom en Mgr. Prof. Dr. A. H. L. Hensen.
Romeinsche Bronnen voor den kerkeliik-staatkundigen toestand der
Bldz. 103-104.
Nederlanden in de 16 e eeuw. id. id. id.,
Bespreekt de documenten met betrekking tot de Antwerpsche geschiedenis.

Fugger-Zeitungen. Ungedruckte Briefe an das Haus Fugger
aus den Jahren 1568-1605. Herausgegeben von Victor Klarwill.
Blz. 155
id. id. id.,
Bespreekt de documenten met betrekking tot de Antwerpsche geschiedenis.

Konrad Haebler. Die deutschen Buchdrucker des XV en JahrBldz. 204-205
hunderts int Auslande. id. id. id.,
Dit werk, alhoewel rijk aan voudsten, getuigt van tendenzieus chauvinisme e..1 soms nalef-aandoende annexatiepogingen.

Jervis W egg. The Decline of Antwerp under Philip of Stain.

Blz. 205

id. id. id.,
1925.

Plantin's index characterum of 1567. With an introduction
by Douglas C. Mc. Murtrie. 1925, Nieuwe Reeks, IIIe Jrg.,
Bldz. 6o-6i
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J. A. Goris. Etude sur les Colonies marchandes meridionales
Bldz. 109-110

a Anvers de 1488 a 1567. id. id. id.,

0 C'est parmi tous les livres consacres a l'histoire de notre maropole
un des plus captivants et des plus riches en documentation. ),

M. E. Kronenberg. Nederlandsche Bibliographie van .150o
tot 1540. Eerste Aanvulling. id. id. id.,
Bldz. iio-iii
Jos. A. U. Ernalsteen. De Humanist Joannes Custos. id.
id. id.,
Blz. 158
James Bennett Childs. Sixteenth century Books. id. id. id.,
Blz. 159
Henry Lewis Johnson. Historic Design in Printing. id. id.
id.,
Blz. 160
1926.

Ch. Mortet. Le Format des Livres, notions pratiques suivies
de recherches historiques. 1926, Nieuwe Reeks, We Jrg.,
Blz. 92
Leon Gruel. Recherches sur les origines des marques anciennes
qui se rencontrent dans Part et dans l'industrie du XV e au XIXe
siècle pay rapport au chiffre quatre. id. id. id.,
Bldz. 146-147
F.en grondige besprekiug met aangave van aanvullingen en nieuwen
uit1(:_g over (lit onderwerp.

J. Denuce. Inventaris op het Plantijnsch Archie/. id. id. id.,
Bldz. 151-152, 295
1927.

P. G. De Waal. De Leer van het Boekhouden in de .N' ederlanden
tiidens de zestiende eeuw. 1927, Nieuwe Reeks, V e Jrg., Bldz. 49-50
lien degelijk werk dat voor de geschiedenis van het Antwerpsche boekwezen van beteekenis is.

A. Poncelet. Histoire de la Compagnie de Jesus dans les
Anciens Pays-Bas. id. id. id.,
Blz. 93
A. Pasture. La Restauration religieuse aux Pays-Bas Catholiques sont les archiducs Albert et Isabelle. id. id. id., Blz. 93
Marcel Raymond. L' Influence de Ronsard sur la Podsie
Francaise. id. id. id.,
Blz. 93
Mr. Izak Prins. De Vestiging der Marranen in Noord-Nederland in de XV Ie eeuw. id. id. id.,
Blz. 94
M. E. Kronenberg. Nederlandsche Bibliographie van i5oo
tot 1540. Tweede aanvulling. id. id. id.,
Blz. 96
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Jos. A. U . Ernalsteen. Joannes Stadius Leonnouthesius.
Bldz. 286-287
id. id. id.,
Floris Prirns. Geschiedenis van Antwerpen. I Jong Antwerpen.
Blz. 287
id. id. id.,
1928.
Blz. 164
Symbola Litteria. 1928, Nieuwe Reeks, VP Jrg.,
Geoffroy Atkinson. La Litterature gdographique de la RenaisBlz. 165
sance. id. id. id.,
1929.
Ernst Consentius. Die Typen der Inkunabelzeit. 1929, Nieuwe
Bldz. 153-154
Reeks, VIIe Jrg.,
NiEuw LEviN.
1904-1905.
Vital Bollansee. De Geschiedenis van Waalhem met die van
Belgie in verband gebracht. 1904-1905, P Jrg., ri r 12, 16 April 1905.
Dr. P. Tack. Nederlandsche Leesstukken. id. id., nr 25, 15
October 1905.
1906-1907.

Max Rooses. j ordaens' Leven en Werken. 1906-1907, Ill e Jrg.,
Nummers 7 en 8, 1 Juli en 25 Augustus 1907.
TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMSFONDS.
1901.
Pol de Mont. op mijn Dorpken, Acht vertellingen. 1901, VIe
Bldz. 250-251
Jrg., Tweede Deel,
1903.
Medard V erkest. Tentoonstelling van Vlaamsche Primitieven en
Oude Meesters to Brugge. 1903, Vill e Jrg., Eerste Deel, Blz. 259
P. Rosegger. Toen ik nog een Boerejongen was. Schetsen
van P. Rosegger, vertaald door E. De Keyzer. id. id., Tweede
Blz. 148
Deel,
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1904.

Pol de Mont en Alfons De Cock. Zoo vertellen de Vlamingen.
1904, IX e Jrg., Eerste Deel,
Bldz. 150-151
C. De Vetter. Palias. id. id. id.,
Blz. 151
DE

VLAAMSCHE GIDS.

1905.

Nederlanclsche Letteren. 1905, l e Jrg., Bldz. 179-182, 367-368,
526-529.
Herman Teirlinck. 't Bedrill van den kwade. Bldz. 179-181
Gesteld tegenover het vroegere werk van Herman Teirlinck treft
« 't Bedrijf van den kwade » door zijn afgeronde eenheid en door de studie
van menschen eener grootstad. Een paar karakterteekeningen bereiken de
kracht van Balzac.

Lode Baekelmans. De Doolaar en de weidsche stad. Bldz. 181-182
Hubert Melis. Zonnige Dreven.
Blz.
367
De Groene Linde.
Bldz. 367-368
Stijn Streuvels. Open lucht.
Bldz. 526-527
Lode Baekelmans. Havenlichtjes.
Bldz. 526-529
Na de breedgeborstelde schildering van het uiterlijke stadsieven — de
groote verdienste van den « Doolaar en de weidsche stad » — zullen de
« Havenlichtjes » de goede schrijversfaam van Lode Baekelmans niet vethoogen.

1906.
Nederlandsche Letterkunde. 1906,
379-381, 458-461, 551-556.

He

Jrg., Bldz. 179-183,

Pol Selens. Peggers Ondergang.
Piet van Assche. In 't Veen- en Polderland.

Bldz. 179-180
Bldz. 180-183

Aan een indruk van eentonigheid kan men zich niet onttrekken bij de
lectuur der hier gebundelde novellen : alle vertoonen, naast een donker
pessimisme, een overeenkomst van stof en behandeling. Daarenboven
wekken ze geen indruk van trouwe levenswaarheid op en dat is hun
grootste gebrek. « Van een ongemeen talent » geeft echter Van Assche blijk
in zijn natuurbeschrijvingen.
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Stijn Streuvels. Stille _4vonden.

Bldz. 379-381

Toont de uitzonderlijke plaats aan die (, Stille ..kvonden » in Streuvels'
oeuvre inneemt en ontleedt daarna de meest kensehetsende novellen

Bldz. 458-459
Herman Teirlinck. De Doolage.
Bldz. 460-461
Jozef de Cock. Uit de Reistasch.
461
Blz.
H. van Tichelen. V ersies en Liedjes.
Jan Ligthart. Letterkundige Studien. I «De kleine Johannes ».
Bldz. 551-553
Door een nauwgezette ontleding wijst Dr. Maurits Sabbe aan dat deze
studie een werk van gezond litterair begrip en stevig onderlegde bewondering is. »

Bldz. 553-554
Marcellus Emants. Loki.
Bldz. 554-555
Lode Baekelmans. De Zonnekloppers.
Jan Kelman. Tusschen twee kusten en andere dingen.
Bldz. 555-556
1907.

Nederlandsche Letteren. 1907, III e Jrg.,
Gustaaf d'Hondt. Van simpele menschen.

Bldz. 377-390
Bldz. 377-379

Van bijzondere beteekenis in deze bespreking is het gedeelte waarin
sehr. aantoont hoe de naturalistische sehrijvers in hun stelselmatig pessimisms een even ontrouw beeld van de werkelijkheid geven als Conscienc e
en zijn tijdgenooten in hun to zoeterige romantiek. (, Een onverdeeld literair
genot is drieledig, het spruit voort nit het ware, bet schoone - -- en ook nit
het goede

Frederik van Eeden. De Kleine Johannes II en III.
Bldz. 379-383
Ontleding van het eigen wezen van de symbolische personages uit de
twee laatste deelen van den kleinen Johannes; zeer interessante vergelijkingen
tusschen personen uit Van Eeden's werk en personen nit Gcethe's Faust;
verder hoe beide werken, al vertolken zij in hoogste mate een levenseenheid,
het hun aan literaire eenheid ontbreekt.

I. Brants. De hervorming van het Middelbaar Onderwijs.
Bldz. 384-390
1908.
Nederlandsche Letteren. 1908, IVe Jrg., Bldz. 274-288, 558-576
Bldz. 274-275
Brinkman' s alphabetische lijst van boeken.
Bldz. 275-276
Het verdwijnen van « Vlaanderen P .
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God fried Hermans. Verzamelde Opstellen en
Constant Eeckels. Kruisbloemen.
Rene de Clercq. Gedichten.
Rend Vermandere. Van Zon Zaliger.
Jozef de Cock. Ons Leven.
Alfons Sevens. Schoolmeester.
Virginie Loveling. Het lot der Kinderen.
Cyriel Buysse. 't Bolleken ; Lente.
Dina Demers. op Wolsken.
Stijn Streuvels. De Vlaschaard.
Andre de Ridder. Stijn Streuvels. Zijn Leven
Frederik van Eeden. Tooneelwerk.
Nico van Suchtelen. Quia A bsurdum.

Gedichten.

Blz. 276
Bldz. 277-278
Bldz. 278-279
Blz. 279
Bldz. 279-28o
Blz. 28o
Bldz. 280-281
Blz. 28o
Blz. 281
Blz. 282
en zijn Werk.
Blz. 282
Bldz. 283-284
Blz. 284

Van blz. 285 of tot blz. 288 : allerlei.
De honderdste veriaring van Potgieter.

Bldz. 558-56o

Naast een relaas van de viering en eel], grasduinen in enkele belangrijke
huldeartikels is het voornaamste gedeelte van deze uiteenzetting gewijd
aan een bespreking van Albert Verwey's studies over Potgieter's leven en
werk.
Van blz. 56o tot blz. 561 toont Maurits Sabbe aan hoe de wetenschappe
lijke studie der romantiek thans graag beoefend wordt (Cfr. Dr. J. Prinsen,
Paul Hamelius, enz.)

Johan de Meester. _Lets over de Literatuur dezer dagen.

Bldz. 561-562
Dr. C. G. de Vooys. Historische Schets van de Nederlandsche
Blz. 562
Letterkunde.
Bldz. 562-563
Maurits Uyldert. Albert Verwev.
C. S. Adana van Schelte;na. De grondslagen eener nieuwe
poezie.

Bldz. 563-565

Biz. 565
Andre de Ridder. Pastoor Hugo Verriest.
Bldz. 565-568
Dr. Leo van Puyvelde. Albrecht Rodenbach.
Blz. 568
Aran Burls. Rene de Clercq.
Herman Teirlinck. De Kroonluchter Het Avontuurlijk Leven
Biz. 568
van Lieven Cordaat.
Blz. 569
Frederik van Eeden. Studies.

— 855 —
Karel Van de Woestiinejanus met het dubbele voorhoold.
Bldz. 569-570
Cesar Gezelle. Uit het leven der dieren.
Leo Meert. Op den iveg des levees.
Johan de 11/leester. Aristocraten.
Theo Thyssen. Barend Wels.
Indische Romans.
Frans Mijnsen. Dramatische Studies.
Edward B. Koster. Odusseus' Dood.

Blz. 570
Bldz. 570-571
Bldz. 572-573
Blz. 573
Bldz. 573-574
Bldz. 574-575
Bldz. 575-576

1910.

Nederlandsche Letteren. 1910, VIe Jrg., Bldz. 69-82, 364-384
Herman Teirlinck. Mijnheer J. B. Serjanszoon. Bldz. 69-70
Victor de Meyere. De roode Schavak.
Bldz. 70-71
Eline Mare. Lieveke.
Bldz. 71-72
Myra. Uit het land der jeugd.
Blz. 72
Frans van Cuyck. In dien
Blz. 72
Max van Vyve. Langs Leie en Schelde.
Bldz. 72-73
Frans Verschoren. Uit het Nethedal.
Blz. 72
Frans Verschoren. Dompelaars.
Blz. 73
Piet van Assche. Het doode Land.
Bldz. 73-74
Cyriel Buysse. Het voile Leven.
Bldz. 74-75
Cyriel Buysse. 'k Herinner mij.
Bldz. 75-76
Jozef Arras. Gekke Sprookjes.
Bldz. 76-77
Leo Step penbach. Wind van Opstanding.
Blz. 77
Gust van Roosbroeck. Sproken van Droom en Daad. Bldz. 77-78
Stijn Streuvels. Najaar.
Blz. 78
Top Naelf. Oogst.
Blz. 79
G. F. Haspels. Onder den Brandaris.
Blz. 79
W
Blz. 79
W. A. Paap. De Doodsklok van het Damrak.
Johan de Meester. Lichte Lijnen.
Blz. 79
Carel Scharten-Antink. Een Huis vol Menschen.
Blz. 8o
Frans Van Cauwelaert. Verhandelingen en Voordrach,ten.
Bldz. 81-82
Mr. J. L. M. Eggen. De Invloed door Zuid-Nederland op
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Noord-Nederland uitgeoefend op het einde der XVII e en het begin
der XVIIIe eeuw.
Blz. 82
NEDURLANDSCHE LETTEREN.

id. id.,

Herman Teirlinck. Het Ivoren Aapje.

Bldz. 364-384
Bldz. 364-367

a) Zijn verbluffende kunst, « overstelpt ons niet enkel met heerlijk woordgetoover dat wij er 1,ij vergeten scherper na te denken over de
levensechtheid van het verhaalde, maar tevens door een fijn en vaardig
aaneenvlechten van allerlei psychologische ontledingsschakeltjes, door een
wonderlijk subtiel ontwikkelen van overgangssoorten en schakeeringen
tusschen de schelcontrasteerende gevoelens brengtzij ons waar zij ons hebben.
vii en ons doet aannemen wat zij verlangt. » blz. 366). Dr. Sabbe geeft dan
een ontleding van de verschillende artistieke elementen en besluit : « Onze
indruk van Teirlinek's laatste schepping is echter, dat de verbeelding niet
genoeg aan de werkelijkbeid getoetst en er niet voldoende door getemperd
wend. » (blz. 367).

Herman Robbers. De Roman van een gezin.
Bldz. 367-368
Frederik van Eeden. De Nachtbruid. Gedenkschriften van V ictor
Bldz. 368-372
Muralto.
Marie Metz-Koning. Van geen Familie.
Blz. 372
Blz. 373
A. Dolfers. De Alchemisten.
Rene de Clercq. Toortsen.
Bldz. 373-377
«Zijn poezie groeit met hem mee, als een wezenlijk deel van hem zelf
en vervormt zich naarmate zijn dieper wezen zich vervormt. Dat is het
kenmerk van den waren, eerlijken dichter » (blz. 37T). q In hem werkt voortaan
de drang om zijn yolk in treffenden vorm waarheden voor te houden, die
in het maatschappelijk leven moeten ingrijpen. » (blz. 374 ). Dr. Sabbe
ontleedt de gevoelsscliakeeringen in den bundel vertolkt

Adolf Herckenrath. Stille Festijnen.
Blz. 377
Jan Greshofi. Aan den verlaten Vijver.
Bldz. 377-378
P. van Acker. Eikeloof.
Blz. 379
V olker. V erzen; Liederen en Sonnetten.
Blz. 379
Lambrecht Lambrechts. Mate en Minne.
Blz. 380
Willem Kloos. Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid.
Studies over de 18 e eeuwsche dichters.
Bldz. 380-381
J. A . W . Knuttel. Colyn van Ryssele.
Blz. 381
Over waardevolle kritische studies.
Bldz. 382-384
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1911.
Nederlandsche Letterkunde. 1911, VIP Jrg., Bidz. 169-177
Guido Gezelle's Dichtwerken. 131z. 169
Karel van de Woestijne. De Gulden Schaduw. Bldz. 169-170
Bldz. 170-171
Edmond van Ofiel. Getijden.
Blz. 171
P. C. Boutens. Vergeten Liedjes.
Bldz. 171-172
P. N. van Eyck. Getijden.
Blz. 172
Jan Gresholf. Door miin open venster
Willem Loeb. Ten schaamlen Disci:.
Blz. 173
Biz. 174
Jules Schiirman. Uit de Stilte.
Bldz. 174-175
Marie Metz-Koning. Verzen.
Blz. 175
Volker. Kleingedichtjes.
Bldz. 175-176
Dr. Eug. van Oye. Godelieve van Gistel.
Bldz. 176-177
Gedenkboek van den Nieuwen Gids.
Blz. 177
H. van der IT'aels. Hitobadessa.
Bidz. 350-351
Edward V ermeulen. Herwording.
Karel van de Woestijne. Kunst en Geest in Vlaanderen.
Blz. 351
Bldz. 351-352
Jan Greshoff. Het Gefoelied Glas.
Rene de Clercq. Uit de diepten.
Bldz. 352-355
Bldz. 355-356
Geerten Gossaert. Experimenten.
Bldz. 356-357
Jan Prins. Tochten.
Bldz. 357-358
Siska van Daelen. Lentevooizen.
Blz. 358
Jan j ans. Tyl Uilenspiegel, een modern epos.
Blz. 358
J. M. Brans. Wilde Rhythmen en tamme verzen.
Blz. 359
A. Sauwen. De stille Delling.
J. Mennekens. Boven de donkere Diepten des doods.
Bldz. 359-360
E. Vliebergh en J. Persijn. Het werk van Om. K. de Laey.
Blz. 36o
Alfons de Cock. Spreekwoorden en Zegswijzen der Vrouwen,
Bidz. 373-374
de Liefde en het Huwelijk.
Emm. de Born. William Morris en zijn invloed op het boek.
Blz. 374
M. E. Belpaire. Beethoven, een kunst en levensbeeld. Blz. 374
Blz. 374
Lode Baekelmans. W. G. van Focquenbroch.
Van blz. 375 tot blz. 377... Allerlei.
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1912.

Nederlandsche Letteren. 1912, VIIIe Jrg.,
Frans Deckers. Passiezangen.
Clemens Besseleers. Eecken Blaeren.
Rend de Clercq. Gedichten.
S. Bonn. Bonte Vlucht; Verzen.
Laurens van der Waals. Een verzenboek.
P. N.. van Eyck. De Sterren.
A. Roland-Holst. Verzen.
Hendrika de Boer. Offervlammen.
Helena Swarth. Avondwolken.
Nederlandsche Letteren. id. id.,
Virginie Loveling.

Bldz. 88-96
Bldz. 88-89
Bldz. 89-90
Bldz. 90-91
Bldz. 91-92
Bldz. 93-95
Blz. 95
Blz. 95
Bldz. 95-96
Blz. 96
Bldz. 343-366
Bldz. 343-345

Bij gelegenheid van de hulde aan Virginie Loveling gebracht geeft

D r Maurits Sabbe een karakteristiek van deze vruchtbare schrijfster ; daarr a
beoordeelt hij Naar nieuwste werk, « Het Revolverschot », dat hij « een
bijzonder boeiend en pakkend verha al ^ noemt, met een knappe en ovettuigende psychologische motiveering

Bldz. 345-346
Hulde Dr. Max Rooses.
Alfons de Cock. Natuurverklarende Sprookies, Bldz. 347-348
Biz. 348
Cyriel Buysse. De vroolijke tocht ; Stemmingen.
Blz. 348
Edmond Verstraeten. Het Natuurlike J aar .
Blz. 348,
Lambr. Lambrechts. Uit Belgisch Limburg.
Bldz. 348-349
Herman Baccaert. Aan den W aterkant.
Emiel van der Straeten. Het Zuiderkruis ; De Slaapzieke.
Bldz. 349-350
Bldz. 359-373
Nederlandsche Letteren. id. id.,
Bldz. 359-362
Cyriel Buysse-hulde.
Dr Maurits Sabbe wijst op de beteekenis van dit huldefeest dat « niet
alleen een feest van hulde maar ook van verzoening » was (blz. 359) . Cyriel
Buysse is stellig order al onze Vlaamsche prozaschrijvers de sterkste verteller. Laat anderen schitterender schilderen, met overweldigender woordkunst, — anderen weer scherper psychologische verborgenheden doorblikken, niet een van het jonger geslacht overtreft hem in het sappig,
prettig steeds onderhoudend vertellen.

859-

Cyriel Buysse. Het Ezelken.

Bldz.

362-363

Het is ons een vreugde den knappen meester in dit werk in de voile
kracht van zijn gaven te zien.

Gustaaf V ermeersch. Het Rollende Leven.

Bidz.

363-366

In dit boek brengt Vernieersch ons « in een wereld, die misschien wel
voor de eerste maal in de Ned. Letterkunde behandeld wordt. De wereld
der ondergeschikte spoorwegbeambten en werklieden. »De pessimistisehe stemming vindt Dr Sabbe te egaal doorgedreven, de psychologische ontleding
meesterlijk volgehouden. 0 Al is zijn boek ons niet altijd synipathiek, toch
erkennen wij onbewimpeld, dat het als psychologische studie misschien
wel het sterkste is dat wij in Vlaanderen ooit kregen . »(blz. 3 66) ; ook de bouw
van het boek valt te loven en Vermeersch' stijl is sedert zijn eerste werken
gelouterd geworden.

H. Plancqvaert. Jan Vleminx.

Blz. 366
A. Sevens. Moeders Hoogmoed.
Bldz. 366-367
Karel Van de Woestijne. Afwiikingen.
Bidz. 367-368
Andre de Ridder. Gesprekken met den wijzen Jongeling.
Blz. 368
Jozei de Cock. Bloemenliedjes.
Blz. 369
Karel van den °ever. Godvruchtighe Maen-rijmen. Blz. 370
Piet van Assche. Hagelinde.
Blz. 37o
Lode Baekelmans. Sinjoorkens.
Bidz. 370-371
Ary Delen. Prinskendag.
Biz. 371
Frans Verschoren. Jeugd.
Blz. 371
Victor Naveau. Uit mijn Vlegeliaren ; Van Schoone Dingen.
Bidz. 371-372
Felix Timmermans. Schemeringen van de Dood.
Blz. 372
F. V . Toussaint van Boelaere. Landelijk Minnespel. Biz. 373
Raphael Verhulst. Semini's Kinderen.
Biz. 373
F. Jos. van den Branden. Anna Byns, haar leven. hare werken.
Blz. 373
1913.

Nederlandsche Letteren. 1913, IX Jrg.,
Eugeen De Bock. Hendrik Conscience.
V . Loveling en C. Buysse. Levensleer.
Fr. van Cuyck. Verloofd.
Lode Baekelmans. Tille.

Bldz. 84-93
Blz. 84
. Bldz. 84-85
Blz. 85
Bldz. 85-86
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Om. K. de Laey. Dierensprookyes.
Blz. 86
Jul. Grietens en Victor V ermeyen. Landsche V ertellingen. Blz. 86
Clemens Besseleers. In Schaduwen van Dood.
Bldz. 86-87
Hendrik van Tichelen. Van een kleine Wereld.
Blz. 87
Leonce du Castillon. Vlaamsche Natuur.
Bldz. 87-89
jozei de Voght. Lichte Lanen.
Bldz. 89-90
Reimond Kimpe. Langsheen den gulden Middenweg.
Bldz. 90-91
Reimond Kimpe. Levenswetten.
Blz. 91
Ledegouwer. Heoos, een both van Jeugd.
Bldz. 91-92
Karel van de Woestiine. Interludien.
Blz. 92
Cyriel Buysse. De nachtelijke Aanranding.
Blz. 92
Gust van Hecke. De schoone Droom.
Blz. 92
August Monet. Charlotte Corday.
Bldz. 92-93
Jan Lefevre. De Baricade.
Blz. 93
H. van Kalken. Een en ander nit de Geschiedenis der Nederl.
Blz. 93
Litteratuur voor de Jeugd.
Bldz. 362 - 384
Nederlandsche Letteren. id. id.,
Bldz. 362 - 364
Richard de Cneudt. Naar Lichtende Wegen.
Bldz. 365 - 367
Jan Greshoff. Het 1 aar der Dichters.
Bldz. 367 - 378
A. Th. A. Heyting.
Bldz. 378 - 382
Th. van Ameide. Verzamelde Gedichten.
Laurens van der Waals. Aandachtige Gedichten.
Blz. 382
Hendrik .Coo pman Thzn. Studies en losse Bladen. Blz. 383
Blz. 383
Dina Demers. Blauwe Luchten.
Alb. Bielen. Leidraad tot de studie van de Geschiedenis der
Bldz. 383 - 384
Nederlandsche Letterkunde.
Dr. J. Prinsen J. Lzn. Schets van de Geschiedenis der NederBiz. 384
landsche Letterkunde.
1914.

Nederlandsche Letterkunde. 1914, Xe Jrg.,
Rene de Clercq. Harmen Riels.
Willem Elsschot. Villa des Roses.
Cyriel Buysse. Van Hoog en Laag.
j et Mennekens . Zuivere Bronnen.

Bldz. 157-161
Bldz. 157-159
Bldz. 159-160
Blz. 16o
Bldz. 160-161
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Bldz. 361-373
Nederlandsche Letterkunde. id. id.,
Jos. van den Branden. Willem Ogier.
Bldz. 3(11-364
Dr. M. W. Immink. De spiegel der Minnen van Colyn van
Rysele.
Bldz. 364-367
Dr. Leo van Puyvelde. Schilderkunst en tooneelvertooningen
op het Einde der Middeleeuwen.
Bldz. 367-370
Dr. R. Verdeyen en Dr. J. Endepols. Tondalus' Visioen en
St. Patricius' Vagevuur.
Bldz. 370-373
In memoriam Marie Boddaert.
Blz. 373
Hugo van Walden. Elooi in 't W oud.
Bldz. 373-374
Lode Monteyne. De tweede Lente van Meneer Quistwater.
Blz. 375
1922-1923.
Vlaamsche Kroniik. 1922-1923, XP Jrg., Bldz. 189-192, 283[288, 570-573
In memoriam Hugo Verriest.
Bldz. 189-190
Karel Broeckaert. Borgers in den Estamine. Met inleiding
en aanteekeningen van Dr. A. Jacob.
Bldz. 190-191
Franz de Backer. Het Dochterken van Rubens.
Blz. 191
Clovis Baert. Het tweede Leven van Wieske Veyt.
Blz. 191
Dr. Alb. van Driessche. Uit vreedzame Dagen. Bldz. 191-192
Lode Opdebeek. De tranen van Sint Pieter.
Biz. 192
.jef Mennekens. De bloeiende Tuin.
Blz. 192
A. W . Grants. Herfstalbum.
Blz. 192
Lodewiik Schelt/ens. Stekelbaarsjes.
Biz. 192
Cyriel Buysse. Uit de Bron.
Blz. 283
Pol de Mont. Zomervlaminen.
Blz. 283
Urbain van de Voorde. De Haard der Ziel.
Blz. 284
Lode Monteyne. Het schoone Avontuur.
Blz. 284
E. W. Schmidt. Ninon de Lenclos.
Blz. 285
Lode Baekelmans. Europa Hotel.
Bldz. 285-286
Karel de Winter. Pan.
Blz. 286
Victor de illeyere. Nonkel Daan.
Blz. 286
Stiin Streuvels. Prutske.
Blz. 286
M. E. Belpaire. Alphonse Belpaire.
Bldz. 286-287
Arnold Sauwen. Uren van Eenzaamheid.
Blz. 287
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Blz. 287
Lambrecht Lambrechts. Limburgsche Beelden.
Bldz. 287 - 288
Dr. Robert Foncke. Folklore en Letterkun,de.
A. H. Cornette. Liszt en zijn Annees de Pelerinage. Biz. 57o
Bldz. 570 - 571
A. W. Grauls. Het Jonge Vlaanderen.
Blz. 5p
Jan van Nylen. Het Aangezicht der Aarde.
Blz. 571
Fritz Francken. De Planeet der Onster feliiken.
Blz. 572
Lode Baekelmans. 't Is de Lielde...
Blz. 572
Omer Wattez. Zuid-Vlaandersche Novellen.
Blz. 572
H. Van Tichelen. Het Kinderuur.
Ga br. Celis. Volkskundige kalender voor het Vlaainsche yolk.
Blz. 572
Blz. 573
yolk.
Pater L. J. Callewaert. lerland en het lersche
Blz.
573
Gustaal de Mey. Najaars-Zingzang.

DE

VLAAMSCHE SCHOOL.

1898.
Herm. Heyermans Jr. Interieurs. 1898, XIe Jrg., Blz. 270
Blz. 270
Anna Koubert. Confetti. id. id.,
Bldz. 270-271
Sinus. Hanepen. id. id.,

V. WOORDENBOEKEN.
Biographie Nationale.
1899.
Jean Moerman. Tome XV, 1899, kol.

20-21.

1926-1929.

Aline Tavernier. Tome XXIV, 1926-1929, kol. 626-630.
1930-1931.
Louis Torts. 1930-1931, Tome XXV, kol. 443 - 445.
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1927.

Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek onder redaetie van Dr. P. C. Molhuysen, Prof. Dr. P. J. Blok en Dr. Fr. K.
H. Kossmann. Zevende Deel. A. W. Sythoff's Uitgevers-Mtij.,
1927.
De door Dr. Maurits Sabbe bezorgde artikels :
Jacob Anthony van Dam. Kol. 352.
Johan Michiel Dautzenberg. Kol. 360-362.
WERK IN TIJDSCHRIFTEN VERSCHENEN IN CHRONOLOGISCHE
VOLGORDE AANGEGEVEN.

1889.

Liedekens nit de Lente. Naar Liederland. (Jong Vlaanderen). (P.) (I)
Id. Een edele prinse. (id. id.)
Id. Gij vinke die zingt... (id. id.)
Id. Mei ! (id. id.)
Amoris Pactum. (id. id.)
1890.
De Vedelaar (Jong Vlaanderen). (P.)
Van den Menestrele (id. id.)
1891.
Oud-Vlaamsche Stadsgezicht. Het Uitgaan der School. (Zondagsblad van het Nieuws van den Dag). (P.) (2)
Historische Plekjes in Vlaanderen. (id.)
1892.

Kom hier op mijn vinger !... (Gentsche Studentenalmanak
« 't Zal wel Gaan »). (P.)
(I) Het eerste haakje, naast den titel van de bijdrage geplaatst, duidt
den aard dezer laatste aan. (P.) is poezie ; (Pr.) is proza ; waar nets aangegeven wordt geldt het een kritisch opstel.
(2) Dit gedicht verscheen insgelijks in het « Nederlandsch Museum »,
zelfde jaar.
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Heiniaantjes (id. id.)
't Was Hoogdag. (id. id.).
Peter Benoit. (Nederlandsch Museum).
Historische Plekjes in Vlaanderen. (Zondagsblad van het
Nieuws van den Dag).
1893.
Een Soirée in het gasthof. (Gentsche Studentenalmanak
« 't Zal wel Gaan »). (P.)
1k heb u gezien. (id. id.)
In 't Bosch. (id. id.)
1894.
Studentendronk. (Gentsche Studentenalmanak « 't Zal wel
Gaan »). (P.)
Ode aan mijne pet. (id. id.)
Mei (id. id.)
Blijde Inkomst. (id. id.)
Cieltjie, Frans en de Duuve. Brugsche vertelling. (id., tevens
in : Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle). (Pr.)
Bilderdijk en zijn gedicht « De Mensch ». (De Toekomst). (I)
1895.
Geertje's Biecht. (Gentsche Studentenalmanak « 't Zal wet
Gaan »). (P.)
In 't Gras. (id. id.)
1896.
Dauwdwergjes. (Gentsche Studentenalmanak « 't Zal wet
Gaan »). (P.)
Twee Kalverliefden. (id. Pr.)
1897.
Roei langzaam. (Gentsche Studentenalmanak « 't Zal wet
Gaan ».) (P.)
Christo Botew. De Tyrteus van den Boelgaarschen Vrijheidsoorlog. (Tijdschrift van het Willemsfonds). (2)
K.-L.Ledeganck. (id.)
• ■

•• ■•••■■•••■ ••

(1) Dezelfde studie verscheen in 1895 in « Noord en Zuid 0.
(2) Dezelfde studie onder den titel « Christo Botew. Ben Boelgaarsch
vaderlandsch dichter » werd 'L in den Nieuwen Gids van 1913 opgenomen. -
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Prosper Colmant. (De Vlaamsche School).
Le Sillon. (id.)
Skandinaafsche Volksliederen. (Volkskunde).
1898.
't Was Hoogdag. (De Violier) (P.)
Geertje's Biecht. (id. id.)
Een heel oud liedje zingt ons... (id. id.)
Hauptmann's « Versunkene Glocke ». (id.). (r)
Emiel Claus. (De Vlaamsche School).
Pour l'Art. (id.)
Alexander Hannotiatt. (id.)
Boekbesprekingen. (id.)
Onze Zuidnederlandsche folkloristische Beweging. (Volkskunde). (I)
Een Fransch-Vlaandersche Sage. Waarom Mardijcke een
doodarm dorp is. (id.)
1899.
Troost. (De Violier). (P.)
Jean Moerman. (Biographie Nationale).
Jan Luiken als lyrisch dichter. (Germania).
Het Goethe-Feest to Frankfurt. Goethe en zijne illustrators.
(Tijdschrift van het Willemsfonds).
Het Klooster van St. Ariaan. (Volkskunde).
Peerdemafooi. (id.)
1900.

Gruuthuuzereitje in den Meiavond. (De Violier). (Pr.)
Zuid-Afrikaansche Poezie. (Tijdschrift van het Willemsfonds).
De Middelnederlandsche exempelen en de folklore. (Volkskunde).
1901.

Een Mei van Vroomheid. (Tijdschrift van het Willemsfonds). (Pr.)
Boekbespreking. (id.)
Eenige Brugsche Volksliederen. (Volkskunde).
Peter Benoit en het Vlaamsche Volkslied. (id.) (I)
(1) Tevens in « Het Volksbelang verschenen, zelfde jaar.
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De Sage van den hertog van Luxemburg. (id.)
De Noot in de Volksgeneeskunde. (id.)
1902.
Redevoering over Maurits Sabbe's eigen studentenjaren in
« 't Zal wel Gaan ». (Gentsche Studentenalmanak van « 't Zal
wel Gaan »).
1903.

Een lied van Peter Benoit op Waalschen tekst. (Tijdschrift
van het Willemsfonds).
Gustaaf van Hoey. (id.)
Florimond van Duyse en het oude Nederlandsche yolkslied. (id.)
Boekbesprekingen. (id.)
Los praatje over Kinderspel en Kinderlust. (Volkskunde). (L)

1904.
Vlaamsche Studentenliteratuur. (Dente).
Eene Nederlandsche Hoogeschool in Belgie. (id.)
« Ces Messieurs » en de studenten. (id.)
Hulde aan de nagedachtenis van Albrecht Rodenbach. (id.)
Chineesche Studenten in Belgie. (id.)
Uit Belgie. (id.)
Tot Inleiding. (Nieuw Leven).
De « Pioene » op den Rederijkersprijskamp te Brugge in
1700. (id.)
Boekbesprekingen. (Tijdschrift van het Willemsfonds).
1905.
Een Schutsgeest. (De Vlaamsche Gids). (Pr.)
De cantate der aanstaande jubelfeesten te Mechelen. (Nieuw
Leven).
Aaszak of Haarzak. (id.)
Max Waller's graf te Hofstade. (id.)
Twee Uithangborden. (id.)
Hendrik Waelput. (id.)

Brugge en Mechelen. (id.)
Vondel en de Mechelsche Aartsbisschop J. Boonen. (id.)

(1) Tevens in (( Het Volksbelang » verschenen, zelfde jaar.
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De Kermisfeesten voor 1906. (id.)
Een oud volkslied. (id.)
Herstelling en bewaring onzer oude private gebonwen. (id.)
Een uitstekend geschenk voor onze jeugd. (id.)
Over boeken en boekerijen. (id.)
Boekbesprekingen. (id.)
Aug. Vermeylen's Verzamelde Opstellen. (De Vlaamsche
Gids).
Boekbesprekingen. (id.)
lets over oerteelt. (Volkskunde).
1906.
Het Dijleliedje. (Nieuw Leven). (P.)
De Filosoof van 't Sashuis. (De Vlaamsche Gids). (Pr.)
Vurige Tongen. (Vlaanderen). (Pr.) (I).
Over boeken en boekerijen. (Nieuw Leven).
Jan Blockx-concert. (id.)
Eene schieting naar den papegaai te Mechelen. (id.)
Albert Geudens. (id.)
Mechelsche straatvarkens. (id.)
Besmettelijke ziekten te Mechelen in vroeger eeuwen. De
pestziekte. (id.)
Een oud drinkliedje. (id.)
Iets over spreekwoorden. (id.)
Mechelsche zotten. (id.)
Jets over oerteelt. (id.)
Het Leven ende den Cours der Studenten. (Tijdschrift van
Boek- en Bibliotheekwezen).
Boekbesprekingen. (De Vlaamsche Gids).
Een begijnenliederboekje uit de i8 e eeuw. (Volkskunde).
Een praatje over spreekwoorden. (id.)
1907.

De vrome nit. Vlaanderen). (Pr.)
Het Nederlandsch lyrisch tooneel te Antwerpen. (Boon's
Geillustreerd Maandschrift).
Boekbespreking. (Nieuw Leven).
Gerhard Hauptmann en de Verzonken Klok. (De Vlaamsche
Gids).
(I) Tevens in 1916 in het « Zondagblad van Vooruit » verschenen.
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Boekbesprekingen. (id.)
Satirische prophetie of raadselspel ? (Volkskunde).
Flor. van Duyse's Oude Nederlandsche Lied. (id.)
Baldie. (id.)
1908.
Driekoningenavond to Mechelen. (Boon's Geillustreerd Magazijn). (Pr.) (I).
Tooneelervaringen. (Op de Hoogte). (Pr.) (i).
Philemon's Dans om de Bruid. (De Vlaamsche Gids). (Pr.) (i).
De Kluchtspelen van Pater Justinus. (Tijdschrift voor Boeken Bibliotheekwezen).
Boekbesprekingen. (De Vlaamsche Gids).
1909.

Oud Brugge verjongd. (Boon's Geillustreerd Magazijn).
Francesco Ferrer. (Ontwaking).
Albrecht Rodenbach en onze nationale Romantiek. (Roden.bachsblad).
Pater Justinus' Kloostergedichten. (De Vlaamsche Gids).
1910.

Quickelborneetje en zijn lieveling. (Nieuw Leven). (Pr.)
Jean Baptiste en het Venusboefken. (De Vlaamsche Gids).
(Pr. )

Kunst voor de gemeenschap. (De Blauwvoet).
Boekbesprekingen. (De Vlaamsche Gids).
Pieter Breugel en de folklore. (Volkskunde).
Folkloristische Hazenpastei. (id.)
Duifjen en Willemientje ? (id.)
Jordaens en de folklore. (id.)

1 911.
Het Danseresje. (De Boomgaard). (Pr.)
Hoe Monne en Jean Baptiste hun eerste communie deden.
(Dietsche Warande en Belfort). (Pr.)
Cyriel Buysse. (De Boomgaard).
(1) Verschenen in het « Zondagblad van Vooruit » : « Driekoningenavond »
in 1916, « Tooneelervaringen », in 1917 en « Philemon's Dans om de Bruid A
in 1918.
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Referendum over den vijfjaarlijkschen prijs van Nederlandsche Letterkunde. (id.)
Rafael Verhulst. (Het Handelsblad).
Twee Stroomingen in de Nederlandsche Poezie. (De Vlaamsche Gids).
Boekbesprekingen. (id.)
In Fransch-Vlaanderen. (Het Volksbelang).
Vlaanderens Muzikale Wedergeboorte. (id.)
De Vlaamsche Muziekbeweging. (De Witte Kaproen).
Worden Buysse's boeken gelezen ? (De Week).
Pour la defense de la culture francaise. (id.)
Vlaemische Hovescheit. (id.)
1912.
Avondwensch. (De Lelie). (P.)
Het Lied van onze klokken. (id. id.)
Wat Monne op 't Pandreitje wedervoer. (Vlaamsche Arbeid).
(Pr.)
Bid het vereeuwen van Conscience's geboortejaar. (De
Vlaamsche Gids).
Boekbesprekingen. (id.)
Nageboorte en navelstreng in volksgeloof en volksgebruik.
(Volkskunde).
Uit onze oude schrijvers. Kint-baerenden man. (id.)
Les Prosateurs modernes en Flandre. (Zuid en Noord).
1913.
Bietje. (De Tijd). (T.)
Brief aan den kunstschilder Alfred van Neste. (Elsevier's
Geillustreerd Maandschrift).
Boekbesprekingen. (De Vlaamsche Gids).
1914.
Melsen's Kruis. (Buiten). (Pr.)
Hoe Fraulein Damchen begraven werd. (Onze Beuw). (Pr.)
Het Linzenoproer. (Het Vaderland). (Pr.)
Het Minnedicht van Jan Mijs. (id. id.) (I)
Albert Geudens. (Onze Kunst).
De Finnen en hun Cultuurstrijd. (De Vlaamsche Gids).
(r) Tevens in 191 6 in « Het Tooneel » en in het « Zondagblad van
Vooruit » verschenen.
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Pol de Mont en de Ontwikkeling van de Vlaamsche poezie
sedert 183o. (id.)
Boekbesprekingen. (id.)
Bij het ingaan van den vijf-en-twintigsten jaargang van
q Volkskunde ». (Volkskunde).
Nog het Driekoningenlied. (id.)
1915.
De oorlogstribulatien van Meneer van Poppel. (Elsevier's
Geillustreerd Maandschrift). (Pr.)
Oudejaarsgedachten van den toerist. (De Kampioen).
Lodewijk de Raet. (Neerlandia).
Kinema en Tooneel. (Het Tooneel).
1916.
Dies Natalis Invicti. (Buiten). (Pr.)
De Tooneelles. (Zondagblad van Vooruit). (T.)
Dierkennis en Diersage bij Vondel. (Bijblad van Taal en
Letteren).
Een Vlaamsche opera in de 18 e eeuw. (Het Tooneel).
Lijkrede uitgesproken bij het graf van Aloys. Desmet.
(Vlaamsch Leven).
1917.

Het tooneelonderwijs op de Belgische Konservatoriums.
(Het Tooneel).
1918.
Het nieuwe boek van Alfons de Cock. (Het Tooneel).
1919.
't Kleintje. (Zondagblad van Vooruit). (T.)
Inscripties op haringen. (Het Boek).
Brugge. (De Kunst).
Een Soldaat-dichter. (Het Vaderland).
Belgie na den oorlog. (Versl. en Mededeelingen der Kon.
Vlaamsche Academie).
1920,
Un autographe de Christophe Plantin, (Les Annales).
Gedichten van en voor Chr. Plantin, (Het Boek).
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Nog een rijmpje van Chr. Plantin. (id.)
Het Sonnet « Le Bonheur de ce monde », (id.)
Christoffel Plantin, St. Avertin bij Tours 1520-t Antwerpen
1589. (Elsevier's Geillustreerd Maandschrift).
Cornelis Kiliaan. (id.)
Kiliaan, voornaamste medewerker van Plantijn. (De Kroniek),
Redevoering op de Kiliaan-Hulde. (Mededeelingen der Openbare Boekerij van Duffel),
Christophe Plantin. St. Avertin-lez-Tours 152o- Anvers 1589.
(La Renaissance d'Occident).
Kiliaan. (De Standaard).
Kiliaan-retie. (id.)
Vondel's Herbarium. (Versl. en Mededeelingen der Kon.
Vlaamsche Academie).
Werking der hemelteekenen. (Volkskunde).
1921.
Uit de briefwisseling van Clusius met Chr. Plantin en J.
Moretus. (Het Boek).
In- en Uitvoerrechten op boeken en papier gedurende de
Ij e en 18 e eeuw in Zuid-Nederland. (id.)
De Antwerpsche Ommegang. (Elsevier's Geillustreerd Maandschrift).
Vondel, Balthasar Moretus II, Leonardus Marius en Hendrik
Barentsen. (Versl. en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie).
Bij de 400 e verjaring van L. Guicciardini's geboortedag. (id.)
1922.

De Beiaardier. (Voor Iedereen). (P.)
Timmermans-Huldiging to bier. (Amsterdainsch Weekblad).
Een Plantijnsch bandje ? (Het Boek).
Streuvels-bijd rage. (Vlaamsche Arbeid) .
Op den drempel van den Adelstand. (De Vlaamsche Gids). (I)
Boekbesprekingen. (id.)
Uit den humanistenkring rondom Plantin. (Versl. en Mededeelingen der Kon. Vi. Academie).
(I) Verschenen in het Fransch onder den titel (, Un Imprimeur au seuil
de la noblesse, Balthasar Moretus III ), in 1928 in den y Gulden Passer )).
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Heeft Vondel Zuid-Nederland bezocht ? (id.)
Jan Moretus I als Nederlandsch Letterkundige. (id.)
Dautzenbergiana. (id.)
Christoffel Plantin en het Plantin-Moretus Museum te
Antwerpen. (Voor Iedereen).
Peter Benoit, Richard Wagner en Franz Liszt. (In samenwerking met Edward Verheyden). (Muziekwarande).
Bernard Tokkie. (id.)
1923.

Over een paar kleine schilderijen. (Antwerpen's Oudheidkundige Kring. Vijfde Jaarboek).
« Itinerarium Parisiense » van Balthasar Moretus II. (id.)
Vijf vroeg-16 e eeuwsche Zuidnederlandsche drukken. (Het
Boek).
Ameet Tavernier. (id.)
Briefwisseling van de gebroeders Verdussen, Hieronymus III
en Jan-Baptist, 1669 tot 1672. (id.)
Theodorus Crajenschot en de Antwerpsche boekenverkoopers.
(Den Gulden Passer).
Valsche Plantin- en Moretusdrukken. (id.)
Bibliographische snipperingen. (id.)
Een liedeken van de « Violieren » op den vrede te CateauCambresis. (id.)
Boekbesprekingen. (id.)
Fransch-Vlaandersche rederijkerskunst in de 18 e eeuw.
(Verst en Mededeelingen der Kon. Vl. Acad.).
De Moretussen op reis in 1668 door de Brabandsche Kempen,
de Meierij van 's Hertogenbosch, Zeeland en Vlaanderen. (id.)
Verslag en Mededeeling. (id.)
De « Ghesontbriefkens » van Balthasar Moretus III. (Yperman).
Boekbesprekingen. (De Vlaamsche Gids).
1924.

Mag Pieter Jacobsz. Paets onder de Antwerpsche drukkers
gerekend worden ? (Het Boek).
Antwerpen's boekenmarkt ten tijde van Keizer Karel.
(Dietsche War. en Belfort).
De Chifflet's met den Prins-Cardinaal en Prins Thomas in
de Plantijnsche drukkerij 1635. (De Gulden Passer).
Plantin et les « Amours » de Ronsard. (id.)
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Nog over valsche Plantin- en Moretusdrukken. (id.)
Filippo Finella. (id.)
Boekbesprekingen. (id.)
Uit het reisdagboek van Balthasar Moretus III. (Oudheid
en Kunst).
Ysbrand Vincent en zijn Antwerpsche vrienden. (Versl. en
Med. der Kon. Vl. .A.cademie).
De humanistische opleiding van Plantin's kleinkinderen. (id.)
Onze letterkundige taal in de 19 e eeuw. (De Vlaamsche Gids).
Reis der Moretussen door Hollandsch-Brabant in 1668.
(Taxandria).
Oud-Vlaamsch Tooneel. Michiel de Swaen. (Het Tooneel).
Brugge. (De Toerist).
1925.
De Antwerpsche vriendenkring van Anna Roemers Visscher.
(Dietsche Warande en Belfort). (I)
Duitsche uitgave van Ortelius' Theatrum 1602. (De Gulden
Passer).
Marque typographique mutilee. (id.)
L ' Amadis de Plantin. (id.)
Boekbesprekingen. (id.)
Kleinigheden op het gebied van de geschiedenis der letterkunde. I. Een bladzijde critiek uit de 17 e eeuw ; II. De Andromeda-sage als politieke allegorie. (Versl. en Mededeelingen der
Kon. Vlaamsche Academie).
Hoe stond Benedictus Arias Montanus tegenover de leeringen
van Hendrik Jansen Barrefelt (Hiel) ? (id.) (2)
Constantin Huygens en Zuid-Nederland. (id.)
Hugo Grotius en de Antwerpsche humanisten. (id.)
Verslag en mededeeling. (id.)
Het Nederlandsche mooie boek. (De Vlaamsche Gids).
Lode Monteyne. (Het Tooneel).
1926.
Joseph II a Anvers en 1781. Un manuscrit de Jacques van
der Sanden. (De Gulden Passer).
(r) Tevens verschenen in hetzelfde jaar in « Versl. en Med. der Kon.
Vlaamsche Academie. »
(2) Verschenen in het Fransch onder den titel « Les Rapports entre
B. Arias Montanus et H. Jansen Barrefelt (Hiel)? » in 1926 in den « Gulden
Passer ».
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Wat voor een landsman is Victor Nicolaes Braau ? (id.)
Boekbesprekingen. (id.)
Het Geestelijk Mandeken. (Dietsche Warande en Belfort).
Twee onuitgegeven gedichten van Jan van Beers. (Versl.
en Mededeelingen der Kon. Vl. Academie).
Ben onuitgegeven brief van L. Guicciardini. (id.)
James Weale herdacht. (id.)
Verslag en Mededeeling. (id.)
De schilder van o Zonneschijn ». (De Vlaamsche Gids).
Brugsche Zanten. (Volkskunde).
Michiel de Swaen. Onze beste dichter uit de 17 e eeuw. (Het
Tooneel).
Het Plantin-Moretus Museum te Antwerpen. (Toerisme).
De Moretussen op reis in 1668 door de Brabantsche Kempen,
de Meierij van 's Hertogenbosch, Zeeland en Vlaanderen. (id.)
1927.
Jacob Anthony van Dam. (Nieuw Nederlandsch Biographisch
Woordenboek).
Johan Michiel Dautzenberg. (id.)
Rubens' herdenking te Antwerpen. (Amsterdamsch Weekblad).
Verchristelijkt humanisme te Antwerpen in Rubens' tijd.
(Dietsche Warande en Belfort).
J. Lipsius en Chr. Plantin te Utrecht in 1581. (De Gulden
Passer).
Museum Plantin-Moretus. Tentoonstelling over het Antwerpsch geestesleven in Rubens' tijd. Catalogus. (id.)
Boekbesprekingen. (id.)
Balthasar Moretus III te Madrid in 1680. (Versl. en Meded.
der Kon. Vl. Academie).
Brabantsche en Vlaamsche strijdgedichten uit de 17 e eeuw.
I. Een verwaarloosd hoekje onzer literatuur.
II. Krakeel rondom een problematisch esbattement. (id.)
Mededeelingen. (id.)
Louis Franck als voorstander der Vlaamsche Beweging.
(De Vlaamsche Gids).
Huldebetoon Jef Mennekens. (id.)
Rubens als vredestichter. (id.)
1928.
Verrij king van de verzameling Plantin-Moretus. (De Gulden
Passer).

-875-Antwerpsche drukkers. Joannes Judovicus Gerardus de
Marcour. (id.)
Guy le Fthe de la Boderie et la Polyglotte anversoise. (id.)
Boekbesprekingen. (id.)
Wie is de auteur van het stichtelijck ende vermakelijck
proces ? (Paginae Bibliographicae).
Brabantsche en Vlaamsche strijdgedichten.
I. Spotzangen tegen den Pfalsgraaf Frederik V, koning van
Bohemen.
II. De veldtocht van Frederik-Hendrik. (Versl. en Med. der
Kon. Vl. Academie).
Nota's over de eerste uitgave van J. Cats' « Ghedachten op
slapelooze nachten ». (id.)
Stichtelyck ende vermakelyck proces. Terechtwijzing en nalezing. (id.)
Mededeelingen. (id.).
Prof. Richard Kreglinger. In Memoriam. (De Vlaamsche
Gids).
1929.
La typographie en Belgique. (Arts et Métiers graphiques).
Aime Tavernier. (Biographie Nationale).
De eerste uitgave van G. Meurier's Colloques ou nouvelle
invention de propos familiers. (Het Boek).

Le musee Plantin-Moretus. (Bulletin officiel du Touring
Club de Belgique).
Willem Ogier, schoolmeester van Balthasar Moretus IV.
(De Gulden Passer).
Bijdrage tot de Bibliographie van Ameet Tavernier. (id.)
Boekbespreking. (id.)
Hoe Vondel destijds werd opgevoerd. (Vandaag).
Een gedicht op den slag to Calloo 1638. (Verslagen en Med.
der Kon. Vl. _Academie).
De veldtocht van 1635-1636. (id.)
Zuid-Nederlandsche schimpdichten tegen Frederik Hendrik
(id.)
Verslag en mededeelingen. (id.)
Vondel, Rubens en Antwerpen. (De Vlaamsche Gids).
1930.
Eeuwzang. (De Vlaamsche Gids). (P.).
L'Ommegang d'Anvers. (Bulletin Officiel du Touring Club
de Belgique).
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Aanvulling van de Bibliographie van Ameet Tavernier.
(De Gulden Passer).
Inleiding tot een bezoek aan de afdeeling van het kunstboek
op de tentoonstelling van Oud-Vlaamsche Kunst te Antwerpen.
(Sociale verhandelingen).
Nog eenige gedichten op den slag te Calloo. (Versl. en Med.
der Kon. Vl. Academie).
Viering van 's Lands eeuwfeest. Redevoering. (id.)
Twee onuitgegeven brieven van H. Conscience en J. B.
Van Hemel. (id.)
Verslag en mededeeling. (id.)
De tentoonstelling van Oud-Vlaamsche Kunst te Antwerpen
193o. (De Zakenwereld).
1931.
Louis Torfs. (Biographie Nationale).
C. A. J. Van Dishoeck. (De Boekenkast).
Het legaat van Kan. Nic. Oudaert aan Jan Moretus. (De
Gulden Passer).
Aanstelling van den Prins Kardinaal tot Landvoogd en
onze volkspoezie. (Versl. en Med. der Kon. Vl. Academie).
Isidoor Teirlinck-Hulde. (id.)
Afsterven van Johan de Meester. (id.)
Potgieter, Bakhuizen van den Brink en de wedergeboorte
der Vlaamsche letterkunde na 1830. (id.)
Afsterven van den dichter Pol de Mont. (id.)
Brabantsche spotgedichten en de nederlaag van Christiaan IV
van Denemarken te butter in 1626. (id.)
De Roomsche en de Calvinistische Roffelpot. (id.)
Brugsche liederen over den veldtocht van Frederik Hendrik
in Vlaanderen (1631). (id.)
Een pleidooi ten voordeele van de folklore. (De Vlaamsche
Gids).
Antwoord op « Een referendum over het taalgebruik in den
schouwburg. » (Het Tooneel).
1932.
Oude Vlaamsche kerstliederen. (Eigen Volk).
Het Brugsche « Bouc der Ambachten ». (De Vlaamsche Gids).
Le symbolisme des marques typographiques. (De Gulden
Passer).
Goethe en Faust. (Het Tooneel).
Eenige kleinigheden op het gebied van taal- en letterkunde.
(Versl. en Med. der Kon. Vlaamsche Academie).
Marie Verstraete. (La Nervie).
(Word! vervolgd).

Om het Veldeke-probleem
DOOR
PROF. DR. J.

VAN MIERLO,

Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Het is nu reeds enkele jaren geleden, sedert ik de eer had
voor deze commissie een lezing te houden, om de onafhankelijkheid van onzen Limburgschen dichter, Hendrik van Veldeke,
tegenover Eilhart van Oberg en den Straatsburgschen Alexander
te handhaven (I). Indien ik vandaag nog eens op dit onderwerp
terugkom, dan zal het zijn voornamelijk om mijne uitkomsten in
vergelijking te stellen met wat het jongste Veldeke-onderzoek
daarover heeft te berde gebracht. Wij zullen daarbij het geheele
Veldeke-probleem nog eens moeten overschouwen, om uit te
maken, niet aan de hand van aprioristische stellingen, maar van
de geschiedkundige feiten zelf, hoe ver onze kennis in dezen gevorderd is. Want meer dan ooit wellicht blijft het, tegenover een
zeker wetenschappelijk apparaat, dat indruk kan maken, floodzakelijk, telkens opnieuw de aandacht op die feiten te vestigen,
om ons door geen verlokkelijke philologische constructies te
laten van streek brengen. Daarom willen wij er hier nog eens aan
herinneren, wat juist vaststaat, wat integendeel wel bijna als
geschiedkundig dogma wordt voorgehouden, maar toch allerminst geschiedkundig feit mag heeten.
Wij raken hier een dier vragen aan, die den historicus meest
boeien kunnen : een oorsprongsvraag ; hier naar den oorsprong
van de kunst van Veldeke ; en daar Veldeke de eerste met naam
en werk bekende dichter is in de Nederlandsche literatuur, mede
van deze literatuur zelf. Hierin vooral past het, dat we ons niet
laten verleiden door eenig stelsel van eigen vinding, maar steeds
in nauwe aanraking blijven met de werkelijkheid, zooals die
historisch nog kan achterhaald worden.

Verantwoording.
Mijne studie van 1928 schreef ik tegen het enkele jaren te
voren verschenen proefschrift van Dr. Jan Van Dam Zur Vor(I) Veldeke's onathankelijkheid tegenover Eilhart van Oberg en den
Straatsburgschen Alexander gehandhaafd, in deze Verslagen, 1928.
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geschichte des hOfischen Epos, en tegen diens openbare les over
het V eldeke- problem (I). In beide werken was het er den achtbaren geleerde om te doen, Veldeke's kunst te verklaren uit een
zoogenaamde Rijnsche (2) literatuurtaal en -overlevering. Als
bewijs hiervoor, gold voornamelijk Veldeke's afhankelijkheid
tegenover Eilhart van Oberg's Tristrant en tegenover de Straatsburgsche omwerking van den Alexander van Pfaffe Lamprecht.
Ik had mij tot de lezing van Prof. Van Dam's werk gezet
zonder eenig vooroordeel, zonder eenige vooropgezette theorie ;
alleen wenschte ik het wat aandachtig na te proeven, om kennis
te nemen van zijn resultaten. Om de theorie, die hij wilde bewijzen : het bestaan van een Rijnlandsche literatuurtraditie en
Veldeke's toehoorigheid daartoe, bekommerde ik mij voorloopig
allerminst : ik ging eerst naar de feiten, waarop ze steunen moest.
Stond inderdaad die afhankelijkheid van Veldeke tegenover
Eilhart en den Straatsburgschen Alexander vast ? En ook hier,
ik trtoet er den vollen nadruk nog eens op leggen, zooals ik dit
reeds, maar vruchteloos, naar 't schijnt, in mijn opstel heb gedaan,
ook hier was ik bereid om alles te aanvaarden, wat het zijn mocht,
dat mij als historische werkelijkheid zou bewezen worden.
Maar al dadelijk bleek het mij, dat hier een fatale methodische
fout zou kunnen zijn begaan : dat schrijver in de onderlinge vergelijking geen rekening had gehouden met de bekende werkwijze
van onzen dichter, om namelijk de verschillende gedachten en
zinsneden van zijn model niet slaafs te vertalen, maar er de kern
van over te nemen, om ze dan naar eigen wijze op rijm te brengen;
zoodat de vertaling gewoonlijk zeer vrij geschiedt en er, naast
wat juist in zijn model staat, ook Bingen van eigen vinding,
eigen voorstellingen en uitbreidingen voorkomen. Die werkwijze
wordt trouwens door Prof. Van Dam uitdrukkelijk erkend.
Welnu, al dadelijk moest ik inzien, dat hij ze, bij de beoordeeling
der gelijke plaatsen tusschen Veldeke en Eilhart, geheel nit het
oog had verloren. De gelijke plaatsen tusschen Veldeke en Eilhart
werden dadelijk door hem tegen Veldeke verklaard : wat niet in
(I) Zur Vorgeschichte des hOfischen Epos, Lainprechi, Eilhart, Veldeke,
Bonn u. Leipzig, Kurt Schroeder, 1923 ; Das Veldeke-Problern, door Dr. J.
VAN DAM, Groningen, den Haag, J.-B. WoLTERS, 1924.
(2) Wij gebruiken dit woord Rijnsche in den zin waarin het door de
voorstanders dier taal- en literatuurtraditie gebruikt wordt : al is Rijnsch
wel wat ruim, daar toch niet de geheele Rijn bedoeld is. Alemannische en
andere hoogduitsche gebieden worden er wel niet bijgerekend. Het woord
omvat een heel ruim gebied om Keulen, naar 't Noorden en naar 't Zuiden.
Die Rijnsche taal toch is een hypothetische literatuurtaal, die in die min
of meer bepaalde gewesten in gebruik zou zijn geweest.

Veldeke's bron, de Roman d'Eneas, voorkwam, en wel bij Eilhart
stond, werd, zonder meer, beschouwd als door Veldeke uit Eilhart
ontleend. Maar veronderstel nu eens : dat Eilhart meermaals
slaafs Veldeke volgt en overneemt, dan zal de tekst van Veldeke
daar veel meer op dien van Eilhart gelijken dan op dien van den
roman d'Eneas. Met welk recht ziet men dan in de afwijkingen
van zijn model bij den vrij vertalenden Veldeke motieven, die
hij uit Eilhart zou hebben gehaald ?
Nadat me die methodische fout bij den verdediger van Eilhart's prioriteit getroffen had, zette ik mijn onderzoek kritisch
voort. De uitkomst was voor mij zelven een verrassing : het bleek,
dat er niet alleen van geen prioriteit van Eilhart tegenover Veldeke
spraak kon zijn, maar dat Eilhart integendeel, zonder den minsten twijfel, zijn inspiratie bij Veldeke had gezocht.
Na dan eerst betoogd te hebben, dat in de gelijke plaatsen
tusschen Eilhart en Veldeke alles bij dezen laatste uit zijn model,
den roman d'Eneas, kan verklaard worden, toonde ik positief
Eilhart's afhankelijkheid van Veldeke aan : uit een onderlinge
vergelijking tusschen beiden ; bijzonder uit de zeer eigen verwantschap van Eilhart met Veldeke's bron : wat alleen door gebruikmaking van Veldeke's vertaling kan verklaard worden ; anderzijds, uit het wegblijven bij Veldeke van volstrekt alles wat
Eilhart eigen is ; en uit andere dergelijke argumenten meer, waarvoor ik hier eenvoudig naar mijn studie verwijs. En de slotsom
luidde : men zal er niet buiten kunnen, omdat het waarachtig al
te overweldigend duidelijk is, dat niet Veldeke van Eilhart,
maar Eilhart van Veldeke afhankelijk moet heeten ; en « de bewijzen voor Veldeke's prioriteit zijn van dien card, dat ze alien
gegronden twijfel uitsluiten ».
Wat den Straatsburgschen Alexander betreft : hier kon,
meende ik, de verhouding niet met dezelfde beslistheid uitgemaakt
worden. Maar ook hier mochten wij verscheidene argumenten
aanhalen, die alle eerder weer in de richting wezen van Veldeke's
oorspronkelijkheid. De 109 zoogenaamde Parallelstellen, die men
tusschen beide werken had ontdekt, zijn ook weinig meer dan
wat rijmen, staande uitdrukkingen, epische wendingen en formules : epische cliché-taal. Wij deden gelden : hoe die plaatsen
opvallend verschillend waren verspreid over beide deelen van de
Straatsburgsche Alexander-redactie, slechts enkele. meestal vrij
onbeduidende, over het eerste deel, dat nog eng bij de oudere
redactie, den Vorau-tekst, aansluit, veruit de meeste en de belangrijkste over het tweede, zelfstandig verwerkte deel ; wat moei-
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lijk te verklaren viel, zoo Veldeke had nagevolgd ; die dan immers
den geheelen Alexander voor zich zou hebben gehad en over beide
deelen ongeveer gelijk, althans onverschillig, zijn cliche-taal had
kunnen opdoen. Wij argumenteerden nog uit enkele gelijke
plaatsen, die ook weer eerder Veldeke's prioriteit bevestigden,
in 't bijzonder uit ten minste vijf plaatsen, waarin de Straatsburgsche Alexander niet alleen met de Eneide, maar door deze met den
Roman d'Eneas in aanraking kwam.
Verder toonden wij aan, hoe ook de uitwendige kritiek voor
de prioriteit van Eilhart of van den Straatsburgschen Alexander.
weinig gunstig stemt. Naar al wat we over Eilhart's tijd nog kunnen weten, was hij jonger dan Veldeke. Hij was een Hildesheimer.
Nu wordt een Eilhardus de Oberge uit het Hildesheimsche vermeld in eene reeks van oorkonden tusschen 1189 en 1207 en dan
weer in een andere tusschen 1209 en 1227. In 1189 was deze Eilhardus nog jong : hij treedt er samen met zijn vader op. Algemeen
nu was onze dichter met dien Eilhardus vereenzelvigd geworden,
welke identiteit tamelijk vaststond. Natuurlijk hebben de verdedigers van Eilhart's oorspronkelijkheid dezen Eilhardus moeten
opgeven, echter zonder iernand anders ontdekt te hebben. (I)
Over den tijd van ontstaan van den Straatsburgschen
Alexander kan niets met zekerheid vastgesteld worden. Het handschrift zelf is bij den brand der bibliotheek te Straatsburg verloren gegaan. Men bezit er alleen een afschrift van. Volgens deze
zou het oorspronkelijke handschrift aan het slot vermelden, dat
dit in 1187 geschreven werd. Feitelijk kunnen we dus omtrent
den ouderdom van de Straatsburgsche redactie niets meer
controleeren. Volgens sommige philologen zou ze zelfs na Ellhart's Tristrant komen (2). Wanneer dan geschiedschrijvers als
tijd van ontstaan aangeven 1160-1170 (3), dan berust dit alleen
op de door hen veronderstelde of aangenomen afhankelijkheid
(I) Lie mijn studie, blz. 30 van overdruk.
(2) Zie ibid., blz. 49 ; anderen meenen zelfs, dat de Str. Al. niet voor
de 13° eeuw is ontstaan.
(3) Aldus G. EHRISMANN, Geschichte der deutschen Literatur Ins ZUM
Ausgang des Mittelalters, II, H. Munchen, C. H. BECK, 1927 ; blz. 2,37,
244, die 116o aanneemt ; J. V. DAM, o. c., blz. 13 : etwa II 6o- ri 70. Hij
geeft zelf toe : « Es ist bis jetzt nicht gelungen fur S eine Datierung zu
ermitteln, die auf starkern Griinden beruht, als die, welche auf Grund der
dichterischen Technik und des Stils, dieser Fassung die iVlittelstellung zwischen
den bayrischen Epen des Pfaffen Konrad und dem Anfang des hafischen
Epos zuerkennt > Dus, omdat bier onbeholpen de zuivere verstechniek van
Veldeke gevolgd wordt, moet S (de Straatsburgsche Alexander) ouder zijn !
Petitio principii I
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van Veldeke tegenover die redactie of op het vooroordeel dat
de mindere verstechniek ouder moet zijn.
Zoo moet de theorie van dit v66r-hoofsche epos, van de
Rijnlandsche literatuur- en taaltraditie vOOr Veldeke, nog beroep
doen op werken, waarvan het evenmin chronologisch zelfs waarschijnlijk is, dat ze vO6r Veldeke zijn ontstaan '
*

*

*

Een weerlegging van mijn uitkomsten op dit stuk werd
tot nog toe, zoo ver mij bekend, niet beproefd. Slechts eenmaal
heeft Prof. Van Dam er zich tegenover uitgelaten : naar aanleiding
van een recensie door hem geplaatst in de Deutsche LitercilurMei, 1930) over mijn Hevnrijck
zeitung (III, Folge, I Jg. H.
van Veldeke, door den Standaard-boekhandel in Eigen Schoon
uitgegeven.
Daarin wordt vooreerst gezegd, dat om den tijd toen hij dit
schreef, Veldeke in 't middenpunt der belangstelling was komen
to staan, in 't bijzonder in Zuid-Nederland, belangstelling, die,
volgens hem, au/ einem gezvissen Nationalstolz beruht. Wordt hier
de achthonderdste
al niet vergeten, dat, om die jaren juist,
verjaring van onzen dichter gevierd werd ? Wat wonder, zoo
dan, zoowel in populaire als in wetenschappelijke werken, meer
over hem werd geschreven ? terwij1 in Noord-Nederland zelfs een
prijskamp over hem werd ingericht, waarbij Prof. Van Darn
als secretaris der jury ter beoordeeling fungeerde. En dat er in
die literatuur, naast wel minder beduidende populaire schriften,
ook ernstig wetenschappelijke bijdragen zijn verschenen, bewijst
een werk als dat van J. Droogmans (I). Verder betreurt het de
recensent, dat nu ook einer vont Fach das Wort ergriffen hat.
Deze echter, zegt hij, « verkennt die starke Ostliche Bindung
Limburgs vor der Slacht bei Woeringen, die neben die von ihm
angenommenen flamisch-brabantische Einfliisse, sicher rheinische
treten lasst. Anderseits iibersteigert er die iibliche Auffassung
von Veldeke's Stellung in der deutschen Dichtung in dem Sinne,
dass er ihn schlechthin an den Anfang stellt, and nicht nur Eilharts Tristrant, sondern sogar den Strassburger Alexander von
ihm ableitet. Die Griinde fiir diese ungewohnliche Auffassung
finden sich in einem Aufsatz in den Verslagen en Mededeelingen,
en hij verwijst naar de hier verschenen studie ; dan gaat hij voort :
22

1928,

(1) Joz. DROUGMANS, Hendrik von Veldeke, ziju leven en zijn werk,

Tongeren,

Hasselt, T928.

« Zu dieser Anschauung tritt Bann noch die ebenso schwach unterbaute Theorie, dass Veldeke ein Spielmann gewesen sei... and die
nicht uninteressante, aber tendentiOze Ansicht, dass er sich niemals dauernd in Thuringen aufgehalten haben soil ».
Het spijt me, dat het verweer niet zakelijker is gebeurd.
Zulke slagwoorden, als : Nationalstolz, Subjectivitdt, Chauvinismus, zijn een tweesnedig zwaard. Niet door wat men, dikwijls
subjectief zelf, bij anderen veronderstelt, moet men hen te woord
staan ; maar door de objectieve weerlegging van wat zij inderdaad hebben gezegd. Zoo wordt ook best de wetenschap gediend.
Prof. Van Dam heeft zich blijkbaar tot de recensie van mijn
studien gezet onder den invloed van vooropgezette meeningen
omtrent mijne bedoelingen en inzichten. Ik zou, zoo beweert hij,
die starke Ostliche Bindung Liinburgs 'MY der Slacht bei Woeringen
miskennen. Hoe zou ik iets miskennen, wat ieder schooljongen
weet, waarop ik zelf uitdrukkelijk de aandacht heb gevestigd ?
Waar is in mijn schriften de plaats, die zulk een miskenning bij
mij veronderstelt ? Ik moet er op wijzen, om mijn eigen standpunt
duidelijk te maken, dat ik zoo iets nooit heb gezegd : ik erken ten
voile, dat Limburg, ja geheel het Luiksche, tot v6Or den slag bij
Woeringen, veel inniger met bet duitsche Keizerrijk verbonden
was dan de overige deelen der Nederlanden. Omdat ik ontken,
dat Veldeke afhankelijk zou zijn van Eilhart en den Str. Alexander, wil ik nog de nauwe betrekkingen van Limburg in 'tbijzonder
met de Rijnlanden niet loochenen. Is zelfs het bisdom Luik niet
tot in de late middeleeuwen, een suffragaanbisdom van Keulen
geweest ? (I)
Ik zou Veldeke willen verklaren uit Fldmisch-Brabantische
Einfliisse. Ook dat heb ik niet gedaan. Of Veldeke's kunst in
verband staat met een gelijktijdige dietsche kunst in Vlaanderen
en Brabant weet ik niet : niemand weet er tot nog toe iets van,
ik allerminst. En ik matig het mij niet aan, zulke invloeden te
hebben bewezen. Hoe Prof. Van Dam mij in dit opzicht ook zoo
verkeerd begrepen heeft, zie ik niet in. Dus, nog eens het ligt
niet in mijn bedoeling Veldeke uit een reeds bestaande dietsche
kunst in Brabant of Vlaanderen te willen verklaren. Wat niet
beteekent, dat ik het bestaan van zulk een kunst zou loochenen.
Maar van invloed op Veldeke weet ik niets. (2)
(I) zeifs in mijn studie wijs ik er uitdrukkelijk op dat Limburg steeds
zoo afzijdig gestaan heeft van onze gewesten.
(2) Ik heb alleen gezegd dat, zelfs indien Veldeke werkelijk in die Rijnlandsche traditie zou staan, hij toch nog steeds is en blijft de vermiddelaar
tusschen de Fransche en de Duitsche kunst. Dit geeft iedereen, impliciet
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Ik zou Rheinische Einfliisse, die toch zeker zijn, ontkennen.
Nogmaals, waar heb ik die ontkend ? Ik weet er niets van ;
en ik wil er de mogelijkheid van noch a priori loochenen, noch,
waar ze mij bewezen wordt, trachten te ontduiken.
Uit dergelijke en andere opmerkingen blijkt, dat Prof. Van
Dam de meening is toegedaan, dat ik in een aprioristisch systeem
vastzit, waaruit ik mij niet kan losmaken ; en dat de weerlegging
van zijn theorieên mij alleen door zulk een aprioristisch systeem
werd ingegeven. Maar ik heb niets anders gedaan, dan de twee
groote door hem aangevoerde bewijzen voor Veldeke's afhankelij kheid van de Rijnlandsche traditie te weerleggen. Gewis valt
daardoor Van Dam's theorie. Maar van die Rijnlandsche traditie
heb ik zelfs niet verder gesproken, dan juist in zoo ver ze door die
twee bewijzen niet gesteund werd. Indien ik hem zelf eens de
vraag stelde, of hij zich soms bij zijn these over Veldeke's afhankelijkheid niet door den geest van systeem had laten leiden ?
Hij had inderdaad een theorie over Veldeke's kunst en haar ontstaan ; en die moest nit die twee bewijzen voornamelijk blijken.
Ik had er geene ; en ik heb er nog geene. Ook ben ik mij ten voile
bewust, dat ik me nergens door een theorie heb laten leiden.
Maar laten we veel liever al zulke aprioristische verdachtmakingen van kant schuiven. Het komt er immers alleen op aan,
of iemand argumenten brengt, ja dan neen (1). Daarom ware
het mij veel liever geweest, had Prof. Van Dam ook maar even
getracht mijn argumentatie met een enkele tegenbeschouwing
te ontzenuwen. Hij klaagt er nu over, dat ik in een bibliophile
Ausgabe (die toch uitteraard weinig verspreiding heeft !) zulke
schwachbegrundete Hypothesen heb voorgedragen. Maar ze
werden toch alle uitvoerig verdedigd in geen bibliophielen tijdof uitdrukkelijk, toe. En niet over Straatsburg of Keulen, maar over Vlaanderen en Brabant, wat, volgens mij, het bestaan ook van een dietsche kunst
in Vlaanderen en Brabant veronderstelt. Maar Veldeke kon dan nog heel
goed buiten die kunst, in zijn eigen Limburgsche of, zoo men wil, Rijnlandsche
traditie hebben gestaan. Zie mijn studie, a. c blz. 53, wat ik juist daarover
zeg. Voor V.'s stambewustzijn is van beteekenis de tegenstelling Dutsche .
Walsche (Servaes, I, 676) en dletsche : walsche : vrtessche (ib. van 682) : als
hij Friesch opvat als onderscheiden van nederduitsch of nederlandsch, dan
zal dietsch (in 't rijta.) wel niet Duitsch, maar dietsch, in onze beteekenis
moeten opgevat : dat pleit er voor dat hij zich veeleer met de Nederfranken,
ten hoogste met de Nederduitschers, verwant gevoelde.
(I) Op al die verdachtmakingen, die ik had voorzien, had ik in mijn
studie reeds gewezen : ik had mijn geachten tegenstrever verzocht, aan zoo
jets niet te denken, maar alleen argumenten te laten gelden. Het mocht niet
baten : zonder eenigen schijn van bewijs, wordt mij aangewreven waartegen
ik uitdrukkelijk en hij voorbaat protest had aaageteekend
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kon inzien en onderzoeken.
Heeft soms mijn betoog op hem toch indruk gemaakt ? Uit
de wijze waarop hij zich uitdrukt : « dat ik niet alleen Eilhart's
Tristrant, maar ook den Straatsburgschen Alexander, van Veldeke
afleid (1) », zou men geneigd zijn te besluiten, dat hij wel voelt,
hoe Eilhart's prioriteit wankel staat, en alleen desnoods nog,
om de theorie te redden, die van den Straatburgschen Alexander
wil handhaven. Wel dan : Eilhart's afhankelijkheid van Veldeke
staat onaangetast vast. Ik ben daar volstrekt zeker van, en meen
die ook met alle klaarblijkelijkheid boven alien twijfel te hebben
verheven. Prof. Van Dam moge eens tijd vinden om zijn proefschrift te verdedigen : ik ben steeds bereid hem te woord te staan.
Wat Eilhart betreft, vrees ik allerminst tegenspraak.
Wat nu den Straatsburgschen Alexander aangaat, na nog
eens aandachtig overwogen te hebben wat ik daarover in 't midden
bracht, ben ik meer nog dan vroeger de overtuiging toegedaan,
dat ook dit werk onder den invloed van Veldeke staat, en niet
omgekeerd. En inderdaad : bij Eilhart kon het bewijs met grooter
klaarblijkelijkheid gebracht worden, omdat hij geheele passage's
vrij slaafs uit Veldeke heeft overgenomen ; terwijl het voor
't geval van den Straatsburgschen Alexander bijna uitsluitend
om wat rijmen en vaste uitdrukkingen, om wat cliché-taal, gaat,
zonder verband in de verwerkte motieven. Wanneer er dan,
op 109 dergelijke plaatsen, waarvan er vele dezelfde zijn,
in een gedicht van bijna 14000 w. tegenover een andere van omtrent 8000, toch nog vijf gevonden worden, die wellicht wat meer
zijn dan cliché-taal, en waarin de Str. Alexander niet slechts met
de Eneide, maar ook met de bron er van, den Roman d'Eneas,
in aanraking komt, dan moet toch reeds de weegschaal wel vrij
sterk overhellen naar de prioriteit der Eneide.
Van die vijf plaatsen heb ik er in mijn vorige studie, blz.
43-44, eene wat uitvoerig behandeld : Roman d'Eneas heeft,
v. 3145 vlg. :
Et Eneas ala guarder
par les falaises de la mer.
Veldeke vertaalde dit, v. 4030 vlg. :
doe was der here Eneas
gereden uter den here
op einen berch bi dat mere.
(I) Ik leid den Alexander van Veldeke niet of ; ik spreek alleen van
Veldeke's prioriteit ; van Veldeke's invloed.

- 885 -

Str. Alexander nu heeft, v. 5157 :
do wir furen bi den mere
do reit ich uzer den here.
Ik wees er op, dat dit mere bij Veldeke uit 't Fransch komt ;
op even bench par les falaises ; here past als rijm op mere en
uter den here, wordt door 't Fransch verondersteld. Hoe kwam
de Alexander onafhankelijk van de Eneide, tot dit motief ? en
al kwam hij er al onafhankelijk toe, hoe drukt hij het uit met
rijmen en voorstellingen, die door den roman d'Eneas duidelijk
genoeg werden ingegeven ?
De vier andere plaatsen zijn niet even bewijskrachtig. Maar
ook die kunnen telkens bij Veldeke uit Roman d'Eneas verklaard worden, zoodat de gelijkheid met Str. Alexander hierin
weer ten gunste van de prioriteit van Veldeke moet stemmen.
De eerste plaats :
Str. Al. 6657 vlg.
ja hastu dines willen
offenliche and stille
irworben

Eneide 1917 vlg.
Ende dede doe sinen willen
openbare end stifle

bewijst wel nets ; toch dient opgemerkt, dat de rijmen wille
en stille en de uitdrukkingen sinen willen doers, en openbare ende
stile in onze middelnederlandsche poezie uiterst gewoon zijn.
De tweede plaats :
Str. Alex. 6385 vlg.
Ouh gab mir ze minnen
di liebe kuninginne
eine gute crone,
di was vile scone.

Eneide 386o vlg.
he sande hem to minnen
sine gabe harde scone :
ein sceptrum end ein krone

De Roman d'Eneas heeft hier : v. 3133 vlg.
por force et por maintenement

li enveia riche present,
une couronne et un mantel.
men wijst er op, dat ook de latijnsche bron van den Alexander
die kroon heeft. Maar de Roman d'Eneas heeft ze ook. En Veldeke
blijft eenvoudig bij zijn bron. En op crone past in 't Middeln. nitstekend scone, dat bovendien door riche werd ingegeven. Als er
hier van prioriteit kan gesproken worden, dan is 't toch zeker niet
die van den Str. Alexander : Veldeke vertaalt uitsluitend zijn
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model ; alleen voor mantel zet hij scettrum, terwijl nog de rythmische beweging van 't Fransche vers overblijft.
De vierde plaats luidt :
Str. Alex. v. 2368 vlg.
des nehisten morgenes vil fru
des stat giengen si aber zu.

Eneide 7267 vlg.
des morgens vele f roe
der borch kerde er aver toe.

Bij Veldeke is dit duidelijk vertaling uit Roman d' Eneas
v. 5595 vlg. :
A l'endemain bien par matin
n'i reprist onkes Turnus fin
Des i que al chastel revint.
leder woord bijna komt uit Roman d'Eneas bien par niatin =
vele froe ; al chastel revint = den borch kerde er aver toe. Als er hier
navolging is, dan is 't bij den Str. Alexander ; hier kan die zelfs
treffen, om de groote overeenkomst, zelfs met aber zu.
De laatste plaats luidt
Str. Alex. 57906
Selbe furte ih minen vanen

Eneide 1193o
selve narn he sinen vanen

Bij Veldeke ook weer vertaling van Roman d'Eneas v. 9485 :
monte el cheval, destort l'enseigne.
Verder worden Brie plaatsen aangehaald, waarbij, zooals
men beweert, alle woordelijke overeenstemming met Roman
d'Eneas bij Veldeke ontbreekt, en hij toch nog middel zou
vinden om verband te zoeken met den Str. Alexander. Ik heb
reeds aangetoond, en kom er hier niet op terug, hoe de eerste
plaats absoluut niets bewijst ; hoe de tweede duidelijk genoeg
door Roman d'Eneas wordt ingegeven zonder uit Str. Alexander
te moeten verklaard worden ; terwijl de derde integendeel duidelijk Veldeke's prioriteit veronderstelt.
Nu zal men zeggen, dat dit alles zeer weinig is. Inderdaad.
Maar wat heeft men wel kunnen aanvoeren om de prioriteit
van den Str. Alexander te bewijzen ? Niets, dan een philologisch
vooroordeel. Men hale b. v. slechts een enkel motief aan, waarbij
de Eneide, afwijkend van Roman d'Eneas, met de bron van den
Alexander samentreft, of een enkel motief, dat in de Eneide uit
den Str. Alexander moet verklaard worden. Dit heeft men niet
gedaan. Dit kan men klaarblijkelijk nietterwij1 wij toch op eenige
plaatsen kunnen wijzen, waarin de Str. Alexander met Eneide
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en hare bron in aanraking komt, of waarbij de prioriteit der Eneide
duidelijk genoeg blijken kan. Daarbij moet dan nog gevoegd
worden, wat wij over de ongelijke verdeeling verdeeling der
Parallelstellen hierboven zegden, als over het gebrek aan alle
bewijs voor een vroegere dateering dan 1187.
Onze opvatting, zegt men, zou eene ungewohnliche Auflassung
zijn. Toch weet men zelf wel beter : waarom was het antlers noodig de dan gewone opvatting nog eens uitvoerig te verdedigen,
of te bevestigen. Men is zich zelf voldoende bewust, dat wij over
den tijd van vervaardiging dier Alexander-redactie niets weten,
en dat alle dateering er van voor Veldeke louter conjectuur is ;
het staat niet eens vast, of ze wel voor 't begin der 13 e eeuw is
ontstaan.
En moet het wegvallen van Eilhart als voorlooper van Veldeke ook al niet sterk aan de prioriteit van den Straatsburgschen
Alexander doen twijfelen, en het vermoeden doen ontstaan, dat
deze, evenals Eilhart, evenals die gansche Rijnlandsche literatuur,
wel in navolging van Veldeke zou zijn kunnen opgekomen ?
Met Eilhart toch begeeft haar voornaamste, ja haar eenige steun :
bij hem immers heeft men een veiligen grondslag ter vergelijking ;
en deze is beslist tegen hem uitgevallen. Men bedenke verder,
dat, nu het eenmaal vaststaat, dat Eilhart na Veldeke komt, het
philologisch vooroordeel, waarop de prioriteit van den Straatsburgschen Alexander wel ten slotte vooral steunde, dat de minder
ontwikkelde verstechniek de oudere moet zijn, ook door de feiten
wordt weerlegd, daar Eilhart ook technisch nog voor Veldeke
moet onderdoen. Ditzelfde philologisch vooroordeel speelde ook
de voornaamste rol bij het onderzoek naar de verhouding tusschen
Eilhart en Veldeke, en was oorzaak dat alle gelijkheid tusschen
beiden dadelijk tegen Veldeke werd uitgebaat.
In de jaren toen mijn studien over Veldeke verschenen
bereidde Prof. Van Dam een nieuwe uitgave voor van de S. Servaaslegende. Hij had ook toen juist een eerste uitvoerige studie
laten verschijnen over de letterkundige beteekenis van Veldeke's
Servatius. Daarin analyzeerde hij de epische taal van het gedicht
en kwam hij tot de conclusie, dat Servatius en Eneide wel van
een en denzelfden dichter stamden : de epische taal werd in beide
zeer soepel en naar hun card gedifferencieerd toegepast. Een
verdere studie, die verwacht werd, is niet meer verschenen (a).
(I) De letterkundige beteekenis van Veldeke's Servatius in Tiydschrift
voor Nederl. Taal- en Letterkunde, XI,VII dl. (1928), blz. 202-250.
(2) D r J. VAN DAM, beloofde toen binnenkort uitvoerig de vraag te
behandelen : Hoe de Servatius tegenover de Rijnsche traditie staat (ibid.,
blz. 249).
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Ook van die nieuwe uitgave werd vender niets vernomen (r). 1k
hoop maar, dat ik niet de oorzaak ben, die dezen arbeid heb stilgelegd.

Bestond er een Rijniandsche taal - en literatuurtraditie
v6Or Veldeke.
Daar komen er nu andere, jongeren, die heel wat driester
nog spreken dan hun voorman. Zij doen mee aan een prijsvraag ;
en indien ik deze bijzonderheid vermeld, dan is het niet om hun
verklaring van algeheele onpartijdigheid en onafhankelijkheid
in twijfel te trekken — daarop komt het niet aan ; alleen op wat
zij inderdaad als objectieve werkelijkheid voorstellen — maar
dan doe ik dit om te betreuren, dat de bestemming van hun werk
dien invloed op den vorm heeft gehad, dat Been verwijzingen
naar de literatuur werden opgenomen. Zoo weet men nooit, wat
zij als oorspronkelijke ontdekking of voorstelling zich zelven
toeeigenen, wat zij aan anderen ontleenen ; noch ook wiens theorieen zij willen bespreken, of wiens opvattingen zij bedoelen
weer te geven. Als men ooit betreuren mocht, dat in een werk,
voor de gemeenschap bestemd, met toch wetenschappelijke
allures, zoo veel losse beweringen, voorstellingen en hypothesen
Os even zoo vele vaststaande feiten worden verkondigd, dan
is het wel hier (2).
Om te beginnen : die zoogenaamde Rijnlandsche literatuur,
waarvan Prof. Van Dam nog zoo moeizaam het bestaan had
trachten te bewij zen, waartoe hij vooral Eilhart en den Straatsburgschen Alexander had doen gelden, wordt hier aanvaard
als lets, « dat gaandeweg inhoud genoeg gekregen heeft ». Men.
zegt dan : « Het Rijngebied, zoo onmiddellik aan Frankrijk grenzend, is het vaderland van de zogenaamde voor-hoofse roman ».
Op zich zelf reeds een verwarrende voorstelling. Want,
grenst Straatsburg en Trier al onmiddellijk aan Frankrijk :
toch nog niet aan het Frankrijk waar vooral de hoofsche roman
bloeide ; en de beneden-Rijn, met Keulen, was er door de Zuidelijke Nederlanden van gescheiden. Zulk een zin laat al vermoeden,
dat men zich de komst van het hoofsche epos naar Duitschland
(I) Ze moest toeh in /9',..8 reeds ver gevorderd zijn geweest, vermits
toen reeds naar volgens de daar in te voeren telling der verszegels werd
geeiteerd.
(2) Ik bedoel het werk van L. J. RoGIER, Henric van V eldeken. Inleiding
tot den &alter en zijn, werk, met bloemlezing. Maastricht, Leiter-Nypels,
N. V., 193/.
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denkt, als gebeurd fangs den boven-Rijn : wat juist de vraag is.
En wat verstaat men wel door « voor-hoofse roman ? » Toch
niet alle epische kunst zeker, die daar wellicht mag gebloeid
hebben, voor de hoofsche kunst er been kwam ? Voor-hoofsche
roman kan alleen heeten, zulke roman, die reeds eenige verwantschap met de hoofsche kunst vertoont, maar nog in andere opzichten, als door de onvolmaakte verstechniek, door den nog niet
rijpen, vollen, hoofschen geest, van de hoofsche kunstproducten
verschilt.
Als voor-hoofschen roman beschouwt men nu vooreerst :
den Straatsburgschen Alexander ; en zonder weer wordt verklaard : « die voor Veldekens Eneide voltooid moet zijn ». (I)
Voor deze apodictische uitspraak worden geen bewijzen
aangevoerd, alsof dit voor goed was uitgemaakt, alsof niemand
er nog aan twijfelde of twijfelen kon ; ook wordt niet gezegd,
waar of door Wien dit werd vastgesteld. Wij zullen het wel als
een historisch-zeker feit moeten aannemen (2).
Nog komen dan andere voorbeelden van voor-hoofsche
romans aan de beurt ; voor-hoofsche epen : Roeland, van Pfaffe
Konrad en de Keizerkroniek. Dit zijn nu, wel is waar, twee
epische gedichten die, naar vroeger soms betoogd werd, invloed
op Veldeke zouden hebben uitgeoefend. Men laat uit het Roelandslied voornamelijk een plaats gelden, uit de Keizerkroniek een
paar plaatsen, die Veldeke rechtstreeks zouden geinspireerd
hebben. Maar wat voor den eenen als bewijs van invloed geldt,
wordt door een anderen verworpen, die dan weer een andere plaats
als treffender aanhaalt. Ik heb er hoegenaamd niets tegen, dat
Veldeke het Roelandslied of de Keizerkroniek zou hebben
gekend : best mogelijk ; maar ik vermag in geen enkel der aangehaalde plaatsen een positief bewijs hiervoor te zien. Het
treffendste is misschien nog dit :
Eneide 13397 vig.
Do ersiagen wart Juijus,
te Keiser wart Augustus
da te Romen erkoren,
de van linen konne was geboren.

Keizerkr. 603 vlg.
Alse Juijus wart ersiagen,
Augustus daz riche nach im
gewan ;
von siner swester was er geborn
duo er ze rihter wart erkorn (3)

(I) 0. c., blz. 73.
(,) Hierboven citeerden we Van Dam zelf, die toegeeft dat alle dateering
van S. slechts conjectuur is.
(3) Cf. VAN DAM, Zur Vorgeschichte, 0. c., blz. 74-76.

-
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Het eenige wat werkelijk hier zou kunnen treffen zijn beide
rijmen erkorenlgeboren op deze plaats. Men doet opmerken, dat
een hs. der kroniek, nog wel uit de rijnlandsche overlevering (1),
nog nauwer met Veldeke overeenstemt : do wart irslagen Julius.
Daz riche gewan Augustus. Maar als nu Veldeke die plaats vOOr
zich had, waarom zou hij ook niet gezegd hebben : daz riche
gewan Augustus in plaats van te keiser wart Augustus.. erkoren.
En wanner hij uit de Keizerkroniek wist, dat Augustus de zoon
was van Julius' zuster, waarom zegt hij alleen de van sinen
konne was geboren? Veit is, dat Julius en Augustus gemakkelijke,
en in die nieuwe, geleerde, kunst geliefkoosde rijmen waren; en
de verzen door Veldeke dan gebouwd werden om die rijmen te
gebruiken; nadat hij dan eenmaal gezegd had, dat Augustus
te Rome tot Keizer werd erkoren, volgde daarop natuurlijk het
rijm geboren (2). Ik zie in deze overeenstemming louter toeval.
En 't wil me steeds voorkomen, dat een dichter, die zich uit andere
gedichten inspireert, daaruit wel wat anders zou ontleend hebben
dan joist zulk een onbenulligheid. Om afhankelijkheid te bewijzen,
moet men al wat meer en treffenders kunnen aanvoeren.
Maar, nogmaals, ik wil de mogelijkheid niet uitsluiten, dat
Veldeke die werken zou gekend hebben. Doch wilde men hier
werken aanhalen, die invloed op hem kunnen hebben gehad,
dan had men nog het Anno-lied mogen vermelden. Hier ook
werd reeds door Behaghel een plaats aangehaald, als van bijzondere beteekenis :
Anno-lied 147 vlg.

Fneide 924 veg.

da stiphter eine burg sit
einir dageweidi wiht
driir dageweidi lank

Troie die was vele grot :
drire dageweide lane
al bides meres ganc
end einre dageweide wit.

Gewis treffend : Veldeke's model had alleen : longue, lee,
une jornee. Wat echter de bewijskracht der plaats wel ontzenuwt
is het feit, dat ook in Lamprecht's Tobias dezelfde voorstelling
bij de beschrijving van Ninive voorkomt als in 't Annolied,
terwijl toch Tobias onafhankelijk van het Anno-lied is (3). Had
dan Veldeke zijn voorstelling wel uit het Anno-lied ? Vooral
(1) Maar niets bewijst alweer, dat deze Rijnlandsche redactie ouder
zou zijn dan Veldeke, integendeel.
(2) Men denke slechts aan : Die van Veldeken was geboren. Hi hadde
Sinte Servaes verkoren (Sere., 2921-22).
(3) G. EHRISMANN, II, I, blz. 112. Is zelfs het Anno-lied wel zeker
ouder dan '1837
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daar andere verwantschap niet is vastgesteld geworden. En uit
welke traditie kon hij die conventionneele afmetingen al niet
gekend hebben ?
Met het Anno-lied echter zou men nog in de Rijnlandsche
literatuur blij-ven. Maar het Roelandslied en de Keizerkroniek
zijn zeker niet in de Rijnlanden ontstaan : en het sticht verwarring ze als voorbeelden van voor-hoofsche epos uit de Rijnlanden
aan te halen. Wel is waar bestaan er ook rijnlandsche omwerkingen van : doch wanner zijn die geschreven ? voor Veldeke ?
of reeds onder den invloed van Veldeke's kunst ? Niets weer
bewijst, dat ze onder zouden zijn den de 13 e eeuw.
Zoo kunnen, evenmin als de Straatsburgsche Alexander,
het Roelandslied en de Keizerkroniek als bewijs aangevoerd
worden voor het bestaan van een rijnlandsche literatuur voor
Veldeke. Wij zijn ook zoo nog niet in het hoofsche epos. Doch nu
gaat men voort : « De sterke trek naar de hoofse kant van het
ridderleven doet dit idee der heldenverering spoedig terugwij ken
voor belangstelling van verfijnder aard. Zo ontstaan nu spoedig
een drietal naar Franse bronnen bewerkte liefde-epen : Floris
en Blancefloer, Tristan en Isolde en Graaf Rudolf ». Op die
wijze zou dan het materiaal geleverd zijn, dat het bestaan dier
Rijnlandsche literatuur moet verzekeren.
Maar Tristan en Isolde hier vernoemd is blijkbaar de Tristrant
van Eilhart van Oberg. Deze echter is ongetwijfeld eerst onder
Veldeke's invloed tot stand gekomen. Wat Floris en Blancefloer,
evenals Graaf Rudolf betreft (I), geen van beide schijnt aan Veldeke bekend te zijn geweest (2). Ook staat de dateering er van
weinig vast (3). Al zou men zelfs aannemen, dat ze omstreeks
1173-1175 gedicht werden, dan kunnen ze nog niet gelden als
een bewijs voor het bestaan van het Rijnlandsche hoofsche epos
voor Veldeke (4).
Op die wijze meent men echter die Rijnlandsche traditie
voldoenden inhoud gegeven te hebben. Men ziet, hoe alleen de

(I) Cf. G. EHRISMANN, II, 2, blz. 58 en 64.
(2) Dat bekende ook J. VAN DAM, Zur Voygeschichte, blz. 76.
(3) De dateering gebeurt weer vooral op grond van het vooroordeel,
dat de onvolmaakter techniek voor Veldeke komt.
(4) Trouwens Floyis en BlanceThey zou wel oorspronkelijk Limburgsch
kunnen zijn. Aldus de uitgever STEINMAYER (Zeitsch f. d. Alt 2T, 307 vlg.),
die gelooft, dat de afschrijver er een Hoogduitsche tint aan gegeven heeft.
(Zie KALFP, I, 58, n. 6). Vgl. G. EHRISMANN, II, 2, blz. 64, die KAI,FF'S
oordeel vermeldt, zonder hem tegen te spreken. Ook FRANCK in D. Lit. Zeit.,
1906, 2 503 spreekt van de limburgische Version.
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Straatsburgsche Alexander en de Tristant van Eilhart hierin van
eenig belang konden zijn ; waarom Prof. Van Dam ook voornamelijk hieruit zijn theorieen had willen verdedigen. Wij weten
met welk gevolg.
Overtuigd den slag te hebben thuisgehaald, concludeert
men nu : « Veldeke was met die Rijnse cliche-taal ongetwijfeld
geheel vertrouwd, toen hij zijn Eneide schreef... Het is niet van
beslissende beteekenis, of Veldeken tegenover een bepaalde Rijnse
dichter in een gevende of in een nemende positie heeft gestaan.
Van belang is alleen : de nauwe samenhang van Veldekens werk
met de Rijnse literatuur van zijn tijd. Zelfs blijkt de Rijnse clichétaal de vaste bodem, waarop hij gaat en staat. »
Gewis ware het niet « van beslissende beteekenis of Veldeken
tegenover een bepaalde Rijnse dichter in een gevende of in een
nemende positie heeft gestaan », indien het maar met genoegzame
zekerheid uitgemaakt was, dat de Rijnsche voor-hoofsche traditie
bestond, en dat die cliche-taal zelf geen invloed van Veldeke was.
Of moet die wending soms beteekenen, dat men er van of
ziet, de prioriteit van Eilhart van Oberg nog langer staande te
houden, omdat er niets aan gelegen zou zijn ? Maar wat heeft
men wel buiten Eilhart voor de Rijnlandsche theorie ? Mocht dan
de verhouding tusschen Veldeke en Eilhart niet wat uitvoerig
besproken worden ? Ik vind echter nergens nog een verdere zinspeling op deze zoo belangrijke vraag : heeft men gevreesd hierin
een uitspraak te moeten doen ? En heeft men dan maar gauw
den Straatsburgschen Alexander voor de theorie door een machtspreuk gered, om van den Tristrant niet meer te moeten gewagen?
En toch, deze vraag vooral is van 't grootste belang, omdat hieruit blijkt, hoe sterk die Rijnlandsche dichters onder den invloed
van Veldeke zijn gekomen ; en niet omgekeerd.
Wij mogen dus bier besluiten :
Van die Rijnlandsche voor-hoofsche literatuur kan geen spraak
zijn. Men heeft haar geen inhoud kunnen geven, dan door een
voortdurende petitio principii. En men heeft er aan verzaakt,
om het eenige gedicht, waaruit ze kon afgeleid worden, als een
bron voor de Eneide van Veldeke te handhaven.

Is zulk een traditie vereischt om Veldeke te verklaren ?
Maar nauwelijks heeft men, we weten nu hoe, Veldeke in
die Rijnlandsche traditie ingeschakeld, of daar rijst een andere
moeilijkheid. Men heeft zich tot nog toe aan de Eneide gehouden;
maar voor de Eneide dichtte Veldeke reeds zijn Servatius. Ja,

-893-en voor zijn Servaas moet onze dichter toch ook reeds gesteund
hebben op, en geput uit, die Rijnlandsche traditie Strekte die
zich dan ook nit over Veldeke's streek ? Zoo gist men dan : dat
« ook het Limburgsche land oudere werken zal bezeten hebben,
die teloor gegaan zijn, oudere werken, die naar inhoud en vorm
onderlagen voor de Servaas waren, oudere epen, heiligenlegenden
misschien, die in zekeren samenhang met de besproken Rijnsche
literatuurwereld geschreven waren ? »
En zoo komt men, door den nood gedwongen, tot wat wij
altijd hebben voorgestaan, en waarom men ons van Chauvinisme
zou willen beschuldigen : dat de Servatius wortelt in de epische
traditie, echter niet zoo zeer van het Rijnland, als van het Limburgsche zelf.
Om dit punt even toe te lichten, moeten we eerst aan enkele
vaststaande feiten omtrent den Servatius herinneren.
WANNEER WERD DE SINT-SZRvAASLEGENDE GEDICHT ?

Men is het er nu tamelijk over eens, dat dit gebeurde voor
de Eneide. De verdedigers van Veldeke's toehoorigheid tot de
Rijnlandsche traditie bemoeien zich het jaar van ontstaan van
S. Servaas zoo dicht mogelijk bij dat van de Eneide te brengen.
Terloops wordt gezegd, dat de vroegste dateering van Veldeke's
oudste werk, is 1167-1168, waarnaast echter een andere, tusschen
1171- en 1176 meer grond zou hebben.
Waarop deze latere dateering berust, weten wij niet : niemand wordt vermeld die haar zou verdedigd hebben. Geen van
de groote geschiedschrijvers onzer letterkunde heeft ze voorgestaan (i). In geen gezaghebbend werk over Veldeke kan ik ze
aantreffen (2).
Zoo mogen we vermoeden, dat dit een persoonlijke opvatting
is, althans een opvatting, die tot nog toe niet opzettelijk in een
gedrukte verhandeling werd gehandhaafd.
Toch kunnen we wel gissen, waarop ze steunt, wanner we
de aangehaalde jaartallen bezien : 1171 is het jaar, dat de graaf
(I) TE WINCKEL, na vermeld te hebben dat Agnes in 1171 nog leefde
als weduwe van Lodewijk I, gaat dan voort : omstreeks dien tijd zal de
bewerking van het leven van St. Servaes moeten geplaatst worden ( Gesch.
fsederl. Lett. van Middeleettwen en Rederiikerstijd, I, 1922, I, biz. 164). G. KALFF
zegt alleen : C. 1171. PRINSEN vermeldt niets. EHRTSMANN zegt zonder meet :
um 117o verfasst.
Ook J. DROOGMANS, die gewoonlijk zeer gewetensvol alles
envat,
weet van niemand, die deze dateering voorstaat.
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van Loon, Lodewijk I, gemaal van gravin Agnes, overleed 1176
is het jaar,waarin men voor 't laatst vermelding vindt van gravin
Agnes, waarin zij misschien gestorven is. Het bewijs van de dateering zal dus zijn : dat de St Servatius aan de gravinne van Loon
zal opgedragen zijn geweest in de jaren van haar weduwschap.
Maar in al wat Veldeke over gravinne Agnes zegt, vind ik nets,
waaruit men zou kunnen afleiden, dat ze toen weduwe was. En
wie zal beweren, dat de adellijke vrouwen, aan wie middeleeuwsche dichters hun werk opdroegen, steeds, of zelfs gewoonlijk,
weduwen waren ? En was Agnes niet veeleer gravinne van Loon,
toen haar gemaal, de graaf, nog leefde, dan nadat Geeraard, zijn
zoon, hem was opgevolgd ?
Tegen deze dateering echter pleit, dat Veldeke in diezelfde
jaren 'volop aan zijne Eneide arbeidde, die in 1174 of 1175, ten
laatste, reeds tot v. 10933 gevorderd was. Dat Veldeke te gelijk
aan de Eneide en de Servatius zou hebben gewerkt, mogen we
wel als uitgesloten beschouwen. Zoo moet de Servatius wel een
tijdje vroeger, voor 1170, zijn ontstaan.
En misschien nog wel enkele jaren vooraf.
Want tusschen beide in ligt de overgang van den dichter
van heiligenlegenden tot den dichter van den hoofschen Minneroman. Moet zulk een overgang worden aangenomen ? Hier
rijst opnieuw de vraag naar DEN MAATSCHAPPELIJKEN STAND
van onzen dichter : was hij van geboorte een ridder ? Behoorde
hij zoo door zijn geboorte tot de ridderwereld ? Of is hij door de
gunst van het hof van Loon in die ridderwereld opgestegen ?
Hier weer, als in vele andere vragen, tracht men tusschen
beide theorieen heen te schipperen. Men wordt hier zelfs uitvoerig,
in verhouding tot andere vragen, waar uitvoerigheid meer recht
had, als over de betrekkingen tusschen Eilhart en Veldeke, waarover gezwegen wordt. Toch geeft men ten slotte toe, dat de adellijke geboorte niet vast staat, al « doet zijn geheele hoofsche kunst
wel overhellen tot de meening dat de identifikatie van onzen
eersten Nederlandschen dichter als een zoon uit het geslacht der
heeren van Veldeke gerechtvaardigd is (1), al ontbreekt tot heden
toe elk eigenlijk bewijs ».
Wij hebben nooit iets anders gezegd. Maar juist omdat alle
positief bewijs ontbreekt, en omdat wij hier staan voor een eerste
(I) Hoe weinig deze beschouwing beteekent, blijkt al dadelijk, als men
overweegt hoe meer dan een hoofsch dichter, wien dit hoofsche en ridderlijke
als natuurlijk schijnt te zijn, toch geen geboren ridders waren : zoo reeds
een der grootste van alien, Bernard de Ventadour (zoon van den Bakker des
heeren van Ventadour), zoo Adenez le Roi, enz.
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werk, dat weinig of niets met hoofsche of ridderlijke kunst te
maken heeft, meenden wij in Veldeke een volksdichter te mogen
erkennen, die tot minstreel in den dienst van de graven van
Loon was opgegroeid. Mij dunkt, niet ik moet het positieve bewijs
leveren, dat Veldeke oorspronkelijk slechts een volksdichter
zou zijn geweest ; wel zij, die hem van meet of uit den adel laten
geboren worden (1).
Mijne hypothese van den overgang van den speelman tot
den minstreel had ik opgesteld, am het groot verschil in de zoo
uiteenloopende onderwerpen als dat van den Servatius en van
de Eneide beter te verkiaren. Ik wees daarom op het weinig
zekere omtrent Veldeke's adellijke afkomst ; en haalde ook uit
den Servatius enkele bijzonderheden aan, die mijne veronderstelling eenigen grond konden geven. Het volstaat nu niet ter
weerlegging, vooreerst over het woord speelman te kibbelen :
alsof de speelman het ruwe, het krasse, het brutale in den yolkssmaak verpersoonlijkt. Ik gebruikte speelman eenvoudig als
synoniem van volksdichter, tegenover minstreel, ridderlijk dichter
Het komst er feitelijk ook weinig op aan, wat men al tegen ieder
der uit den Servatius afgeleide bijzonderheden zou kunnen inbrengen. Ik heb reeds meer dan eens hierop geantwoord, zoodat
ik mij van verdere verklaring verontschuldigd acht (2). De vraag
is : behoeven wij inderdaad die hypothese, ter verklaring van het
ons voorgelegde probleem ? Men zegt, peen : want het feit dat
in den Servaas de hoofsche tint geheel ontbreekt, terwijl die in
de Eneide en de Minneliederen doorloopend aanwezig is, vindt
een afdoend antwoord in de eenvoudige verwijzing naar de volstrekte tegenstelling der onderwerpen : wat zou Veldeken in den
Servaes met zijn hoofsche liefhebberijen beginnen ? Behalve
dat zulk een antwoord niemand zal bevredigen (3), blijkt, dat
men zoo het probleem eenvoudig miskent : dat immers reeds in
de keus van zoo verschillende onderwerpen ligt. Men heeft dit
ten slotte toch wel gevoeld ; en zegt dan dat « er zeker eenige
reden tot verwondering is over het feit, dat eenzelfde dichter
in kort tijdbestek twee zoo uiteenliggende stollen als de heiligen(I) Te meer zoo, daar Veldeke de eenige ridder-dichter zou zijn in onze
literatuur.
(2) Zie mijne studièn over dit onderwerp in Verslagen en mededeelingen:
De Speeltnan Hendrik, van Veldeke (1928), 999-1017 ; 1929. De Speelman.
Hendrik, van Veldeke, gehandhaaid, 653-660 ; Was Hendrik van Veldeke een
geboren ridden, 1930, 365-339. Nog eens over den maatschappelijken stand
van Hendrik van Veldeke, 1931, 1037-1065.
(3) Omdat een dichter nooit zijn eigen aard geheel verzaakt.

legende en den hoofschen roman bewerkte ; en de eerste sporen
dier verwondering zijn al van oude datum ». Inderdaad : juist wat
wij hebben beweerd. En nu beseft men, dat er toch wel een verklaring moet worden gegeven. Daartoe zou echter de hypothese
van den ontwikkelingsgang van speelman tot minstreel niet
noodig zijn : de reden zou veeleer liggen in de literaire loopbaan
van den didactisch-aangelegden kierk, die zich tot hoofsch ridderlijk dichter ontwikkelt. Zijn ook niet in Frankrijk, en later in
het Rijnland, de klerken van de stichtelijke leering tot de hoofsche stoffen overgegaan ? Ongetwijfeld ; maar ging dezel/de
kierk aldus in zulk kort tijdsbestek van de stichtelijke leering
naar de hoofsche stoffen over ?
Trouwens, die hypothese van den stichtelijken kierk, een
soort « Entgleister Kleriker », zooals hij wordt genoemd, staat nu
zoo ver niet van de onze af, als men wel meent. Wat wij vooral
betwistten was de adellijke afkomst van onzen dichter. Wij hebben de mindere ontwikkeling, het gebrek aan hoogere opvoeding
bij Veldeke niet zoo sterk betoond, dat er geen plaats zou overblijven voor de mogelijkheid van een eenigszins voortgezette
clericale vorming. Wij verklaarden zelfs uitdrukkelijk, dat ook
onder de speellieden, de rondreizende dichters, meermaals clercken
optraden ; en dat Veldeke zulk een clerck kon geweest zijn (I).
Hierin dus ook weer, is men het met ons eens geworden.
Aileen ontkennen wij , dat die stichtelijke kierk van adellij ken
huize zou zijn, en leggen wij geen nadruk op Entgleister. Voor
ons blijft Veldeke een volksdichter ; omdat wij tusschen zijn
Servaes en zijn jongere hoofsche werk een principieele scheiding
zien. Ook omdat de adellijke afkomst van Veldeke, zooals zich
dit voor ons nit het debat over zijn maatschappelijken stand
heeft vastgezet, steeds minder blijkt. Zelfs indien men aanneemt,
dat de Veldeke's, die in oorkonden uit de 13 e eeuw vermeld worden, afstammelingen zijn van onzen dichter — wat ik niet bedoel
te ontkennen — dan zien wij nog, hoe die Hendrik van Veldeke
uit die oorkonden blijkbaar bij het begin geen ridder, geen adellijke was, maar een ministerialis, die van dapifer eerste bediening die tot het ridderschap leidde — tot miles en later tot
heer van Veldeke opstijgt. De oorkonde waarin hij wordt vermeld
onder de ministeriales van den graaf die uitdrukkelijk van de
nobiles worden onderscheiden, spreekt een al te duidelijke taal,
dan dat wij hierover nog zouden twijfelen (2). Alle redeneering
(I) In ons Heinuck van Veldeke, Brussel, Standaard, 1928 ; blz. 27.
(2) Men zie vooral mijn laatste studie Nog over den maatschappelijken
stand van Veldeke, 193[, blz. 1037 vlg.
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omtrent de bezittingen der Veldeke's in het midden der XIIIe
eeuw en in de XIV e kan hier, dunkt ons, nets aan veranderen.
Die Hendrik van Veldeke was nog in de XIIIe eeuw een eenvoudig
ministerialis. Nu wete men, wat in de literatuurgeschiedenis
gewoonlijk over het hoofd wordt gezien, dat een ministerialis
nog geen ridder en zeker nog geen adellijke is : allerminst wanneer
hij onder ministeriales wordt vermeld in tegenstelling met nobiles.
Men ziet, hoe ook in dezen de jongste Veldekestudie tweeslachtig wordt : men polemiseert tegen onze voorstelling van Veldele's ontwikkelingsgang ; en feitelijk neemt men er de grondslagen van aan, waar men toegeeft dat diens adellijke afkomst
niet vaststaat, en dat het zoo uiteenloopend verschil in de keuze
der onderwerpen een verklaring behoeft. Dat men tot dit inzicht
gekomen is, mag ons ook verheugen.
Tusschen den Servaas en de Eneide ligt dus een tijd van
ontwikkeling in de kunst van onzen dichter. Zoo meenen wij dan
ook, dat de Sint Servaaslegende wel niet zoo juist in 117o zal
zijn ontstaan, maar wellicht nog enkele jaren vroeger, laat ons
zeggen tusschen itho en 1170 (1).
Een nadere bepaling zal wel steeds onmogelijk zijn. 't Komt
er trouwens weinig op aan ; dit alleen wilde ik vaststellen : wij
hebben voor een dateering van Veldeke's Servaas omstreeks 117o,
en zelfs eenige jaren vroeger, meer waarschijnliikheidsgronden,
dan voor de zoo vroege dateering van om het even Welk zoogenaarnd
voor-hoofsch gedicht alit de Rijnlandsche traditie.
*

*

*

Aan den anderen kant, wij kunnen er niet genoeg den nadruk
op leggen, omdat het elders nooit gedaan wordt: in den Sint-Servaas is Veldeke reeds in 't voile bezit van zijn epische techniek ;
reeds daar zien wij dezelfde konsekwente toepassing van den
strengen epischen versbouw en het zuivere rijm, als in de Eneide.
Er is tusschen beide geen principieel verschil in de techniek der
kunst. Terwij1 de Straatsburgsche Alexander worstelt met de
(1 ) 1 I 70 is, volgens ons, wel de laatst mogelijke dateering ; maar daarvoor ligt eene heele ruimte van jaren, waarin de Ser vaes kan zijn ontstaan.
Veldeke schijnt ook niet zulk een productief dichter te zijn geweest. Wat
heeft hij na 1175 nog geschreven ? Toen hij negen jaar later zijn hs. terugkreeg, schijnt hij geen nieuw gedicht op touw te hebben gehad of 't zou
Salomo en de Minne moeten zijn : een gedicht (hoe lang 'P ) dan in negen jaren?
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oudere techniek van het vrijer viers en de assonantie, is er bij
Veldeke niets van zulk een moeizamen overgang uit een oudere
school naar een nieuwere te ontdekken. Hij is zich ook niet bewust iets in dit opzicht te innoveeren : voor zijn heiligenlegende
gebruikt hij reeds dezelfde gladde en regelmatige techniek als
voor het hoofsche epos.
Wat volgt uit deze /eiten ? Want ook met zulke feiten moeten
wij rekening houden. Mogen wij daaruit niet besluiten, dat zijn
kunst, ook zijn gladde techniek, reeds steunde op een traditie ?
Dat hij zelf hierin reeds voorgangers had ? En waar ? Niet in
het Rijnland ; vermits daar tot dien tijd iets dergelijks nog
geheel onbekend was. Dan in zijn eigen Limburgsch gewest. Of
zullen wij hem beschouwen als een genie, dat niet moet verklaard
worden ? Maar dan innoveerde hij bewust ; en zou daarvan wel
een spoor in zijn werk te ontdekken zijn.
Wij zagen, hoe ook de jongste Veldeke-studien tot die conclusie gedrongen werd. Wel is waar houdt zij nog vast aan die
Rijnlandsche traditie : die oudere werken, de onderlagen voor den
Servaes, zouden in zekeren samenhang met de besproken Rijnsche
literatuurwereld geschreven zijn : de Limburgsche traditie zou
met die Rijnlandsche traditie verbonden zijn. Doch hierbij
neemt men als vast bewezen aan het feitelijk bestaan van die
Rijnlandsche literatuur. Wij zagen echter dat er, voor Veldeke,
geen enkel werk kan aangehaald worden uit de Rijnlanden,
dat met zekerheid als een voorbereiding van Veldeke kan Belden.
Dit wil niet zeggen, dat er voor Veldeke geen verhalende poezie
in Duitschland bestond ; maar behalve dat die vroegere verhalende poezie moeilijk met den Rijn kan verbonden worden, kan ze
evenmin als voorbereiding van het epos en van de nieuwe verstechniek doorgaan.
Het bestaan van die voor-hoofsche literatuurwereld in 't
Rijnland voor Veldeke is dus allerminst een felt, waarop de
literatuurgeschiedenis hare conclusies optrekken mag. Men schijnt
het zich bewust te zijn : want al heeft men zich nog zoo beijverd
om die literatuur eenigen inhoud te geven en er allerlei werken
toe gebracht, toch zal men daarna nog spreken van die hyj5othetische literatuur ; steeds dezelfde tweeslachtigheid, waarop we
nog meer zullen wijzen. En indien Veldeke in die literatuur had
gestaan, zou hij er dan ook de taal niet van hebben overgenomen ;
zou hij hebben geschreven in zijn Oost - Nederfrankisch ?
Evenmin behoeven wij die hypothese om Veldeke te verklaren. Wij behoeven alleen een Limburgsche traditie : deze is absoluut noodzakelij k ; zonder haar ware Veldeke ondenkbaar : van
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meet of en zonder eenige weifeling, zonder zich ook bewust te
zijn hierin te innoveeren, gebruikt hij eene verstechniek, die in
de Rijnlandsche, ja in de Duitsche kunst voor hem niet bestond,
en schrijft hij, niet in een Middel-Frankisch of Rijnlandsch dialect, maar in de taal van zijn eigen gewest. Dit kan alleen verklaard worden nit een eigen Limburgsche traditie.
't Komt er nu weinig op aan, dat we van zulk een traditie niets
meer bezitten : er is zooveel te onzent verloren gegaan. Onze
dietsche schrijvers zijn te onzent steeds zeer stiefmoederlijk
behandeld geworden. Het buitenland, in 't bijzonder Duitschland, heeft beter voor onze kunstschatten gezorgd dan wij zelven.
Zonder 't buitenland ware zelfs de Reinaert verloren. En ook de
Servaas is slechts geheel toevallig gered geworden. Maar dat we
zulk een traditie voor Veldeke moeten aannemen staat, dunkt ons,
boven alien twijfel (1).
Heeft dan zulk een Rijnlandsche literatuur hoegenaamd
niet bestaan ? Jawel, maar ze komt eerst op met Veldeke. En ze
komt op door zijn Eneide.
De Eneide heeft het hoofsche kultuurideaal in de Duitsche
literatuur overgebracht. Veldeke heeft zijn hoofsche wereldvisie
niet in Duitschland verworven, zooals men het voorstelt ; Duitschland heeft die uit hem geleerd. Daarin lag de bijval, dien hij hier
genoten heeft, daarin de drang naar zijn werk, dat men hem zelfs
afhandig heeft gemaakt. lets dergelijks had men hier nooit gehoord : men wilde het ook bezitten ; als een geheel nieuwe wereld
openbaarde zich hier met een geheel nieuwe kunst. Door den hoofschen inhoud heeft Veldeke vooreerst op de Duitsche kunst gewerkt. Die inhoud nu bracht er ook den nieuwen worm, die spoedig
de oudere techniek in de schaduw plaatste en als de alleen passende kunstvorm voortaan zou nagestreefd worden.
Zoodat wij nog mogen besluiten : die voor-hoofsche Rijnlandsche literatuurtraditie, waarvan niets het bestaan bewijst voor Veldeke, is ook voor de verklaring van zijn kunst gansch overbodig.
(1) Tot die vroege literatuur in 't Limburgsche kunnen behoord hebben
een vertaling der psalmen cum omnibus glossults et annotationibus door een
doctor flandrzcus, op wiens voorbeeld Lambert le Begue in 1177 zich beroept
om de handelingen der Apostelen in 't romaansch te vertalen (zie V erslagen,
1925, 417) ; de Limburgsche Floris en Blancefloer ; misschien Vanden Bere
Wisselau ; de refs van Sinte Brandaen ; misschien reeds bewerkingen der
Nibelungenstof. In welke taal juist de speellieden dichtten, die zich verdrongen om 't sterfbed van St-Gerlach weten we niet, al was dit toch nog
op Limburgsch gebied. En voor 't bestaan van een uitgebreide literatuur
pleit het bekende Index-verbod van i 202.
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Daartoe is alleen , rnaar noodzakelijk, vereischt een Limburgsche
traditie (I).

In Welke taal werd de Eneide van 1174 geschreven?
Zoo komen we dan tot de taal van Veldeke, in 't bijzonder de
taal waarin hij zijn Eneide zou hebben vervaardigd.
Het is verbazend wat er in dit opzicht al als historische
werkelijkheid verkondigd wordt. Zelfs een man als Ehrismann
schrijft : « Veldeke's Sprache im Servatius und in der Eneide ist
nicht der Dialect seiner heimischen, niederldndischen Maastrichter Mundart, sondern die mittelfrdnkische Literatursprache, wie
sie in den rheinischen Dichtungen vor ihm ausgebildet war. Er
steht also damit in einem gegebenen Literatur- und Kulturzusamenhang und diese rheinisch-mitteldeutsche Sprache erleichterte zugleich die Verbreitung seiner Eneide in Mitteldeutschland
uberhaupt und auch in Oberdeutschland, zumal er sich auch von
ausgesprochen mittelfrdnkischen Sonderheiten freigehalten hat.(2)
De Servatius ook al in de middelfrankische literatuurtaal geschreven ! En de Eneide eveneens. Zoo wordt het probleem inderdaad
zeer simplistisch opgelost : van 't begin of schreef Veldeke middelfrankisch. Hij heeft nooit iets anders geschreven
De jongste Veldeke-studie volgt ook hierin haar voorman.
Prof. Van Dam had Veldeke een zeer nauwkeurige kennis van
de Rijnlandsche literatuurtaal laten bezitten. Deze zou voor hem
dan een Durchgangsstation zijn geweest naar het Thuringisch
Hoogduitsch, waarin de Eneide zou geschreven zijn : zoowel wat
de rijmen als wat de formules betreft, zou hij zich nog uit de Rijn.landsche traditie het hem passende hebben weten aan to wenden.
Evenzoo meent zijn volgeling : « dat Veldeken in het gebied van
den Beneden-Rijn vermoedelijk wel tot Keulen toe, in zijn spreektaal kon gevolgd worden ; waardoor de intrede in het Rijngebied
(I) Wat hier werd uiteengezet, wil niet bewijzen dat de Limburgsche
traditie zich niet verder dan het Oost-Nederfrankisch taalgebied zou hebben
uitgestrekt. Dat Limburgsche speellieden en dichters ook tot de Rijn en tot
Keulen konden doordringen, wil ik gereedelijk aannemen. Dat ze daartoe
een taal hebben gebezigd die zich gemakkelijk liet wijzigen, ook wat de
rilmeu betreft, volgens de gewesten, waar ze optraden, mag ook zonder
bezwaar aanvaard worden.
(2) Geschichte o. c. II, 2, biz. 82. Misschien bedoeld E. dat de Eneide
oorspronkelijk in dezelfde taal werd geschreven als de Servatius. Maar de
taal van den Servatius is wel niet de mittelfrdnkische Literatursprache.
EHRISMANN heeft hier de theorieen van VAN DAM e. a. overgenomen over
het bestaan dier literatuurtaal in 't Rijnland.
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voor hem openstond. Hier zou hij nu met de lokale letterkundige
traditie zijn verbonden. Doch nu beyond hij zich meteens op
het gebied dat begon te verschuiven : die Rijnlandsche literatuur
orienteerde zich naar het zuiden, vooral onder politieke en kultureele invloeden. Laten we nu aannemen, dat Veldeke op de
middaghoogte van zijn leven vaak in de wereld van de Hohenstaufen, in de omgeving van Frederik Barbarossa, gekomen is,
dan zouden wij de verklaring hebben van het feit, dat dezelfde
Limburger, die omstreeks 117o een Nederfrankische Servaes
schreef, omstreeks 1190 een Eneide voltooid had, die volkomen
voor een Thuringischen kring verstaanbaar was. Dan zou hij
zich als schrijver van ons of bewogen hebben, opgezogen, om het
eens sterk te zeggen, door de Opperfrankische d.i. Hoogduitsche
aantrekkingskracht » (I).
Men ziet welk een voorname rol deze hypothetische Rijnlandsche literatuurtaal in deze oplossing speelt : zij is er als de grondslag van, waarop alles berust . Valt ze weg, dan valt ook de , geheele
constructie die er op gebouwd werd. En in de literatuurtaal moeten
weer de Straatsburgsche Alexander, maar bijzonder Eilhart, den
grooten last der bewijsvoering dragen. Wij weten nu dat ze dit
niet kunnen.
Maar afgezien zelfs daarvan, laten we nog eens aan de feiten
herinneren, zonder ons om theorieên te bekommeren.
Veldeke schrijft een eerste werk, in zijn eigen Limburgsch :
in een taal, die wellicht tot Keulen toe kon begrepen worden —
we hebben daar niets tegen, willen het zelfs graag aannemen —
maar die in alle geval als taal niet die van Keulen of van het
Rijnland is.
VOOr 1174 had hij veruit het grootere deel, meer dan de twee
derden van zijn Eneide voltooid. In welke taal was dit geschreven ? Dat is de vraag. Dat dit reeds toen voor Thuringische vorsten zou ontworpen en geschreven zijn geweest blijkt nergens.
Integendeel : men heeft hem toen zijn handschrift ontfutseld en
de zaak wordt voorgesteld als een soort van diefstal. Eerst negen
iaar later komt hij weer in 't bezit van zijn werk. Was dit in 1174
geschreven voor een Thuringisch vorst, waarom zou deze dan het
handschrift hebben ontvreemd ? Waarom zou hij den dichter
nog niet een tijdje hebben laten doorwerken tot hem het geheele
gedicht zou worden opgedragen ?
Zou dan de Eneide niet in dezelfde taal zijn begonnen als
de Servaas, die men immers aan het hof te Kleef ook nog ver(i) L.

RoGIER 0. e , blz. 76-77.
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een nieuwe lente en een nieuw geluid. Het kunstminnende hof te
Thuringen had het willen bezitten. Men heeft het den onwilligen
dichter ontvreemd, om het in eene te Thuringen verstaanbare
taal om te werken.
Men moet de Eneide niet beschouwen omstreeks 119o, maar
omstreeks 1174 ; toen bestond ze immers reeds grootendeels.
Verkeerde Veldeke in die jaren reeds in de wereld der Hohenstaufen ? Hadden militaire en politieke plichten hem toen reeds
herhaaldelijk in Zuid-Duitschland doers vertoeven ? Waaruit
blijkt dat ? Waaruit blijken zelfs die militaire en politieke
plichten bij onzen dichter ? We weten er nets van. En eerst in
de latere jaren hooren wij van iets dergelijks. Of verbleef toen
Veldeke wellicht reeds aan het Thuringische hof ? Allerminst :
hoe zou dan een Thuringisch vorst hem te Kleef zijn werk
hebben ontvreemd en het hem eerst negen jaar later hebben
terugbezorgd ? Al dien tijd kan er nog voor Veldeke van geen
verblijf aan het hof te Thuringen spraak zijn.
Wij zien met genoegen, dat men ook hierin stilzwijgend
rekening heeft gehouden met onze vermaning. Wel is waar had
Dr. J. Van Dam mijne opvatting, dat Veldeke zich nooit blijvend
te Thuringen zou gevestigd hebben, als eene nicht uninteressante
aber tendendidze Ansicht voorgesteld. Men merke op : ik heb dit
nooit zoo gezegd ; ik heb alleen beweerd, dat wij er geen bewijzen
voor hebben, althans niet van een lang verblijf te Thuringen,
voor Veldeke het handschrift van zijn Eneide terugkreeg. Dat
Veldeke zijn Eneide te Thuringen zou voltooid hebben wil ik
niet loochenen : dit is alleszins mogelijk.
Van een verblijf te Thuringen spreekt men nu niet meer (1) :
en nochtans, dit verblijf was van buitengewoon belang in de door
ons bestreden, door Van Dam e. a. verdedigde theorie over het
ontstaan en de oorspronkelijke taal van de Eneide : waarom zou
Veldeke zijn Eneide in het Thuringisch Hoogduitsch hebben
geschreven, indien hij daar niet verbleven had ? In plaats nu van
een verblijf in Thuringen, laat men als verklaring gelden, dat
Veldeke door politieke en kultureele oorzaken, door betrekkingen
(I) Men laat Veldeke niet naar Thuringen komen voor tusschen 11841190 (blz. 2z) juist zooals wij beweerden ; dat hij zich dan aldaar blijvend
zou gevestigd hebben (dus eerst op het einde van zijn leven) wordt ook
nog slechts als een hypothese voorgesteld : « zelfs al zou hij inderdaad zich
blijvend in Thuringen gevestigd hebben » (blz. 27). Maar op dit zoo late
verblijf in Thuringen komt het weinig aan. Men kan daar houden wat men
wil : nooit hebben wij er aan gedacht van dit zoo late verblijf een kapitale
zaak te maken. De vraag is alleen, of Veldeke tusschen 1170-I175 geheel
verduitscht was.
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met de wereld der Hohenstaufen, zich van zijn Limburgsch of
naar het Opperduitsch, het Hoogduitsch zou hebben bewogen.
Alles slechts nieuwe veronderstellingen, die evenmin de theorie
kunnen redden : daar er ook hiervoor geen bewijs bestaat voor
1175, toen de Eneide reeds zoo goed als voltrokken was. Ook bier
weer beweegt de jongste Veldeke-studie zich in tweeslachtigheid :
ze kleeft theorieen aan, maar laat vallen wat Naar schragen
moest : Veldeke's enge betrekkingen met het hof van Thuringen.
Nog mogen wij aan een paar andere kleine feiten herinneren,
waarmee evenmin gewoonlijk geen rekening, of slechts weinig,
wordt gehouden ;
In het waarschijnlijk onechte deel (vv. 13429-9o) van den
epiloog (13429-13528) waarin de lotgevallen van het gedicht
worden verhaald, staat hierover alleen dit :
te Doringen heim te laude
da wart die mare geskreven
anders dann of 't hem ware bleven (1346o-63).
Wil dit zeggen : dat zijn werk er anders geschreven, vertaald
was geworden ? Of alleen, dat men er een ander slot had aan
toegevoegd, dan hij zelf had ontworpen ? In alle geval getuigt
dit voor de eigenwilligheid, waarmede men zijn gedicht in Thuringen had behandeld. Toen hij zijn handschrift terugkreeg, was
dus zijn gedicht reeds voltooid geworden en uitgegeven. Zoodat
het toen reeds in 't Thuringisch was gesteld. Door Veldeke zelf ?
Wel niet ; althans zien wij niet hoe en wanneer hij dit dan zou
hebben gedaan. Wat niet belet, dat de definitieve redactie met
het slot zooals hij dit had ontworpen, onder zijn toezicht zal
kunnen gebeurd zijn.
Ben ander feit is dat zijn Minneliederen, die ons ook slechts
in Hoogduitsche omwerking zijn bewaard, nog duidelijk hun oorspronkelijk Oost-Nederfrankisch karakter verraden : wat er op
wijst, dat ook die zijn vertaald geworden. Moet het ons dan zoo
verwonderen, dat ook van de Eneide slechts verduitschte bewerkingen zijn overgebleven terwiji de oorspronkelijke redactie
is verloren gegaan ?
* * *

Nu ben ik mij volkomen bewust, dat een man der wetenschap
zooveel mogelijk zal blijven bij de nog bewaarde redacties, en
die zal trachten uit te leggen zoo ver het gaat. Ook weet ik, dat
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hij het altijd gevaarlijk zal heeten beroep te doen op Bingen
die wij niet bezitten. En daarin heeft hij volkomen gelijk. Niet
ik zal deze beginselen tegenspreken. Maar als nu die bewaarde
redacties op zich zelf niet kunnen verklaard worden tenzij door
de veronderstelling van wat verloren is gegaan, dan worden wij
door de feiten zelf daartoe genoodzaakt. Ik meen dat mijne voorstelling over het ontstaan van de Eneide veel trouwer de vaststaande feiten eerbiedigt en door die feiten zelf veel duidelijker
wordt opgedrongen dan alle landere. 1k bouw zelfs geen stelling
op; ik verdedig geen theorie, ik moet geen geliefkoosde hypothese
met inhoud voorzien : ik haal alleen de feiten aan zooals zij zijn..
Welnu, die feiten zelf verzetten er zich tegen, dat Veldeke
in 1174 zijn Eneide voor een Thuringisch hof in 't Thuringisch
Hoogduitsch zou hebben geschreven.
Zoodat ook die Rijnlandsche literatuurtaal als Durchgangsstation naar het Thuringisch Hoogduitsch wegvalt.
De jongste Veldeke-studie heeft zich dus genoodzaakt gezien
volgende punters te erkennen :
De adellijke afkomst van Veldeke is niet bewezen.
Zoo uiteenloopende onderwerpen als een heiligenlegende
en een hoofsche liefderoman bij eenzelfden dichter vergen een
verklaring.
De Rijnlandsche literatuur-traditie, die men nog verdedigt,
noemt men toch ten slotte slechts een hypothetische.
De prioriteit van Eilhart van Oberg tegenover Veldeke durft
men niet meer te handhaven.
Veldeke heeft zich nooit, dan wellicht aan het einde van
zijn Leven, blijvend te Thuringen gevestigd : eerst tusschen 1184
en 1190 zou hij naar Thuringen gekomen zijn.
Men moet een Limburgsche literatuur-traditie aannemen.
Wij kunnen ons slechts verheugen, dat onze Veldeke-studien
tot deze inzichten hebben gebracht : want juist dit alles hebben
wij steeds verdedigd.
Maar dan begrijpen wij niet, hoe men met zulke opvattingen
theorieen kan handhaven, waarvan men, daardoor juist, de steunpilaren en den grondslag wegneemt. Want de verdedigde plaats
van Veldeke in de literatuurgeschiedenis berustte hoofdzakelijk
op het werkelijk bestaan van een Rijnlandsche literatuurtraditie,
op de prioriteit van Eilhart van Oberg ; op het vroege en langdurig verblijf van onzen dichter aan het hof van Thuringen.
En wanner men een Limburgsche literatuur-traditie aanneemt,
dan wordt toch die hypothetische Rijniandsche op zijn minst
overbodig. En wanner men Veldeke in 1175 nog geen betrekkin-

9:)5
gen laat hebben met het hof van Thuringen, dan zien wij niet in,
waarom Veldeke toen zijn Eneide in het Thnringisch Hoogduitsch
zou hebben geschreven.
Zoo is de jongste Veldeke-studie een voortdurende tweeslachtigheid. Men stond tusschen twee opvattingen van Veldeke's
kunst : die van Prof. Van Dam en de mijne. Al verweert men zich
telkens tegen de mijne, toch is men genoodzaakt telkens opnieuw
concessies te doen, die de opvatting van Van Dam onmogelijk
maken. Niettemin is het deze die men wil verdedigen. Ik weet
niet, wie van beiden zich meest over de uitkomst verheugen
mag.
***

Er is nog een punt, waarop ik de aandacht wensch te vestigen, waarbij die tweeslachtigheid eens te meer aan 't licht treedt.
Nergens heb ik jets in deze nieuwe studie gevonden, waaruit zou
blijken in welke taal ten slotte de Eneide van 1175 geschreven
was. Want nadat geheel die Rijnlandsche traditie, met al Veldeke's politieke en militaire betrekkingen, was in 't geweer gebracht, om ons te verklaren hoe Veldeke zich als schrijver van ons
had bewogen en door de Opperfrankische, Hoogduitsche aantrekkingskracht was opgezogen geworden, klinkt het hesluit tamelij k
geheimzinnig : dat men op die wijze begrijpt, hoe dezelfde Limburger, die in 1170 een Nederfrankischen Servaes dichtte, omstreeks 1190 een Eneide voltooid had, die volkomen voor een
Thuringischen vorst verstaanbaar was.
Men lette op 1190 en op voltooid : het slot alleen dus zou
door Veldeke in 't Thuringisch Hoogduitsch zijn geschreven !
Over het eerste deel wordt zorgzaam gezwegen (I). En dat men
alleen van het slot wil spreken, mag blijken nit wat onmiddellijk
volgt : « Wij behoeven het daarom nog niet als bewezen te aanvaarden, dat de Eneide, althans wat het laatste deel betreft, door
Veldeken zelf in het hoogduits geschreven is. Dit wordt wel door
een Duitse onderzoeker bewezen geacht (bedoeld is von Kraus,
die het zuiver hoogduitsche karakter der riji-n en voor de geheele
(1) Als eens de aandacht door dit i 190 en voltoold is gewekt, dan eerst
ziet men, met wat zorg vermeden werd over de taal derEneide te spreken
(blz. 76-78). Men meent dat schr. het heeft over de taal der Eneide, en feitelijk is 't slechts over de mogelijke taal van het slot. Maar wat heeft dit te
maken met het Veldeke-probleem ! Bestaat daarin wel een probleem !
En waarom in zulk een vraag niet duidelijk verklaard wat men aantoonen
wil ! \Vaarom die blijkbaar gewilde dubbelzinnigheid !
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Eneide had willen aantoonen) maar het tekstonderzoek » —
(bedoeld wordt Van Darn) zou uitgemaakt hebben dat dit Hoogduitsch door de Rijnlandsche literatuur-taal was gegaan.
Wat moet dit beteekenen ? en waarom die beperking
althans wat het laatste stuk betreit ? Neemt men het Hoogduitsch
karakter dus slechts aan voor het laatste stuk ? En laat men zoo
veronderstellen, dat de Eneide, feitelijk het allergrootste deel,
in 1175 in dezelfde taal zou geschreven zijn als de Servaas ?
dat alleen het laatste stuk oorspronkelijk in 't Thuringisch Hoogduitsch was gesteld, niet eens zeker door Veldeke zelf ? Toch
besluit men, dat Veldeke zelf een steeds meer verduitsche taal
zou hebben gevoerd. Hoe past dat alles samen ?
Wat mij betreft, ik heb er hoegenaamd niets tegen, dat Veldeke zelf het slot zou hebben bijgewerkt in een taal die aan het
Thuringisch hof beter verstaanbaar was dan zijn Limburgsch ;
al is ook dat niet bewezen. Maar ook dan had hij die Rijnlandsche
traditie wel niet als doorgangsstation nog noodig. Met zijn eigen
traditie en met wat kennis van de taal in Thuringen kon hij
dat ook.
En wat blijft er nu nog over van geheel die Rijnlandsche
literatuur-traditie ? Noch de Servaes, noch de Eneide behoeven ze.
Zoo mogen we nog aanstippen, als iets wat het jongste Veldeke-onderzoek toch ook ons geleerd heeft :
De Eneide werd oorspronkelijk in dezelfde taal geschreven
als de Servaas. Aileen het slot, een 3000 tal verzen tegen ruirn io.000
zouden oorspronkelijk in 't Thuringisch Hoogduitsch kunnen gesteld
zijn geweest, niet eens zeker door Veldeke zelf.
Nu beweer ik niet, dat dit alles uitdrukkelijk zoo wordt toegegeven ; neen, maar al die stellingen volgen uit wat wordt verondersteld of stilzwijgend voorbijgegaan. Oogenschijnlijk verdedigt men de theorieen van Van Dam en van andere Duitsche
philologen ; in der waarheid blijft er niets van over, dan een ijie
Rijnlandsche literatuur-traditie zonder zin. Als men nu bedenkt,
dat alleen Eilhart en de Straatsburgsche Alexander kunnen gelden
als treffende vertegenwoordigers van die traditie, dan weten we
tevens vanwaar die kwain : van Veldeke zelf.
Wij kunnen hem dan ook dadelijk geruststellen, die, bij
conclusies als bier feitelijk geboden worden, zou vreezen noch
Groot-Nederlandsche noch particularistisch-Limburgsche vereerders van Veldeke, in 't gevlij to komen. Wij zien niet in, hoe een
Groot-Nederlander, of een Limburger er zich om ergeren zou,
wanneer iemand meent, dat Veldeke op het einde van zijn literaire loopbaan, misschien wel een tijdje, misschien wel blijvend,
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aan 't Thuringisch hof vertoefd heeft, en daar een 3000 tal verzen
van zijn Eneide in de taal dier streek misschien zelf, misschien
door een ander, heeft toegevoegd, er zelfs zijn geheele Eneide
misschien zelf, misschien door een ander, heeft omgewerkt.
Is het dit wat men bedoelt ? Maar geen Groot-Nederlander of
geen Nederlander, tout court, heeft ooit, meen ik, zoo iets geloochend ; vooral wanneer men er nog op laat volgen : dat die conclusie niet als een paal-boven-water valt te beschouwen. Dan was
het ook wel niet noodig er op te wijzen, dat geen anachronistisch
chauvinisme het ontrouw zal noemen, dat Veldeke zich niet tegen
die verduitsching heeft te weer gesteld ; men zal heel goed begrijpen, dat Veldeke geen profeet was, die kon vooruitzien waar
het proces der verhoogduitsching zou doorloopen, en dat uit een
groep dialecten, waartoe ook het zijne behoorde, ooit een Nederlandsche taalgemeenschap gevormd zou worden.
Het Veldeke-probleem bestaat natuurlijk wel niet hierin
hoe Veldeke op het einde van zijn leven aan een Thuringisch hof
zijne Eneide in een andere taal dan zijn Oost-Nederfrankisch
heeft voltooid of omgewerkt. Ons interesseert het alleen te weten,
of Veldeke oorspronkelijk zijn Eneide in dezelde taal heeft geschreven als zijn S. Servaes ; of hij derhalve geheel tot onze
literatuur behoort (1) ; dan wel ook, door zijn voornaamste werk,
tot de Duitsche. Het Veldeke-probleem bestaat hierin : in welke
taal werd de Eneide oorspronkelijk geschreven ? En, als men dan
aanneemt dat de redactie die we nog bezitten de oorspronkelijke
is : hoe is Veldeke er toe gekomen in zulke taal te schrijven ?
Men heeft er namelijk aan verzaakt, de nog bewaarde Eneideredactie of redacties, uit het Oost-Nederfrankisch te willen verklaren. Voor de wetenschap, schijnt men te zeggen, bestaat zulke
oorspronkelijke Oost-Nederfrankische bewerking niet : er bestaat
alleen een Thuringisch Hoogduitsche. Hoe is die ontstaan ?
En als men nu kan aantoonen, dat Veldeke eerst met de Rijnlandsche, Middelfrankische, literatuurtaal is in aanraking gekomen,
en deze als Durchgangsstation naar het Thuringisch Hoogduitsch
(I) Nu weet ik wel, dat men hier de vraag kan stellen of Veldeke wel
met zijn Servaes zelfs tot onze literatuur behoort. Als men door Nederlandsche
literatuur verstaat de literatuur in een West-Nederfrankisch dialect, waaruit
het Nederlandsch zich ontwikkeld heeft, moet dit wel ontkend worden.
Maar deze opvatting schijnt toch wel te eng en wordt in andere literaturen
toch niet gevolgd (b. v. in de Duitsche). Als men daardoor echter verstaat
de literatuur in de volkstaal van een der gewesten die het Nederlandsch
als schrijf- en spreektaal hebben aanvaard dan behoort Veldeke, ondanks
den invloed en de richting van zijn kunst, wel tot onze letterkunde.
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heeft gebruikt, hoopt men ook te gelijk bewezen te hebben, dat
Veldeke zijne Eneide oorspronkelijk in deze laatste taal heeft
geschreven.
Zulke positie kan ik heel goed begrijpen. En ik zou er de
voorstanders van nog eenigszins kunnen helpen, door er op te
wijzen dat het verschil in de taal tusschen de St. Servaaslegende
en de Eneide ons niet zoo zeer zou moeten verwonderen. De St.
Servaeslegende was bestemd voor lokale belangstelling, om het
heiligdom van St. Servaes te Maestricht, en werd dus geschreven
in een taal, die het yolk daar begrijpen kon. De Eneide was bestemd voor hoofsche, ridderlijke kringen, en gesteld in de taal
Bier kultuur ; waarbij dan alleen nog overbleef, het karakter dier
kultuurtaal nader te bepalen. Zoo zou men het kunnen beschouwen.
Maar dan moeten voor zulke veronderstelling toch de grondslagen gelegd worden. Welnu, die ontbreken volkomen, zooals we
hebben aangetoond. Voor een Rij nlandsche literatuurtraditie
zijn er geen bewijzen: wat daarvoor wordt aangehaald is veeleer
onder den invloed van Veldeke zelf ontstaan. We behoeven echter
een Limburgsche traditie : zonder welke de Servaas zelf reeds
niet kon verklaard worden. En van betrekkingen met het Thuringisch hof, zoo vroeg als 1175, toen reeds meer dan de twee derden
der Eneide voltooid waren, kan hoegenaamd geen spraak zijn.
Daarbij komt, dat de Minneliederen, die toch ook voor een
hoofsch publiek bestemd waren, nog duidelijk hun oorspronkelijk
Oost-Nederfrankisch karakter verraden : deze zijn dus vertaald,
omgewerkt geworden. Zullen we dit dan ook niet van de Eneide
moeten zeggen ? Voornamelijk daar voor 1175 nets in Veldeke's
leven laat vermoeden, dat hij toen reeds met de hoogduitsche
kultuurwereld der Hohenstaufen of met de Thuringische vorsten
in betrekking stond ; of, om het algemeener uit te drukken :
dat hii toen reeds geheel verduitscht, beter Thuringisch, verhoogduitscht was. Ook weten we niet, op Welke wijze, in welke mate
de Eneide aan het hof in Thuringen is omgewerkt geworden (I).
*

*

*

(I) In 1899 wilde Carl von Kraus bewijzen, dat de Eneide even goed
in het Limburgsch als in het Duitsch kan geschreven zijn (in zijn Heinrich
von Veldeke and die mittelhochdeutsche Dichtersprache, Halle a. S. 1899). In een
later schrift (Die urspriingliche Sprach/07m von Veldeke 's Eneide. Festschrift
fur Kelle. Prager Deutsche Studien (1908 ; blz. 211 vig.) heeft hij, wet is
waar, die stelling gewijzigd in dien zin, dat, volgens hem, de Eneide in
haar tegenwoordigen vorm (zooals we die nog bezitten) in werkelijkheid
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Nu moet ik oprecht bekennen, dat ik ook D] POSITIE VAN
niet te best begrijp. Zoo zegt hij eenerzijds : « die Tatsache dass Veldeke in Cleve gewesen ist (diirfte) wohl in dem Sinne
gedeutet werden, dass er da in seinem Dialekt aus seinen Werken
vorgetragen had » (I). Indien er nu een werk is, waaruit Veldeke
te Kleef kan voorgedragen hebben, dan is het wel deEneide : was
dus de Eneide, volgens V. Dam, oorspronjceliik in 't Oost-Nederfrankisch gesteld ? Dit schijnt echter niet zoo door hem bedoeld
te zijn. Want een onderscheid wordt gemaakt tusschen zijne
« im Dialekt geschriebene Werke » (blz. 8) en dit schijnen de Servatius en de liederen te zijn (blz. 5) en zijn hoogduitsche werken.
Ook wordt gezegd : « dass Veldeke seine Werken zum Teil in
seinem Mutterdialect zum Teil hochdeutsch geschrieben hat.
(blz. 6). Daarom heet ook anderzijds het probleem : hoe wij van
Kleef uit « den Uebergang zur hochdeutschen Literatur, and damit
zu Veldekes Hauptwerk, seiner Eneide » kunnen bereiken. Dit nu
zou door de Rijnlandsche literatuurtaal, als doorgangsstation
zijn gebeurd. Als ik dus wel begrijp : zou Veldeke te Kleef toch
niet uit de Eneide hebben voorgelezen ; de Eneide immers zou
hoogduitsch zijn gesteld, nog wel de geheele Eneide.
V. Dam tracht dan die Rijnlandsche literatuurtaal te karakterizeeren en haar zoogezegden invloed op Veldeke te bepalen,
waarbij hij echter vooral gebruik maakt van Eilhart en den
Straatsburgschen Alexander ; om dan te besluiten dat het
ontstaan « seines deutsch geschriebenen Werkes »op Rij nlandschen
invloed moet teruggevoerd worden. Toch zou Veldeke den «landschaftlichen Charakter der rheinischen Dichtung bis auf gewisse
Spuren » in zijn Eneide niet hebben opgenomen : dus al te specifieke rijnlandsche taaleigenaardigheden zou hii hebben geweerd.
Dit zou misschien echter niet oorspronkelijk zijn gebeurd, maar
wellicht eerst « aus der Zeit der Umarbeitung kurz vor 1190 ».
VAN DAM

ill het Hoogduitsch is geschreven. Doch J. VAN DAM zelf heeft de leemten
van zijn nieuw betoog aangetoond, om ook zijn Rijnsche taaltraditie te laten.
gelden. Zou ten slotte de eerste stelling van Carl von Kraus de waarheid
niet dichter nabijkomen? Maar in dialectenstudie wil ik mij geen bijzondere
bevoegdheid toeeigenen. Daarom doe ik vooral historische feiten gelden.
Dat Veldeke in 1170-1175 reeds volkomen verduitscht zou zijn geweest
is zoo goed als uitgesloten. En ook dit helpt niet : hij zou toen bepaald
Thuringisch verhoogduitscht moeten zijn geweest. Men weet hoe de studien
van Wilhelm Braune (Untersuchungen iiber Heinrich von Veldeke, Zeitsch. I. d.
Phil., bd. IV, Heft 3), het bewijs trachtten te brengen, dat Veldeke zijne
Eneide in dezelfde taal had geschreven als zijn Servatius : is dit bewijs
wel weerlegd geworden?
(I) Das Veldeke-Problem, o. c., blz. 8.
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Hier heet het dan toch weer, dat de Eneide te Thuringen omgewerkt is geworden. Dus toch te Thuringen eerie Umarbeitung
van eene Eneide, die oorspronkelij k niet in 't Oost-Nederfrankisch,
maar als hoogduitsch werk werd gedicht ; hoogduitsch, nl.,
zoo ik wel begrijp, in de rijnlandsche literatuurtaal zonder de
landschaftliche eigenaardigheden ? Maar als Veldeke te Kleef in
zijn Oost-Nederfrankisch kon dichten, wat komt die rijnlandsche
literatuurtaal nog doen, vermits hij toen zeker reeds het grootere
deel zijner Eneide had geschreven ? Dan is er geen overgang meer
dan van 't Oost-Nederfrankisch naar het Thuringisch Hoogduitsch
der Umarbeitung en voltooiing.
Het is wel deze positie van Prof. Van Dam, die Prof. C. G. N.
De Vooys, in zijn onlangs verschenen Geschiedenis van de Nederlandsche Taal wil weergeven, waar hij zegt : « De moedertaal
van Henric van Veldeken, die hij nog in zijn Sint Sevvaes schreef,
was Limburgs, maar de meening dat hij ook later Limburgs
bleef schrijven, is onjuist gebleken ; een poging van Behaghel om
de Eneit in « oorspronkelike » taal terug te brengen, is mislukt.
Carl Kraus meende dat Van Veldeke wel Limburgs schreef,
maar « aus Rucksicht auf hochdeutsche Leser » rijmen vermeed,
die niet in het Duits over te brengen zouden ziin. De mening,
reeds door J. H. Kern bestreden (Museum 190o, blz. 113) is
door de schrijver zelf niet gehandhaafd. Aannemeliker blijft dus
dat Van Veldeke al vroeg aansluiting zocht bij de Rijnse literatuurtaal van zijn tijd en zich in Thuringen aangepast heeft aan
de taal van zijn nieuwe vaderland » (i).
Aldus in de aanteekeningen aan het einde van zijn werk.
Maar in den tekst zelf (blz. 3o) heet het, wel eenigszins anders
« Het waarschijnlijkst is, dat de dichter door zijn langdurig verblijf in Thuringen (reeds voor 1174 ?) zijn taal ook in het spreken,
aanpaste bij die van zijn nieuwe woonplaats, en voor nieuwe
hoorders zijn werk schreef in een Limburgs-gekleurde Thuringse
taal. Die taal behoefde voor een Limburger en zelfs voor een
Vlaming niet onverstaanbaar te zijn. »
Zooals men ziet : die Rijnsche literatuurtaal is tot een wetenschappelijk feit gegroeid ; en Veldeke had te Thuringen reeds
een nieuw vaderland gevonden. Zulke positie is het, die wij in
deze studie hebben bestreden, op grond van de feiten zelf, die
we nog kunnen achterhalen : en het doel van dit opstel was geen

(1) Geschiedenzs van de Nederlandse taal in kooldtrekken geschetsi, Groningen, J . B . WoLTERs, 1931,
blz. 195.
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ander, dan juist tegen zulke overhaast gestelde dogma's nog eens
te waarschuwen, voor ze gemeen goed worden van de wetenschap.
*

*

Verder moet ik zeggen, dat ik ook het groote belang dier
methode van Parallelstellen niet vermag in te zien. Dat ze den indruk kan waken van nauwkeurige wetenschappelijkheid geef ik
gaarne toe'; dat ze veel tijd en geduld vergt, eveneens. Maar waartoe ? Wat wil men er mee bereiken ?
Dat ze kan te pas komen, waar het er om gaat vast te stellen
of twee werken aan denzelfden dichter moeten toegekend worden,
neem ik aan : maar ook dan gelden die plaatsen alleen door hun
massa, en is de methode op zich zelf nog ontoereikend : de werken
kunnen behooren tot een zelfde school of richting. Dan zullen
nog wel andere criteria, van bijzonder treffende taal- en stijleigenaardigheden, van geest en opvatting, moeten toegepast worden :
en van deze kunnen soms enkele, weinige, maar van beslissende
beteekenis voldoende zijn ; terwijl het bewijs voor de gelijkheid
in de cliche-taal toch wel kan geleverd worden, zonder dit tijdroovend samenstellen van alle gelijke uitdrukkingen en rijmen.
Wil men tusschen twee werken wederzijdschen invloed bewijzen ? Maar dat een werk van een ander afhangt moet uit wat
meer blijken dan nit eenige overeenstemming in gewone clichétaal, vooral bij soortgelijke onderwerpen : dit zal bijzonder uitgemaakt worden door treffende overeenstemming in sommige
motieven, voornamelijk wanneer die motieven iets nieuws brengen ; en dan nog zal men onderzoeken, bij wien dit motief oorspronkelijk is. Zoo is ons Veldeke's prioriteit tegenover Eilhart
gebleken. Zoo kan ons ook de prioriteit van Veldeke tegenover
den Straatsburgschen Alexander duidelijk worden : deze komt
door enkele motieven in aanraking met Veldeke's bron ; hij
neemt uit Veldeke het motief van een klaagrede over, iets nieuws
althans waarvoor een dichter naar een model kan hebben gezocht
die klaagrede is geheel in den geest, in de atmosfeer, van de Eneide,
minder in die van den Alexander ; en dat deze navolgt, blijkt
uit het feit, dat hij door een wijziging het bewij,levert er de innige
psychologie niet van te hebben gevat.
Als op die wijze de prioriteit van een gedicht vaststaat,
dan kunnen Parallelstellen die wel niet bevestigen, maar eenigszins laten aanvoelen hoe ver de invloed zich heeft uitgestrekt,
al moeten toch weer al die Parallelstellen niet aan invloed van
't eerie werk op het andere worden toegeschreven, en al zal die
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invloed nog steeds beter uit wat treffender overeenkornst blijken.
Zoo ligt de invloed van Veldeke op den Straatsburgschen Alexander vooral in den hoofschen geest en in het streven naar wat
zuiverder verstechniek.
Wil men door die Parallelstellen een bijdrage leveren tot
het opmaken van de cliche-taal binnen een gepaalde litteratuur,
om uit to maken of een dichter tot die letterkundige richting
behoort ? Tusschen Eneide en Str. Alexander werden 109 Parallelstellen verzameld. Van die 109 zijn er vele dezelfde (b. v. 10-17 ;
23-43 ; 37-65-75 ; 58-7o ; 64-72 ; 67-101 ; 86-89-91 ; 6o-6i) andere
zijn louter rijmen, zelfs zulke als laude-scande ; sprungen-sungen ;
unrecht-knecht ; suche-ruche ; gewieret-gezieret ; stechen-brechen ;
wile ofenbare ende stile; sande-heim ze laude; gut vernomen-comer;
enz. sores met een woordje meer, als : met eren geben-leben;
andere staande uitdrukkingen als zelfs : angist vil groz, of : la
dine reden weten (star) ; das ih genennen nit ne kan; in curzen
stunden ; das blot floz zu den wunden uz ; rehte merken ; das ist
die rehte wahrheit, nichein - daz die sunne ie beschein; enz. enz.
Ik sla even de Middeln. ipische fragmenten van Prof. Kalif
open en vind al dadelijk voor een heel aantal gelijke plaatsen
bij onze dietsche dichters. Zou men niet in om 't even Welk episch
gedicht uit de dietsche literatuur van gelijke lengte als de Str.
Alexander en van ongeveer gelijke strekking evenveel Parallelstellen (natuurlijk dan nog wat andere dan bier) kunnen opteekenen ?
En wat is ten slotte eigenlijk cliche-taal ? Wat is eene Parallelstelle ? Wat epische formule's ? We weten dit zoo wel ongeveer ;
maar wanneer men er eene theorie op bouwen wil, dan moet
men die begrippen eerst van hun vaagheid ontdoen en duidelijk
omschrijven. Wat wil men er door aantoonen ? Wat bewiizen ?
Ik vermoed wel, dat men er den invloed van Str. Alexander
op Veldeke door heeft willen aantoonen, maar dan is dit anders
uitgevallen, loch in slechts zeer secondaire plaats door die
Parallelstellen.
Zoo kan ik de bedoeling wel eenigszins gissen, uit wat Prof.
Van Dam over Veldeke schrijft : « Heinrich von Veldeke hat den
Strassburger Alexander ausgiebig and in seinem vollen Utnfang
benutzt. Das geht daraus hervor, dass die Parallelstellen fiber
das ganze Gedicht verbreitet sind. Dies weist zugleich darauf hin,
dass Veldeke nicht eine Handschrift vor sich gehabt oder eine
bestimmte Partie auswendig gekonnt hat, sondern dass das
gauze Gedicht ihm so vertraut war, dass ihm, als er seine Eneide
schrieb, die passenden Parallelen jedesmal in den Sim kamen
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und er sie entweder aus dem Gedachtnis oder nach einer Handschrift in sein Gedicht einftigte. Dass er auch gewisse Abschnitte
auswendig gekonnt hat wird dadurch hOchst wahrscheinlich gemacht, dass die Parallelstellen zu S sich manchmal anhaufen,
so z. B. in der Schlachtschilderung... 1029-10372; dem zusammentreffen des Alexander und des verwundeten Darius, vv. 37603829, dem Brief des Porus 4194-4267 U. s. w. (I). »
Laat het nu eens waar zijn, dat Veldeke van den Str. Alexander afhangt, dan zou ik toch wel willen weten, hoe een conclusie
als deze door die 109 Parallelstellen gewaarborgd kan worden !
Men denke even : op bijna 1400o vv. ! en dan zulke Parallelstellen
als we zooeven vermeldden ! Dat Veldeke den ganschen Str.
Al. bij na van buiten zou hebben gekend ; althans sommige deelen!
Nu voor ons de prioriteit van Veldeke is gebleken, zullen we toch
nooit gaan meenen dat de Str. Alexander, omgekeerd, de Eneide
op zulke wijze heeft gebruikt en met deelen van buiten gekend.
Wij zullen ten hoogste zeggen : dat de Str. Alexander in den hoofschen geest der Eneide heeft willen dichten en naar zuiverder
verstechniek heeft gestreefd ; dat hij , onder den invloed van zijn
lezing, eenige woorden en uitdrukkingen heeft onthouden, die
hem wellicht nog van zelf zijn bijgebleven, die hem dan wellicht
van zelf in de pen zijn gekomen ; dat hij bij wat treffender motiey en al wat meer heeft opgelet om ze te pas te brengen ; dat hij,
bij een of ander motief, hetWelk hij bijzonder inooi vond, misschien een handschrift der Eneide even heeft nagekeken, al kan
hij dit ook, misschien niet te best (men denke aan de klaagrede)
hebben onthouden. Maar meer valt er zeker niet uit op te maken.
Wie kan zich, trouwens, de werkwijze van een dichter voorstellen als hier wordt aangegeven ?
Prof. Van Dam Beef t, verder, nog toe, dat er buiten die 109
plaatsen, bij Veldeke nog eene reeks van epische formules voorkomen die in den Str. Alexander ontbreken : mogelijk heeft hij
die uit andere bronnen ; mogelijk uit eigen vinding ; mogelijk
stond hij dan in een poetische traditie. Gewis, maar in welke ?
In zijn eigen Limburgsche wel eerst en vooral. En dan luidt het
slot : « diirfen wir Bann in dieser Formeisprache vielleicht ein
Stuck jener « mittelfrânkischen Literatursprache » erblicken, die
schon so oft, leider aber noch nie in deutlicher Form , der Forschung vorgeschwebt hat » ? (2)
Zoo moeten die 109 Parallelstellen dienen als bijdrage tot
(i) Vorgeschichte o c., blz. 84.
(2) Id., ibid.
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die Mittelfrankische Literatursprache ? Wij weten nu wat we
er aan hebben : niets ; en dat alles veeleer invloed van Veldeke
is en van de Limburgsche traditie. Want dat Veldeke in een traditie stond, niet echter in die middelfrankische, blijkt, ook zonder
het opmaken van Paralleistellen, alleen uit den schat van overgeleverde en conventionneele zegswijzen en voorstellingen.
Men ziet hoe Prof. Van Darn op deze plaats slechts zoo heel
voorzichtig van die Mittelfrankische Literatursprache gewaagt.
En toch geldt ze voor sommigen reeds, als een voor goed vaststaande werkelijkheid, waaruit Veldeke moet verklaard worden,
waarmee Veldeken ongetwijfeld geheel vertrouwd moet zijn geweest, waarop hij, als op een vasten bodem , gaat en staat !
De rol van Veldeke in de Duitsche literatuur.
Nog een laatste feit ook, van buitengewoon belang.
Algemeen is onze Veldeke door de Duitsche dichters zelf uit
het einde der i2 e en het begin der 13 e eeuw begroet geworden
als de vader van een nieuwe kunst, van de nu eens echte poezie.
Gotfried van Straatsburg heeft hem gevierd als de meester die
het eerste rijs heeft geent in de Duitsche taal, waaruit de takken
zijn gegroeid, die de bloemen hebben gedragen Welke zijn nakomelingen als sieraad van meesterlijke vondsten hebben geplukt.
(Tristan 4721-48). Hij prijst zijn Wijsheid, waardoor hij verstaat

de gave om den juisten zin en den passenden vorm te treffen.
Wolfram von Eschenbach prijst hem eveneens als den wijzen
man, en vereert hem als zijn meester. Rudolf van Ems noemt
hem : de wijze man der rehte rime alr grst began : die de allereerste
den juisten, kunstvollen versbouw begon.
Zulke lofbetuigingen laten aan klaarheid niets te wenschen,
over : Veldeke is het, volgens hen, geweest die, nog wel de allereerste, het kunstvolle vers heeft ingevoerd ; hij heeft het eerste
rijs geent in de Duitsche taal uit hem hebben zijne nakomelingen
hun dichterlijke vondsten geplukt.
Wat dit getuigenis nog versterkt is : dat Been ooit iets dergelijks geschreven heeft over Eilhart of over den Straatsburgschen
Alexander, of over gelijk welken dichter van voor-hoofsche epen.
Voor zijn tijdgenooten stond Veldeke, en Veldeke alleen, aan
't begin zelf van de nieuwe, de hoofsche, de voor hen eenige, kunst.

Nu wit men dien lof slechts met een zekere « reserve » aan-

vaarden. Veldeke's eenige verdienste zou liggen in de konsekwente
toepassing alleen van het zuivere rijm en van den regelmatigen
versbouw, waarvan hij trouwens het voorbeeld reeds bij anderen
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had aangetroffen. Op den lof van een oorspronkelijken stijl
heeft hij geen aanspraak. Hij zou het traditioneele materiaal
zoo slaafs hanteeren en zoo letterlijk soms van anderen (van
wien ?) overnemen, dat de niet-ingewijde lezer, die zijn moeilijkheden niet beseft, hem alle persoonlijkheid zou ontzeggen. Zoo
erg is 't echter nog niet. Maar het eerste « ris », dat Veldeke in de
« tiutesche » taal heeft geent, ziet er wel wat antlers nit dan een
argelooze lezer van die lofspraak zou vermoeden. Veldeken zou
met voile handen uit het werk zijner voorgangers hebben geput.
Het « erste ris » zou slechts de eerste konsekwente toepassing
van den strengen epischen versbouw zijn (1). Veldeke zou gestaan
hebben niet aan 't begin, maar aan het einde van een steeds tot
hooger bloei opstijgende letterkundige strooming, waardoor dan
de grondslag werd gelegd voor een nieuwe, werkelijk moderner
en dichterlijker kunst (2). Jammer maar voor de theorie, dat
Veldeke's tijdgenooten nooit iets dergelijks hebben gezegd.
Hun lof is zonder eenige reserve. Zij weten niets van een konsekwent doorvoeren van wat anderen reeds voor hem hadden begonnen. Hij heeft integendeel de allereerste de zuivere verstechniek geleerd.
En zij, zijn tijdgenooten, zullen het waarachtig wel beter
hebben kunnen weten, dan wat onze modern philologie ons zou
willen to verstaan geven. Het onbeholpene in de verstechniek
bij een Eilhart of in een Straatsburgschen Alexander is geen
bewijs voor hoogeren ouderdom : het is een moeizaam worstelen
met een nieuwen kunstvorm, die hun nog niet in 't bloed zat,
als bij Veldeke, bij wien ze dien hebben of geleerd : dat leerlingen
het nog niet zoo goed kunnen als hun meester, wien zal dit verwonderen ? (3)
Ook bij het feit dier zoo duidelijke, ondubbelzinnige, getuigenissen zal de objectieve wetenschap zich neerleggen.
Of nu deze lofbetuigingen gelden voor de Thuringisch Hoogduitsche Eneide dan wel voor een oorspronkelij k Oost-Nederfrankische, doet weinig ter zake. Waarschijnlijk gelden ze voor
de Thuringisch Hoogduitsche, al heeft men ook reeds uit den
(I) Aldus L. RoGIER, o. c., blz. 7r-75.
(2) Aldus J. VAN DAM, Veldeke-Problem, blz. 9.
(3) Zoo is de aprioristische beschouwing : ohätte das epochemachende
Werk Veldekes schon vorgelegen, so wiirde der Umarbeiter (des Straatsburgschen Alexanders) doch zundchst genauen Reim durchgefiihrt haben ^
(aldus Max Roediger, Karl Kinzel, vgl van Dam Zur Vorgeschichte, o. c.,
blz. 78), weinig steekhoudend.
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Servaes en de Oost-Nederfrankische Eneide het beginsel van den
strengen versbouw en van het zuivere rijm kunnen afleiden.
Maar deze lofbetuigingen bewijzen toch, dat Veldeke met zijn
verstechniek iets nieuws bracht, dat hii nog bij geen Duitsche
voorloopers had geleerd. Veldeke wortelt in een eigen inheemsche traditie.
Wat nu die verstechniek zelf betreft : men spreekt hier van
verzen met regelmatig drie of vier heffingen. Dit is verkeerd : de
verzen hebben regelmatig vier heffingen. De verzen met schijnbaar slechts drie heffingen zijn verzen met slepende rijmen,
waarbij dan, als in de oud-germaansche rijmende poezie van
Otfrid, de laatste voor ons onbeklemtoonde lettergreep nog een
heffing droeg.
*

*

De vraag, die we zooeven stelden, noopt althans tot eenige
opmerkingen omtrent den tied van ontstaan van den Straatsburgschen Alexander.
Is deze afhankelijk van de Eneide van 1174, of wel van de
Thuringisch Hoogduitsche ? Onder de 109 Parallelstellen komen
er 18 voor, uit het laatste deel der Eneide. Ik weet wel dat men
aan de Parallelstellen niet te veel belang mag hechten, waar het
slechts wat cliché-taal geldt. Maar nu wij van elders de afhankelijkheid van den Straatsburgschen Alexander tegenover de Eneide
hebben aangetoond, krijgen die 18 Parallelstellen toch wel eenige
beteekenis. De Str. Alexander heeft dus de geheele Eneide gekend.
Deze redactie is dus ontstaan na 1183-1184. En dan zou het jaar
1187, dat, volgens het afschrift, in het handschrift van den Alexander te Straatsburg als jaar werd aangegeven waarin dit geschreven
werd, wel het jaar kunnen zijn waarin de Straatsburgsche Alexander is ontstaan. Was dan wellicht dit handschrift van Straatsburg,
dat, te oordeelen naar het afschrift, een zeer zuiveren tekst
moet geleverd hebben, wellicht niet de oorspronkelijke redactie?
Dan werd ook de Eneide voor 1187 voltooid.

Veldeke's ontwikkelingsgang.
Na dit nieuwe onderzoek van het Veldeke-probleem heeft
zich voor mij volgend beeld van Veldeke's ontwikkelingsgang
vastgezet. Ik deel dit mee, niet als een geschiedkundig zekere
synthese ; maar als eene op de in deze studie vermelde feiten, en
op enkele nieuwe beschouwingen, die mij bij mijn arbeid hebben
getroffen, berustende constructie.
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Onze dichter was « van Veldeke gheboren » : laat ons aannemen, dat dit het Veldeke is ten Noord-Westen van Hasselt.
Naar onze meening behoorde hij niet tot den adel noch tot den
ridderstand. Over de opvoeding die hij genoten heeft weten
we niets. Laat ons aannemen, dat hij een of andere abdij- of
kapittelschool, te St. Truiden, te Maastricht, heeft bezocht.
Hoe ver hij het daar heeft gebracht ? Op lateren leeftijd kende
hij gewis Fransch. Dat hij ook het Latijn machtig was, staat
volgens mij, niet vast. Een van zijn latere navolgers en bewonderaars, in het Thuringsche, Herbort von Fritzlar, die het Liet
von Troye dichtte, kan ons Veldeke helpen begrijpen : von Fritzlar
is eenvoudig een naam van herkomst ; hij was geen ridder. Zoo
ook duidt in den naam Albrecht von Halberstadt, den bewerker
van Ovidius' Metamorphosen, eveneens een navolger van onzen
dichter in 't Thuringsche, de bijstelling geen adel, geen ridderschap aan. Herbort von Fritzlar nu was een gelarter schuolêre ,
een scolaris, die de zeven kunsten bestudeerd had aan een of
ander kloosterschool, en die te Parijs wat Fransch had geleerd.
Dit ongeveer kan Veldeke geweest zijn ; of hij echter ooit zoo
ver als Parijs is geraakt, kan ik niet zeggen. Een « entgleister
Kleriker » ? Mij goed, als men aan entgleister maar geen pejoratieve beteekenis hecht.
Hij is zich op de dichtkunst gaan toeleggen. Een stoute
durf, op zich zelf, was dit wel niet. Irnmers : niet de eerste,
ging hij de kunst van het woord beoefenen in de volkstaal. In
zijn eigen land stond hij te midden van een reeds lange traditie.
Sedert eeuwen werd vOOr hem gedicht : door de afstammelingen
van de oude scOpen, wel erg vervallen van hun hoogen rang,
verloren, wellicht, in de menigte der mimi, der joculatores : de
volksdichters, die optraden in compittis, langs de groote verkeerswegen, op de kerkmissen, bij de beevaarten, overal waar er yolk
bijeenstroomde ; doch ook in curils, aan de hoven van de
grooten, de paleizen der bisschoppen, tot in de abdij en en kloosters toe, bij feestelijke gelegenheden, bij huwelijken, ridderslagen,
allerlei plechtigheden, waar het lied van den zanger de harten
ontroerde en de zorgen van het leven vergeten deed.
Ook wat zijn regelmatige verstechniek betreft, sloot hij zich
bij de overlevering aan. Nergens toch vinden wij bij hem eenige
vermelding, waaruit zou blijken dat hij hier nieuwe banen betrad.
En van meet of aan, van zijn Ste Servaaslegende, staat bij hem
zijn stelsel van verstechniek vast. Wij zien hem niet veranderen,
niet wijzigen, niet van een lossen versbouw naar een strengeren
overgaan.
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En tusschen deze verstechniek en die van het oudste Gerrnaansche rijmend vers, dat van Otfrid, ligt geen wezenlijk vet-schil. Verzen als
Ludowig der snellO,
Des 1.visduomes f011O
wijken niet principieel af om 't even welke verzen bij Veldeke :
Sij en woerden niet erre ;
Hij was haer morghen sten&
Ende hare alre leyder
Onder die verleyder,
Die in den selven jAren
Sere gheweldich wAren ;
Die die kerken te braken
Ende Jhesum wedersprOlen.
(Serv. I, 808-815)
Men zal nl. vinden, dat de verzen met drie heffingen, die
men bij Veldeke aanneemt, feitelijk verzen met vier heffingen
zijn, gelijk de andere. Maar die komen gewoonlijk voor in verzen
met slepende rijmen, waarbij, als in de Otfridsche metriek, de
laatste lettergreep heffing heeft. Alleen, omdat die laatste lettergrepen langzamerhand zijn gaan verdoffen en afslijten, is ook de
voorlaatste nu in het rijm betrokken geworden. Zoodat Veldeke's
versbouw feitelijk nog op den Otfrid'schen teruggaat ; en onze
dichter niet op Chretien de Troyes heeft moeten wachten, om van
hem regelmatigheid en tucht af te zien.
Ook voor den regelmatigen versbouw bestond er in 't Limburgsche een gevestigde traditie ; en het verband dat, meenen
wij, deze houdt met Otfrid, wijst er wel op, dat die nooit is onderbroken geworden.
Als zulk een volksdichter schreef hij zijn S. Servaaslegende :
voor de menigte der vrome beevaarders, der kerkmisbezoekers
te Maastricht. Dat hij dit ondernam op verzoek ook van gravinne
Agnes van Loon zou bewijzen, dat hij toen reeds eenigen naam
had, en wellicht ook toen reeds aan de hoven, als aan dat van
Loon, was opgetreden.
Nu heb ik mij afgevraagd, of Veldeke wel ooit meer dan
zulk een volksdichter is geweest, die ook meermaals aan hoven
optrad en daar om zijn kunst werd gehuldigd. Is hij ooit blijvend
aan eenig hof verbonden geworden ?Heeft hij het ooit tot ridderdichter, d. i. tot dichter die ook ridder was, gebracht ?
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wij meenen nu, dat Veldeke alleen dichter is geweest, die
ook aan de hoven optrad, zonder ooit zelf in den dienst te hebben
gestaan van een of ander groote, van zijn graaf, b. v., zonder ooit
zelf in den ridderstand te zijn opgeklommen. Aanwijzingen
voor deze opvatting, die tevens onze hypothese over Veldeke's
rnaatschappelijken stand bevestigt, zien wij in al de ons nit zijn
leven bekende feiten.
Veldeke zou in 1174 (of 1175) aanwezig zijn geweest op het
hof te Kleef bij het huwelijk van Margareta (?) van Kleef met
Lodewijk III van Thuringen. Daar moet hij uit zijn Eneide hebben
voorgelezen; waarom het handschrift van dit werk hem ontvreemd
werd. reitelijk wordt in den epiloog der Eneide, waarin deze
gebeurtenis verhaald wordt, alleen gezegd, dat het handschrift
aan eene jonkvrouw in den dienst van Margareta van Kleef werd
ontvreemd : was Veldeke er dan wel zelf, persoonlijk, aanwezig ?
Al wil men er soms aan twijfelen, toch mogen wij dit vrij wel,
meenen wij, als zeker beschouwen. Wat er ook van zij : moet
het niet treffen, niet bevreemden, dat men het gewaagd heeft een
ridder, hoe dan ook, zijn handschrift te stelen ? Zou men zich zoo
iets tegenover een ridder, nog wel een ridder dan in den dienst
toch van een graaf, als den graaf van Loon, hebben veroorloofd ?
Hoe veel duidelijker, hoe veel waarschijnlijker wordt ons die
gebeurtenis, als we aannemen, dat Veldeke slechts een volksdichter was, een der velen wellicht, die ook bij die huwelijksplechtig:
heid waren opgekomen ; wiens kunst bijzonder in den smaak was
gevallen, wiens werk men in Thuringen, in het Duitsch, waar zoo
iets nog geheel onbekend was, bezitten wilde ? Tegenover zoo
iemand begrijpt men allicht den diefstal.
Men merke tevens op, dat Veldeke's aanwezigheid aan het
hof te Kleef alleen vermeld wordt in verband met een huwelijksplechtigheid : bij welke gelegenheid juist speellieden optraden.
Dat hij er zou gekomen zijn in 't gevolg van zijn graaf, wordt
wel gewoonlijk verondersteld ; maar dit staat nergens. Dit
berust alleen op de opvatting, dat hij ridder was en zijn graaf zal
vergezeld hebben. Feitelijk weten wij niet meer, dan dat Veldeke
er gekomen is als dichter, om de plechtigheid met zijn kunst op
te luisteren. Van een andere oorzaak voor zijn aanwezigheid
is niets bekend.
TEen ander feit uit het leven van Veldeke is zijn aanwezigheid
bij het hoffeest te Mainz, in 1184, toen Frederik Barbarossa zijn
twee zoons ridder sloeg. In welke hoedanigheid is hij daarheen
gekomen ? Als ridder, in 't gevolg van zijn graaf, Geeraard van
Loon ? Dat deze daarbij aanwezig zou zijn geweest, hlijft moge-
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lijk : hij was immers ook slotvoogd van Mainz, en verscheen er
wel meer, o. a. in 1182, toen de keizer in die stad een algemeenen
rijksdag voorzat en op Sinxen hof hield in de vlakte van Mainz,
waarbij meer dan vijf en zestig duizend ridders waren vergaderd (I). Maar of de graaf van Loon daar nu juist in 1184 gekomen
is, weten we niet. Kwam Veldeke in 't gevolg van een anderen
graaf ? Dit weten we evenmin. Wat we echter wel weten is, dat
zulke feesten prachtige gelegenheden waren van internationaal
verkeer, waar vreemde dichters met de nationale wedijverden in
de kunst. Ook hierheen is Veldeke gekomen als dichter, als speelman. Wanneer hij dan in zijn Eneide de plechtigheden van het
huwelijk van Eneas met Lavinia verhalen zal, dan smukt hij
dit op met al de pracht waarvan hij getuige was geweest bij die
ItOtide, waarvan hij met eenige fierheid zegt : die wir selve sagen
(v. 13227) ; dan gaat ook zijn onverholen sympathie naar de
speellieden en roemt hij dit hoffeest, als een voorbeeld van pracht
en luister niet alleen, maar ook van vrijgevigheid.
Men heeft ook aan Veldeke's bezoek te Mainz getwijfeld,
omdat de dichter pier zegt : die wir selve sagen, terwijl hij elders,
wanneer hij van zich zelven gewaagt, steeds ic gebruikt ; dit
wir heeft men dan willen opvatten als het algemeen der lezers
insluitend, zoodat het vers zou beteekenen : het feest, dat wij,
tijdgenooten, nog beleefd hebben. Zoo is het gebruik van zien
alleszins vreemd : het algemeen der tijdgenooten konden niet
zeggen, dat zij dit zelf gezien hadden. Indien we dan voor dit wir
ook een verklaring wilden geven, zou het niet veeleer zijn, dat
Veldeke, toen dichtende aan het hof van Thuringen, waar vele
zangers verbleven, die wellicht, gelijk hij zelf, in 1184 het hoffeest
hadden bijgewoond en met hem naar Thuringen waren uitgenoodigd, dan gansch natuurlijk van het enkelvoud naar het meervoud
overgaat : die wir, zangers, speellieden, selve sagen ? waardoor
hij zich dan ook weer met die speellieden vereenzelvigt.
In alle geval, moet er toch weer op gewezen worden, dat ook
dit feest, waarbij Veldeke's aanwezigheid genoegzaam vaststaat,
een gebeurtenis blijkt te zijn, waarop speellieden belust waren,
om er hunne kunst te vertoonen en een milde belooning te ontvangen.
Van andere reizen van Veldeke, van zijn aanwezigheid aan
een of ander hof bij andere gelegenheden, is volstrekt niets bekend. Men heeft in verband met enkele plaatsen nit zijne werken,
of in verband met de geschiedenis van de graven van Loon,
(1) Zie J. DROOGMANS, O. c., blz. 95.
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allerlei vragen opgeworpen : of hij sours in 116o zijn graaf zou
hebben vergezeld naar 't H. Land ; of in 1166 naar den Rijksdag
te Francfort, of in 1171 naar Aken, of in 1182 naar Mainz ;
in 1183 naar den landdag te Luik en vandaar naar Aken ; of
in 1190 naar den rijksdag te Halle, of in 1193 naar Coblentz,
Worms of Werden ? (I) vragen die men stellen mag, waarop
echter niemand antwoorden kan, omdat daartoe uit wat we over
Veldeke kunnen weten geen aanduiding zelfs kan opgeleid worden.
Wij weten alleen van zijne aanwezigheid bij feesten waar speellieden optraden, waar hij zelf als speelman verschenen is.Dat wij
van andere gelegenheden waarbij hij als ridder in 't gevolg van
zijn graaf zou gekomen zijn, niets kunnen te weten geraken,
bewijst dat zijn loopbaan niet die van een ridder, maar die van
een speelman is geweest.
En wat over Veldeke's druk verkeer, om politieke en cultureele redenen, in de wereld van de Hohenstaufen, in de omgeving
van Frederik Barbarossa ? Niets anders, dan nog een gissing meer,
die echter alien grondslag mist. Maar men had die noodig om
's dichters zoogezegden overgang naar het Hoogduitsch te verklaren, nadat men is gaan beseffen, dat hij eerst op veel lateren leeftijd aan het hof van Thuringen is verschenen, en dus zijn betrekkingen met het Thuringische hof de Eneide van 1174 niet konden
hebben beinvloed.
n in welke hoedanigheid nu is Veldeke aan het hof van.
Thuringen geweest ? Het is best mogelijk, zelfs hoogst waarschij nlijk, dat onze dichter op het feest te Mainz in 1184 een uitnoodiging van de heeren van Thuringen zal hebben aanvaard : dit stemt
juist overeen met het feit, dat hij hier zijn Eneide terugkreeg,
nadat men het hem negen jaar te voren had ontvreemd : wat
dan gebeurde in 1175. Ook in Thuringen is Veldeke niet verschenen als ridder, in 't gevolg van eenig graaf. Wat hem daarheen
heeft gelokt, zal wel niet anders zijn dan wat zoovele andere
zangers en dichters naar dit kunst- en praallievend hof had aangetrokken : de edelmoedigheid en vrijgevigheid der heeren van
Thuringen. Hij voltooide er zijn Eneide op verzoek van Herman,
toen nog palzgraaf van Sassen, die, na den dood van zijn broeder
Lodewijk, in 119o, landgraaf van Thuringen werd en als een der
edelste en machtigste beschermers der kunst in lien tijd wordt
geroemd. Hem en Frederik van Thuringen huldigt onze dichter
in 't bijzonder als zijn « gunners » : en past zulk een uitdrukking
(1) Zie J. DROOGMANS, o. c., blz. 95, vlg. waar hij de geschiedenis
der Loonsche graven doorloopt.
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weer niet best in den mond van een eenvoudig speelman ? Zoo,
is er in Veldeke's leven niets dat hem als ridder kenmerkt ;
geen gebeurtenis waar hij als ridder optrad. Waar hij verschijnt
is de klaarblijkelijke reden voor zijn aanwezigheid alleen zijn
dichtkunst.
Ook die kunst, zoowel die van de Eneide als van de StServaaslegende, is nog ten voile die van de rondreizende speellieden : de min of meer geimproviseerde epische stijl, met de vele
vaste uitdrukkingen, woordenkoppelingen, en verbindingen, met
de overgeleverde gemakkelijke rijmen, met de gewone middelen
van uitbreidingen, met de voor de hand liggende stopwoorden
en stopverzen. In dit opzicht toch verschilt de Eneide niet van
de St. Servaaslegende : kunst die nog wortelt in de tradities
der volkskunst met een zekere cliche-taal ; zooals die zich,
althans, om niet te algemeen te spreken, binnen de grenzen van
verwante volksstammen, ongeveer op gelijke wijze vormen kan,
met bijkomende verschillen volgens den aard der volkstalen,
waardoor sommige combinaties bevorderd, andere verwijderd
worden.
Zelfs al zou Veldeke gelnnoveerd hebben wat regelmatigen
versbouw en zuiver rii m betreft, hij innoveerde in alle geval
niet wat den epischen stijl aangaat. Hij moge dan al hoofsche
onderwerpen hebben behandeld : dat daarbij een kunstvoller •
stiil paste, had hij nog niet ingezien. Hij is getrouw gebleven aan
de traditie van den epischen volksstiil.
De kunst van zijn Minnepoezie is wellicht daaruit te verklaren, dat hij bier niet meer stond in een inheemsche traditie. Dat
die liefdebeuzelarijen een anderen stiji vergden, zal hii hebben
geleerd uit de kunstopvattingen, die voor dit genre heerschten en
die met het genre zelf waren overgekomen. En Veldeke heeft
dit leeren kennen met al de strenge eischen die het den kunstenaar
stelde. Zoo, dunkt ons, kunnen wij het artistiek verschil verklaren,
dat iedereen treft tusschen den epischen en den lyrischen stij 1
van Veldeke.
•
Zijn epische stijl is nog ten voile die der speellieden.
Zoo staan we ook volop te midden van ons bekende middeleeuwsche toestanden. Stout en overmoedig drongen de joculatores, de speellieden, dikwijl in gezelschap met het « varende
diet » der dansers en goochelaars, de burchten en hoven binnen
van de grooten, als de paleizen van de hoogere geestelijkheid en
zelfs de abdii en der monniken. Waar er maar gevierd werd, bij
vorstelijke huwelijken, bii tornooien, bij ridderslagen, bij allerlei
feestelijke gelegenheden, werden zij verwelkomd, mild ontvan-
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gaven.
Wanneer dan zulke joculatores aan de hoven waren doorgedrongen, daar zelfs gewoonlijk verschenen, ja in een min of meer
vaste bediening aan een hof of een heer gehecht bleven, dan tooiden zij zich gaarne met den naam minstreel, ministerialis, hofbediende, om zich te onderscheiden van hun lagere collega's,
van hen die voordroegen nog in computis, langs de groote verkeerswegen, op kerkmissen en beevaartplaatsen.
Dat er onder hen beiden dikwijls gestudeerden waren,
,spreekt van zelf en is genoegzaam bekend. Die noemden zich
gaarne : meester, meister.
Deze toestanden beginnen we in de XII e eeuw beter te kennen, al waren ze toen reeds van oudsher overgeêrfd. Om niet van
de hoven der graven van Vlaanderen of der hertogen van Brabant
te gewagen, aan het hof van zelfs kleine graven als die van Wijnen
zien wij in de tweede heift der XII e eeuw den graaf ten minste
drie ministreelen onderhouden, terwij1 hij zelf met de nominar
tissimi joculatores wedijverde in de nenniae gentilium en andere
eventurae en fabellae. Zoo gebeurde het ook elders : waarbij de
zucht naar verheerlijking, de drang om anderen in praal en
vrijgevigheid te overtreffen, de politiek, wel krachtig meewerkten. Ook in de latere middeleeuwen blijven gelijke toestanden voortduren : onze sprooksprekers, die zoo dikwijls
aan graveliike hoven verschijnen, zetten de traditie voort.
En de graven Lodewijk van Nevers en Lodewijk van Male geraken niet meer nit de schulden, die ze hebben aangegaan om het
onderhoud van dit « ongeregelde regiment » van « musicienen,
rhetoricienen, caetsers, j ongheleers » en allerhande dergelij ke
« mortepayen ».
Zoo zie ik in de XII e eeuw onzen Hendrik van Veldeke nog
als rondreizend speelman, die als dichter meermaals aan de hoven
optrad, die daar verwelkomd werd om zijne kunst, die er ook zijn
gunners en beschermers vond en vierde. Dat hij behoorde tot
het geslacht der Veldeke's die in 't begin der XIIIe eeuw een molen
aan den Demer hadden, waarvan wij in de eerste helft dier eeuw
een Hendrik nog zien opstijgen van louter ministerialis van den
graaf tot ridder, en daarna tot dominus, willen wij graag aanvaarden. Heeft misschien onze dichter zelf op het einde van zijn
leven daar eenig goed in zijn geboorteplaats verkregen ; en is hij
zoo de vader van het geslacht dier Veldeke's geworden ? Of was
zijn geslacht reeds vOOr hem aan den Demer gevestigd? Dan zullen de Veldeke's tot de XIII e eeuw toe daar wel niet meer zijn
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Loon, of van de abdij van St. Truiden, om het even.
Schreef hij dan al voor het vrome yolk, dat te Maastricht
op beevaart kwam, zijn Sinte Servaaslegende, om aan het gehoor,
dat hij aan de hoven vond, beter te behagen, legde hij zich toe op
de nieuwe hoofsche kunst, die toen in Frankrijk begon op te
bloeien. Zelfs in zijn liederen, men begint dit ook reeds te beseffen,
moeten wij geen persoonlijke ervaringen zoeken : het zijn weinig
meer dan kunstvolle beuzelarijen, die niet noodzakelijk eenigen
achtergrond in de werkelijkheid hebben gehad ; maar waarmede
hij zijn hoofsche toehoorders trachtte te bekoren, in wedij ver
met de kunst der Provencalen : om dezelfde jaren als met de
kunst, ook het Albigeisme in het Luiksche doordrong en daar
den aanstoot gaf aan de beweging van het beguinisme. De taal
nu, waarin Veldeke dichtte, die van de St. Servaaslegende, hoeft
niet noodzakelijk als zuivere gewestspraak beschouwd te worden.
Ook hierin kan reeds heel wat traditie en wat conventie zitten :
het is een soort literatuurtaal geweest. De dichters zullen er van
zelf naar gestreefd hebben, om een taal te schrijven, die boven de
gewestspraak stood en al te kenmerkende eigenaardigheden
vermeed, die gemakkelijk kon gewijzigd worden volgens de plaatsen waar zij optraden, en daarom vooral te particularistische
rijmen wegliet. Met de taal kon onze dichter zich ook buiten de
enge grenzen van Limburg bewegen en zelfs te Kleef, j a te Keulen,
nog begrepen worden. Dat ze door vreemde elementen kan zijn
gecontamineerd geworden, dat ze middelfrankische eigenaardigheden kan hebben opgenomen, vooral bij dichters die ook de
Rijnlanden bezochten, zal niemand bevreemden. Maar in haar
wezen was de taal van Veldeke wel Oost-nederfrankisch. In die
taal werd niet alleen zijn St. Servaas, maar ook oorspronkelij k
zijn Eneide, evenals zijn Minneliederen vervaardigd.
Hoe is dan de Thuringisch Hoogduitsche redaktie te verklaren, waarin de Eneide ons nog alleen is bewaard gebleven ? Na
al wat we daarover hebben uiteengezet moet wel blijken, dat deze
niet de oorspronkelijke redactie kan zijn ge-weest, noch zelfs de
omwerking van een in een hypothetische, maar door niets bewezen
en voor de verklaring absoluut overbodige Rijnlandsche literatuurtaal geschreven origineel : toen Veldeke de drie vierden van
zijn Eneide voltooid had, was hij nog door geen hof van Thuringen
en door geen wereld der Hohenstaufen aangetrokken, allerminst
opgezogen geworden.
wij meenen dat, toen Veldeke omstreeks 1184 naar Thuringen kwam, zijn Eneide daar reeds was vertaald en voltooid ge-
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worden. Dat hij er zijn werk terugvond anders dan « of 't hem
ware bleven », kan wellicht alleen beteekenen, dat er een ander slot
was aan toegevoegd dan hij had gepland. Maar dit veronderstelt
in alle geval, dat zijn werk daar was overgezet : men zal wel
geen slot in 't Thuringisch hebben gevoegd bij een tekst in 't
Limburgsch. Het is deze omwerking der Eneide, wellicht door
Veldeke, of volgens zijn aanwijzingen, verbeterd, die nog bewaard
is. Het Limburgsch origineel had toen zijn dienst gedaan en is
verder verdwenen. Zoo client, volgens ons, geheel het Veldekeproblem opgelost te worden.
Men heeft er zich ijverig op toegelegd, om de taal der nog
bewaarde Eneide te ontleden en vast te stellen. Geen poging mag
tot nog toe geheel geslaagd heeten : werd ook niet voor zulke
studien te dikwijls de willekeurige uitgave van Piper ten grondslag gelegd ? Mij wil het steeds voorkomen, dat men in dezen
veel meer van de St. Servaaslegende zou moeten uitgaan, om
daarna te onderzoeken of de elementen Bier taal nog in de Eneide
kunnen ontdekt worden. Maar nog eens, de omwerking in 't
Thuringisch door een Thuringisch vertaler kan ook de taal reeds
grondig hebben gewijzigd, zoodat het mag schijnen dat de taal
der bewaarde redactie oorspronkelijk Thuringisch is geweest.
Om nog eens samen te vatten wat wij in dezen werkelijk van
belang achten, wat wij van stonden of als bewezen beschouwen
is : dat de kunst van Veldeke een Limburgsche taal- en literatuurtraditie veronderstelt, waarin zij wortelt, waaruit zij is opgegroeid. Een Rijnlandsche is daarbij volslagen overbodig. Wat
natuurlijk niet beteekent dat er voor Veldeke in de Rijnlanden
niet gedicht werd. Tusschen beide gewesten kan er ongetwijfeld
wisselwerking hebben bestaan. Ook kunnen de Limburgsche
dichters zoowel met de Duitsche als met de Fransche letterkunde
zijn bekend geweest. Wat wij echter ontkennen is het bestaan
in de Rijnlanden van een taal- en literatuurtraditie, die als een
voorbereiding tot de kunst van Veldeke mag worden aanzien,
waarin onze dichter zou moeten ingeschakeld worden. Noch
Eilhart van Oberg's Tristrant, noch de Straatsburgsche Alexander,
noch om 't even welk der zoogenaamdevoor-hoofsche epen hebben
invloed op Veldeke gehad, zijn voor Veldeke ontstaan. Wat in
de Duitsche letterkunde nit de Rijnlanden met de kunst van
Veldeke verwant blijkt te zijn, is veeleer aan de in die landen
nog gansch nieuwe kunst van onzen Limburgschen dichter te
danken. Veldeke is inderdaad geweest, wat hij voor zijn Duitsche
tijdgenooten was, de wijze man die de zuivere dichtkunst allereerst begon, de heraut van geheel de hoofsche kunst in Duitschland.
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Men mag dit nu Chauvinisme heeten zooveel men wil. Zijn
de argumenten, die wij hebben aangebracht, dan gevoelsargumenten ? Men toone dit aan. Zijn het wetenschappelijke argumenten,
die op feiten en historische data berusten ? dan spreke men
van geen chauvinismus, maar poge men ze te weerleggen. Intusschen constateeren wij, dat zoo goed als al onze stellingen over
Veldeke zijn gaan aangenomen worden : men is moeten gaan inzien, dat inderdaad Veldeke niet vOOr f 1184 naar Thuringen
is gekomen : een opvatting die men bij mij wel interessant,
maar weinig gegrondvest noemde. Men waagt het zelfs niet meet
de prioriteit van Eilhart von Oberg nog te verdedigen. Men verwondert en zich alleen nog over, dat zelfs die van den Straatsburgschen Alexander zou ontkend worden : en men is zich zelf bewust
dat deze op niets anders zakelijks berust dan op het vooroordeel
dat de mindere techniek ouder is. Een vooroordeel, dat door het
geval Veldeke-Eilhart is gebleken slechts vooroordeel te zijn,
dat geen steek houdt. Al zou men dan aan de discussie van het
Veldeke-Eilhart-probleem maar liefst ontsnappen, door wat losse
beweringen van algemeenen aard, alsof het er niet op een of ander
werk aankwam : hier ligt de hoofdzaak van het gansche debat.
Voor ons is die voldoende uitgemaakt.
En zoo, geheel het, wat men genoemd heeft, Veldekeprobleem.
Om misverstand te voorkomen, moet ik er nog eens aan herinneren, dat ik het woord « speelman » niet in een eng technische
beteekenis wil opgevat zien. Er bestaat tegenwoordig een strekking, om, als uiterste reactie tegen vroeger romantisme, den,
speelman-volksdichter alle dichterlijke begaafdheid te ontkennen. Van een eigenlijke « Spielmansdichtung » zou geen spraak
kunnen zijn. Dan late men Veldeke een min of weer « geleerde
scolaris » zijn, die zich op de dichtkunst heeft toegelegd, die
met zijn kunst eerst de Kerk heeft gediend, en dan ook aan de
hoven, in de hoogere kringen, optrad, waarmee hij wellicht
beurtelings is verbonden geweest. Dat hij geen lagere speelman
was, die met het varende diet der dansers, beerentemmers en
muzikanten het land afliep, spreekt vanzelf.

De Germaansche talen in het leerprogramma van de GriekschLatijnsche Humaniora
DOOR J.

JACOBS,

werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Degenen, die in Vlaamsch-Belgie met het bestuur van het
M. 0. belast zijn, hebben onlangs besloten met het oog op de
algeheele vervlaamsching de lesuren voor het Fransch in de zesde
kiasse te vermeerderen, om nog eenigszins te bereiken wat in
een vorige periode verkregen werd. Het is dan heel natuurlijk,
dat de leeraars in het Nederlandsch, doch vooral in het Engelsch
en het Duitsch, zich angstig afvragen, wat er ten gevolge van
nieuwe wijzigingen in het leerprogramma aangebracht van de
studie van die moderne talen zal geworden.
Wat het Nederlandsch betreft, zal iedereen toegeven, dat de
vier lesuren per week, welke vroeger in de athenaea gegeven
werken, weldra niet meer noodig zullen zijn, en dat Brie uren in
de lagere klassen, twee uren in de hoogere volstaan kunnen, zooals
het geval is in de Noordnederlandsche gymnasia. Minder uren
zouden zeker aan de vorming van den Vlaming schaden, omdat
de leeraar toch nog de werken van onze beste letterkundigen
moet helpen lezen, en den tijd vinden om zijn studenten een overzicht te geven van de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, en hen bekend te maken met de beginselen der Nederlandsche taalstudie. Hieruit volgt dat op het onderricht in het Nederlandsch zeker een uur kan uitgespaard worden.
Een tweede lesuur kan evenzoo genomen worden op het onderwijs in de natuurwetenschappen. We weten nu alien, dat b. v. het
onderricht in de scheikunde, in de planten- en dierkunde, zooals
het vaak gegeven wordt, d. i. volgens een verouderd programma,
zonder innigen logischen samenhang, zonder voldoende overeenkomst met het later te geven hooger onderwijs, weinig of geen nut
oplevert voor den toekomstigen hoogstudent. Dit is ook de zienswijze van onzen achtbaren collega prof. J. Van de Velde (1) en
(r) Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Academie, 1927, biz; 467-481.

—. 928 —

van prof. A. Gravis (I). Met een lesuur per week kan een student,
die een ntethodisch onderwijs volgt, het in de lagere humanioraklassen wel stellen om de grondbeginselen der natuurwetenschappen aan te leeren. Vele specialisten vergeten al te vaak,
dat in de Oude Humaniora alle vakken een samenhangend geheel uitmaken, dat dus geen enkel y ak afzonderlijk staat,
maar bijdragen kan tot de kennis van een ander. Zoo zal dan de
leeraar in de moderne talen, wanneer hij een aanschouwingsles
geeft, nu en dan een delfstof, een plant, een Bier tot voorwerp der
bespreking nemen : het lijdt wel geen twijfel dat zulke taalles
eenigszins een les in natuurwetenschap kan zijn.
*

*

*

Wat ten tweede de lesuren voor het Engelsch en het Duitsch
betreft, hieraan zal haast niet mogen geraakt worden. De athenaeumleerling kan 9 uur Engelsch in de vier hoogste klassen en
6 uur Duitsch in de drie hoogste klassen volgen. Indien de
kennis van beide Germaansche talen thans onvoldoende is, moet
zulks voortkomen uit de vrijheid, welke den student gelaten
wordt. Er zit trouwens wel eenig gevaar in de anderszins gunstige
bepaling van het leerprogramma der Grieksch-Latijnsche humaniora, die toelaat dat een student in de vierde klasse de derde
taal b. v. het Engelsch mag vervangen door het teekenen en de
muziek. Evenzoo kunnen misbruiken ontstaan, doordat het den
leerling toegestaan wordt in de drie hoogste klassen te kiezen
tusschen de 3 e en 4 e taal eenerzijds, en een dezer talen met de
aanvullende studie der natuurkunde anderzijds. Hieruit kan
gemakkelijk volgen, dat een student die de niet verplichte studie
van het Duitsch of het Engelsch heeft laten varen, zich aanbiedt
bij de Faculteit van Wijsbegeerte en Letteren zonder voldoende
kennis van een dezer talen te bezitten.
En dat het in de werkelijkheid zoo ver komt, leeren ons de
verslagen over het maturiteitsexamen in 1929 uitgebracht door
de juryleden van de Universitaire Stichting. Prof. Corin (Luik)
schrijft : « De kennis van het Duitsch stond blijkbaar onder hetgeen men van goede leerlingen mag verwachten, die de taal gedurende een normalen tijd geleerd hebben. Een vrij groot aantal
candidaten hadden trouwens Duitsch geleerd gedurende slechts
een jaar of gedurende enkele maanden, maar anderen zelfs gedu(I) Quels sont les resultats du Referendum relatif a l'Enseignement moyen?
Luik, 1922, blz. 31-32.
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rende eenige weken » (I). Prof. De Backer (Gent), examinator
voor Engelsch stelt een lichten vooruitgang vast in de examens,
die hij reeds drie jaar afgenomen heeft. Zij zijn op verre na niet
voldoende en bewijzen te gelijker tijd, dat de candidaten een te
snelle voorbereiding hebben gehad, en dat het onderwijs in de
moderne talen ontoereikend is, omdat het hoofdzakelijk schoolsch
is, en weinig rekening houdt en met het practisch karakter... en
vooral met het humanistisch karakter.... » (2).
Het tienjaarlijksch Verslag over den toestand van het officieel
M. 0. gedurende de jaren 1912-1923 (Brussel, 1929) blz. 9 stelt
evenzoo vast « dat, terwijl het Engelsch een grooten bijval genet,
het Duitsch verlaten wordt door al degenen, die niet verplicht
zijn het te leeren. Het peil der Duitsche studie is aanzienlijk
gedaald ».
Ons dunkens moeten de leerlingen meer dan een paar jaren
de Engelsche en Duitsche lessen volgen. Hun onderwijs in de
vreemde talen moet ja vooral een practisch karakter hebben,
doch moet ook letterkundig zijn in dezen zin dat zij uittreksels
uit wel gekozen klassieke en moderne schrijvers moeten lezen,
waardoor zij tevens een algemeen overzicht van de geschiedenis
der Germaansche literatuur kunnen krijgen. Zelfs bij het verklaren van zulke teksten wordt gelegenheid geboden om de studenten
eenige kennis te geven van de cultuur en van de levensomstandigheden van Engeland en Duitschland. Veel meer horn en kan er
de studenten niet gegeven worden in de Grieksch-Latij nsche
hum aniora. Hiermee gaan ook de juryleden voor het examen der
Universitaire stichting akkoord. « Wat men trouwens van het
M. 0. verwacht, zegt een verslaggever (3), is niet dat het een
steeds grooter wordende hoeveelheid kennis van alien aard toedeele ; het is veeleer een voorbereiding tot het aanwerven van grondiger en meer gespecialiseerde kennis door middel van doelmatige
geestesoefeningen ; het is vooral de aanschaffing van het middel
om volledig en duidelijk uit te drukken wat men geleerd heeft
of later leeren zal ».
« Wat de algemeene cultuur der jongelieden betreft, pier moet
men zonder twijfel rekening houden met de omstandigheden... ».
Zulks is heel juist geredeneerd. Een leerling kan niet alles in de
klasse leeren ; daar is nog de lezing, die regelmatig dient gecontro(I) Universitaire Stichting, Tiende jaarlijksch V e ysla g, I929-1930,
blz. 25.
(2) Ibidon, blz. 26.
(3) Achtste facolijksch Verslag, 1927-1928, biz. 25.
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leerd. Na een paar jaren kent de student genoeg van de Engelsche
spraakkunst en van den Engelschen woordenschat om uit eigen
beweging een Engelsch boek uit de klasbibliotheek te lezen.
Hoeveel lesuren moeten de humanisten uit de oude Sectie
dan ongeveer ontvangen ? We kennen persoonlijk studenten,
die in de Brie hoogste humanioraklassen een uur les in het Duitsch
en het Engelsch per week hadden gekregen, maar toch in staat
waren het examen voor de jury van de Universitaire Stichting
met vrucht af te leggen, en al hun proeven aan de Faculteit van
Wijsbegeerte en Letteren met onderscheiding te doorstaan.
Zij verklaren dat zij de eerste dagen van het universitaire schooljaar zich bizonder op de studie van het Engelsch en het Duitsch
hadden toegelegd, en zoo al spoedig heel flink op de hoogte waren.
Zoo gaat het, naar we vernemen, ook elders ; we geven toe dat
niet alle leerlingen alles zoo gauw snappen wat de leeraar voorhoudt, of den moed bezitten om zich uit eigen beweging op de
studie toe te leggen, en daarom durven we voorstellen dat al de
leerlingen, die wat meer dan middelmatig zijn, ten hoogste gedurende vier jaar een uur les zouden ontvangen in het Engelsch
en in het Duitsch.
We voegen er onmiddellijk bij dat de uitslag van het onderricht in de twee Germaansche talen niet uitsluitend afhangt
van het aantal lesuren ; er dient ook rekening gehouden met de
waarde van de leerkrachten en van de methode en van de handboeken. Dit is zoo waar, dat studenten, die minder lesuren voor
een vak gehad hebben dan studenten uit een ander gesticht, deze
toch van den eersten dag af aan de Hoogeschool de baas zijn.
Hebben we bier verleden jaar (1) niet uitdrukkelijk verklaard, dat
er in Vlaanderen onderwijsgestichten zijn, waar leerlingen van
18 jaar, die gedurende vier jaar twee uur Engelsche en Duitsche
les per week ontvingen, beter de twee Germaansche talen spreken
en schrijven dan het Fransch, waarin en waardoor zij gedurende
20 uur per week vijf jaar lang geoefend werden ? Zoo dus knappe
leerkrachten hun studenten volgens de beste methode tot de
kennis van de Engelsche en het Duitsche taal- en letterkunde
opleiden, zal er geen gevaar bestaan, dat — om het woord van
hervormers te gebruiken — de professoren ten hoogste van hun
leerlingen Berlitzschoolmeesters zullen maken (2).
*

*

*

(I) Verslagen en Mededeelingen der lion. Via. Ac., 1931, biz. 453'.
(2) Nova et Vetera, full 1932, biz. 286.
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Er bestaat vooral sedert eenige jaren een neiging bij de
hoogleeraars in de Germaansche talen om aan de studie van het
Engelsch en het Duitsch meer belang in de Humaniora te doen
hechten. De kwestie is lang niet nieuw. In 1914 werd door de
Commissie belast met hervormingen voor het M. 0. voor te stellen,
het vraagstuk van de studie der Engelsche en Duitsche taal in
de Oude Humaniora ernstig bestudeerd. De oorlog kwam, en
maakte haast alles ongedaan. Maar thans staat het problema weer
aan de dagorde van private kringen en vereenigingen. De Jury
der Universitaire Stichting verscherpte immer hare eischen (1),
en terwijl in Noord-Nederland een Commissie samengesteld uit
leeraren aan Nederlandsche Gymnasien onder voorzitterschap
van Dr. Z. Alma een rapport neerlegde (Weekblad voor Gymnasiaal en M. 0. : jaargang 27, n r 36, 6 Mei 1931 ; jaargang 28,
n r 22, Jan. 1932) dat ten nadeele van de studie van het latijn
meer belangstelling voor de vreemde talen opeischte, zagen we
in Belgie de Societe pour le progres des etudes philologiques et
historiques een verslag uitbrengen, dat besproken werd op de
vergadering van 13 Maart 1932 en dat voorstelde naast de studie,
der oude klassieken, een grootere rol aan de beoefening der vreemde talen, vooral der Germaansche talen toe te kennen. Het spijt
ons waarlijk dat de Societe, die met de beste inzichten bezield
s chij nt, ons geen uitgewerkt leerprogramma kan voorleggen.
Haar voorstellen, voor zooveel we oordeelen kunnen, komen
hoofdzakelijk hierop neer : er zouden buiten de zoogenaamde
wetenschappelijke en handelssectie in het M. 0. ook nog een
oudere en een moderne sectie bestaan. In de in9derne (in vervanging
van onze gewone moderne humaniora) zou de studie van de
moderne talen, evenals die van het Latijn en het Grieksch in
de Oude Humaniora, flink verzorgd worden, maar ook het Latijn
en naar keus het Grieksch zouden daar aangeleerd worden. De
leden der Commissie vragen dat de certificaten afgeleverd aan
studenten, die de aldus ingerichte sectie gevolgd hebben, dezelfde
waarde hebben als de getuigschriften, welke thans na voltrokken
Oude Humaniora verleend worden.
We zullen ons voor 't oogenblik niet bezighouden met de
voorstellen, die betrekking hebben op deze Moderne Hunianiora ;
maar we willen even onderzoeken wat er van de Oude Humaniora
zou geworden.
De onderteekenaars van de nieuwe voorstellen vertrekken
(I) Universitaire Stichting, Jaarlijksch Versiag. 1927 - 1928, blz. 24 ; —
.1928-1929, blz. 32 en 36 ; ---1929-1930, blz. 25-26. --1930-1931, blz. 4b, 49.

--932-

van het standpunt dat de studie van de oude cultuur, hoe nuttig
en onmisbaar ook, niet meer voldoende is om de vorming te verzekeren van « jongelingen, die geroepen zijn om in het sociaal
leven op de eerste rangen te staan ». Zij willen dat « de heerlijke
schatten van schoonheid en menschelijke ervaring als de Duitsche
en Engelsche literaturen ons bieden, aan onze jeugd moeten ten
goede komen ». De studie der Germaansche talen streeft « hetzelfde
doel na als die van de klassieke, nl. onbaatzuchtige cultuur, opleiding der geesten, harmonieuze ontwikkeling der vermogens ».
Hoe nu passen zij deze beginselen toe in de Oude Humaniora ?
Het Verslag der Commissie zegt : « In de Oude Humaniora zal,
zonder de studie der moderne talen te verwaarloozen, meest
belang gehecht worden aan de studie van sommige gezichtspunten
van de middellandsche beschaving ». En dan volgt een vage schets
van leerprogramma voor het geval dat Fransch en Nederlandsch
moeten aangeleerd worden : Zesde klasse : tweede landstaal. —
Vijfde klasse : Latijn. — Vierde klasse : Grieksch. — Derde klasse :
Duitsch of Engelsch. — Tweede klasse : tweede moderne taal
(facultatief) (I). — Veel meer vernemen we over het aantal uren
voor Engelsch en Duitsch niet. Een lid der Commissie verzekerde
ons dat de thans bestaande Oude Humaniora dezelfde zouden
blijven. Zal het breedvoerig later te verschijnen leerprogramma
zulks bevestigen, dan hebben we feitelijk niets meer te zeggen.
Maar dan is het ook onnoodig nog een nieuwe schets van
het leerplan voor te leggen.Alwie het geheele rapport der Commissie leest en herleest, zal vermoeden, dat de Oude Humaniora
toch wijzigingen zullen ondergaan, en wel in dezer voege dat het
Latijn en het Grieksch minder, het Engelsch en het Duitsch meer
lesuren zullen bekomen. Inderdaad « in ons M. 0., zegt het verslag, wordt Engelsch, Duitsch en Nederlandsch geleerd, niet om
het onmiddellijk nut, maar wel om de geestesvorming en de
harmonische ontwikkeling van alle vermogens » ; maar dan
mag ondersteld worden dat er heel wat meer uren dan vroeger
aan de Germaansche talen zullen besteed worden. Om b. v.
(I) Pater HEYRMAN, S. J., leeraar, te Drongen, heeft beide onafgewerkte
planners, voor zooverre het reeds mogelijk is, gewikt en gewogen, en heeft
gemeend ze voorloopig te moeten verwerpen (Nova et Vetera, 1932, Juli,
blz. 280-299). Ook de Nationale Bond van het Vrzie M. 0., in zijn zitting
van 1 Aug. r 932 , te Brussel heeft de nieuwe voorstellen na bespreking onvoldoende gevonden, en zich uitgesproken voor het behoud van de bestaande
afdeelingen. De argumenten door Pater HEYRMAN aangewend zijn overbekend ; men vindt ze o. a. in de verslagen der Commission de Re forme des
humanites (1914), in Deux Communications a la Commission de RIforme en
in Onze Humaniora, van Dr. L. GOEMANS, inspecteur-generaal, Brussel, 1914.
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Shakespeare en Goethe te lezen, en aldus kennis te nemen van de
Westersche beschaving, zullen de leerlingen j aren lang twee
lesuren voor elke taal moeten ontvangen, en zulks is onmogelijk,
indien het aantal lesuren voor de overige vakken als Grieksch en
Latijn hetzelfde blijft. Van het oogenblik of dat de studie der
moderne talen wordt uitgebreid, zal die der oude klassieken verminderd worden. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat
het Verslag der Commissie de overlading der huidige programma's, oorzaak van geringe uitslagen, wil tegenwerken « door
beperking, die eenheid van streven zal tot stand brengen, welke
den grondslag van elk humanistisch onderwijs vormen moet ».
Welnu, indien in de Oude Humaniora naast de vorming door
middel van de oude klassieken nog een dergelijke vorming door
middel van de moderne talen moet tot stand komen, dan geloof
ik dat het echt humanistisch onderwijs er ten langen laatste bij
verliezen zal. Het is een openbaar geheim, dat sedert in de athenaea de lesuren voor het Latijn op 36 uren zijn gebracht, de bekomen uitslagen aanzienlijk geringer zijn geworden : de leerlingen
zijn niet in staat met vrucht een Latijnschen auteur te lezen
m. a. w. — zooals het Verslag der Commissie het vaststelt —
ze zijn zeer zwak in 't Latijn. Integendeel in de gestichten, waar
nog altij d 47 lesuren aan de Latij nsche studie besteed worden,
worden de auteurs nog gemakkelijk verstaan. Men moet die zaken
hebben beledd om daarover joist te kunnen oordeelen. Het gaat
niet op en door de wiskunde, en door de wetenschappen, en door
de moedertaal, en door de vreemde talen, en door de oude klassieken de geestesrijpheid en de cultureele vorming der leerlingen
te bekomen : het gevolg zou zijn dat de echte vorming schipbreuk
lijdt, dat op het oogenblik dat de leerlingen uit de studie van al
die vakken het meeste cultureele profijt zouden gaan trekken,
het zesjarig curriculum st'itdiorum zou afgesloten zijn
*

*

Dat de leerlingen uit de Grieksch-Latijnsche afdeeling met
de studie der oude talen als hoofdvak, en de studie der moderne
talen als bijvak na hun humaniora onbekend zouden zijn met de
Westersche beschaving, loochenen wij volstrekt. Ze worden ook,
en soms ex profess° opgeleid in de Germaansche en de Fransche
beschaving. Hoe dikwijls wordt bij het bespreken van de oude
cultuur geen vergelijking gemaakt door middel van teksten,
tusschen de moderne en de oude, tusschen de christelijke en de
heidensche beschaving ? En is de studie der Nederlandsche lite-
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ratuur niet bij machte aan de jongelingen de noodige kennis van
de Westersche beschaving te verschaffen ?
Dezelfde hoogleeraars zijn van oordeel dat de leerlingen uit
de Grieksch-Latijnsche afdeeling niet voldoende voorbereid
worden op de nieuwe behoeften door het intenser geworden
leven van de huidige maatschappij verwekt, en evenmin op den
vinnigen strijd om het leven. Maar de 3/4 der leerlingen uit de
rhetorica der Oude Humaniora hebben nog tijd om aan de faculteit der Hoogeschool daartoe vollediger voorbereid te worden.
En de overigen zullen, dank zij de humanitas en het aanpassingsvermogen in het M. 0. verkregen, al spoedig aan de gestelde
eischen van het moderne leven kunnen voldoen, en zich een weg
banen door alle moeilijkheden heen. Al die leerlingen uit de
Grieksch-Latijnsche afdeeling zullen al spoedig begrijpen, dat de
vinnige strijd om het leven, die vu eerst is ontstaan, grootendeels
het gevolg is van een anderen vinnigen strijd, den strijd om te
pronken, om te verkwisten en te genieten. Degenen, die in de
periode 1921-1929 dezen weinig heldhaftigen strijd hebben meegestreden, waardoor de maatschappij wel erg is geschokt, zijn nu
juist de leerlingen niet, die dag in dag uit zich met de belanglooze
studie der oude klassieken hebben bezig gehouden, maar veeleer
diegenen, die Been humaniora gedaan of de Moderne Humaniora
met hare vaak baatzuchtige doeleinden hebben gevolgd.
Zoo eindelijk de hervormers er op roemen dat zij door het
inrichten van een nieuwe Sectie een grooten dienst aan het onderwijs der oude talen bewijzen, en het nit zijn staat van verval
redden, dan stellen wij hun voor de Grieksche-Latijnsche studin
op een geheel andere wifze behulpzaam te zijn. De beweegreden,
die sommige hoogleeraars naar hervorming doet uitzien, ligt in
het feit dat het M. 0. hedendaags niet meer geeft wat het geven
moet. Indien in sommige inrichtingen voor M. 0. het studiepeil in de laatste tijden inderdaad is gedaald, ligt de oorzaak niet
zoozeer in de overlading van het leerprogramma. De studenten en
soms ook de leeraars hebben in hun omgeving den noodlottigen
invloed ondergaan van den nieuwen geest meegebracht uit scholen, waar schier alles op het onmiddellijk practisch nut was berekend. Men zal verder uit het leerprogramma der humaniora
weren, wat toch eigenlijk tot de hoogeschool behoort, als de
analytische scheikunde, de uitgebreide kennis van de planten- en
dierkunde, de volledige geschiedenis van de Nederlandsche,
Fransche, Engelsche en Duitsche letterkunde. De prefecten en
Collegebestuurders moeten daarenboven in 't begin van elk
schooljaar ongenadig optreden tegen de onbekwamen, die in de
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hoogeschool willen zenden. Die personen weten niet eens, dat
alle hoot geen timmerhout is. — Daarin ligt zeker de redding,
terwijl het op proef nemen van het nieuwe stelsel faliekant dreigt
nit te loopen.

' 0) KAP.EL BARBIER-PRIJS.
Op 31 December I932 loopt het 3 e tijdvak (begin. 1931 tot
einde 1932) van den KAREL BARBIER-PRUS ten einde. Hij bedraagt Imo fr. en wordt toegekend aan den Belgischen sdirijver
die in die tijdruimte het beste belletristisch verhaal op nationaalgeschiedkundigen gr()ndslag (historische roman, geromanceerde
levensbeschrijving, enz.) zal ititgegeven hebben, in 't Vlaamsch
geschreven en geput uit onze eigene geschiedenis.
De prijs kart niet toegekend vorden aan hem die y our hetzel/de werfr in een door het Staatsbestuur of cm Academie uitsebreven prijskamp reeds bekroond wer(l.
I )e werken dienen ingezonden aan den Bestendigen Secretaris
der Koninklijke Vlaamsche Academie, uiterlijk op io December
1932, met de vermelding op het adres : BARBIER-PRUS.
2°)

NESTOR DE TITRE-PRIJS.

De. NESTOR DE TIERE-PRIjs, bedragende 200o fr., \vordt oin
de twee jaar toegekend aan bet beste ontier (le Vlaamsche tooneelwerken Welke, gedrukt of handschrift, voor bet einde van elk
tweejarig tijavak, door bonne schrijvers op de Koninklijke
Viaamsche Academie zullen ingezonden zijn. Het cerste tijdvak
onrs,-at de jaren 1932 el? 1933.
Voor den prijs konien alleen in aanmerking tooneciwerken
(1) die nog in geen andere prijskampen werden bekroond ; b) die
in den loop van het tweejarig tijdvak werd€n geschreven, of die
aithans, vOOr tijdvak, noch door den drill., nosh door de opyoering, openbaar wen-len gemaak-f

3 0) KAREL BOURY-PRIJS.
De KAREL OURY-PR S, bedragenC,c Imo() fr. en gesticht ter
verspreiding van Vlaamsche liederen, worth oni de vier jaar
toegekend aan den toondichter van de beste onuitgegeven
Vlaamsche school- of volksliedcren (ten minste t\',-ee) waarvan
i]ijzelf de teksten zal mogen kiezcn. kan bovcndien een tegemoetkmning verslrekt worden 0111 de bekrooncle liederen te helper!. iiitgeven.
Het loopende tijdvak zal op 31 December 19:32 gesloten
\Norden.
1)e liedereit (tekst en muziek) dienen door de belanghebbenden bij den Bestendigen Secretaris der Koninklijke Vlaamsche
Academie, Koningstraat, 18, Gent, uiterlijk op io December 1932
ingezonden te -worden, met volgen(le vermelding op het adres
VooR DEN KAREL BouRY-PRijs.
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nitgaven der Acadende zijn te verkrijgen
GENT : W. SIFF , Sint Baafsplein, en VAN RvssELB1RGI-rE,
Kouter, I.
Jacqmainlaan, 127.
BRUSSEL : STANDAARD-BOEKHANDEL,
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Plechlige Vergadering van 2 October 1932
Te io 1/2 uur kwamen de heeren leden bijeen in het eeresalon der Academie.
Aldaar zijn tegenwoordig de heeren Prof. J. SALsmANs,
S. J., bestuurder, HERMAN TEIRLINCK, onderbestuurder,
Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris ;
MeVrOUW HENRIETTE ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK,
buitenlandsch eerelid der Academie, die als spreekster in de
feestzitting zal optreden ; de heeren Dr. Is. TEIRLINCK,
FRANK LATEUR, 0. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PLTYVELDE,
Prof. Dr. L. SCHARPE, Prof. Dr. J. VERcouLLIE ; Dr. LEONARD
WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A. J. J. VAN DE
VELDt, J. JACOBS, Prof. Dr. M. SABBE, Dr. J. MULS, F. To ysSAINT VAN BOELAERE, Prof. Dr. A. CARNOY, Prof. Dr. J. VAN
MIERLO, Dr. J. CUVELIER en Prof. Dr. R. VERDEYEN, werkende
leden ;
de heeren Prof. Dr. J. VAN DE WYER, Prof. Dr. L. GROOMERS, EM. DE Bom en JORIS EECKHOUT, briefwisselende
leden.
Lieten zich verontschuldigen : de heeren Prof. Dr. BRANS
DAELS, Dr. L. SIMONS, FR. VAN CAUWELAERT, Prof. Dr. J.
PERSYN, Prof. Dr. P. BELLEFROID, werkende leden ; de heer
LODE BAEKELMANS, briefwisselend lid ; de heer Dr. P. C. BouTENS, buitenlandsch eerelid.
*
In het eeresalon waren verder aanwezig de heeren :
WEYLER, Gouverneur der Provincie Oost-Viaanderen ;
A. SIFFER, volksvertegenwoordiger en schepen van Gent ;
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POPPE, vicaris-generaal ; Mej. B. BOONANTS, schepene van

Gent ; Prof. Dr. C. DE BRUYNE, eere-beheerder-opziener
der universiteit ; Mevrouw HENR IETTE ROLAND HOLSTVANDER SCHALK, buitenlandsch eerelid der Academie.

Om I I uur worden de leden met de vermelde uitgenoodigden naar de feestzaal geleid.
Aan het bureel neemt Mevrouw ROLAND HoLsT met het
Bestuur plaats.
Prof. J. SALMANS opent de zitting met een korten welkomgroet tot de aanwezigen. Hij deelt de namen merle van verschillende personen die bericht zonden, dat zij verhinderd zijn de
vergadering bij to wonen nl. : R. PETIT JEAN, Minister van
Kunsten en Wetenschappen; Z. D. H. Monseigneur COPP IETERS
Bisschop van Gent ; A. VAN DER STEGEN, burgemeester van
Gent ; DHAVE en VAN ACKERE, volksvertegenwoordigers ;
Generaal major DEPREZ, bevelhebber der Provincie en der
plaats van Gent ; VAN DE VELDE, bestendig afgevaardigde ;
Eerw. Kan. LEDEGEN secretaris van Z. D. H. den Bisschop ;
DE VLEESCHOUWER, GOMMAERTS, LOOS en VAN OVER BEKE,
hoogleeraren ; Mevrouw de douariere MERGHELYNCK ;
0. VAN MALLEGHEM, gepensionneerd advocaat generaal en
ALEX. CALLANT, letterkundige.
* *

Zijn verder nog aanwezig de heeren : EDM. AERTS, normaalschoolbestuurder ; BR. ACHILLES, leeraar ; Dr. R. APERS,
bibliothecaris ; R. BAECKELAND , havenofficier ; BEECKMAN,
leeraar ; BLANCHAERT ; BOCKLANDT, A., advocaat ; BOCKLANDT, A. ; Mej. BOEN, EMMA, leerares S t Bavo ; L. BRECKX,
leeraar; BRENGIER ; Dr. A. BROUNTS, leeraar; Mejuffers EDITH
en ETHEL CARNOY ; Mr. en Mevr. CLAEYS, boekhandelaars ;
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CRYNEN, H., leeraar ; E. P. A. DESCHAMPS, S. J., leeraar
St Barbaracollege ; Mej. HILDE DE COCK, leerares
St Bavo ; DE GROOTE, Jos., kapelaan der hoofdkerk ; Dr.
DEHEEGER ; Dr. P. DE,KEYSER, hoogleeraar ; RENAAT DE
KIERE, onderwijzer ; L t Colonel DE LEENHEER ; JOHAN
DE MAEGHT, journalist ; Mej. DE SAGHER ; Osw. DE SCHAMPHELAERE, nijveraar ; Mej. A. DE STOOP, hoofdtoezienster
van het technisch onderwijs ; H. J. DE Vos, leeraar ; MAUR.
DE Vos, journalist ; Kan. A. EECKHOUT ; ODILON FACHI,
nijveraar ; Dr. F. FRANSEN, hoogleeraar ; M. FRANSEN ; E. P.
ED. FRANSSEN, minderbroeder ; FUNCKE, hoogleeraar ; Zuster
M. GERARDA der Zusters van Lief de, leerares ; F. HACHE,
hoofdingenieur van Bruggen en Wegen ; E. P. Em. JANSSEN,
S. J., leeraar ; E. P. KRUIFHOOFT, S. J., rector van St Barbara
college ; S. LACOPIET ; D. LANGEROCK, raadsheer bij het
Hof van Beroep ; K. LAROY, toeziener ; J. LEENEN, leeraar ;
R. LEYS ; Br. MAJELLA, leeraar ; J. MEEUS ; Mej. MARG.
MEIluvs, leerares S t Bavo ; CAM. MELLOY, letterkundige ;
A. AilusscHE, leeraar ; Br. PATERNUS, leeraar ; LEOP. POPPE ;
Dr. ROB. ROEMANS, leeraar ; E. P. OSW. ROYEN ; E. P.
SCHURMANS, leeraar ; A. STORME, student ; A. STORME, nijveraar ; Mej. I. VANDE KEERE, regentes ; VAN DE MOORTELE,
notaris ; Mej. 0. VANDEN EYNDE, regentes; H. VANDENSTEEN,
onderwijzer ; Dr. G. VANDEVELGAUTE; JORIS VAN DE VELDE ;
P. VAN DOOSSELAERE, onderwijzer ; VAN DURME, hoogleeraar ; E. H. VAN GENECHTEN, leeraar van het 0. L. V.
College to Boom ; VAN HAUWAERT, leeraar ; J. VAN HEVELr,
leeraar ; VAN HOLLE, beambte ; V. VAN MEERBEEK, leeraar ;
J. VEREECKEN ; Is. VERGAUWEN, schoolhoofd ; M r en Mvr.
B. VERHAEGEN ; VERHELST, boekhandelaar ; VERLENDE ;
G. VERLOOVEN ; JOS. VERMEULEN, advocaat ; M yr. LEONARD
WILLEMS ; L. WYLLEMAN, student.
Verder nog een groot aantal dames en heeren, belangstellende in de werkzaamheid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
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Daarna stelt hij Mevrouw H. ROLAND HOLST-VAN DER
SCHALK aan de vergadering voor en verleent haar het woord.

Mevrouw Roland Hoist handelt over De Schoonheid van
Gorters poezie.
Beide reden worden warm toegejuicht.
De Bestuurder bedankt de spreekster met volgende
vvoorden :
Bij mijn zeer innige dankbetuiging voor de eer door uw optreden aan onze Koninklijke Instelling bewezen, hoef ik niet veel
woorden te voegen. U maakt de taak van den Bestuurder zeer
licht : « Goede wijn behoeft geen krans ». U zijt in uw voordracht
u zelf geweest met al uw gaven en hoedanigheden : dat zegt genoeg.
De spannende aandacht, ja de religieuze stilte, waarmede men
U aanhoord heeft, bewijzen dat er hier zoo veel bewonderaars
van uw talent als toehoorders zijn.
Nogmaals hartelijk dank, omdat U ons eerst uw lezing over
Gorter hebt laten genieten : wij hopen die te mogen inlasschen
in onze Verslagen en Mededeelingen.
*
* *
Hij verleent nu het woord aan den Bestendigen Secretaris die volgende mededeelingen doet :

VERKIEZINGEN.
Sedert de plechtige vergadering van verleden j aar had
de Koninklijke Vlaamsche Academie het afsterven te betreuren van twee harer ieden.
Dr. J. H. EYMAEL, buitenlandsch eerelid der Academie,
overleed te Elsene op 4 Maart 1932 in den ouderdom van Brie
en tachtig jaar. Hij was te Heerlen (Nederlandsch Limburg)
geboren, waar Dautzenberg het licht zag, die, zonderling
samentreffen, ook te Elsene moest sterven.
EYMAEL was oud-leeraar van het gymnasium van Maestricht, doctor honoris causa van de Leidsche Universiteit
en had zijn goede faam in de Nederlandsche philologenwereld
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verworven door het uitgeven en verkiaren van eenige der
moeilijkste werken van Constantijn Huygens, die, zooals
men weet, geen gemakkelijk auteur /nag heeten. EYmAEL's
uitgaven, commentaren en studies munten uit door een haast
onfeilbare eruditie. Zijn werk zal door de jaren niet worden
aangetast en zijn naam vereerd blijven, als die van een buitengewoon geleerd en scherpzinnig arbeider op het gebied van
de letterkundige geschiedenis en exegese.
Op 25 Juli 11. ontviel ons een lid Wiens dood niet alleen de
Academie, maar heel het Vlaamsche land en de Nederlandsche
Letteren in rouw heeft gedompeld.
Wat zou hier over CYRIEL BUYSSE kunnen gezegd worden
dat niet sedert zijn voor den Vlaamschen naam te vroegtijdig
verscheiden reeds hondermaal wend verkondigd ?
Onze Onderbestuurder, de H. HERMAN TEIRLINCK, heeft
op het graf van den diepbetreurden schrijver de ontroerde
hulde gebracht van de leden deter Academie, die het als een
eer aanzien CYRIEL BUYSSE als collega te hebben gekend,
en nimmer de bescheiden hoffelijkheid en den hartelijken eenvoud van zijn omgang zullen vergeten, noch de belangstelling
waarvan hij steeds hlijk gaf in de werkzaamheden van ons
Genootsch ap
* *

Sedert de laatste Openbare Zitting zijn dan ook volgende
wijzigingen in de samenstelling der Academie ingetreden :
De Heeren Dr. J. CuvELIER, Algemeen Rijksarchivaris,
en Prof. Dr. R. VERDEYEN, briefwisselende leden der
Academie, werden tot werkende leden benoemd, ter vervanging respect. van onze betreurde collega's DE Fr iou en BUYSSE.
De Academie verkoos den H. LODE BAEKELMANS, letterkundige te Antwerpen, tot briefwisselend lid, ter vervanging
van Dr. CUVELIER, en den H. P. C. BOUTENS, letterkundige
te 's Gravenhage, tot buitenlandsch eerelid, ter vervanging
vna wijlen Dr. EYMAEL.
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WEDSTRUDEN.
Van de Prijsvragen voor het jaar 1931 door de Koninklijke Vlaamsche Academie uitgeschreven werd er een enkele
beantwoord, die betreffende de metriek. De Academie vroeg
ni. een Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche
metriek in de XV e en de XVi e eeuw. Tot leden van den keurraad werden aangesteld de heeren LEONARD WILLEMS, J. VAN
MIERL() en L. SCHARPE.
De bekroning van het antwoord werd door de Juryleden
niet mogelijk geacht, daar de schritver de eigenlijke vraag
nauwelijks heeft aangeroerd en het bewijs levert van een verregaande oppervlakkigheid.
De Academie sloot zich bij de zienswijze der verslaggevers
aan.
*
* *

De 32 werken voor den AUGUST BEERNAERT-PRIJSKAMP,
Xe Tijdvak, op de Academie ingezonden, werden aan het oordeel onderworpen van een Jury samengesteld uit de heeren
EucKHouT, LATEUR, SABBE, HERMAN TEIRLINCK, leden der
Academie, en MUSSCHE, afgevaardigde der Regeering. De prijs
werd toegekend aan den Eerw. heer HUB. BuvLE, onderpastoor to Lede, voor zijn dichtbundel : Smeltkroes.

Den Eerw. heer BUVLE wordt het diploma van den
AUGUST BEENAERT-PRIJS door den Z. Eerw. heer Poppe,
Vicaris-Generaal, afgevaardigde van Z. D. H. Mgr. COPPIETERS, Bisschop van Gent, uitgereikt en de Bestuurder sluit de
zitting met een laatste woord van dank aan de aanwezigen.

Hoeverre staat de Poirters' studie?
DOOR

Prof. J. SALSMANS, S. I.
bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie voor het jaar 1932.

« Het vogeltje zingt, zooals het gebekt is » zegt ons spreekwoord... Daar ik sedert jaren onzen volksschrijver uit de XVIIe
eeuw, Adriaan Poirters S. I., bijzonder bestudeer, zal het U niet
verwonderen, dat ik hier enkele, ja enkele woorden over hem
wensch te zeggen : hoe Langer hoe meer heeft zijn naam goeden
klank in de geschiedenis onzer letterkunde, ook in Noord-Nederland en bij onkatholieken. Welke uitslagen in deze laatste jaren
de Poirters' studie bereikt heeft, verdient zeker uw belangstelling.
Niet lang geleden heeft Dr. Edward Rombauts de eerste
volledige en degelijke monographie over Poirters uitgegeven ;
zij werd door onze Academie bekroond. Ondertusschen hebben
zijn artikelen in Studiên ('s Hertogenbosch), die van Dr. Vercammen in hetzelfde tijdschrift, en die van Dr. Goossens in Tiidschrift voor Taal en Letteren (Tilburg), nog zekere bijzonderheden

in het licht gesteld, maar, in het omstreden vraagstuk van Poirters' geboorteplaats en geboortedatum, geen grondige wijzigingen
aangebracht aan de traditie, volgens welke P. Adrianus geboren
werd in het Noord-Brabantsche Oisterwyck en wel in 16o5.
Veeleer heb ik zelf dit kunnen bevestigen door de oorspronkelijke
stukken, die ik, in 's Rijksarchief te 's Hertogenbosch en in het
Jezuletenklooster te Drongen bij Gent, persoonlijk ben gaan
onderzoeken : mijn besluiten staan in onze V erslagen en Mededeelingen.

Middelerwij1 heeft meer dan een belangstellende den wensch
uitgedrukt, dat toch eindelijk een critische uitgave van Poirters'
Masker van de Wereldt het licht zou zien. Met Dr. Rombauts
heb ik die taak op mij genomen, en op de eerste plaats hebben
wij uitgezien naar den druk die best als basis dienen zou voor
dergelijk werk.
Door velen wordt, volgens een paar volzinnen van de 6e
uitgaaf, zonder meer aangenomen, dat voor het einde van 1649
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drie drukken van Poirters' meesterwerk onder den naam van
Ydelheyd des Wereldts , en drie met den nieuwen titel : Het Masker
van de W ereldt afgetrocken, te zamen zes uitgaven, verschenen
zijn. Welnu Dr. Rombauts heeft in Studien (1929) als zijn meening

uitgedrukt, en ik deel in die overtuiging, dat bij den Z en druk van
Ydelheyd aanstonds de zoogenaamde 3 e druk van Het Masker
aansluit : nergens, niettegenstaande onze opsporingen in Zuiden Noord-Nederland, hebben wij een 3 en druk van Ydelheyd
noch een ten of Zen druk van Het Masker gevonden: de zoogezegde
luxe-uitgaaf van Het Masker, de «derde », zou inderdaad de eerste
zijn met den nieuwen titel, en men zou haar de derde genoemd
hebben omdat ze wezenlijk de derde is van het meesterwerk
van Poirters, in al zijn omvormingen genomen. VOOr het einde
van 1649 zouden er wel zes drukken verschenen zijn, maar niet
drie als Ydelheyd en drie als Masker, doch twee als Ydelheyd
en vier met den nieuwen titel.
Voor den ben druk, die ten vroegste in het najaar van 1649
uitkwam, had Poirters zijn tekst grondig omgewerkt, en er
Toemaetjens en Toeworpies bijgevoegd. Die tekst blijft in hoofdzaak de zelfde in de volgende uitgaven, hetzij nog vOOr hetzij
na 's schrijvers afsterven verschenen, en moet als de volgens zijn
opvatting definitieve redactie gelden. Het is dus zeker die tekst
welke als basis eener critische uitgaaf dienen moet. Er bestaat
een exemplaar van in de Universiteitsbibliotheek te Gent, dat
volgens het titelblad de 6 e druk zou zijn, doch veeleer de 7e
is luidens het begin der aanspraak aan Philothea. Doch Dr. De
Ronde, van Leuven, wees ons op een onbetwijfelbaar exemplaar
der 6e uitgaaf, waar hij de gelukkige eigenaar van is. Ondertusschen had ik in Holland, in privaat bezit, twee onbetwijfelbare
exemplaren der 7 e uitgaaf gevonden. Deze drie laatste exemplaren
staan nog niet vermeld in de bibliographie van Rombauts' boek.
Wij beschikken dus over materiaal genoeg om een degelijken
tekst uit te geven. Ik zeg een « degelijken » tekst, want een
dusdanige bestaat er nog niet. Zelfs in de zoogenaamde luxeeditie, de best verzorgde, zijn er veel fouten, en ook de definitieve
tekst in de 6 e en 7 e drukken is zonder eenige wetenschappelijke
nauwlettendheid gezet en verbeterd. Het ging hier immers niet
over een Plantijnschen druk van wetenschappelijke, vooral van
latijnsche werken : daarvoor zouden de correctoren der groote
drukkerijen met nobele ambitie gezorgd hebben.... maar wel over
een « volksboeksken », waar de schrijver « onnoosel aengheraeckt »
was, en waarvan hij zelf, verre van de drukkerij wonende, de
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proeven niet eens kon nazien. De schrijfwijze of orthographie
van ons Vlaamsch-Nederlandsch en de interpunctie hadden in
dien tijd nog geen vaste regelen. De zetters en verbeteraars van
tweederangsche drukkerijen keken zoo nauw niet, en waar zij
een woord niet verstonden, schroomden zij zich niet naar hartelust te wijzigen of iets onverstaanbaars te zetten. Het is ongelooflijk voor iemand die het niet met eigen oogen bestatigd heeft,
hoe slordig dergelijke drukken van de pers kwamen. Dit geldt
vooral van den Ben druk van Het Masker of : die uitgaven zijn
heelemaal onbetrouwbaar. Maar zelfs voor de zeven eerste, is
er heel wat werk noodig om den tekst wetenschappelijk vast te
stellen : uitgaande van onze typische 6 e en 7 e drukken, moeten
we de overeenkomende deelen met de vorige uitgaven collationeeren, om daaruit, wits vermelding, betere varianten over te nemen.
Het is ook onze bedoeling de onontbeerlijke voetnoten aan
te brengen, opdat een ontwikkeld Nederlander, Hollander of
Vlaming, onzen druk vlot en genoeglijk lezen en begrijpen zou.
Daartoe is niet alleen woordenuitleg noodig maar ook toelichting
bij ingewikkelde gedachten, geschiedkundige toespelingen en
onduidelij ke verwij zingen.
Wij hopen aldus een behoorlijke uitgaaf tot stand te brengen,
wat tekst en commentaar betreft, en meteen een daad van pieteit
te stellen tegenover de eerbiedwaardige nagedachtenis van Pater
Poirters, een verdienstelijke daad tot meerderen bloei van onze
Nederlandsche letterkunde.

Dit weze mijn bondig besluit om de vergadering niet langer
te laten wachten op de met spanning verbeide rede van ons
hooggeacht buitenlandsch eerelid, Mevrouw Henriette Roland
Hoist. Ik heb het geluk — want j a dat is ook een geluk voor een
Bestuurder — niet veel woorden te moeten gebruiken om de
hoogbegaafde spreekster voor te stellen. Ook in Zuid-Nederland
is zij goed gekend en door elk ontwikkelden Vlaming naar waarde
geprezen. En al deelen niet alien in al haar opvattingen, toch
erkennen alien in haar een diep doordenkend gemoed, dat eerlijk,
ja hartstochtelijk naar de waarheid en naar de oplossing der groote
levensvragen en sociale problemen zoekt. Zij huldigen in haar
de dichteres, die als 't ware een nieuwe dichtkunst, de poezie
der gedachten, in onze Nederlandsche letterkunde geschapen
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heeft : met buitengewone virtuositeit weet zij haar idealistische
strekkingen in woordenklanken en -rhythmen to vertolken.
En hiermede, haar dankend bij voorbaat, geef ik het woord
aan Mevrouw Roland Holst-Van der Schalk.

De Schoonheid
van Herman Gorters poezie,
DOOR

H. ROLAND HOIST-VAN DER SCHALK,
buitenlandsch eerelid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Mag ik, na allereerst mijn hartelijken dank betuigd te hebben
aan den voorzitter voor zijn vriendelijke begroeting, mijn diepgevoelde vreugde uitspreken over het feit, dat de onderscheiding,
mij verleend door mijn benoeming tot eerelid der Koninklijke
Vlaamsche Akademie, aanleiding werd tot mijn tegenwoordigheid
in uw midden op deze openbare zitting. Het is voor mij een vreugde aan die zitting te mogen deelnemen in de oude vermaarde
stall Gent, het centrum van het Vlaamsche kultuurleven, waartoe
wij, Noord-Nederlandsche kunstenaars, ons in warme sympathie
en liefde getrokken voelen, niet in de laatste plaats door zijn
spontaneiteit, zijn frissche natuurlijkheid, kortom zijn jeugd.
Mijn vreugde wordt vergroot door het feit dat het mij vergund
is om voor deze instelling, die het Vlaamsche kultuurleven met
de middelen der wetenschap dient, en voor een kring van toehoorders in wier harten het wortelt, te mogen spreken over de schoonheid van Gorters' poezie. Hier waar de liefde voor de eigen
Vlaamsche dichtkunst krachtig leeft, durf ik hopen ook sympathie en bewondering te vinden voor de dichtkunst van Gorter.
Hoezeer zich ook, als Fries, van den Vlaamschen aard onderscheidend, zoo had hij toch in zijn wezen de eenvoud, de kinderlij ke onbevangenheid en de spontane natuurlijkheid, die onder
de Vlamingen zeker meer weerklank vinden dan onder de meesten
van ons, Noord-Nederlanders, met ons sterk-geremd gemoedsleven.
Alle groote dichters hebben een persoonlijke ontwikkelingskurve. Zoo men echter een aantal van die kurven onderling
vergeleek, zou men daarin zeer veel gemeenschappelijks vinden.
De jeugdgedichten der meeste groote dichters zijn niet slechts
van een meesleepende bekoorlijkheid, maar ook van een groote
volkomenheid van vorm. Het is, of zij onmiddellijk over alle
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registers van hun genie de beschikking gehad hebben. In den
regel wordt deze eerste fase van rijke bekoring, de fase ook waarin
de dichter zich stort in de Bingen der wereld en zich in hen verliest, gevolgd door een inzinking, of althans een overgangsperiode,
die zekere kenmerken van verarming en verdorring draagt. Pas
wanner deze overwonnen is, gaat het weer verder naar hoogere
hoogten en diepere diepten. Dan pas wordt het liefelijke gezang
der schoonheid die uit de zinnen is, overstemd door de plechtige,
verheven muziek eener schoonheid, geboren uit geestelijke verlangens en geestelijke aanschouwing. Uit de gedichten Bier tweede
fase slaat de gloed van den intellektueelen hartstocht omhoog. In
hen wordt een poging gedaan, om het hoogste te bereiken, wat
de scheppingskrachtige mensch te bereiken vermag : een werelden levenskonceptie, uit den aard der zaak op abstrakte gedachten
berustend, door de vermogens van gemoed en fantaisie te herscheppen tot verbeelding. Wie daarin slagen, dat zijn de groote
Meesters in de velden der poezie. Gaan we de poetische ontwikkeling na van Dante, van Shakespeare, van Vondel en Milton,
van Goethe, van Tolstoi, van Guido Gezelle — wij zullen vinden
dat zij, natuurlijk met tal van persoonliike varianten, in haar
groote lijnen volgens deze kurve verloopt.
Bij hen alien vindt ge een dichterlijke jeugdfase vol rijkheid
en gratie, waarin de zintuiglijk-waarneembare schoonheid hun
werk doorzingt en doorglanst ; vervolgens een zeker verlies van
hun jeugdhoedanigheden, dat niet direkt door andere winsten
wordt opgewogen, tot in de fase hunner dichterlijke rijpheid, de
muziek der onzichtbare wereld en de gloed der hoogste Idee
van het goede, schoone en ware, de inspireerende kracht
worden van hunne poezie.
Niet anders dan van de hierboven genoemde meesters, is
de dichterlijke ontwikkelingsgang van Gorter in het algemeen
verloopen. Het persoonliike van lien gang is, dat hij de sponk,ne
harmonie van het grootste werk zijner jeugdfase in die zijner
dichterlijke rijpheid nooit meer zoo volkomen heeft bereikt
_Dat Gorter's jeugdgedicht Mei niet enkel een bevallig en bekoorlijk verrukkelijk poeem, maar een in zijn soort volkomen kunstwerk is, dat wordt heden niet meer betwijfeld. Wanneer een
gedicht in een halve eeuw nergens, in geen plekje zijner verbeelding verouderd is, in geen zijner facetten verdoft, dan mogen
we gerust zeggen dat het klassiek is en zal blijven leven, zoolang
de taal leeft waarin het geschreven werd. Mei behoort tot de
klassieke kernschat onzer literatuur. De meeste daartoe behoorende omvangrij ke werken kunnen slechts door een kleine minder-
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heid van letterkundig-ontwikkelden worden genoten ; zij leven
niet werkelijk in een wijden kring. Met Mei staat dit antlers.
Elke jongen en elk meisje, die in 't minst gevoelig zijn voor poezie,
kunnen de schoonheid van Gorter's Mei genieten. Het stroomt
aan als een zomerwind, het ruischt aan als een zomerzee : het
verblijdt en verrukt door zijn pure schoonheid, als merelgezang
in 't vroege jaar.
Het schijnt mij toe dat in Mei geen zwakke plekken zijn,
geen inzinkingen zooals in Gorter's latere groote werken. Van
de eerste tot de laatste regel wordt het gevoed door verrukking
over het leven. Het is de vrucht van een zeer onstuimige en tevens
zeer teedere liefderoes voor de zintuigelijk-waarneembare wereld.
En tevens is het de vrucht van een triomfantelijke vaart der verbeelding, nergens afgebroken of gestuit. Het lijkt vanzelf ontstaan, als een heerlijk natuurgewas. Bij alien hartstocht en alle
vaart, is het toch weer zoo beheerscht dat men herinnerd wordt
aan het schoone penseelschrift van den een of anderen j apanschen
meester.
Deze beide karaktertrekken der schoonheid van Mei : het
geinspireerde karakter, en de volkomen harmonie, het volschoone
evenwicht, wil ik gaarne iets uitvoeriger beschouwen. De inspiratie
blijkt niet slecht uit de vaart der verbeelding, de frischheid
en oorspronkelijkheid der taal, de bewogenheid van het rythme,
maar ook uit de schoonheid van het geheel, uit de harmonische
verhouding tusschen de verschillende deelen met dat geheel, dat
is uit de kompositie. Het is, meen ik, uiterst zeldzaam, dat een
jong dichter in de kompositie van zijn eersteling — vooral zoo
dit een gedicht is van langeren adem, — zulk een volkomenheid
bereikt als Gorter in Mei.
De kompositaire schoonheid van Mei beschouw ik als het
resultaat der inspiratie, de geheimzinnige van binnen uit opborrelende kracht, die door niets to vervangen is. Maar al had het
verstand die kompositie nooit kunnen bedenken, zoo beteekent
dit geenszins, dat zij buiten het kiezende en ordenende verstand
om, geworden is. In het prachtige drieluik, dat Mei in kompositair opzicht vormt, blijft het eerste deel lichtkleurig en feestelijk, als een fresco van Botticelli. Het tweede, waarin de gloed
der poezie zich verdiept, neemt den verrukten lezer of hoorder
van stijging tot stijging mede naar de, het leven der zinnen transcendeerende sfeer, waarin Mei Balder terugvindt en door hem
wordt ingewijd in het wezen der ziel. En het derde deel — hoe
verwonderlijk sterk leeft daarin weer de sfeer van de vertrouwde
aarde en de aardsche dingen, die waarin de « zoete kleine Mei »
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nu weer wordt opgenomen, eer zij vergaat. Gedempt is de schittering der levensvreugde, verstild het hooglied der verrukking,
versoberd de gloed van het verlangen. Met een zachtheid en innigheid zonder weergade, verhaalt de dichter Mei' s laatste levensdagen, de nadering voor haar van den dood, die het schoonste
en lieflijkste niet spaart. Het is of het teerste van alle menschelijke gevoelens, de weemoed, menschen en Bingen, en heel het
leven op aarde, in dezen slotzang in haar violette sluiers hult.
Met de verwonderlijke gaafheid der kompositie, is een hoofdbron der schoonheid van het gedicht de rijkheid en harmonie
der motieven en de wijze hunner verstrengeling. Het hoofdmotief,
waar Mei op is gebouwd, is verrukking over het natuurleven,
over de zee, de duinen, de wolkenluchten van Holland en de
hollandsche waterers. Van den eersten tot den laatsten regel
is Mei doortrokken van de sfeer van het hollandsche land- en
lucht- en waterschap, en het is de lief de voor deze sfeer, die
de verbeelding van den dichter bevleugelt.
Met dit eerste motief is het tweede : dat van de geboorte,
den groei-in-lieflijkheid, de tocht naar Balder's rijk, de ontgoocheling en het sterven van Mei op de innigste manier vervlochten.
Mar leven is de schoonste bloesem van het natuurleven. Maar
het is ook meer en antlers : het is het wezen van het leven zelf,
voor zoover dit van de zinnen afhankelijk is, — en dat wezen
is : vluchtig te zijn, voorbijgaand, van de geboorte af aan door
den dood bedreigd. In dit motief lag het gevaar van het allegorische ;• de kracht der verbeelding overwon het echter spelend,
door Mei te bezielen en bijna te verpersoonlijken , iets van
lieflijke, teere, speelsche vrouwelijkheid in haar uit te beelden
eerst en daarna van vrouwenverlangen en vrouwenverdriet.
ZOO innig uit te beelden, dat de « zoete kleine Mei » ons aan het
hart groeit als een levend wezen, ontroerend van onschuld en
argeloosheid, en we schreien om haar dood,
Dan is er het motief van Balder. Bedreigde Mei zelf een zwakkere verbeelding met den val in het allegorische, in Balder dreigde een mythologiezeerend element de harmonie van het gedicht
te verstoren. Dat daarvan in werkelijkheid geen sprake is, behoef
ik nauwelijks te zeggen. Men vraagt zich af, het gedicht ontledend,
wat die Noorsche god met zijn in zichzelf verzonken wezen daar
doet in het hollandsche landschap, tusschen de duinen, de weien
en de oude vertrouwde stadjes, waar Mei's levensgang zich afspeelt. Hoe komt daar die heele Noorsche godenwereld te pas,
zoo levend en konkreet uitgebeeld in het maal, dat zij houden
in het fantastisch paleis waar Mei Balder komt zoeken ? Verstan-
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delijk lijkt het haast niet mogelijk, dat deze episode in den gang
van het gedicht geen stoornis zou beteekenen. Maar het verstand,
zou ik een weinig paradoxaal willen beweren, heeft geen verstand
van poezie. In werkelijkheid brengt het Balder-motief in het gedicht de grootschheid en geheimzinnigheid van het, onuitputtelijke en ondoorgrondelijke, leven der innerlijkheid, zooals Mei
daarin brengt de onuitputtelijke lieflijkheid en rijkheid van het
natuurleven.
Alle hypothesen der moderne psychiatrie over een diepste
sfeer der ziel, een sfeer zonder verband met die der zintuiglijke
indrukken, waar een stem uit opstijgt, een bron uit welt,welker
herkomst niet na te speuren zijn, — in de Balderfiguur kwamen
ze tot leven, lang eer de wetenschap ze op het spoor was.
De symboliek dezer figuur is, als iedere echte symboliek,
in zoover vaag, dat zij naar alle richtingen uitstraalt en tal van
duidingen toelaat.
Mei staat als lyrisch natuurepos geheel op zichzelf, niet alleen
in de Nederlandsche dichtkunst van dezen tijd, maar zoover ik
kan oordeelen ook in de moderne wereldliteratuur. Zeker heeft
Gorter voor zijn eersteling iets te danken gehad aan Keats
Endymion en Hyperion, maar hoeveel traditioneeler is Keats'
dan Gorter, hoeveel klassicistischer zijn zijn vormen. Hoeveel
sterker doorgloeit bij Gorter de scheppende verbeelding oude
motieven met eigen persoonlijk leven ! In hoeveel hooger mate
dan Keats en ook Shelley, is Gorter opgetreden als vernieuwer
van de taal, de versvorm en de versmuziek.
Veroorlooft u mij thans een paar oogenblikken bij deze drie
middelen tot uitdrukking van de poetische schoonheid stil te
staan.
Gorter's taal in Mei is in de hoogste mate jong, persoonlijk,
konkreet en beeldend. Zij vertolkt onmiddellijk de indrukken, die
de zinnen van de prikkels der buitenwereld ontvangen, en vertokt ze doorloopend door beelden. Het gevoel en de gedachte
worden in Gorter spontaan tot beeld, zooals in het kind en den
primitieven mensch. In den dichter leeft immers het beeldend
vermogen voort, dat de gewone mensch en de menschheid,
ouder wordend, verliezen. Volkomen vrij is de taal in Mei van
konventioneele vormen. 1k geloof niet dat men in Gorter's
geheele oeuvre een geij kte uitdrukking of een versleten beeld zal
vinden ; al die doode vormen, die het geschreven nederlandsch
van zijn tijd met zich meesleepte — ze zijn ook heden nog lang
niet alien begraven, — schijnen voor hem niet te bestaan.
Met de zijne vergeleken, doet de poetische taal der andere leden
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van de Nieuwe Gidsgroep, met uitzondering van van Eeden en
van van Deyssel — nog aan als ietwat deftig en boekig. Gorter
heeft de poezie z(56 eenvoudig en natuurlijk leeren spreken, als
sedert Brederoo geen enkel Noord-nederlandsch dichter dat had
gedaan. Somtijds heeft zijn taal jets kinderlijks, — en misschien zou men hem kunnen verwijten, de taalvormen met wat
al te groote individueele vrijheid te behandelen. In Gorter's
taal komen zoowel de sterke als de zwakke kanten van zijn
individualisme aan het licht. Hij heeft onze taal zeer verrijkt,
haar leniger en gesmijdiger gemaakt. Maar hij deed het alles
eigenmachtig, als een onweerstaanbaar zachte geweldenaar ging
hij met haar om. De lief de voor oude oorspronkelijk taalvormen, die zoo diep leeft in Gezelle, het streven die vormen
weer tot leven te brengen en zoo de taal, van haar eigen wortel uit, organisch te verrijken ; — zij waren Gorter te eenenmale vreemd. Dit beschouw ik zeker als een tekort in hem, dat
weer verband hield met wat men zijn gemis aan gevoel voor het
historisch geworden zou kunnen noemen, een Al te weinig zich
zijn verworteling in eigen volksdom en volkskultuur bewust zijn.
Ben der grootste schoonheden van Gorter's poezie is de
rijkdom en de bekoring der beeldspraak. In Mei ontstaat deze
dikwijls uit het rijm. Een woord roept een ander woord op dat
met denzelfden klank eindigt, en zoo aktief, zoo paraat, zoo
snelbewogen is de verbeelding, dat zij uit de gelijkheid van
eindklank dezer woorden onmiddellijk een dier geheimzinnige
overeenkomsten tusschen de dingen, die beide benoemen, op
het spoor komt, waar het heelal vol van is, — alles is immers in
alles. Maar dit is nog slechts de eerste stap, waar direkt de tweede
op volgt. Het rijmwoord bevleugelt op zijn beurt de verbeelding ;
een tafereel duikt op voor het innerlijk oog van den dichter,
en wat hij ziet of hoort, dat moet hij uitzeggen, uitbeelden,
al schijnt het een doellooze afdwaling van het verhaal. Maar
hoe zou het dat kunnen zijn, daar immers het hoogste doel der
poezie de schoonheid is ? Juist in die tallooze, verrukkelijke
kleine verbeeldingen, waar Mei vol van is, die flonkerende edelsteenen van het puurste water, manifesteert de schoonheid zich
met absolute kracht.
Nu kan men terecht zeggen, dat (Ike bron van inspiratie,
haar opwellen van uit het rijm, niet de allerhoogste en de allerzuiverste is, en dat dit volgen van den loktoon der verbeelding,
op 6,11e paden waarheen zij roept, verleidt tot een niet geheel
verantwoord zwerven. Het is zeker waar, dat de schoonheid in
Mei voornamelijk wordt opgewekt door zintuigelijke indrukken
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en uiterlijke associaties. Vol van het Leven der zinnen te zijn ;
en de lokking der schoonheid volgend, te zwerven van ding tot
ding, als een vlinder van bloesem tot bloesem — dat ligt in het
wezen der jeugd ; het is haar gave, haar voorrecht — maar daarin
vindt zij ook haar begrenzingen. Mei is de donzige heerlijke vrucht
van een zeer jongen geest, die springt en huppelt als een jong
geitje en niets weet van een streng afgebakend pad. Het is het
werk van een, door zijn jeugd, bij alle geraffineerdheid primitieve
geest — zooals de middeleeuwer primitief was — een wiens
denken zich niet persen laat in streng-oorzakelijke vormen, maar
die — ook weer als de middeleeuwer — elk ding, spontaan en
intuitief, als symbool van tallooze andere dingen ervaart.
Maken de rijkdom en het evokatieve karakter van Gorter's
beeldspraak in Mei het gedicht tot een overrijke bron van visueele
schoonheid, zoo makers rijm, rythme en versmuziek het tot een
verrukking voor het muzikale gevoel. Het rijm is nooit geforceerd
en evenmin ooit banaal, maar altijd een natuurlijke uiting der
inspiratie, vaak opgeroepen door een vluchtige associatie wel
is waar, maar toch ook een zelfstandige kracht tusschen de krachten, die de verbeelding voortstuwen.
Het rythme is bij Gorter een rijk, waar volkomen vrijheid
heerscht en toch schoone orde ; de vijfvoet volgt in Mei spontaan
de innerlijke stuwing, zonder eenig vooropgesteld verzet tegen
den maatgang der jamben. Maar ook zonder eenige wettische
gehoorzaamheid, eenig ontzag voor den van buiten of opgelegden
regel. Het vers beweegt zich vrij als een mensch, die zijn spieren
volkomen beheerscht en de wet van zijn eigen wezen volgt,
haar en haar alleen.
Op den grondslag van deze vrijheid, van voortdurende
innerlij ke bewogendheid, en van een muzikaliteit die uit het wezen
der ziel sehijnt op te wellen, ontstaat Gorter's heerlijke versmuziek, zoo persoonlijk, dat men haar tusschen die van al zijn
tijdgenooten onmiddellijk herkent, ij1 en licht, betooverend
in hare altijd oorspronkelijke en verrassende rythmen. Van
alle gaven die de Muzen bij de geboorte van dezen Karen
lieveling tot diens hart dezen instroomen, drong de gave der rythmische bewogenheid wel het allerdiepste in dat hart door.
Echter, in Mei klinkt het geluid van Gorter's versmuziek
nog min of meer gedempt door het dichte gordijn heen der jamben.
Pas in de daarop volgende gedichten, de eerste bundel Verzen,
breekt de voile kracht open van het rythmisch gevoel. Dat
gevoel, de muzikale bewogenheid, is daarin het meest treffende
onder de elementen der poetische schoonheid. Niet in de eerste
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bewogen, maar door rythmische prikkels zoowel uit de buitenwereld als uit des dichters organisme zelf omhoogstuwend. In
een bepaalde fase van zijn dichterlijke ontwikkelingsgang heeft
Gorter wereld en leven niet allereerst als schoone beelden, maar
als verrukkende rythmen, als dans, ondergaan en verbeeld.
Ook hieruit blijkt hoeveel van het primitieve leven der menschheid
in de groote dichters voortleeft.
In Mei zijn de verschillende kanten van Gorter's poetisch
genie slechts half ontplooid : hieraan is voor een deel de verrukkelijke harmonie van het gedicht te danken. In zijn laterewerken
werd die harmonie verstoord ; de eene of andere gave, het eene
of andere element zijner persoonlijkheid heeft daarin doorgaans
het overwicht : soms het gevoel, soms de verbeelding, later ook
wet het verstand. Reeds in de Verzen begint de dissociatie der
elementen, die in Mei zoo dicht en vertrouwelijk bijeen lagen
als jonge vogels in een nest.
De eerste bundel Verzen bevat de schoonste erotische poezie
in Noord-Nederland sedert de 17 e eeuw geschreven. De vlam van
een grooten hartstocht zet heel het wezen van den dichter in
gloed : zinnen, gemoed en verbeelding. Aanbiddelijk is de innigheid
van gevoel van sommige gedichten, zooals « ik wilde ik kon u iets
geven », — en « tie je ik houd van je » ; betooverend het verbeeldingsspel van andere ; — ik noem « toen de bliezen de poortwachters op gouden horens ». Het is alsof de blauwgouden fonkelingen
der wereldzale, die het gedicht uitbeeldt, hetzij uit het rythme
ontsprongen of daarin oversprongen, — zoo volmaakt is tusschen
rythme en beeld de eenheid. Prachtig zijn in sommige dezer
verzen ook de donkere ondertonen, die in groote erotische poezie
nooit ontbreken. Het felle rood van de roos der passie, dat zoo
puur in elk blad brandt, verandert al te schielijk in het sombergeronnen rood van den dood.
De fase, waarin Gorter's poetische vermogens uitsluitend
uitvloeiden in de bedding der erotische dichtkunst, duurde slechts
kort, in tegenstelling tot Twat wij zien bij den grooten ZuidNederlandschen lyricus Karel van de Woestijne, die gedurende
zijn geheele leven bij tijden erotische poezie geschreven heeft.
Wel echter doorstroomt het erotisch gevoel als een bewogen
onderstrooming Gorters geheele later levenswerk. Evenals andere
groote dichters — ik noem Dante en Goethe, heeft de dichter van
Mei en Pan een groot deel van zijn liefdesgevoel vergeestelijkt,
het omgezet in intellektueelen hartstocht.
Onmerkbaar gaat de erotische fase in Gorter's werk over in
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de sensitivistische. Uit het komplex van lichamelijk-geestelijke
elementen, maakt de gewaarwording zich los en neemt de leiding.
Rede, gemoed en verbeelding krijgen steeds minder deel aan het
gedicht ; het bewustzijn registreert enkel de reakties van het lichaam op de prikkels der buitenwereld, en de geheele taak van,
het poetische vermogen bestaat hierin, deze reakties, de gewaarwordingen, zoo nauwkeurig en treffend mogelijk af te beelden.
Het zou mij te ver voeren, om aan te toonen, hoe in sommige
verzen uit Garter's sensitivistische fase, de verbeeldingskracht
zegeviert over den opzet, van enkel gewaarwording af te beelden.
Dan ontstaan gedichten van een vreemde fascineerende schoonheid. Maar die schoonheid is ziek en de weg waarop zij ontbloeit,
voert tot waanzin. De dichter voelde het gevaar en keerde
terug.
In deze fase van Garter's poetische ontwikkelingsgang — de
eenige, meen ik, waarin hij niet geheel zijn eigen oorspronkelijken
aanleg volgde maar onder vreemden invloed stood, en wel onder
dien van L. van Deyssel — ging de muziek van zijn vers verloren.
In het, als een nachtmerrie benauwende gedicht « de Dagen »
is niets meer van haar over dan een chaos van gebroken rythmen.
Die muziek keert goddank terug, verstilder en bezonkener dan
in de Verzen, in die reeks schoone, helaas zoo weinig bekende
sonnetten, beginnend : « Is dit het roepen van den morgen » —
Men vindt ze alleen in de uitgave van 1897 van « De school der
poezie ». Zij vormen een eerste poetische paging van den dichter,
om los te komen van uitings-wijzen, rechtstreeks uit het leven
der zinnen en der aandriften ontstaan, en de hoogere krachten
van gevoel, verbeelding en rede weer in zijn werk in te schakelen.
Zoo werd deze sonnetten-cyclus een overgang tusschen vorigen
en volgenden ; dit feit verklaart hun bijzonderen rijkdom aan
wat ik poetische elektriciteit zou willen noemen.
II.
Deze overgang beteekent ook het begin der groote verandering in 's dichters geestelijk leven die hem, over Spinoza en Dante
heen, tot Marx en Dietzgen zou voeren. Tot aan zijn 28 e jaar
ongeveer had de dichter Garter geleefd als een slaaf van zijn
zinnelijke indrukken en aandriften. Nu ontwaakte in hem het
verlangen, zijn poezie te bouwen op een geestelijken grondslag.
Het feit, van tot dusver voornamelijk in en door het gevoel,
de gewaarwording en de driften te hebben geleefd, werd hem
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bewust als een ziekte. Hij zocht genezing in de filosofie. Met een
geweldige inspanning rukte hij zich los uit de duizendvoudige
verstrengeling van de zintuigelijke wereld en sloeg het steile
pad in naar de hoogvlakte der geestelijke abstraktie, aldoor
gedreven door de onleschbare dorst naar waarheid en schoonheid,
die brandde in zijn hart.
Men voelt een trilling van vreugde door zich heen gaan
wanneer men, bladerend in de definitieve uitgave van Gorter's
werken, direkt volgend op het korte fragment uit « de Dagen »
dat de dichter daarin opnam, en dat enkel gewaarwording is :
« Gingen de straten heen in eindeloosheid,
Geelden lantarens in de weeke voosheid » en zoo verder,
onverhoeds, als voor een hooge bergwand, voor Spinoza's omschrijving van het Hoogste Wezen staat.
« Substantia infinita extensa et cogitans — is God. » En nu
begint een dubbele worsteling : die, om de abstrakte idee derHoogste waarheid geheel in zich op te nemen, zich in haar vol
lief de te verdiepen, en die, om de verbeelding door deze lief de
te laten bevruchten. Welk een opgave voor dezen, zoo fel met de
zinnen levenden mensch ! Een poos lang stortte hij zich daarin
met al zijn kracht en hartstocht. Alles wat hij had aangebeden
als waarheid en schoonheid, leek hem in het licht, dat voor hem
was opgegaan, logen en sehijn. Enkel in de filosofische abstraktie
zag hij ze nog. Spinoza's strenge bewijsvoeringen poogde hij
te herscheppen tot poezie. Maar dit bleek — behoef ik het te
zeggen — een hopelooze poging.
De filosophische poezie is in Gorter's ontwikkelingsgang
slechts een kort intermezzo geweest. Aan een ideeelen grondslag
alleen had deze van nature met al zijn zinnen fel-levenden mensch
niet genoeg. Hij zocht verder, naar een wijze, de werkelijkheid
te benaderen en te begrijpen, die hem ook een materieele grondslag
schonk. Hij vond die in Marx en Dietzgen, dat is in de leer van
het dialektisch-materialistische socialisme. 33 jaar oud was hij,
toen hij lien grondslag vond — en van toen of aan tot aan zijn
dood, bijna 3o jaar later, is zijn leven een volhardend pogen geweest om het wordend socialisme, en de leer, die daaraan ten
grond lag, te herscheppen tot poetische schoonheid.
Hoe zwaar hij daarvoor heeft moeten worstelen, en welke
vertwijfeling hem aanvankelijk vaak overviel, daarvan heeft
hij in « Pan » een aangrijpende dichterlijke bekentenis afgelegd.
« Zooals een vod sloop ik door Amsterdam,
een vod om bij de vodden thuis te zijn » —
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en verder op :
« Ik had den heelen dag de poezie
al was ze dan nog zoo arm, gezocht,
maar 'k had ze niet, nerregens kunnen vinden ».
Maar allengs vond hij Naar toch.
Eerst uitsluitend als, eenigszins deklamatorische, lyriek,
gevoelsuitstortingen met een element van bespiegeling, — getuigenissen van het geluk, dat de eenzame individualist, die de
dichter geweest was, ervoer in het beleven der menschelijke kameraadschap ; — verrukte evokaties der wordende menschelijkmaatschappelij ke schoonheid, waarin de verbeelding plotseling
met de oude kracht omhoog zwiert als in dit prachtige begin :
« I)'arbeidersklasse danst een grooten reidans
:'fan d'oceaan der wereld ».
In dezen tijd ontstond ook het kleine volmaakt schoone
dubbelgedicht op den man en de vrouw der komende tijden,
beginnend :
« Van uit een nieuwe wereld treedt,
« een man mij aan met enge kleed,
schitterend zooals ik nimmer zag,
met 't hoofd zoo stralend als de dag. »
Alle strophen van dit vers zijn van een goudpure, verstrakte
en gekoncentreerde schoonheid, die de dichter slechts zelden
heeft bereikt, en die, ik weet zelf niet waarom, mij aan sommige
van Tolstors onvolprezen « Volksverhalen » doet denken.
Een klein aantal gedichten uit die jaren behoort tot de edelste
socialistische lyriek die, voor zoover mij bekend is, in het westen
werd geschreven, — geen strijdpoezie, maar uitbeelding van de
nieuwe lief de en het nieuwe geluk, die 's dichters hart geheel
vervulden.
Maar Gorter was zich bewust, dat de lyriek, de individueelste
vorm der poezie, niet de aangewezen vorm kon zijn, om de socialistische wereld- en levenskonceptie uit te beelden. Wel was het,
volgens hem, nog te vroeg voor het socialistisch drama, dat de
groote worstelingen zou afbeelden tusschen de ondergaande
samenleving en de komende, niet echter voor het socialistisch
epos. Bewust stelde hij zich tot taak, dat epos te maken. De eerste
proeve daarvan, het Klein Heldendicht, is in zijn zuivere, onopgesmukte eerlijkheid nog wat nuchter en daarbij, zooals de dichter
later zelf erkende, niet overal vrij van een « klein-burgerlijk-
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idyllische bijsmaak ». Gorter zelf placht te zeggen, dat het hier
en daar op Schiller leek. Dat was in zijn mond allerminst een
lof ; het lag ook volstrekt niet in zijn bedoeling zich op Schiller
te inspireeren. Men behoeft maar enkele bladzijden van het
Klein Heldendicht te lezen, om te bemerken dat Gorter daarin,
wat stij1 en beeldspraak aangaat, bewust de voetsporen van een
zeer veel grooteren zanger gevolgd heeft, die namelijk van Homeros.
Het is niet zoo gemakkelijk te zeggen, wat aan. het Klein
Heldendicht ontbreekt, om dit te maken tot een bron van even
puur poetisch genot, als vele van Gorter's andere poetische
werken. Ik geloof dat het komt, doordat het gevoel daarin niet
genoeg verweven is met het ziele leven der onbewuste sfeer.
Het geheele gedicht is al te zeer ontstaan uit een bewust
streven : gevoel, gedachte, beeldspraak ; het is alles bijna aldoor
uitsluitend bewust, voortgekomen uit sterke wilsspanning en
redelijke overtuiging. Slechts hier en daar voelt men plotseling
den wiekslag der inspiratie ruischen, als in deze verrassende
uitbeelding van het Parijs der Commune :
Parijs was toen een goudschijnende fakkel,
Parijs was toen een heerlijke middernacht ;
Parijs -was toen een roode granaatappel
die met zijn roode wangen aldoor lacht....
Het Klein Heldendicht voldeed zijn maker evenmin als de
socialistische lyriek hem voldaan had. Hij street de naar een
oneindig hooger doel, naar het, voor hem, allerhoogste : de epischlyrische uitbeelding van het socialisme, de bevrijding van het
menschengeslacht van socialen en geestelijken druk, in haar
samenhang met het universeele worden.
Aan de verwerkelij king dezer grootsche konceptie heeft
Gorter tien jaar van zijn leven gewijd. Hij heeft zich daaraan
weggeschonken met diezelfde hartstochtelijke overgave, waarmee
hij zich in de jaren daarvO6r, wegschonk aan de verkondiging
van het socialisme. Heel zijn leven richtte hij in, om door lange
tijden van eenzaamheid bij de zee en door voortdurende geestelijke koncentratie, de extatische eenwording te bereiken met de
levende kracht van het heelal en de groote krachten, die de menschheid doorstroomen. Van uit dit eenheids-gevoel wilde hij zijn epos
scheppen. Ik geloof niet dat sedert Milton, een dergelijke poging
op het gebied der epische poezie in het Westen werd gewaagd.
Heeft Gorter de extatische eenwording bereikt, die hij
nastreefde ? In sommige oogenblikken zeer zeker : men kan de
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Bij het lezen dier passages voelt men, dat Gorter in Pan den uni-

verseelen samenhang der dingen, althans naar een leant, dien van
het stoffeliike zijn, en in een sfeer : die van de natuurliike wording,
waarlijk heeft beleefd.
Echter, die plaatsen wisselen af met andere, waar, vele
bladzijden achtereen, de spanning verslapt. De stroom van het
extatisch eenheidsbesef brak af : wat overbleef was dor relaas
of verstandelijk betoog.
1k kan hier niet probeeren in bijzonderheden na te gaan,
waardoor Pan, ondanks de schoonheden van den hoogsten rang
waar het rijk aan is, epische zoowel als lyrische, als gekeel den
lezer niet boeit, noch hem genot schenkt. Enkele opmerkingen
mogen hier volgen.
Het is Gorter slechts onvolkomen gelukt, zijn extatische
eenheidsbelevingen van natuur en maatschappij in gestalten te
projekteeren. Vooral in de uitbeelding van de Nieuwe Geest
der Menschheid in het « Gouden Meisje » schoot hij te kort. Zij
blijft wazige, schimmige abstraktie. Hoe oneindig le-vender is de
« zoete kleine Mei »
Dan geloof ik, ik zeide het reeds, dat in Pan te veel het betoogend verstand aan het woord is, wat aan de schoonheid te meer
afbreuk doet, daar Gorter's verstandelijke aanleg, hoe glashelder
en scherpzinnig denker hij ook was, zich door geen bijzondere
diepzinnigheid of oorspronkelijkheid onderscheidde.
In de derde plaats is het falen der inspiratie in vele gedeelten
van het gedicht pijnlijk merkbaar. Die gedeelten zijn dor als
een zandige hoogvlakte ; en de dichter doet, in zijn koninklijke
waarachtigheid, geen enkele poging die dorheid te verbergen.
Nergens brengt hij franje aan, nooit tracht hij een regel op te
smukken met halfgevoelde woorden, hij kon het eenvoudig niet.
Verder ben ik overtuigd, dat een visie van de menschelijke
gelukzaligheid, die niet omhoog welt nit de bronnen der religieuse
mystiek, gedoemd is te kort te schieten in innigheid en verhevenheid. Men behoeft de laatste zangen van Pan, die het komend
geluk der menschheid in beeld brengen, slechts vluchtig te
vergelijken met Dante's Paradiso, om te beseffen hoe de schraalheid en vlakheid der materialistische levensleer, den modernen
dichter heeft verhinderd de hoogste toppen in visionnaire verrukking te aanschouwen.
En ten slotte — in poetisch opzicht wet de hoofdfout, — ontbreekt in Pan de klare ordening der stof, de harmonie tusschen de
verschillende deelen en het geheel, de schoone verstrengeling
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der motieven die alle in Mei in zoo hooge mate aanwezig zijn.
Gorter's groot epos mist alle compositie. En dit lijkt mij de voornaamste oorzaak, waardoor de groote schoonheden van het gedicht
niet tot den doorsnee lezer doordrongen en hij al te vaak den
lijvigen foliaal mismoedig en vermoeid uit de hand legt. Moge
de dag spoedig komen, waarin waarachtige pieteit, vrij van
slaafschheid, door liefdevolle, voorzichtige besnoeiing, de hooge
schoonheid van Pan voor velen toegankelijk zal makers !
Ja, grootsch van konceptie is het epos van 's dichters rijpen
mannelijken leeftijd, rijk aan sublieme brokstukken poezie.
De natuur ruischt door Pan met even zuiveren kristalklank
als zij Mei doorruischt, maar hoe heeft die klank zich verdiept,
immers in hem trilt heel het leven mee van den kosmos. De uitbeelding van de natuurkrachten en het natuurgebeuren is in
Pan doorloopend doordrongen van kosmisch bewustzijn. Maneglanzen en zongestraal, regen en sneeuw, nevel en onweer, de
dichter tilt ze alle in de kosmische sfeer.
Maar Pan bevat nog een andere schoonheid, die men in Mei
niet zal vinden. Midden door den gloed van het kosmisch bewustzijn, als het vlamhart in de vlam, straalt daarin liefde voor de
menschheid. Die liefde heeft in Pan op vele plaatsen 's dichters
verbeelding in gloed gezet, zij deed in hem oprijzen vele gestalten
van menschen, die lijdend, strijdend, zalig in eenheid, in liefde,
heenschrijden door de zangen van zijn gedicht.
Lief de voor den mensch en de menschheid, Gorter bezat
ze niet van nature : het socialisme schonk ze hem. En het socialisme zelf dronk die liefde, althans voor een groot deel, uit de
bronnen der christelijke wereld- en levenskonceptie. Dit is het
wonderlijke in Pan. Gorter wilde in zijn gedicht het hooglied
zingers van het materialisme, hij geeft daarin de genesis van den
geest uit blind toeval, uit het bewegen van stoffelijke natuurkrachten ; in zijn bewust verstandsleven wendt hij zich op aggressieve wijze tegen het Christendom om het te honen. En toch :
de onbewuste heiden die Gorter was in de fase dat Mei ontstond,
is, voelen we, in Pan gestorven. De donkere natuurgod, waarmee
de dichter zich op vele plaatsen van zijn gedicht vereenzelvigt,
heeft niet tevergeefs eeuwen en eeuwen lang geleefd in een wereld,
waar de liefde voor den medemensch naast de liefde voor God
het eerste gebod is. Hij heeft die liefde ingezogen en zij heeft hem
veranderd. Het gevoel van eene te verwezenlijken broederlijke
eenheid der menschen, als hoogste zedelijke eisch en tevens als
hoogste geluk, als diepste zaligheid, is immers ondenkbaar in
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de heidensche wereld. Het kon immers slechts rijpen aan den
boom der christelijke charitas, der universeele lief de.
Hiermee hen ik aan het einde van mijn beschouwing gekomen. Mocht die beschouwing er iets toe bijgedragen hebben,
uw overtuiging to versterken, welk een rijke bron van genot
en geluk wij alien, Noord- en Zuid-Nederlanders, in Goiter's
dichtwerken bezitten, zoo zou mij dit oprecht verheugen.

Vergadering van 19 October 1932.
Zijn aanwezig : de heeren Prof. J. SALsmANs S. J.,
bestuurder ; HERMAN TEIRLINCK, onderbestuurder, en Dr. L.
GOEMANS, bestendig secretaris ;
de heeren Dr. IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, Prof. Dr.
J. MANSION, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPt,
Dr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof.
Dr. A. J. J. VAN DE VELDE, J. JACOBS, Prof. Dr. M. SABBE,
Dr. J. MUDS, F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Prof. Dr. A.
CARNOY, Prof. Dr. J. VAN MIERLO, S. J., en Dr. J. CUVELIER,
werkende leden ;
de heeren Prof. Dr. J. VANDE WYER, A. H. CORNETTS, Dr.
FL. PRIMS, JORIS EECKHOUT, EM. DE BOM, en Lonr, BAEKELMANS, briefwisselende leden.

Laten zich verontschuldigen : de heeren Dr. L. SIMONS,
Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. FRANS DAELS,
Prof. Dr. R. VERDEYEN, werkende leden ;

0. WATTEZ,

en Prof. Dr.

L. GROOTAERS, briefwisselend lid.
*

De Bestendige Secretaris leest het verslag van de September-vergadering ; het wordt goedgekeurd.

AANGEBODEN BOEKEN.
Alsdan legt de Bestendige Secretaris de lijst over van
de boeken aan de _Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Ministerie van Nij verlieid, Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg.

Verslag betreffende de vergoeding der schade voortspruttende utt de arbeidsonevallen tijdens de jaren 1927-1928-1929.
Kun3ten en Wetenschappen, 1931,
Mededeelingen van het Minlsterle
nr

4.
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Door de katholieke universiteit to Leuven :

Programma der leergangen, 1931-1932.
Door de schrijvers :

Oud en Nieuw over Joost van den Vondel, door Dr. J. F. M. STERCK,
buitenlandsch eerelid der Academie.

Persian letters before Montesquieu, door G.

L. VAN RoossRoucK.

Door het Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen :

Het Oud Javiaansch Brahm:inda-Purcina, door Dr. J. GONDA.
Door Kan. AM. Joos, werkend lid der Academie :

Raadsels van het Vlaconsehe Voile, door Kan. Am. Joos.
Gemakkelijhe Meditaties voor Zusters-Ziekendiensters, door I.

AM.

Joos.

Levenswijsheid en Menschenkennis, door denzelfde.
Vertelsels van het Vlaamsche Volk. Din Ir, II, III en IV, door denzelfde.
Academische Lezingen, door denzelfde.
Deel I. Voor het Geheugen.
Deel II. Over Folklore.
Deel III. Over de gevoelstaal.
Deel IV. Over sommige woorden.
Voordrachten, door denzelfde :
Deel V. I) De Viterlijke Willekeurige Bewegingen ;
2) Wetenschappelijhe T'oordrachten voor het Folk ;
3) Een Er/deel van Moeder.
Deel VI. De Christen Moeder.

AANGEKOCHTE BOEKEN.
Belangrijke letterkundzge werken. — Lezdraad bil de studze der Nederlandsche literatuur, door Dr. Jos. J. GIErEN.
Deel I. — Middeleeuwen en vroeg-renaissance :
In Memoriam Herman Gorter, door H. ROLAND HOIST-VAN DER SCHALK,
e. a

De Zielezang van Henriette Roland Hoist, door BERNARD VERHOEVEN.
Middelnederlandsch Woordenboek, door Dr. E. VERWYS en Dr. J. VERDAM. — Bouwstoffen, door Prof. Dr. WILLEm DE VREESE. — Afl. 6 (Deel IX,
afl. 3o).

Bibliographic van de Moderne Vlaamsche Literatnur, 1893-193o, door
Dr. ROB. ROEMANS. Eerste deel : De Vlaa;nsche tijdschriften. Achtste
aflevering.
Mei, door HERMAN GORTER.
De Treurspelen van Aeschylos en Sophokles, vertaald in de versmaat van
het oors-pronkelijke, door Dr. L. A. J. BURGERDYK.
Sophok.es, Koning Oedepus en Antigone.
Volksgeloof, door E. E. GEWIN.
In het Land der Duizend Meren.
Finsche 7,,othsspookyes, 2t7t hel
Zweedsch bewerkt, door PIET SCIIEPENS.
Nederlandschc Volkskunde :
Vlaanderen ;
Gelderland, N. Brabant, Limburg en Vlaanderen.

Nederland, N.-Holland, Utrecht, Z. Holland en Zeeland.
Groningen, Friesland, Drente en Overysel.
Het vers van Hooft, door G. ICAZEMIER.
Inleiding tot de Hedendaagsche Nederlandsche Letterkunde, door M. R.

HouWINK.
La «Comedie » latine en France au XII e siecle, door GUSTAVE COHEN.
Tomes I en II.
De Werken van Vondel, Dl. VI.
Het Drama en het Tooneel en hun ontwikkeling, door L. SIMONS, 5 Din.

Verwelkoming van een briefwisselend lid. — Bij
den aanvang der zitting wenscht de hr. Bestuurder den
hr. CORNETTS, briefwisselend lid, welkorn te midden, zijner
Collega's en spreekt de hoop uit dat hij een deel van zijn
ijver en van zijn talent zal ten dienste stellen van de Academie.
De hr. CORNETTS bedankt, biedt zijn verschooning aan
nit hoofde van gezondheidsredenen nu eerst in de Academie
te verschijnen en belooft het mogelijke te doen om bet vertrouwen door de Academie in hem gesteld niet te zeer te
bescham en.
MEDEDEELINGEN
door den Bestendigen Secretaris.
1. 0) Telegram van Z. M. den Koning. — Op het
telegram van 2 October, bij gelegenheid van de Plechtige
Vergadering en van het Jaarlijksch Feestmaal aan Z. M. den
Koning gezonden, ontving de Bestendige Secretaris het
volgende antwoord :
De Koning is zeer getroffen geweest door de bewoordingen
van het van vaderlandsliefde getuigend telegram, dat gij hem toegestuurd hebt. Zijne Majesteit zeer gevoelig ook voor de minzame
gedachte voor de Koningin heeft mij gelast aan IT, alsmede aan
al de leden der Koninklijke Vlaamsche Academie zijn oprechten
en hartelijken dank te betuigen.
'S Konings Kabinctsoverste.
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2 0) XXV(' Internationaal Congres door Amenicanisten. — Bij brieve van 13 October verzoekt de heer
Minister van Kunsten en Wetenschappen de K. Vl. Academie
hem te laten weten of er leden zijn die een officieele afvaardiging wenschen te bekomen voor dat Congres, dat plaats
grijpt van 2C tot 26 November a. s., te La Plata.
Geen lid biedt zich aan.

MEDEDEELINGEN NAMENS DE COMMISSIES.
I()) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. — De heer Prof. Dr. L. SCHARPE,
legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren L. WILLEMS, voorzitter,
Dr. J. VAN MirRLo, ondervoorzitter ; Dr. Is. TEIRLINCK,
Dr. L. GOEMANS, Prof. Dr. J. MANSION, en Dr. J. CuvELIER,
leden, en Prof. Dr. L. SCHARPE, lid-secretaris.
Wonen de vergadering ook bij : E. P. SALsmANs, Dr. M.
SABBE, en E. H. F. PRIMS.
Aan de dagorde staat :
1 0 ) Oiii het V eldeke-probleem (V ervolg). — Lezing door
Prof. Dr. L. VAN MERL°.
D r VAN MIERLO zet zijn betoog verder uiteen over het Veldeke-probleern, naar aanleiding van het bekroonde Veldeke-boek
van den H. Roegier. Hij bespreekt in het bijzonder de opvatting
van Dr Van Dam, wat de chronologie van Veldeke's werken in
verhouding tot de zoogezegde Rijnlandsche literatuurtraditie
betreft, en onderwerpt die opvatting aan doordringende kritiek,
waardoor het wankele er van in het licht wordt gesteld. Hij toont
aan dat de Eneide in 1174 niet kon in het Hoogduitsch geschreven
zijn. Waarop steunt toch eigenlijk het aannemen van Veldeke's
lang verblijf in Thuringen ? Er dient bepaald gewaarschuwd
tegen literair-historische dogma's, die feitelijk soms onbewezen
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hypothesen zijn • alsook, in methodisch opzicht, tegen het argumenteeren met parallel-stellen die veelal al te geringe, of hoegenaamd geen bewijskracht hebben. Slotsom : in heel die nevelatmosfeer met behoedzaamheid zijn weg tasten ; « Achtung », om
malheuren te vermijden. Telkens als jets ondersteld en vooropgesteld wordt, er acht op geven, gewettigden twijfel niet
onderdrukken en het « vielleicht », « moglicherweise », « misschien
wel en misschien ook niet » zijn ruime plaats gunnen.
De H. Roegier toont zich al te zeker van zijn stuk in velerlei
opzicht, waar het stout bevestigen schadelijk kan worden voor de
noodzakelijk zeer voorzichtige bezonken opheldering van de
Veldeke-problemen.
Dr. WILLEMs spreekt den dank uit van de Commissie, en
er wordt besloten voor te stellen dat de studie van Dr. VAN MIERL0
zal opgenomen worden in de V erslagen en Mededeelingen.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en
Letterkunde. — De heer Prof. Dr. M. SABBE, secretaris,
legt verslag ter tafel van de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren FRANK LA'PEUR, voorzitter,
Prof. Dr. A. VERIVIEYLEN, Dr. Is. TEIRLINCK, Prof. J. SALsMANS, en Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE, leden, Dr. L.
GOEMANS, E. H. J. EEcK0U'r, JOZEF MULS, EM. DE BOM, L.
BAEKELMANS, hospiteerende leden, en Prof. Dr. M. SABBE,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
0) Over Willem van der Elst.
LODE BAEKELMANS.

Lezing door den heer

De lezer geeft eenige inlichtingen over het leven van den.
Pastoor van Bouchaut (Oost-Vlaanderen), W. van der Elst (geboortig nit Meysse). Hij weidt verder uit over het werk van dezen
zedemeester, Geestelijke Gediehten, (1621), stelt het in verband
met dat van zijn tijdgenooten, bepaalt zijn waarde, toont zijn
belang aan voor de kennis der gewoonten en gebruiken in de 17e
eeuw en deelt er verscheidene uittreksels van merle.
De commissie 13esluit tot oplieming van de lezing in de
erslagen en Mededeelingen.
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2 0) Over Jan Hammenecker.
Dr. J. MuLs.

Lezing door den heer

De lezing van den H. MULS wordt uit hoofde van tijdgebrek
tot de volgende zitting verschoven.

Willem vander Elst
DOOR
LODE BAEKELMANS,
Briefwisselend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Willem vander Elst, Pasteur van Bouchaute, gaf te Antwerpen bij Hieronymus Verdussen in 1622 een bundel « Gheestelycke
Dichten, verscheyden persoonen ende staeten van menschen
toegheschreven » uit. In een opdracht aan den « Eerweerden ende
godvruchtigen heer Willem van Houcke, Pasteur der stele ende
heerlyckheyt van Watervliet » verklaart de dichter : « 'k en meyne
niet dattet onder de weerdigheyt van mijnen staet sal werden
genomen, dat is tot verscheyden personen ende staten van menschen met Vlaemsch Dicht geschreven hebbe : overmits het inhoudt onses roeps niet alleenlijcken is met woorden, maer ooc
met geschreven oft gedructe letteren, na den eysch vande sake,
den ongeleerden (voor wien desen aerbeyt gedaen is) te leeren,
ende tot beter leven den sondaer te lichten ».
Na lezing gaf de Antwerpsche Censor-Librorum Canonicus
L. Beyerlinck grif zijn goedkeuring :
Als ick dees Dichten sagh, gemaect tot recreatie,
Heb sonder langh gewagh, gegeven approbatie.
Te weer, dat die Persoon' , die door dees zijn geeert,
En worden Kier ten thoon, met weerd' gecelebreert:
Alsoock 't geheel Gedicht, mits Rethorijcke konst,
My dochten dat in 't licht, moght komen met mijn
Want ick daer niet en vondt, 't welck oft de Waere Leere,
Oft d'Eerbaerheyt weerstondt : Maer yder tot siin' eere.
Dus laet de selve gaen, om tot een' recreatie.
Te mogen komen saen, in druck met Approbatie.
BIBLIOGRAPHIE:
J. FR. FOPPENS, Bibl2otheca Belgica, Brux., 1739, blz. 398.
FREDERIKS en VAN DEN BRANDEN, Biogr. Woordenboek.
J. FR. WILLEMS, Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde, opzigtelyk de Zityde,lyke provintien der Nederlanden, 1819, 2, blz. 48
en vig.
F. A. SNELLAERT, Verhandeling over de Nederlandsche Dichtkunst in
Belga, 1838, blz. 238-240.
F. DE POTTER en J. BROECKAERT, Geschiedenis van de Gemeenten der
pYOZ, 00St- V laanderen, 1871, dl. 1 4 , blz. III en vlg.
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Onder de gebruikelijke lofzangen aan den dichter mag vermeld worden, een sonnet van Guil. van Nieuwelandt, Konstigh
Dichter en Schilder binnen Antwerpen, waardoor wij nogmaals
hooren :
Heer Willem vander Elst, ghy ziit die door uw Dichten,
Den menschen tot de deught door uwe deught gaet stichten...
De dichter verzamelde niet minder dan negen en dertig
« Eerdichten aen verscheyden personen » en twee en zeventig
« Dichten aen verscheyden Staeten van menschen geschreven ».
In 1622 bekent vander Elst reeds zestien jaar werkzaam te
zijn « als onweerdigh Pastoor ». Menig dicht toont hem als ijverig
priester in zijn strijd tegen « valsche Iieeraers ende Predicanten ».
vander Elst was te Bouchaute gekomen na een tijdperk dat
« de verbeuring der kerkgoederen volkomen was, de pastorijen
verlaten » in deze streek. Een zeer klein getal Boekhoutenaars,
verklaren de Potter en Broeckaert, bleef nochtans aan de nieuwe
leer getrouw, want nog in 1629 gingen eenige de preeken bijwonen
in den Biezenpolder, nabij Aardenburg, de eenige plaats aan de
grenzen van Vlaanderen, waar de Doopsgezinden toen vergaderden.
Dat men zijn geloofsijver op prijs wist te stellen blijkt nit
een gift van 7 pond groote in 1622 aan den pastoor gedaan « ten
respecte dat de emolumenten van syne sure niet soo vele weerdich
waeren als behoort. »
Een 0 Eer-dicht » richt hij tot alle lief-hebbers van de Vlaemsche Dicht-konst :
Soo ick nu onlanghs heb gaen proeven ende smaken
't Goedt sap van suyver Vlaems / 't gaf my een verschen mont /
En eenen kloecken moet te dalen op den groat
Van daer 't siin oorspronck neemt. Te meer / dat ick sagh maken
Schoon' Dichten in dees tael / die oock de konst geraken
En halen lof en eer met soo volmaecten vont
Als wel het werck vereyst. Waer by soo ick verstont
Dat Mannen van verstant / en t' hays in meerder saken /
Oock hebben hunnen geest geset daer midden in /
Heb my daer door verstout dit slecht / en kleyn begin /
Te bringhen voor den dagh / te leggen voor elcks oogen /
Uit yver van de spraeck / en van dees nieuwe konst /
Die my wel heeft behaeght. Dus Meesters neemt de jonst
In danck I en voor het eerst / miin' fouten wilt gedoogen.
Koningen en prinsen, edelen, rechters, officieren, alle staten
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inspireeren vander Elst om te waarschuwen en te vermanen.
Ook het huwelijk levert hem stof :

Den staet is toch voorwaer / geheylight ende poet :
Gaert / geacht / gesien / en in de Wet verheven:
Ge/resen oock met hem / all' die hem wel beleven.
Het bed is sonder smet : heel suyver ende gans /
Daer liggen in gepaert / de vrouwen met de mans-.
Afzonderlijk richt hij zich daarna tot « ghehoude mannen »,
« ghetroude vrouwen », « bedroefde weduwen », « maeghden »,
vaders en moeders, kinderen... Heeren en meesters, dienaars en
godvruchtige menschen, wijzen en armen, zieken en zotten,
nijdigen en luiaards, gierigen en onkuischen, dronkaards en gulzigaards, tuischers, hoovaardigen en goddeloozen, alien moeten
hem aanhooren. Frater L. Arens, in een lofdicht op het werk
van den pastoor van Bouchaute, herkent in de dichtwerken van
vander Elst verwantschap met Heinsius en Cats, een zin voor
moraliseeren. Geschreven in de rustiger jaren tij dens het Twaalfjarig Bestand (Antwerpen — 1609) zijn de « Gheestelycke Dichten » een eigenaardig voorbeeld van den Katholieken zin van.
Zuid-Nederland, van zijn oorspronkelijke oubolligheid en argeloosheid (1).
In een « Eerdicht tot den selven », waarschijnlijk werk van
den rijmenden censor, lezen wij een en ander over het leven van
den dichter :

Eerweerdigh Heer Pasteur, Pasteur en weerdigh Deken,
En mijn bysonder Heer : den lot van uwen naem,
De kloeckheyt uws verstants, en uwe weerde faem
In alles ongeschent, en suyver van gebreken,
'k En weet waer by al dit sal werden wel geleken.
Ick hood' u toch alleen in alles soo bequaem
Als of de gaven all' bewoonden u te saem...
De lof zwelt steeds verder aan. Tusschendoor vernemen
wij dat de vo rige standpiaats van den Pasteur hem noode zag
vertrekken :

T'is toch genoegh bekent wat hertelijcke suchten
Nievkercken heeft gesucht, wat droefheyt, wat gequel,
(1) Dr. M. SABBE, Briefwisseling van de gebroeders V erdussen, 16691672, 1923, zie Inleiding. — Antwerpen, Vlaamsche Bibliophilen, n r 37 ,
0. DAMBRE, J. de Harduyn, Gent, van Rysselberghe en Rombaut, 1926.
H. J. ELIAs, Kerk en Staat in de Zuidelijke Nederlanden onder de regeering
der Aartsherto gen Albrecht en Isabella, 1598-1621, Antwerpen, De Sikkel, 1931.
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W at groot gerucht gemaect, wanneer ghy door bevel
Des Bischops troct van daer, OM diergelijcke vruchten
Te Watervliet te doen : waer ghy nu met genuchten,
En vreught van u gemoet (als een behaegh'lijc spel)
Soo schoonen aenslagh doet als voor u niemant el
Ter plaetsen heett gedaen.
Zijn schuld is het ook dat :
yder nu met vreught
Uw rechte stappen volght, en vliet dat niet en deught.
Soo dat sy it met recht voor een Apostel vieren.
Zijne eerste priesterzending vervulde hij te Zonnebeke :
Van Sonnebeeck swijgh' ick : alwaer ghy fonck van jaeren
U op-geoffert hebt gewillighlijck aen Godt,
En uwen vrijen wil gesloten in het slot
Van onderdanigheyt...
In een gedicht tot den lezer toont Willem vander Elst zich
bescheiden als dichter :
Siet hier mijn eerst begin, ghy Leser en Beminder
der Vlaemsche Poesy : maer doet aen 't Dicht geen hinder
Al wiicket sijwaerts a/. Let dieter op de jonst
Als op het grof bedri# van d'onvolmaeckte konst.
Al kom' ich toch in 't perck der konstenaers getreden,
Die toonen wie sy zijn met Dichten welbesneden,
De stoutigheyt vergeeft ; ick weet te wonder wel
Dat ick noch qualiick ben een Leer-kint in dit spel.
't Is waer, 'k heb my gepooght te doen na mijn vermogen:
Te volgen mijnen geest soo hy wiert opgetogen
Tot veelderley gedicht, maer siet, den krancken mens,
Hoe seer hy hem vermoeyt, loopt achter synen wens.
Die tot den hooghsten trap van wijsheyt zijn geklommen,
En door verheven geest tot wetenschap gekommen,
Self hebben veel te doen eer sy met klaer besluyt,
Hun' wercken altemael volmaect'lijck geven uyt...
Hij waarschuwt :
Den onvolmaecten mensch en kan in sijne saken,
Oock doende wet siin best, volkomen dinghen maken.

—973—
bekent verder :
Maer die de rechte wet van dichten soect te leeren,
Tot Heinsium en Cats prollit'lijck hem sal keeren.
Leest Harduinum oock, die naer een groot verlanghen,
Gegeven heeft in druck veel Dichten en schoon' sanghen :
Bij het luchten van zijn hart gaat zijn bewondering verder
naar Jonckheer Immeloot « weerdigh te loven », naar Guillam
Caudron, naar den Proost van Affligem die zijn liedekens zeer
geprezen krijgt.
Hij vindt gelegenheid te verklaren :
Dat Nederduytsche spraeck, als vruchtbaer ende rijck,
Aen ander niet en gelt : maer ruym die is gelijck,
en wijst er verder op dat wat meesters gedaan hebben hem
niet kan weerhouden te geven wat hij heeft :
Dus neemt de joust in danck : en willet wel beleven,
Dat uyt een jonstigh hert werdt riickeliick gegeven.
Men mach't gegeven peerdt, na 't seggen van de lien,
0/ 't out is, ofte ionck, niet in den wont besien.
Hij heeft zijn best gedaan, het werk is ontstaan « met pijnen
en groot seer », zoodat men de fouten maar door de vingers moet
zien :
Te veel waer 't my loch leet,
Te sien veracht te zijn mijn' sorgen en mijn sweet.
Niet alleen Guil. van Nieuwelandt van Antwerpen heeft hij
gekend, maar ook zekeren Abraham Muelenaers, die hem met
een « soon-net » vereert waa roan het slot luidt :
Weest willekom bij ons met u gewoon vertoogh
Verrezen bij de zee in eenen Elstboom hoogh,
Die over Hollandt siet, en over 't landt der Zeeuwen.
Op de volgende bladzij de richt zich « den aucteur tot den
Brucker » (I) :
Verdussen Va' er en Soon, (t' Antwerpen bey' woonachtigh,
En in des Druckers Konst door in-gheboren aert
Van over ouden tijdt hervaren en vermaert)
Staet my met eenen toe te wesen pier indachtigh:
(0 SABBT, Brieiztvisseling van de Gebs. Verclussen, Inleiding.
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ja uyt des herten grondt, voor soo veel lc ben kn,achtigh,
Te kennen hunnen dienst met desen Druc verklaert
Aen my : op dat myn naem sou worden ooc gepaert
Met hunnen hoogen lot : en niemant vallen klaghtigh,
Van Lett'ren, Prent, Pappier : van hun werck of van 't mijn ;
Mits dat wy onder een Kier in geminghelt zijn.
Doch hun vertoogh is klaer : want elck sal geerne lijden
Als datter niet en manct (behoorlijck onderzocht)
Van 't geen door 's Druckers handt dient in dit boec gewrocht :
Stondt toch mijn' saeck soo schoon, mijn' pen moght haer
(verblijden.
Niet alleen de drukkers maar ook de proeflezer, Guil. van
Nieuwelandt wordt in het zonnetje gezet :
Gelijck ick niet en konst V erdussens Druck vergeten,
Maer met een danckbaer Dicht moest kussen handt en voet,
Des genes die soo veel tot mijner eeren doet ;
Soo kan ick uwe ionse , uw' sorghen ongemeten,
Hier stille niet voor-by. Te vast waert toch geseten
Om dit oneffen stuck te maecken ellen, goet:
Te vrijen van den schimp, en van verdiende boet.
Den Drucker in den Druck geholpen elken keer,
Om sijn werck met het mijn te geven lof en eer.
Wat segh' ick, sijn en 't mijn : ja die nu willen wesen,
En inder waerheyt oock zijn meesters van goet Dicht,
Tot uw' konst-rijcke ten, geleert en schalck gesicht,
Self nemen hunnen vlucht eer dat sy zijn vol-presen.
Over het leven van Willem vander Elst zal wel niet veel op
te sporen vallen. Een « Vermaen-dicht » (1) aan Clara vander
Elst « syne suster ende dienstmaeght », waarin hij haar waarschuwt om uit « 's werelds woeste baen » en « valsche vreught »
haar jonge jaren te redden,licht een tipje op van het doek dat zijn
leven bedekt. Een Eerdicht tot synen broeder Jan vander Elst
gunt ons weer een blik op zijn afkomst en familie (2). Toen hij
het huldevers dichtte was Jan vander Elst reeds vier en twintig
jaren ontfangher vanden Lande van Henegouwe onder sijnen
Heer en Meester Jonckheer Jan de Buzegnies, Heere van Astiche,
van Haulchin, van Le Val, etc, , Ontfangher Generael van den
(1)
(2)

Blz. 80.
»

104.

— 975 —
voorseyden Lande, De ontvanger verdient lof voor het stipt vetvullen van zijn taak maar nog veel meer :
Mits ghy use's V aders hays hebt tot verscheyden keer
Geholpen in de hoot, oock eer sy tot u quamen.
In een Eerdicht tot synen broeder Marten vander Elst,
Drossaert ende Rentmeester vande Baronije van Leefdael,
spreekt hij de hoop uit dat hun geslacht :
Door u, en door u salt noch werden meer verheven.
op dat in onsen Elst, die seer langh heelt gegroeyt,
Elck mercken mach dat by nog dag'lijcks schoonder bloeyt. (1)
Zijn afkomst leeren wij nog best kennen uit een gedicht « Tot
syn naeste bloedt », waarin hij zoekt zijn bloed en zijns vaders
« loflijcke huys » te prijzen.
Van adellijken bloede was hij niet :
Hem niemant van ons roemt,
Een Edelman te zijn, of Edelman hem noemt.
Men konnen daer van niet den ouderdom doen bliicken
Van ons vermaert geslacht : noch daer oock naer en kijcken.
Maer roemen ons wel vrv, om dieswil dat wy zijn
Van dettghdeliick geslacht in wercken en in schijn.
Vader en Moeder leefden in de vreeze Gods « iemant te misdoen », genoten een « goede faem » te Meys, twee mijlen « maer
gelegen van Brussel in het Landt van Grimbergh, daer sy plegen
Groot-lant-gebou te doen ». Simon vander Elst was gehuwd met
een dochter nit Nosseghem, « een dorp geleghen tusschen Leuven
en Brussel », waar zeven mijlen in den ronde de familie Cuelens
gunstig bekend stond.
De ouders waren het Katholiek geloof toegedaan. De kinderen
gingen « niet ter scholen » maar ontvingen een goed onderwijs en
leerden :
En niet alleenliick Vlaems, maer and're schoone taelen :
Om yder na sijn' vraegh met antwoord te betaelen.
Dus leeren sy Latijn, en Wals, bij grooten hoop,
En 't Spaensch beginter oock te hebben sijnen loop.
Zusters en broeders zijn « immers geweest ons' Vaders ende
(I) Blz. 105.
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Moeders ». Allen verblijden zich te dragen der « Ouders ouden
naem » en het bloeiend geslacht is :
Soo goet, en beter oock, als d'alkomst van eel bloet.
De « negen-en-dertich Eer-dichten aen verscheyden personen » laten ons toe de betrekkingen eenigszins na te gaan die de
dichter met geestelijke en wereldlijke personen onderhield.
Zij golden o. m. : « den doorluchtighsten en Eerweerdighsten
Heer, Heer Henricus Franciscus vander Burch, Aertsbischop en
Hertogh van Camerijc ; den doorluchtighsten en I erweerdighsten
Heer, Heer Jacobus Boonen, Aertsbischop van Mechelen ; den
eerweerdighsten Heer, Heer Johannes Malderus, Bischop van
Antwerpen ; den eerweerdighsten Heer, Heer Antonius Triest,
Bischop van Gendt ; den eerweerdighsten Heer, Heer en Meester
Antonius Smets, Licentiaet inder Godtheyt, Canonic van de Hooftkercke van Sint-Jans te Gendt, Aertspriester der selver stadt,
Deken der Christenheyt, en Visitateur der boecken. Verder de
eerweerde Heeren : Henricus Cuelens, Pasteur van Geerdsbergen ;
Jan Cuelens, Pasteur van Campenhout ; zijn neef Jan Schellekens,
Pasteur van Cerps ; Legier Cardon, Pasteur der stede ende prochie
van Assenede ; Bernardys Croy en Leonardus Boots van de
« Abdye van Grimbergen » ; Jan Ondermarcq, Pasteur van Bassevelde ; Francoys van der Meulen, Prioor vande Carthuysers der
stadt Brugghe ; Pieter Blondelius, Prior van de Carmeliten tot
Tngien ; zijn neef Simon Robyns, Priester van het Klooster der
Bogaerden tot Brussel.
De wereldlijke personen waaraan zijn eer-dichten gewijd
zijn, heeten : Den edelen en weerden Heer Jan Jacques de Brabant, Raedt des Koninghs in sijnen Provinciaelen Raede van
Vlaenderen ; den edelen en weerden joncbeer Abraham van
Ghemer, Heere van den Leenhove van Bassevelde ; den edelen
en weerden Jonckheer Charles vanden Eechoute-Anghereelis,
geseyt Ghrimberge ; den edelen en weerden Jonckheer Marten
van den Houte, Gouverneur vande rijcke ende vermaerde ArmKamer der Stadt Ghendt ; den edelen en weerden Jonckheer
Guido Lavryn, Baillu van den Ambachte van Bouchaute ; den
weerden en voorsienighen Jonckheer Guillam Damman, Borgemeester der Stadt Geerdsbergen ; den weerden en voorsienighen
Jonckheer Gielis van Waesbergen en zijn broeder Jan van Waesbergen, beiden licentiaet in beyde Rechten ; den weerden en
voorsienighen Meester Philips de Rantere, licentiaet in beyde
Rechten ; den weerden en voorsienighen Heer Justus Vaerheil,
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Ontfangher vande Casselrije vander Auderburgh; den weerden en
voorsienighen Heer Jan Wielant, Borgemeester van het Ambacht van Assenede ; den weerden en voorsienighen Guillam
Hercke, Borgemeester vanden Ambachte van Bouchaute ; den
weerden en voorsienighen Heer Pieter du Bosch, Baillu vande
Heerlijckheyt van Waterdijck ; zijn bijzondere vrienden Jan de
Donckere, Meyer van Onckerzeel, en Pieter de Donckere, Borgermeester van Waterdijck ; den Gheest-rijcken Guil. van Nieuwelandt, konstigh Dichter ende Schilder binnen Antwerpen ;
den eerweerden en voorsienigen Heer Joos Ranst, inwoonende
Poortere tot Ghendt ende sijn huysheer aldaer ; den weerden en
voorsienigen Heer Lieven Prijsbier, Deurwaerder van den Rade
in Vlaenderen.
In de reeks komt een Klagh-dicht voor op het vertrek van
Pasteur Legier Cardon van Assenede naar Hulst beroepen, en
een tweede Klagh-dicht op het vertrek van den oudsten Religieus
van de Abdije van den Eechoute te Brugge tot de Pastorije van
Meetkercke,
Aan zijn dienaar Inghel Capo richt hij een Vermaen-dicht.
Het vermanen geschiedt vrij uitvoerig. Oppassen is de boodschap
Handen thuis houden, want eens gestolen :
Houdt eeuwelijck den naem van die,.
Rechtvaardigheid en gehoorzaamheid. De plicht is :
Hy moettet al volbringhen,
Soo wel het groot, als kleyne dinghen:
En dincken waer hy neemt den keer,
Dat hy is dienaer, en geen Heer.
Capo moet naarstig zijn :
't Gebod en isser tocli van doen,
Kan hy sijns rimesters sin bevroen.
Volgt hij de vermaning, dan :
Hy sal noch werden eens een man
Daer yder deught van seggen kan.
Hy sal noch konnen eens geraken,
Tot staet, die hem sal weerdigh smaken :
En werden meester eens vooral,
Die goede dienaers hebben sal.
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Men mag wel gerust veronderstellen dat Capo deze schrobbeering op rijm ten voile zal verdiend hebben,
Overigens waarschuwt de dichter ijverig alle standen van de
maatschappij. In zij n « Andere Dichten tot verscheyden Staten »
komen alle soorten menschen aan de beurt.
De tijd roept tot inkeer. In de Nederlanden was het dichterlijk moraliseeren meer dan ooit in de mode. Cats was de meest
gelezen dichter. Op dergelijke populariteit in het Zuiden kon geen
Hollandsch dichter bogen. Tot Cats en Heinsius meest de dichter
zich immers « profijt'lijck Heeren ».
De dichterlijke vermaningen gelden zoowel geestelijken als
leeken. Onder de geestelijken voor wie de dichten bestemd zijn :
Gregorius XV, Pans van Romen, de Bischoppen in 't gemeyn,
de Priesters in 't gemeyn, de Priesters Pasteurs, de Diaconen en
subdiaconen, de Religieusen, de Katholycke Leeraers en Predicanten, de valsche Leeraars en Predicanten, de Geestelycke personen in 't gemeyn. Under de leeken richt hij zich tot Koningen
en Princen, tot den Edelman, tot alle Reenters en Princelijcke
Officieren, tot Heeren en Meesters, tot Dienaers en Ondersaten.
Tot den Sondaer in 't gemeyn, tot den Bekeerden sondaer, Van de
vier Uyterste ende van de Eeuwigheyt, van het Oordeel, van de
Helle, van de Hemelsehe blijschap, van de Eeuwigheyt...
Vlijtig looft of kapittelt hij : godvruchtigen, godvreesenden, ootmoedigen, bermhertigen, wijze menschen, arme menschen,
siecken, medecijn-meester, den sotten mensch, beleefde en danckbare, den godloosen mensch, den boosen en ongodlijcken mensch,
meineedigen, vloeckers en sweerders, doodt-slagers, onbeleefde
en ondanckbare menschen, viese menschen, den hypocrijt, den
leugenaer, den dief, rijcken en gierigen, den scandaleusen of
ontstichtigen mensch, de oor-blasers ende dobbel-tongh-sprekers, luyaerts of tragen, nijdigen en grammoedigen, gulsighaerts
en dronckaerts, onkuyschen...
Het beeld van den boer heeft Willem vander Elst haast met
kinderlijke aanhankelijkheid geteekend :
'K En mach mijn naeste bloet / den Lant-man niet vergete
Daer ick van Adam a/ ben midden in geseten :
Want alle mijn geslacht van Bader / en van mo' er /
Als neve / rechtsweers / ooms / mijn' susters / mijn een bro' er /
Noch handelen den ploegli tot op den dagh van heden
En hebben oynt hun broot met ackeren gebeden.
Het waer my dan een' schand' to laeten die ick min' /
En / die ick met goet pert altift wit volgen in.
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Oock waer 't my al te leedt dat ick my sonde scharnen
Te seggen die ick ben : 't en sou oock niet betamen.
Die hem sijn' Ouders schaemt onweerdigh dat hy leelt
En 't gene dat hy is / dat hy 't ontfanghen heeft.
Doch is den staet seer goet / en weerdigh wel gej5resen :
Rechtveerdigh boven al in handel / en in wesen.
Den Acker-man heeft toch geen' ander aerdsche vrucht /
Dan daer hy jaer en dagh heejt dickmael om gesucht :
Die hy saechtmoedigh heeft om vroegh' en s/aden regen /
Verwacht / totdat Godt geeft daer over sijnen segen.
En dicwiils na veel doens / met aerbevdt en verdriet /
Als 't Godt hem niet en font / dan heeft den Lant-man niet.
Godt I die den wasdom geeft moet al gebenedeven
W at in de aerde valt / en met sijn' jonst bespreven :
Want anders wat hy doet is al verloren moeye /
Indien den segen Gods daer over niet en bloeyt.
Hy kan op sijnen 627 het beste saet wel saeyen
Maer kan soo 't hem belieft geen' vruchten daer van maeyen.
De groese van het saet is buyten 's menschens macht :
Maer Godt die 't al besorght / geeft aen het saet dees kracht.
En / nu als 't wel gaet / en 't graen op 't velt gewassen /
Gebrocht tot inden bandt om in de schuer te Lassen
Nock valley dickwijls toe soo menigh quaet bestoot /
Dat altemaei 't gewas komt in den meesten hoot.
Door regen / en door wint / door veelderley temleesten
De schooven op het velt beginnen uyt te keesten.
Soo 't noch ten besten slaet / en 't graen van 't veil geraect
Seer selden hy te vet sijn ving'ren daer aen maect.
'tWerdt toch soo wijt verdeelt eer elck het sijn kan krijgen
Dat I die den acrbeydt doet / al vastende moet swijgen.
Van Thienden swijgh'ick stil : maer dotter voorts moet a/
Seer dickwijls is soo veel dat hen bliift qualiick 't kaf.
De pachten vallen swaer 1 de lasten niet te minder :
Het krijghsvolck dagh op dagh doet noch wel 't meeste hinder.
V oorts zeiatter gaet of keert 't besoect den Lantman goet
Om boter 1 melck I en graen daer 't al bif levee moet.
Soo dat sijn vices en bloet 1 sijn dagelijcks labeuren I
Is voor den gacnden man : voor hem alleen het treuren.
En I die behoorden 't meest te proeven van 't gewas
Eet dickwijls alderminst van sijnen koren-tas..
En / die al dander moet met graenen kommen spiisen
Moet dickwijls van ghebreck sijn' kinderen sien griisen.
Soo gaet de leans verkeert met u o Acker-man!
Als ghy van u gewin u vindt de verste van.

/

— 980 -Mao, troost u inden Heer : by sal uw' droeve dagen 1
Uw' pijnen 1 en u leedt j u jammer / en u klagen /
Veranderen in vreught : op dat ghy eens blij ;naeyt
Hetgene dat ghy nu met droeve tranen saeyt.
Na de landman krijgt zijn erfvijand, de soldaat, zijn beurt :
Soo ick met desert Dicht begroet' verscheyden staeten /
'le En mach vergeten niet Kriighslieden en Sold aeten /
Met dat den Leger volght. Het gave hen Loch vry 1
Datick het kloeckste volck moetwillens gingh, voorby.
'tEn sal oock niet geschien : maer gae hen vore;i setten
Een' lesse kort en goet van goddelijcke wetter.
De selve die Sint Ian den Dooper eertijts gat
Aen krijghslien I die hem lees schoon'vrage vraeghden a/ :
W at dat hen stondt te doen I en voor het best te maker 1
Om in het Rijcke Gods te beter te geraken.
Die hen tot dese vraegh' beval dry dinghen vast :
Eerst I niemand aen te doen den minsten overlast :
Noch met dat onrecht is 1 'tzy rijck' / 'tzy arme boeren/
0/ eenigh ander mensch te quellen / oft beroeren :
En dat sy sullen zijn te vre' met hunnen loon ;
Voleyndende daer met sijn ingegaen sermon.
Godt gheve dat sy dit in kleyn' en groote dinghen /
Volkomen 1 ongeschendt / onthouwen en volbringhen
Al' die in d' oorloogh zijn / en daer in geerne lee ft I
En tot den droeven krijgh met blijschap hem begeeft.
Voorwaer in sulcken stant / den Lant-man sou sijn' handen
Gebruycken onbevreest tot oefieningh der landen
Met welvaert en met rust : by waer uyt grooten druck
En veelderley verdriet gekomen tot geluck.
Hij zever noch eens geset op sijn' voorgaende voeten il
Bevrijdt van quaet gespuys / en schadeliicke boeten :
Want niet soo seer hem (melt / en jaeght in swaer verdriet /
Als d' oorloogh / die op West hem bringht / eylaes I tot niet.
Eigenaardig is het gedicht (( Tot Toveraers ende Waerseggers )>. Een tijd dat heksenprocessen vaak voorkomen wordt
hier weerspiegeld, een bewogen tijd vol hartstochtelijke godsdiensttwisten en bijgeloof. Toovenaar, waarzegger, duivei
hadden toen een levende beteekenis voor de menigte.
Den duyvel heeit den ;hens tot op de hooghste trap pen
(Vergetende sijns sel/s) tie voeten stout doen stappen /
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Wanneer hy met bedrogh soo verr' hem heeit verleyt
Dat hy de toverii hem niet en heeft ontseyt.
Voorwaer een stout bestaen dat menschen hen verstouten
Tot leedt van hunne siel met duyvelen te kouten.
Watisser toch soo vremt / en buyten alien schijn /
Dan dat een red'lifck mens een toveraer wilt zijn ?
Watisser noch soo vremt als Godt stout te versaken /
En met den boosen geest een sterck verbondt te makers ?
Dat met geseten sin den vyandt ymant soect /
En om des vyants wil / sijn Deer en Godt vervloect ?
Dat ymant lij f / en siel / hierbinnen dit suet levee
Sal stout I en onversaett den duyvel over-geven ?
aldermeeste quaet /
Dat ymant 't eeuwigh vier
doot / en daertoe nemen raet ?
Gaet soecken voor
0 averecht gedacht ! o averechte seden !
Dat tot groot siel-verlies den duyvel werdt aenbeden :
Dat ymant hem volght in / hem soect in sijnen noot
Hem maect des duyvels slaef veel jaeren voor sijn' doot.
Den toveraer doet dit in veelderley manieren :
Die in de plaets van Godt den duyvel soect te vieren :
Die d'eer die Godt alleen komt toe / den duyvel geeft :
Die als sijn ondersaet tin sijn' geboden leeft.
Die van den grooten Godt heelt achterwaerts geweken /
En I in de slavernij des duyvels hem gesteken
Die op vervloecte konst meer heeft genomen acht
Als op d' almogentheyt van Goddelijcke macht.
Dus is 't wel 't meeste quaet dat mensche kan gedincken ;
Doordien den toveraer Gods eere soect te krincken /
En die den duyvel geeft : op Wien hij hem verlaet
En uyt den dienen grondt sijns herten Godt versmaet.
Dus wiert in d' oude Wet wel straffeliick verboden
Geen toveraer te zijn 1 o/ dienen valsche Goden
op peyne van de doot. Tot klaer bescheedt en blijck /
Dat die dit quaet bedrifit aen Godt doet ongelijck.
En van gelijcken oock misdoen / die gaen te raden
Aen hem I wanneer sy zijn met swaerigheyt beladen
En overlast met pijn. De saeck gaet toch soo aen
Met veel 1 die in de noot tot Duyvelaers recht gaen.
Nock immer zijn gerust of s'hebben een gesproken
Die swarte konsten kan / en klaer hen heeft ontloken
Hun leet waer dattet schort : waer op soo rusten vrij
Al of den duyvel had nu voile heerschafifiii.
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Dus volght wel grooten hoop vervloecte duyvel-jagers /
Waerseggers
toveraers / en diergelijcke sagers
V erargert van verstandt. De Godheyt laeten daer :
En wat dees' guyten doen 1 dat houden goet / en waer.
Soo gaettet met den mens. 'tEn is niet om verseggen
Hoe hy de leugens heft : de waerheyt wilt verleggen
Godt schijnt by hem plat loot : of dat hy nu niet meer
Is trooster in 't verdriet I en onsen lieven Heer.
0 alderdwaesten hoop ! 0 Adams boose hinders !
Hoe is 't hert soo beswaert ? Hoe maect ghy u beminders,
Van groote leugentael / van ijdelijdelheyt /
Die in den die pen gront uw's herten zijn geleyt ?
Niet meer / niet meer alsoo maer mint de rechte wegen /
En soect de waerheyt wel. In Godt is sy gelegen /
En nieveYs buyten hem. op hem alleen betrout
In alien uwen noot en 'sduyvels listen schout.
De woekeraar, een andere plaag van het uitgeputte land,
krijgt eveneens zijn beurt :
0 Heer ! Wie salder in u Tabernakel woonen /
En hem op uwen Bergh der heyligh,eyt vertoonen ?
Die wandelt sonder smet / en werct rechtveerdigheyt :
Die met een open hert de waerheyt heeft geseyt :
Die niet en heeft gedaen bedrogh met dobbel toughen
Aen sijnen naesten leet / door averechte spronghen
Die met de waerheyt sweert / en wetens niet en lieght :
In alien sijn bedrill geen' menschen en bedrieght :
Die niet en heeit sijn gelt ten woecker uyt-gegeven /
Noch daervan overschot ontfanghen in sijn leven.
Want die dees dinghen doet sal nimmer zijn beroert ;
Maer werden tot de vreught des kernels op-gevoert.
In het tijdsbeeld past natuurlijk de figuur van den koopman :
Ghy Kooplien allegaer die koopmanschappen handelt /
Slaet-gade wat ghy doet hoe ghy deter inne wandelt.
't En komt niet over een hoe dat sy werdt beleeft :
Maer 't meest wel daer aen hanght dat 't sijn een -yder heeft.
Men mach geen' winningh doen met stouteliick to liegen :
t Noch riickdom volgen in met schaed'lijck to bedriegen.
Als elck een heeft het sijn / dan heeft den duyvel niet :
Dan werdt de siel bewaert van quellingh / en verdriet.
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Met ongelijck te doen in maten of gewichten.
Uw' wage die daer hanght 1 dat die rechtveerdigh by :
't Gewicht laet soo 't is : en doeter al noch by.
Want tweederley gewicht / en tweederley maten I
En 't gene dat men meet met tweederhande vaten
Al heymeliick en stil / voor Godt is groot misdaet ;
Die alien het bedrogh van verge Bade-slaet.
Dus is 't groot siel-verlies met ongelijck te winner :
Aen valsheyt en bedrogh te hanghen al' sijn sinners.
Gee ft yder goede waer van dat ghy set te koop 1
i En liever meer als min soo krijghdy al 't geloop.
vaten maect geliick. Niet een laet wesen minder
gestaecte meet : soo doet ghy niemant hinder.
Als
En als ghy iet verkoopt voor puyek / of 't beste graen
Gh' en meught de krinsen dan niet deur de terwe sluen.
Geen' minghelingh oock doet / als ghy u goet gaet packen /
Met ongelijcke waer in uw' verkochte sacken :
't Is toch gestolen gelt. Meter levert alle goet
Geliick het is verkocht ; noch doter meer handt aen doet.
Des Heeren vrees'lijck woort wilt nimmermeer vergeten :
1)e maet daer gig met meet / daer sal men u met meten.
Oock 't voordeel dat men doet met valsheyt en bedrogh
Is sond' en siel-verlies : 't welck niet en smaect naer noch.
Soect elders meerder winst maect eeuwelijcke schatten :
Den rijckdom die ghy soect I hier boven siet te vatten :
Dit tijtelijck gewin van goederen / van gelt /
op eenen oogenblick hier met de menschen smelt.
Al wat g'hier boven tast / sal wel bewaert daer blijven
De schatten dieger brenght / in eeuwigheyt bekliiven :
De molten noch den die/ en kommen daer ontrent
'tBligt al in 's Heeren huys volmaect / en ongeschent.
Toch hebben (le bange jaren nooit de levensvreugde mogen
stremmen, de wellicht buitensporige leute en lol, de eeuwig
Vlaamsche Kermis. Daar passen « sanghers ende speel-lien » met
hun argeloos maar dikwijls schaamteloos lied. De dichter kan
noch mag hen vergeten :
Den Speelman met sijn spel / den Sanger met sijn sangen
Waer toe des menschen geest na luystert met verlangen,
Oock moeten staen bekent in desen mijnen boeck /
op dat ick sou voldoen hun aengeleyt versoeck.
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Oock waer 't my al te leedt niet goets te laten weten 1
Aen die door groot misbruyck te dickwijls hen vergeten
In al hun lieder doen : want meer als levers el I
Geschiedt dat niet en voeght in sanghen 1 en in spel.
Het gaet toch buyten schree/ 7 en buyten 't wel betamen /
Dat dese konstenaers hen niet te doen en schamen.
Het spel 1 toch met den sangh 1 wort averecht gekeert /
Als Sangher sijnen sangh / en Speel-man 't spel onteert.
W anneer den Speel-man speelt op her pen I oft op velen 7
op cyters I of op luyt I oneerelijcke spelen ;
En als den Sangher singht een seer ontstichtigh liedt /
Den sangh 7 den sangher 1 't spel 1 en s5eel-man en deught niet.
Nochtans soo verr' zijn wy in onsen tiit gekonien I
Dat dees manier van doen alom is aengenomen.
De dansen die men s5eelt 7 zijn meest al fielterii :
En 1 dat den Sangher singht / bringht vuyligheden by.
Diegene die wel best de liedekens kan singhen /
Sal qualiick een dat sticht ten voor-schijn konnen bringhen :
En 7 die op 't snaeren-spel hem geeit voor meester uyt 1
Seer dickwijls is 't te sien I te zijn den meesten guyt.
Het welck niet sonder sond' 1 en schand' / en kan geschieden ;
En grootelijcks misstaet aen alle eerbaer' lieden /
Dat sy met groot misbruyck 1 veranderen de vreught
In 't gene dat ontsticht 1 en niet-met-alien deught.
V erbetert dan in als sulck handel 1 en manieren /
T'Vanneer ghy eenigh volck wilt tot de bliischap stieren.
Weest met den blijden blij : maer cinders niet en doet
In spelen 7 en in sangh / dan dat voor Godt is goet.
Wanneer gh' oock inde kerck Gods diensten komt verschoonen
Met eenigh blij gelitydt 1 gestichtigheyt suit toonen
In't gene dat ghy doet : en geven Godelof
Met opgeheven stem in sijn verkozen Hof.
Met alle weerdigheyt suit sijnen naem hoogh prijsen :
Met een ootmoedigh hert hem lot en eer bewijsen
Met sanghen en met spel / en met vol-presen konst
Sijn' hooge Majesteyt aen-bieden groote jonst.
Dit staet u al te doen : en daer met sult oock maken
Dat g'haest tot beter naem en faeme suit gheraken :
Wat heft toch blijden sangh / of aengenaem gelUyt
Der stemmen I als de stem maer vuyligheyt werpt uyt ?
Bij muziek en zang past het nieuw plezier het rooken en het
overoude kansspel.
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Tot de « toubac-drinckers » heet het schilderachtig tafereel
waarin hij tegen de « drinckers » te keer gaat :
'K En mach hier oock voorby : maer moet gaen ondersoecken
W at dat van touback is : en uyt wat vremde hoecken
Hy ons is kommen by. Het gaet toch rout en vast I'
Dat desen nieuwen vondt niet mindert / maer meer vast.
Men siet toch dagh op dagh het volck met groote hoogen ,`
Met pijpen in de handt / met touback-bussen loopen I
En wat daer meer toe hoeft. En sitter eenen neer /
Sy sitten allegaer met touback in de weer.
Het licht dat werdt geeyst : de keersse werdt ontsteken /
01 lonten I of pappier. . Men kout I men gaeter spreken
Wie dat den besten heeft : of waer aen dat men kent
Sijn' deught I sijn' kracht I sijn werc. Maer eer de reden endt
Men suyght noch eens de piip / men trect met voile monden /
En andermael rontom werdt brandende gesonden,
Met soeten reuck en smaeck. 't Is qualijek uyt de handt /
En werdt terstont noch eens gesteken tusschen tandt
Met liver en met jonst : en dat tot soo veel reysen /
Als sy de soetighot van touback overpeysen.
Sy suygen toch te saem soo dickwiils aen het hol 1
Tot dat door vuylen stanck het hooft is boven vol.
Dock tusschen elcken keer dat sy met voile teugen 1
Den touback suygen in met wonder groot verheugen j
Tot meerder leckernii / en d' alder-beste cier /
Gaet met den touback om een teugh van 't beste bier.
Nu merct des toubacks kracht. Elceen terstont gaet fluymen I
V eel mos'len sPouwen uyt / en sieveren en schuymen /
Tot groote walgingh toe. Elck heeit voor hem een plas
Van alle vuyligheyt I geliick een hoogen tas.
De kamer is vol stancks van boven tot beneden :
Men kan gedueren niet van al' de vuyligheden.
Den roock vlieght op seer hoogh tot boven in het clack .
Het speecksel vult den vloer / en maeckt hem nat en swack.
J a, door soo flouwen reuck / en sooveeel vuyle stancken /
Een kloeck man oock beswelt : en sal soo saes verkrancken
Al of de doot hem joegh. 0 wonderbaeren lof
Van desen soeten drank / en kosteliicke stof !
Dus sou met hooger naem den touback geerne noemen /
Opdat sijn' minnaers all' hen stouter moghten roemen
In 't midden van het volck van soo volpresen stuck /
Dat hen is komen by door sonderlingh geluck :
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Maer soo Calvinus volck Gods wieroock komt verachten I
En wilt sijn oudt gebruyck te niet doen en versmachten
In onse Roomsche Kerck ; veel houden voor gewis /
Dat touback anders niet I als Calvijns wieroock is.
Waer is hy die eerst heeft dees aen-gesochte panden /
Dees onbekende waer / gebrocht in dese Landen ?
Hy heeft toch met goet recht verdient your siinen loon
Te dragen op sijn hooft een schoone fielen kroon.
'tEn was loch geenen noot dees nieuwe konst te leeren :
Dees schoone soete waer soo vriend'lijck om te keeren :
Een goet dat walgingh gee/I / soo seer te volgen in :
V eel schaden I groot verlies / te achten voor gewin.
Het is toch sotten raes 1 't zijn leugens goet om tasten /
'tZijn steenen / en geen broot / voor die met hongher vasten I
Te seggen dat hy drooght / veel vuyligheden quijt :
De herssenen verlicht : de water-sucht verbijt :
En meer geliicken klap. Al ofter ander saken
Om dese deught te doen I ter werelt nu gebraken.
Al o/ de wetenschap van t' helpen in de noot /
Waer met de Medeciq'ns begraven ende doot.
Al ofter voor den tift dat touback is gepresen /
Waer van gelijcke quael niet andersins genesen
Die hulp en bystandt socht. / Al of noch desen dagh
Tot welvaert niet en quaem / die daer met houdt den lack.
Want 1 ick geloove vast i dat onder duysent menschen
Die touback-drinckers zijn / en touback altijt wenschen I
Niet eenen voelt de deught / die sy hem seggen naer :
Maer eer gevoelen pijn / en letsel altegaer.
V eel beter had hy dan in Indien gebleven
Van daer hy komen is / als hier te korten 'tleven
Van menigh slecht gesel : die meynt / soo hy hem drinct 1
Dat hy sick t' elcken keer geluck en welvaert schinct.
Hoewel hier niet en dient het beste deel verswegen /
En hoe ick heb bemerct dat eerbaer herten plegen
Te drincken desen dranck met piipen wel versien I
V ersien I en gelardeert met 'tgeen' dat leck're lien
Hoogh hefien boven al / en aengenaem sal smaken /
Om soo tot 't lief gebruyck van touback te geraken.
Dus / om met nieuwen vondt te winnen lo/ en prijs I
Bestorten eerst het blat met olie van anijs
Met drup'len hier en daer : hetwelck sy laten t' samen
Tot meerder leckernii' een luttel tijts versamen /
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Eer dat de pijpe komt. Maer / soo haer soeten geur
Den touback werdt gewaer 1 en dringhter deur en deur /
Het spel neemt sijn begin. Met vreughden gaetmer proeven
Hoe dat soo soet onthael den minnaer kan getoeven.
En 1 soo sy noch van very' de pijp sien in den brandt /
Den aengenamen reuck verwint na het verstandt.
Den touback gants en heel verliest sijn eerste wesen :
Sijn ongesonden roock : en wat hem had voordesen
Tot achterdeel gebrocht. In plaets van vuylen stanch /
Met ijver werdt genoemt oprechten goeden dranch.
En 1 om dit selve stuck noch beter te bevesten /
In plaets van eenigh bier / dan drincken sy ten lesten
Den soeten Spaenschen wijn : en seggen overluyt :
Alsoo geraect den wijn / en oock den touback uyt.
Dus heeft den kifken wreck veel kinderen gekregen /
Die met hem volgen in des Leckaerts leck' re wegen :
En vinden dagh op dagh noch menigh vremden keer
Tot quistingh van veel goets / van welvaert / en van eer.

Na de « toubac-drinckers » volgen de « tuysschers ende
speelders » :
De Tuysschers moeten oock /tier met de Speelders spelen
En dansen bey' te saem op eender steel-mans velen :
Het wort toch hunnen keer. Dock waer 't my een groot leet /
Te laten ongeseyt wat ick te seggen weet
Van een' soo snoode sond' vol schadelijcke blamen ;
Waervan een-yder sich met recht wel moeste schamen /
En kennen sijne schult als van een groot misdaet /
Hetwelck gemeynelijck noch voestert meerder quaet.
Want soo het spel begint / begintmer oock te seuren /
En kijven overluyt / en om het gelt te treuren
Dat daer verloren is. En als 't by-na is op /
Het bloet terstont verwarmt / en door 't beet bloet I de kop.
Dus kan hy sijn verlies niet wederom gewinnen 1
Den speelder wort gants dul en raesende van sinnen I
En anders als een mens. Hy weet niet wat hy spreect /
W at dat hy doet of laet I of hoe hy slaet of steect.
Hy sal hem allesins al spelende vergeten/
En worden weer en meer op zijnen orient verbeten :
Tot dat noch achternaer door langhe kijverij I
Naer menigh duysent woort 1 den doot-slagh komt daer by.
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Soo dat de tuysscherij den mens op korte stonden
Bringht tot seer groot misval I en veelderhande sonden.
De daet bewijst dit klaer / al waer hier yder stom /
't Gebeurt toch dagh op dagh daer tuysschers zijn / alom.
En boven dit groot quaet / wel pijnlijck om t' ontvlieden /
Soo siet men noch daerby gemeynelijck geschieden /
Dat speelders I quaet van aert / wanneer sy komen t' huys
Met borsen sonder gelt / en mager als een' luys /
Hun' vrouwen / door gram bloedt ontstelt / dan willen smiiten
En een soo groot verities d'onnooselen verwijten.
Hun' hoofden staen verdraeyt : sy roepen overluyt
De kinderen I de vrou / ter deuren moeten uyt.
En / als het broot is op ! en 't backsel very' te soecken /
Geeft hy in plaets van gelt de vrou dan duysent vioecken /
En duysent noch daer toe. Eylaes I sy keert den bal /
En moet met droeven moet betaelen 't groot misval.
0 wonder groot verdriet I dat menschen zijn genegen
Moetwillens in te gaen soo moeyelijcke wegen :
Dat ymant al sijn goet / en 't leste van sijn gelt /
op eenen oogenblick vertuyscht / verliest / verspelt.
Nock daer en is aen 't spel geen voordeel groot te kiesen /
Als tuysscher dieer tuyscht het sijn komt te verliesen :
Het geeft een kleyn bediet / 't zy teerelinck / 't zy kaert /
0/ eenigh ander spel ; wanneer hy qualijck vaert.
Niet / dat wy alle spel versteken en verwijsen
Als ongeoorlooft werck : noch oock te geerne prijsen
Het beste datter is : want hoe 't er gaet oi niet /
Gemeyneliick in I spel sal altijt hap' ren let.
Hoewel het Koningh-spel / het welck sy noemen Schaecken /
Wy heifen boven al I en duystmael eelder maecken
Als teerelinck of kaert. 't Is toch een cinder stuck /
Van eerbaerheyt van konst : en geen spel van geluck
Gelijck all' dander zijn 1 of luttel uytgesteken :
Bemasschert en beseurt met vele snoode treken.
Hier in speelt toch alleen den geest 1 en het verstandt :
En dieer wint / voorwaer heeft sinnen in de handt.
't Geluck doet hier niet met. De sinnen t' samen wercken
Totdat het spel vol-eyndt. Dock neerstigh staet te merchen
W at dat partije speelt : want die in desen striidt
De sinnen eens herkeert ; is all de bade quijt.
V oorts I is dit spel soo eel I waer '1 oock werdt van gepresen /
Dat niemant wie het zy / hier speelder in mach wesen
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Van veel oft luttel Belts. Het haelt toch sijnen lof /
Sijn' eer' en sijnen naem uyt 's Koninghs edel Hot.
Speelt Tictack speelt Verkeer 't en sal u nimmer baten
Wat meester dat gh' oock zijt kont ghy 't geluck niet vaten
Het welck den teerelinck moet geven in het spel :
Want I siet dat moeter zijn al speelt ghy noch soo wel.
En van gelijcken oock l al zijnter veel manieren
Van 't spelen met de kaert / de kaert sal u bestieren
Jont sy u 't voordeel niet gelegen in het blat.
Den winner toch daer uyt sijn' meeste winste vat.
Doch hoe 't met 't spel al gaet / niet veel en salmer vinden
Van die hen dagelijcks het spelen onderwinden /
Die koopen daer met lant / of daer met warden rijck.
De speelders loch seer naer / malkand'ren zijn gelijck
Met luttel j of geen gelt. J a dicwijls werden dieven
Wt ijver van het spel. En menigh mens ontrieven
Om in het spel te zijn. Den alder-snootsten vondt
Waer met den dwaesen mens hem bloot tot op den grondt.
Al is de dronckenschap van vele quade saken
De voester en de mo' er / noch sal den dronckaert smaken
Wat voordeels uyt den dranc / en oock behouden wat :
Den speelder niet en proeft en maeck sijn' borse plat.
Elc wacht' hem dan van joncx met speelders te verkeeren /
En 't broetsel van mot quaet / de tuysscherij te leeren.
Een' olie-plec is quaet te vagen uyt het kleedt ;
Wien 't spel oock Bens besmet dat doet hem eeuwigh leedt.
Het kroegleven waar « toubac » gedroncken wordt en het spel
de beurs verlicht kweekt natuurlijk dronkaards. De 0 gebranden
wyn-drinckers » wordt onomwonden zijn meening voor oogen
gehouden :
Laet van gebranden wijn ons' meyningh oock uyt-seggen
De deughden die hy heeft ten besten over-leggen :
Want I soo hy Wert gebruyct / gepresen I en geacht /
Het volght dat hy moet zijn van sonderlinghe kracht.
Die oogen heeft die siet hoe hem sijn' minnaers volgen /
Hoe icy als goet van smaeck wort
ingeswolgen
Niet min als kost'lijck nat. Men drinct hem toch niet meet
Als met de groote maet : en dat wel menigh keer.
0/ zijnter die hem noch met kleyne le gels drincken I
En in het kleyn gelas voor grootkens laten schincken
Seer dun zijn die gesaeyt en luttel van getal :
Oock komen achter-naer le doen noch meerd'ren val.
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Hun' wercken wijsen toch hun' fouten en gebreken /
Al moisten wy een woort daer van pier niet te spreken.
Het lepelken dat gaet soo menighmael toch om /
Tot dat sy sonder spraeck van dronckenschap zijn stom.
Dock gaet de saeck te werck seer vierigh ende wacker ;
Want's morgens met den dagh soo sy zijn worden wacker /
Met sulcken neerstigheyt den besten wordt gesocht /
Al of om niet-met-al wiert 't beste goet verkocht.
Nock ymant drinckt hem meer / gelijck wy eertijds plegen
Siin out gebruyck te sien op straeten ende wegen
Rechts voor den gaende man : maer binnen in het huys
Door 't dag'lijcks groot geloop geschiet nu groot gedruys.
Soo dat dit vuylste nat wort 's morgens vroegh gedroncken /
En voorts den gantschen dagh met vrolijckheyt geschonken :
De lepel I het gelas I den beker / en de pot /
Vast blijven in de handt : en elck werdt droncken-sot.
En droncken niet alleen : maer soo de priien stincken /
Stinct hunnen aessem oock. Hits sy van binnen krincken
De longher en de maegh I en heel het ingewant /
Door grooten overdaet van schadelijcken brant.
Dus sien sy als de doot / mismaect in hun' gesichten :
Seer leeliick / ende bleeck. Hoewel sy niet en swichten
Van t' eysschen meer en meer : want selden houden
V 00Y dat de droeve doot hen geeit den lesten klop.
0 klagelijcke saeck ! dat redelijcke dieren /
Dat menschen van verstandt in vuyligheyt soo swieren.
Dat die de reden heeit / gaet sonder reden voort :
Het lichaem met de siel soo jammerlijck vermoort.
Dat 't geen' dat niet en deught noch immermeer sal deugen /
Dat anders niet en is als valsheyt ende leugen
Van dat kan baete doen / is dat niet klagens weert /
Dat dat soo menigh mens tot achterdeel begeert
Is dan den touback quaet of immers niet te prijsen
Wy moeten desen wijn voor arger noch verwiisen :
En seggen dat het is oprechten fielen dranck /
Die anders niet en geeft als vuyligheyt en stanch.
Is 't dat my ymant seght / dat by verdrigt veel piinen /
En werdt van wijse lien gebruyct voor medecijnen
Het selve segh' ick oock. Behoudens die dat doet /
Neem' weynigh voor de rust : of anders gelt de boet.
Waar de herbergpilaren in stemming geraken, ontstaat twist
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met al de ergerlijke gevolgen. De schimper is de schuldige door den
dichter gedagvaard
Den vuylsten van de school I den botsten van ons alien I
Die anders niet en kan als schimpen ende mallen j
Wort hier ghedaghvaert oock. W at dient sulck een gespaert
Die over-al is een 1 en niemants eer bewaert ?
W at doet den Schimper toch 1 als grijsen 1 bijten / steken /
Te bringhen voor den dagh kleyn' fouten en gebreken
In plaets van groot misdaet ? te leggen wat hy weet
Tot achterdeel te zijn / en tot een anders leet.
Van 't geen' dat niet en is 1 sal donder-slagen maken 1
En dat in 't minste manct sal allesins versaken.
Si in' oogen niet en sien 1 sijn' tonghe niet en spreect 1
Dan groote lasteringh' en dat tot spot verweect :
Hem niet en is van pas wat and're geestigh seggen /
Mao/ met verbeten sin sal yders werck herleggen.
Dat prijs en grooten lof behaelt voor alle man 1
V erargert en verworpt / en stout set in den ban.
Die selve met de konst niet weet byeen te binden /
Gebreken schijnt by hoot / oock in goet Dicht te vinden.
Het een en houdt geen maet 1 het ander geen getal ;
01 immers na sijn sin 't heeft averechten val.
Mits toch een schimpigh mens seer qualiick kan verdragen
Een-anders prijsbaer werck / sijn herte vindt door-slagen /
Verandert en ontstelt / of boven maten swaer
Met 't geen hy niet en kan met eeren volgen naer.
De wetenschap heeft toch noynt meerder vyant vonden
Als die onwetend is / en qualijck kan door gronden
Dat oock een kindt begriipt. Voorwaer sulck een split seer
Dat and're boven hem zijn over-al in eer :
Dat hy als plomp en bot / alom moet stille swijgen 1
En hoogh-geleerde siet verheven staeten krii gen.
Een bottaert staet dan toe / te hooren en te sien :
Te suygen geen veniin uyt 't werck van wijser lien :
Te dincken by sick self geen' konst of eer te wesen /
Met schimp / met geck / met spot iet willen overlesen.
Veel lichter is het toch / te schimpen over-luyt 1
Dan selve beter stuck met lot te geven uyt.
Dus die voor-sienigh is / stil-swijgende sal decken
Al wat hy vindt misset I en niet daer mede gecken.
Het gaet toch ront en vast 1 dat een kranck sternifk mens
Loop in des werelts baen verr' achter sijnen wens.

-- 992 —
Schimper ! hier op let / en willet wel bedincken
Wanneer ghy besigh zijt venijnigh sogh te drincken
Wt mijn voorschreven Dicht: 't is toch verloren m oeyt'
Te soecken /tier den gront waer in geen onkruyt gro eyt.

o

Waar de mensch aan zooveel plezieren, verleidingen in zijn
zwakheid is blootgesteld, vindt de zedemeester een dankbare
tank. De vrouw en de liefde blijken daarbij ook een passend
motief. Tot den onkuyschen predikt hij :
Geluckigh is den mens die hem hier kan onthouwen /
En wachten van 't onthael van vriendelijcke vrouwen :
Die met sijn' oogen heeft gemaect soo vaste wet /
Dat hy oock door 't gesicht hem nimmer en besmet.
Want 1 vrouwen I en de wijn bedriegen oock den wijsen :
En doen hem op het lest oock sijnen Godt misprijsen.
Sy rooven hem sijn hert / en maken hem soo bleat /
Dat hy der vrouwen lust voor 't beste goet bekent.
Den wijsen Salomon sal wesen ons getuygen /
Hoe sy op korten tijt sijn' wijsheyt deden buy gen :
Sijn hert wiert toch soo seer van vrouwen omgekeert I
Dat hy voor sijnen Godt / afgoden heeft geeert.
Haer' sterckheyt is soo groot / dat sy des menschens sinners
op eenen oogenblick aenvechten I en verwinnen :
Haer lieffeliick onthael I haer' ionst / haer' soete spraeck 1
Haer vriendelijck gesicht I zijn haeren stercken haeck.
Hier met de vrou erwint dat noynt en was verwonnen :
En wonder' dinghen doet I die niemant el sou konnen :
Het bint toch al te vast dat soete liefde bint :
En niet en mint soo seer 1 als dat wilt zijn gemint.
Wie wasser noch soo sterck als Samson sterck van machten I
Die door de teere vrou verloren heeft zijn' krachten ?
Want Dalila heeft hem in haren strick gebrocht /
Het welck soo menigh man te voren had gesocht :
Dat niemant konst gedoen I heeft konnen saen volbringhen /
En moist sijn' groote kracht door soete spraeck te dwinghen.
Met pijlijckheyt is sy gekommen aen sijn holt /
En scherend' a/ sijn hayr heeft hem van macht berooft.
Siet wat de vrouwen doen. Hoe sy nae kort verblijden /
Den gene die haer volght aen-locken tot groot lijden.
En 't geen' dat dese twee is sekerlijck gebeurt I
Om 't selve heefter duyst I en duysenden getreurt :
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't Is qualijck seggelijck met menscheliicke monden il
Hoevele datter zijn in groot verdriet bevonden
Door dit misbruyck alleen : en komen in den noot
Die siel en lichaem praemt 1 en bringht tot in de doot.
Als honich zijn toch soet de lippen van de hoeren j
W aermede sy den mens tot haeren wil beroeren :
Maer 't gene datter volght / den alder-lesten steert I
Als alssem bitter is / en scherper als een sweert.
Want dat den mens meest leydt naer 't die pste vander hellen
Si in lichaem / en sijn' siel / sal piinen / ende quellen I
Dat is de hoererij. Mits haren rechten ganck /
Ter hellen henen gaet met droefheyt / en gejanck.
'tEn moet dan niet alleen voor schande zijn genomen /
Dat ymant by een' vrou is onbeschaemt gekomen :
Maer schand' 1 en groote sond' . Hy doet toch tegen Godt
Die sulck een quaet bedrifit / en overtreedt 't gebodt.
Oock dolen even seer / en groot'lijcks daer in lispen /
Die / niet de hoererij / maer overspel berispen.
Die meynen dat een man hem daer in seer misgaet :
Maer voor een jongelinck / dat sonder sonde staet.
Maer 't is groot misverstandt / het een geliick het ander :
' tGeliict toch al te naer door vuylen lust malcander.
Want overspel is sond' / en oock de hoererij :
Het een als meerder quaet / het ander maect niet vry.
Al wat onkuysheyt is (die in seer veel manieren
Geschiedt I en werdt volbrocht) geen mens en kan vercieren :
Maer geeft de siel een' smet voorseker / en gewis ;
Hoewel veel meerder d' een / veel minder d' ander is.
Nock is hier boven dien aendachtelijck te mercken /
Dat X oneer niet alleen is sond, / die met de wercken
Volkomeliick geschiedt ; want oock een' groote smert
D' onkuysheyt doet de siel / die maer geschiedt in 't pert.
Mits al wat 't herte doet 1 soo 't is tot quaet genegen /
Hetselve werdt oock quaet voor Godt den Heer gewegen
In sijne rechte waegh' : want door den quaden wil
Zijn al' de wercken quaet. Waer leyt dan het geschil ?
Soo wie dan met den wil onkuysheyt heeft bedreven /
Onkuysheyt heeft gedaen I al is het werck daer bleven.
Etisulcken sond' als by in 't herte heeft gedacht /
De selve heeft by oock voor Godt alsoo volbracht.

if

— 994 —
Oock dickwijts groote sond' geschieter met de woorden ;
Die als een scheme boor des herten gront doorboorden /
En nemen daer hun' plaets. Ja somwijl meer ontsticht
D'onreynigheyt des monts / als 't werck I of het gesicht.
W at dienter meer geseyt ? dan dat onkuysche saken /
De siel wel aldermeest / maer oock het lichaem raken.
Het lichaem doen sy leedt / met quellingh / en met pijn :
Maer bringhen in de siel vergif / en quaet venijn.
De plagen die hier Godt daer over heeft gesonden I
Als Sodoma wiert heel door vier en peck verslonden /
Ons makers sijnen haet en grammen moet bekent /
Is 't sake dat wy niet en gaen al siende / blent.
Den Koningh Balthazar sijn doot-brief oock sagh schriiven /
Te wijle dat by sat aen tafel met veel *yen
Vol van onkuysch gedacht. Eylaes ! op staende voet /
In hem veranderde sijn aensicht / en sijn bloet.
En eertiits in de Wet gedoodt wiert met de steenen
Wie overspel bedreef / en moest alsoo beweenen
Sijn' schult en sijn misdaet. Dees dinghen doen bescheedt
Dat in onkuysheyt is te vinden een groot leedt.
Deze enkele bladzijden ontleend aan de « Gheestelycke
Dichten » bieden ons een reeks kleurige, zeventiendeeuwsche
tafereeltjes met de noodige zedelessen als besluit.
De Vlaamsche taal waarvan hij « een verschen mont »
bekomen had wist de dichter met een zekeren zwier te behandelen.
Zijn betoog mist daarbij nooit het diep besef van zijn vast geloof.
Het leven van Willem vander Elst was gewijd aan het verdedigen van de oude moederkerk, aan het hoeden van zijn schaapkens... Met het « Vlaemsch Dicht » wou hij mensch en zondaar
stichten.
Zijn werk laat ons toe enkele levensbijzonderheden te verzamelen. Zijn boerenafkomst, zijn betrekkingen, zijn vrienden
leeren wij kennen. Vermoedelijk werd hij te Meysse geboren,
maar geboortedatum en sterfdag zijn ons niet bekend.
In 1622 was hij reeds zestien jaar Pasteur. In 1622 en nog
enkele jaren later was hij te Bouchaute gevestigd. In 1631 was
Eustaas Mesaus zijn opvolger aldaar.
Hij werd dus in 1606 tot priester gewijd, waaruit wij
mogen afleiden dat hij vermoedelijk geboren weld tusschen
158o en 1585.

-- 995 —
De doopregisters in het gemeentearchief van Meysse dagteekenen, volgens inlichtingen van den gemeentesecretaris
Mr Mertens, van September 1589 af.
De Pastoor van Grimbergen, Eerw. Heer D. Delevre, zocht
vruchteloos in de Tiendeboeken van Prelaat A. Spira, maar herinnert : « De familie Van der Elst bewoonde in de XVII e, XVIIIe,
XIXe eeuw een hofstede bij de Verbrande Brug. Bij het verbreeden van de Vaart is het huis afgebroken rond 190o. »
De opzoekingen van Kan. G. van den Gheyn, Archivaris
van het Bisdom to Gent, gaven geen resultaat.

1 0) KAIZEL BARBIER-PRIJS.
Op 3 1 December T932 loopt het 3 e tijdvak (begin 1931 tot
einde 1932) van den KAREL, BA.RBWR-PRIJS ten einde. Hij bedraagt Iwo fr. en wordt toegekend aan den Belgischen schrijver
die in die tijdruimte het beste belletristisch verhaal op nationaalgeschiedkundigen grondslag (historische roman, geromanceerde
levensbeschrijving, enz.) zal zlitgegeven hebben, in 't Vlaamseh
geschreven en geput nit onze eigene geschiedenis.
De prijs kan, niet toegekend worden aari hen die vow' hetzelfde aerk in een door het Staatsbestuur of een Academie uitschreven prijskamp reeds bekroond werd.
De werken dienen ingezonden aan den Bestendigen Secretaris
der Koninklijke Vlaantsche Academie, uiterlijk op To December
1932, met de vei'melding op het acres BARBWR-PRUS.
2")

NESTOR DE TItRE-PRIJS.

De NEsToR DE TTP‘,RE-PRIjs, bedragende 2000 fr., wordt
de twee jaar toegekend aan het beste onder de Vlaamsche tooneelwerken welke, gedrukt of ir handschrift, vOOr het einde van elk
t\Veejarig tijdvak, door hunne schriivers op de Koninklijke
Vlaamsche Academie zullen ingezonden zijn. Het eerste tijdvak
rnnvat de jaren 1(x32 en 1933.
Voor den Drijs konien alleen in aanmerking tooneelwerken
a) die nog in ;een andere prijskampen w-erden bekroond ; b) die
in den loop van het tweejarig tijdvak werdcn geschreven, of die
althans, v(')Or tijdvak, noch door den druk, noch door de opvoering , openbaar werilen
3 0 ) KAREL BOURY-PRIJS.
I )e KAREL -BouRv-PRijs, bedragen(ic i.coo fr. en gesticht ter

verspreiding van Vlaamsche liederen, wordt oni de vier jaar
toegekend aan den toondichtcr van de beste onnitgegeven
Viaamsche school- of volksliederen (ten niinste twee) waarvan
}lij elf de teksten zal mogen kiezen. Er kan bovc-ndien een tegemoetkoming verstrckt worden om de bekroonde liederen te helpen uitgeven.
Het loopende tijdvak zal op 31 December 1932 gesloten
worden.
De liederen (tekst ell muziek) (Hellen door de belanghebbenden hij den Bestendigen Secretaris der Koninklijke Viaamsche
Academie, Koningstraat, Gent, uiterlijk op 10 December 1932
ingezonden te worden, met volgende vermelding op het adres
VOOR DEN KAREL 130uRY-PRus.
De nitgaven der Academie zijn te verkrijgen :
CENT : W. SIFTER, Sint Baafsplein, en VAN RYSSELBERGHE,
Kouter,
BRUSSEL : STANDAARD-HOEKHANDEL, Em. Jacqmainlaan, 127.
ANTWERPEN : DE NEDERLANI)SCEE BOF,KITANDEL, SintJacobsniarkt, 6o. -- STANDAARD BOEKTIANDEI„ Korte
Nieux-vstr., 41.

KON. VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE

VERSLAGEN EN
MEDEDEELINGEN
NOVEMBER

1932

N. V. vjh

VANDERPOORTEN & C O3 POLLEPELSTRAAT, 18, GENT

1932

MAANDSCHRIFT

INHOUD.
November.
I. Vergadering van 16 November 1932
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2. Bede op de hulde inselmus Boetius de Boodt te Brugge,
I0Of
door Dr. ALB. J. J. VANDE VELDE
3. Onbekende werken van Jacob jordaens, door Prof. Dr
LEO VAN PUYVELDE

4. Schrii/ weer Nederlandsch, lezing door Om-ER

I00(
WAVMZ .

102]

5. De Vlaamsche Letterkunde in den Vreemde, door
102(
EMMANUEL DE B0M
6. Over pestepidemien te ...Antwerpen in vroeger tijden, door
I05f
Dr. A. F. C. VAN SCHENMNSTEEN .

Vergadering van 16 November 1932.
Zijn aanwezig : de heeren Prof. J. SALSMANS, S. J., bestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris ;
de heeren Kan. AM. Joos, Dr. Is. TEIRLINCK, FRANK
LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE,
Prof. Dr. L. SCHARPA, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, LEONARD
WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A. J. J. VAN
DE VELDE, J. JACOBS, Prof. Dr. M. SABBE, Prof. Dr. A. VAN
HOONACKER, Prof. Dr. FR. DAELS, Dr. J. MuLs, F. To ysSAINT VAN BOELAERE, Prof. Dr. J. VAN MIERLO, S. J., Dr. J.
CUVELIER, en Prof. Dr. R. VERDEVEN, werkende leden ;
de heeren Prof. Dr. J. VAN DE Wu-ER, Dr. FL. PRIMS,
Dr. A. H. CoRNETTE, JoRis EECKHOUT, en EM. DE Bom,
briefwisselende leden.
Laten zich verontschuldigen de heeren H. TEIRLINCK,
Dr. L. SIMONS en FR. VAN CAUWELAERT, werkende leden,
Prof. Dr. L. GROOTAERS, en LODE BAEKELMANS, briefwisselende leden.
*
* *

De Bestendige Secretaris leest het verslag van de Octobervergadering ; het wordt goedgekeurd.
*
* *

MEDEDEELINGEN
door den Bestendigen Secretaris.
XIII e Internationaal Congres voor Kunstgeschiedenis to Stockholm. — Rondzendbrief van het inrichtingsI'D)

comite van het XIII e Internationaal Congres voor Kunst-
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geschiedenis, waarbij de Academie verzocht wordt aan dit
Congres (4-7 September 1933) deel te nemen.
De heer L. VAN PUYVELDE neemt aan de Academie op
het Congres te vertegenwoordigen.

Wet van 14 Juli 1932 houdende de taalregeling
in het Lager- en Middelbaar Onderwijs. — De heer
2°)

Minister van Kunsten en Wetenschappen liet ons een brief
geworden, gedagteekend van 21 October 1932, en luidende
als volgt :
Aan de Heeren Voorzitter en Leden der Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde.
MUNE HEEREN,
Naar luid van artikel 27, der wet van 14 Juli 1932, houdende de taalregeling in het Lager en Middelbaar Onderwijs, moeten opzieners er met
inzonderheid mede belast worden, van den aanvang van het schooljaar af,
de toepassing der wetsbepalingen na te gaan.
Deze opzieners moeten bij Koninklijk Besluit benoemd worden op
een dubbel gestelde lijst van candidaten voorgedragen door de « Academie
Royale de Langue et de Litterature francaises », en door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
Ik verzoek U mij zoodra mogelijk uw lijst van candidaten voor te
dragen.
Met de meeste hoogachting.

De Minister,
(Get.) R. PETITJEAN.

Het Bestuur zal met de heeren Parlementsleden die
deel uitmaken van de Academie een vergadering beleggen
ten einde het standpunt der Academie ten opzichte van de
toepassing der wet vast te stellen en aan de Regeering te onderwerpen.
3 0 ) Bij brieve van 25 October 1932, liet Dr. L. SIMONS
aan het Bestuur der Academie weten, dat hij om redenen van
gezondheid, zijn ontslag als lid van de Commissies van
.Rieuwere Taal- en Letterkunde en van Middelnederlandsche
Taal- en Letterkunde wenscht in te dienen.
Die brief zal aan de Commissies medegedeeld worden.
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4 0 ) Brugsche Wetenschappeliike Vereeniging. —
Bij brieve gedagteekend 31 October 1933, van den peer
Dr. A. DE, SAEDELEER, secretaris van de Vereeniging, wordt
de Academie verzocht een harer leden of te vaardigen op de
Anselmus Boetius de Boodt-herdenking te Brugge (15521632). — Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE, neemt die afvaardiging aan. (Zie de rede door hem te Brugge gehouden, blz. 1005).
*
* *

AANGEBODEN BOEKEN.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst voor
van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Technische Hoogeschool te Delft :

Tetramienkobalticomplexen, door M. G. TER HORST.
De Invloed van temperatuur en druk op de absorptie van waterstof door
nikkel, door J. SMITTENBERG.
Over de bereiding van zuivere ceriumpreparaten en over inverse smeltpunten, door N. H. J. M. VooGD.
De Sociaal-economische beteekenis der arbeidswet, door A. H. W. HACKS.
Onderzoekingen omtrent het gedrag van autobanden op eenen weg, door
H. MISSET.

Het Loonvraagstuk, door IR. J. G. J. C. NiEuwENiluis.
Meting van de horizontals temperatuurgradient over cien zuiclelijken raw/
van den horst biy Winterswijk, door J. N. A. VAN DEN BOUWHUYSEN.
Over optische dissociatie van eenige tweeatomige moleculen, door G. H.
VISSER.

Hydreeringsverschijnselen bij vetzuren met dnevoudige binding, door
H. A. J. VAN LAARHOVEN.

De destillatie van Mexicaansche aardolie, door A. W. J. MAYER.
De Bepaling van de oxydatie-reductiopotentiaal in bacteriencultures en
hare beteekenis voor de stojwisseling, door B. ELEMA.
Studies over het mechanisme van de reactie van Fenton, door IR. A. TH.
KiiCIILIN.
Door Det Kgl. Danske Vidernskabernes Selskab, te Kopenhagen.

Ancient oil mills and presses, bij A. G. DRACHMAN.
Door de R. K. Universiteit te Nymegen :

Rembrandt en de Traditie, door J. L. A. A. M. VAN RYCKEVORSEL.
De Geheimtalen, door J. G. M. MOORMAN.
Die altchristliche Sondersprache in den Sermones des hl. Augustin, door
CHRISTINE MOHRMANN.

Wazo van Luik in den ideanstrijd zijner dagen, door RUD. HUYSMANS.
Agnes Arnauld, par JOSEPHINE FRENCKEN.
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Door het Historisch Genootschap te Utrecht :

Verslag van de Algemeene Vergadering der Leden gehouden op 3o Maart
1932.
Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573, uitgegeven door Dr. R.
TIEERINGA, H e en III e deel.

Bildragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, 53 e deel.
Door de Hamburgsche Universitat, te Hamburg.

Ja4ndeWOrterbuch, door M. HEEPE.-Band 22, Reihe B ., van de Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandkunde.
Die Golda-Spyache in Siberia. — Grammatik, Texte and WOrterbuch,
von DIEDRICH WESTERMANN .- Band 6, Reihe B, van dezelfdeAbhandlungen.
Spanien and das elisabethanische Drama, von RUDOLF GROSSMANN.
— Band 4, Reihe B, van dezelfde Abhandlungen.
Door de schrijvers

Periscoop. — Letterkuniige Critieken en Beschouwingen, door A. H.
CORNETTS, briefwisselend lid der Academie.
Litteraire P yofielen, door JoRIS EECKHOUT, briefwisselend lid der Academie. Dl. V.
Een inleiding tot Karel Van de Woestvne, door denzelfde.
Het Herman T eirlinck Gedenkboek, door Dr. ROB. ROEMANS.
Door de Eerw. Moeder Overste der Zusters Annonciaden, te Gent,
door toedoen van Kan. AM. Joos, werkend lid der Academie ;
Een deel (59 boekdeelen) boeken, meest geestelijke lectuur, van d e
17 e en 18 e eeuw.

*
* *

MEDEDEELINGEN NAMENS DE COMMISSIES.
I 0) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bioen Bibliographie. — De heer Prof. Dr. J. MANSION, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door
d.e Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren Dr. J. CuvELIER, voorzitter,
Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, ondervoorzitter, Dr. Is. 'I'mLINCK, Dr. LEONARD WILLEMS, Dr. LEO GOEMANS, Prof.
Dr. M. SABBE, Prof. Dr. J. VAN MIERLO, en Dr. FL. PRIMS,
leden, en Prof. Dr. J. MANSION, lid-secretaris, Prof. VERDEYEN, hospiteerend lid.
Aan de dagorde staat :
1 0) Nota over de prioriteitsvntag Elckerlyc-Everyman. —
1,ezing door Dr. L. WILLEMS, werkend lid.
De lezing dezer nota wordt tot de a.s, zitting uitgesteld.
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2 °)

Dr.

V eldeke's ontwikkelingsgang. — Lezing door Prof..
werkend lid.

VAN MIERLO,

P. VAN MIERLO geeft het slot van zijn studie over Veldeke. In
het leven van onzen dichter is er niets dat hem als ridder kenmerkt,
geen gebeurtenis waar hij als ridder optrad. Waar hij verschijnt
is de klaarblijkelijke reden voor zijn aanwezigheid alleen zijn
dichtkunst. Zijn epische poezie is nog geheel die van de yolkskunst. De taal waarin hij al zijn werken schreef, is die van de
St. Servaeslegende : Oost-Nederfrankisch. De Hoogduitsche
Eneide, die we nog hebben, is een omwerking, een vertaling, in
't Thuringisch. Wat in de Duitsche letterkunde met de kunst
van Veldeke verwant blijkt te zijn, is alles invloed van Veldeke.
Dit wordt uitgemaakt door de prioriteit van Veldeke tegenover
Eilhart van Oberg ; welke beslissend is voor geheel het Veldekeprobleem.
(Zie Allevering October, blz. 966).
3 0 ) Onbekende werken van Jacob Jordaens. — Lezing door
Prof. Dr. VAN PUYVELDE, werkend lid.
De ontwikkeling van den stijl van Jordaens is nog slecht
bekend. Vooral uit zijn jeugdtijd, waarin hij zijn beste werken
voortbracht, zijn nog heel wat werken te ontdekken. De H. VAN.
PUYVELDE maakt twee belangrijke schilderijen bekend, die aan
Jordaens moeten toegeschreven. Het eene heeft hij ontdekt in
de kerk Sint-Piatus te Doornijk : het is een groot godsdienstig
stuk voorstellende Jesus big' Martha en Maria, nu overgebracht in
het museum te Doornijk ; het mag beschouwd worden als een
uitstekend werk van omtrent 1618. Het andere is een H. F amilie,
sedert eenigen tij d in het Koninklij k museum voor oude kunst,
en dat een zeer goed jeugdwerk is.
4 0) Boendaliana (Enkele nieuwe bijzonderheden °Introit
PRIMS, briefwisselend lid.

Ian van Boendale). — Lezing door Dr. FL.

Aangezien het uur reeds gevorderd is, kan spreker slechts zeer
vluchtig wijzen op een interessant hoofdstuk uit zijne geschiedenis van Antwerpen. Er bestond in de XIV e eeuw eene heele letterkundige pleiade in de Scheldestad. Dr. FL. PRIMS handelt over
Jan De Deckere of Deckers, den schrijver van het Dietsch Doe-
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Yeesten bespreekt ; over de ligging van het huis van Boendale,
op de tegenwoordige Eiermarkt, te Antwerpen. Over de rekeningen der Stad Antwerpen, enz.
5 0) Over Pestepidemien te Antwerpen in vroeger tijden,
door Dr. A. F. C. VAN SCHEVENSTEEN ter opneming in de
Verslagen en Mededeelingen aangeboden. — Verslag der
Commissarissen.
De twee Commissarissen zijn het eens om tot opneming van
het opstel van Dr. VAN SCHEVENSTEEN Over Pestepidemieen te
Antwerpen in vroeger tijden in de Verslagen en Mededeelingen te
besluiten.
De Commissie verklaart het eens te zijn met het oordeel der
verslaggevers.

2°) Bestendige Commissie voor Onderwijs in en
door het Nederlandsch. — De heer 0. WATTEZ, secretaris,
legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren Prof. Dr. J. VERcouLLIE,
voorzitter, Prof. Dr. M. SABBE, ondervoorzitter, Kan. AM.
JOGS, Dr. LEO GOEMANS, J. JACOBS, Prof. Dr. A. J. L. VAN
PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARA, leden, Prof. Dr. VAN DE
WEYER, Prof. Dr. VERDEYEN, Eerw. hr. J. EECKHOUT,
hospiteerende leden.
Aan de dagorde staat :
1 0) Schrift weer Nederlandsch (naar aanleiding van het
onlangs verschenen boek van Dr. CH. F. HAJE). - Lezing
door den hr. 0. WATTEZ.
In de afwezigheid van den hr. WATTEZ geeft de hr. Bestendige
Secretaris Goemans lezing van diens mededeeling over De Taalschat, van Dr. Haje. De hr. WATT= beoordeelt gunstig dit critisch
werk, dat een tweehonderdtal germanismen bespreekt en daarnaast de goede Ndl. uitdrukkingen geeft.
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Dr. Haje bestrijdt ook sommige aanlijmingen, koppelingen,
woordsmederijen staande onder Hgd. invloed, verder nog het
weglaten van voorzetsels, het overtollig gebruik van verbindende
streepjes, en citeert uit de dagbladen, uit prijscouranten en uit
politieke studien een aantal voorbeelden uit de laatste veertig
„ ATM op te
jaar. De Commissie stelt voor de lezing van den hr. W
nemen in de V erslagen en Mededeelingen.
2°) Vervolg van de bespreking van de lezing : Over het
aandeel der Germaansche talen in het leerprogramm,a der Gr.Lat. Humaniora, door den hr. J. jACOBS.
Gezien het gevorderde uur, wordt die bespreking tot de a.s.
zitting der Commissie verschoven, en inmiddels wordt besloten,
dat de studie van den hr. jACOBS in de Veyslagen en Mededeelingen
zal opgenomen worden.
*
* *

DAGORDE.
I 0) Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder
voor het Jaar 1933. —In geheime vergadering wordt te 2 V2u.
overgaan tot de verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor het a. s. dienstjaar. Tot stemopnemers worden aangewezen de heeren VERcouLLIE en MANSION. Worden verkozen, tot Bestuurder : Heer HERMAN TEIRLINCK, thans
Onderbestuurder ; tot Onderbestuurder : Prof. Dr. L. VAN
PuYvELDE, werkend lid.
2°) Lezing door den heer EM. DE Bom, briefwisselend
lid der Academie : De Vlaamsche Letterkunde in den Vreemde.
— De Bestuurder stelt voor de lezing in de V erslagen en
Mededeelingen op te nemen. — Het voorstel wordt onder
handgeklap goedgekeurd.

Rede op de hulde Anselmus Boetius
de Boodt te Brugge,
op 20 November 1932, namens de Academie,
DOOR
PROF. DR.

ALB.

J. J. VANDE VERDE,

werkend lid der K ‘ninkl ijke Vlaamsche Academie.

In hare zitting van 16 November 1932 nam de Koninklijke
Vlaamsche Academie kennis van een brief van de Brugsche Wetenschappelijke Vereeniging waardoor de Academie verzocht werd
zich op deze plechtigheid tot herdenken aan den Vlaamsclien
geleerde, Anselmus Boetius de Boodt, te laten vertegenwoordigen.
Mij viel de groote eer te beurt aangeduid te worden om hier te
komen verklaren dat de Academie het zeer op prijs heeft gesteld
de uitnoodiging te ontvangen en te aanvaarden, en dat zij met
vreugde vaststelt dat de groote intellectueele Vlamingen van
vroeger, door de menschen van heden niet worden vergeten.
Daarom breng ik, met de groeten van de Academie, ook hare
welgemeende gelukwenschen.
Niet zoodra werd ik aangeduid, of ik nam uit mijne boekerii
dit edelgesteente over de steenen, Gemmarum et Lapidum
Historia, met zijn aanhangsel Joannis de Laet De gemmis et Lapidibus libri duo. Ik herlas de studie van Kickx, van 1852, waarin
hij verklaart zich te verheugen bij te dragen den naam van de
Boodt aan de vergetelheid te onttrekken en zijne werken op waarde
te schatten. Die hulde van Kickx in 1852, circa 30o jaren na
de Boodt's geboorte, wordt nu, 300 jaren na zijn overlijden,
volledigd door de pieteitsvolle verhandeling van Dr. Antoon
De Saedeleer, den vlijtigen secretaris van uwe Vereeniging, door
de voordracht van mijn geleerden collega, Prof. Dr. Schoep, over
de Boodt als mineraloog, en door de aanwezigheid van U alien,
bier op deze plechtigheid ter eere van de hooge intellectualiteit
van Oud-Vlaanderen vergaderd
De Gemmarum et Lapidum Historia staat zoo hoog als wetenschap, dat zij wellicht doet vergeten, dat de Boodt niet alleen
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mineraloog was, maar ook een beroemde geneesmeester, en ook
de schrijvet van Florum herbarum ac fructuum selectiorum icones
et vires, en van Theatrum instrumentorum mechanicorum ;- op
het einde van zijn leven, schreef hij een boekje dat den mystischen
Vlaamschen geest weerspiegelt, De Baene des hemels ende der
4eughden, vol schoone ghebedekens, liedekens, vermaeninghen ende
meditatien ; dat aardig boekje werd in 1628 gedrukt te « Brugghe,
by Nicolaus Breygel, aen de poorte van Sint Donaes omgangh. »
De gemmarum et lapidum Historia werd in het Latijn geschreven ; de soortnamen werden gewoonlijk in andere talen vertaald,
-echter niet in het Nederlandsch ; maar van de planten genoemd
in de florum, herbarum icones et vires, werd door Vossius een drietalige woordenlijst opgesteld, met de Latijnsche, de Fransche
« gallico-latinum », en de Vlaamsche «Ilandro-belgicum » benamingen.
En aldus gaan wij denken aan de Naturen Bloeme van Jacob
van Maerlant, de berijmde natuurlijke geschiedenis, in 13 boeken,
in Vlaamsche verzen van de 13 e eeuw, tusschen 1266 en 1269
te Damme door een heerlijke hand geschreven. De boeken 8, 9
.en 10 handelen over de planten, het boek 12 over de steenen,
het boek 13 over de metalen « gout, selver, coper, tin, loet, iser. »
En wij gaan ook denken aan Jan Yperman, den grooten geneesmeester van rond 130o, die een herbariis schreef, — aan Rembert
Dodoens en aan zijn Cruijde-Boeck van 1554, — aan Mathias
De Lobel en aan zijn Kruydtboeck van 1581, — aan Franciscus
van Sterbeeck en zijn Tooneel der Campernoulien van 1675
-en zijn Regeringhe der uytheemsche boomers van 1682.
Dan rijst de gedachte hoe nuttig het zou zijn, en voor de
taalkunde en voor de wetenschap, een vergelijkende lijst op te
stellen van de benamingen van dieren, planten en steenen, van.
Maerlant of tot heden toe, sierlijke brug tusschen het wetenschappelijk Vlaanderen van vroeger, en het herboren Vlaanderen van
heden.
In den vreemde volgt men met verbazing de heerlijke ontwikkeling van de intellectualiteit van het Vlaamsche yolk ; voor
dezen die de geschiedenis van de Kunsten en de Wetenschappen
kennen, is het geen wonder ; die hooge intellectualiteit ligt in
het Vlaamsche yolk diep geworteld. Groote kunstenaars, groote
dichters, groote beoefenaren der wetenschappen hebben een
•soort oude keuraristrocatie gevormd, deze soort gezonde en
verfijnde volksaristocratie, waarvan Hugo Verriest zoo sterk
edoordrongen was. Het heden is voor ons niets anders dan het
herleven van dat oude in ons bloed en in onzengeest. De Viamingen
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zijn geen nieuwe menschen ; zij zijn zoo oud als de eeuwen ;
maar zij verjongen steeds, en vormen steeds krachtige en geestdriftige nieuwe geslachten.
Indien wij over onzen tijd fier kunnen zijn, dan moeten
wij ons verleden nog meer op waarde schatten. In moeilijke
tijden, — denken wij aan den Gulden Sporenslag, dan schrijven
Maerlant en Yperman .. — denken wij aan de groote rampen
onder Keizer Karel en Philips II, dan schrijven Dodoens en
de Boodt ; — denken wij aan de oorlogen van de 17e eeuw,
dan schrijven Johan van Helmont en Jan Palfijn. Merkwaardig
is het hoe, in zulke beroerde tijden, de geest van den mensch naar
een stil en rustig ideaal zoekt ; de wetenschap, de kunst, de letterkunde laten niet of te bloeien ; frissche zoetruikende bloemen
groeien niettegenstaande alles op de slagvelden en de doodenakkers voort ; de zon, de sterren, de aarde, de steenen, de geest
van den mensch, dit alles staat oneindig hooger, boven de woekeraars, de plunderaars, de moordenaars van de oorlogen.
Evenals deze andere Bruggelingen, Simon Stevin, de wiskundige, Lodewijk van Berken die het slijpen der edelgesteenten
ontdekte, en deze prins onder de Vlaamsche dichters, de groote
Maerlant, zoo dicht bij Brugge in de stille stad Damme werkzaam,
brengt Anselm Boetius de Boodt ons de verheven gedachte van
de wetenschap met vredelievende doeleinden ; hij staat in voile
tegenstelling met de misdadigers die van de edele wetenschap
misbruik maken om moordende tuigen en chemische vergiften
te ontdekken en aan te wenden.
De Brugsche Wetenschappelijke Vereeniging, en de Stad
Brugge verrichten edel werk met hare beroemde kinderen te
herdenken en te huldigen. De Boodt, wiens wetenschap achter
de kunstvolle huizengevels en onder de kloeke torens en belforten
zich ontwikkelde, heeft krachtig bijgedragen om het herleven
van Vlaanderen heden mogelijk te maken. Wij zijn hier alien
vereenigd om te verklaren dat zij zijne verdiensten nooit kunnen
vergeten, nooit mogen vergeten, nooit zullen vergeten.

Onbekende werken van Jacob Jordaens
DOOR
PROF. DR.

LEO VAN PUYVELDE,

werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

I.

Jesus bij Martha en Maria.
(Museum, Doornik).
In de maand Mei 11. werd ik door het stadsbestuur van Doornik uitgenoodigd verscheidene schilderijen te onderzoeken, die
aan de stad behooren en niet waardig geacht werden een plaats
in te nemen in het stedelijk museum. Onder deze werken beyond
zich ook een groote schilderij, die een tiental jaren geleden teruggevonden werd op de zolders van het stadhuis en toen toevertrouwd werd aan de kerk Sint-Piatus. Daar hing zij hoog boven
een biechtstoel. Het was voldoende de schilderij te laten neerhalen en ze in goed licht op te stellen, om er een uitstekend werk
in te erkennen van de hand van Jacob Jordaens, een werk
dat niet vermeld wordt door de biografen van den meester.
Zij vertoonde groote blazen, die een gevolg waren van een slechte
verdoeking ; verschillende onderdeelen bleken geheel overschilderd, namelijk het gelaat en de rechterknie van Maria, de rechterhand van Christus en de linkerhand van Martha. Men heeft
niet geaarzeld, op mijn aanbeveling, de schilderij te laten verdoeken en schoonmaken ; heden prijkt zij glansrijk in het museum
te Doornik, en is het mogelijk ze grondig te bestudeeren.
De schilderij Jesus bil Martha en Maria is een belangrijk werk van Jordaens. In de eerste plaats omdat zij een van de
zeldzame goede exemplaren is van de groote werken met godsdienstig onfterwerp, die Jordaens voortbracht. Verder omdat
zij een uitstekend werk is uit het tijdperk, waarin Jordaens zijn
beste werken leverde. Ten slotte omdat zij de oplossing aan de
hand doet van het nog steeds hangend vraagstuk van een dergelijk werk in het museum te Rijsel, dat beurtelings toegeschreven
werd aan Adam van Noort, aan Jordaens, aan een van de leer-

lingen en helpers van Jordaens.
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De opvatting van het godsdienstig onderwerp is wel deze,
welke men mocht verwachten van den bij uitstek burgerlijken
geest van onzen grooten schilder. De schilderij verhaalt het
volgende voorval uit het evangelie van Sint Lucas (X, 38-42) :
« Op hunne reis nu, kwam Hij eens in zeker dorp, waar zekere
vrouw, Martha genaamd, Hem in haar huis ontving. En deze
had een zuster met name Maria, die mode aan Jesus' voeten zat
en zijn woord aanhoorde. Maar Martha was ijverig in de weer
met drukke bediening. Doch stilstaande zeide ze : Heer, gaat het
IT niet ter harte, dat mijn zuster mij alleen laat bedienen ? Zeg
haar dus, dat ze mij helpe. Maar de Heer antwoordde en zeide
haar : Martha, Martha, ge zijt bezorgd en bekommerd over vele
dingen. Doch een ding is noodzakelijk. Maria echter heeft het
beste deel uitverkoren, dat haar niet zal ontnomen worden. »
Welk oogenblik heeft Jordaens gekozen als het psychologisch
moment van het verhaal ? Vat hij de diepte van de aanwijzing
van Jesus, die, zonder Martha in haar toewij ding te kwetsen,
haar doet begrijpen dat Maria het beste deel heeft verkozen ?
Neen, hij legt den nadruk op de tusschenkomst van Martha,
die haar klacht uitbrengt. Jordaens laat Martha zelfs op een ietwat onbehoorlijke wijze Jesus' onderrichting onderbreken. Zij
heeft de deur geopend geheel op het onverwachts, en zij uit haar
klacht terwij1 Christus nog spreekt. Men zou geneigd wezen de
physionomie van de personages als weinig uitdrukkingsvol te
beschouwen. Maria schijnt een model te zijn, dat vermoeid is
door de lange pose. Sint Pieter is eveneens niet meer dan een
model, Sint Jan is zonder levee, en uit Jesus' figuur spreekt
weinig geestelijke kracht. Bij langer beschouwen, lijkt het echter
alsof men de stem van Christus hoort weerklinken te midden van
deze groep. Allen luisteren naar zijn woord en overwegen het in
de stilte van hun geest : dit zou eenigszins het ontbreken van een
innig verband tusschen de verschillende personages verklaren.
Gaarne wil ik zooveel kracht van spiritualiteit aan Jordaens toeschrijven. Maar ik kan niet nalaten een uitwerking van den zeer
realistischen geest van Jordaens te zien in de voorstelling :
de kunstenaar heeft Christus binnengeleid in het salon van een
Antwerpsch huis van zijn tijd en de beide vrouwen heeft hij
het uitzicht gegeven van vrouwen van zijn tijd. Jordaens heeft
eveneens nagelaten Maria te doen neerzitten aan de voeten van
Christus : dit zou een al te romantische beweging zijn voor hem ;
Maria ontvangt als een begoede burgersvrouw ; zij draagt kleinodien, paarlen, en een fluweelen kleed ; zij heeft er zich bij bepaald
den bijbel op den schoot open te leggen, en luistert deemoedig.
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De wijze van componeeren is deze die Jordaens, naar het
voorbeeld van zijn meester en schoonvader Adam van Noort,
met welgevallen toepastte in de eerste twintig jaar van zijn loopbaan. De figuren worden op het voorplan gerukt. Alleen de figuur
van Sint Jan wordt ietwat naar achter verschoven door den donkere tonaliteit, waarin ze gehouden wordt. De figuur van Martha,
die uit een tweede plan te voorschijn komt, schuift toch in het
voorplan met het hoofd en met de hand. Men zal allicht in de compositie zoogezegde fouten ontdekken. De figuur van Christus
lijkt haast monumentaal, wanneer men ze gaat vergelijken met
de figuren van de beide apostelen : mocht ze rechtop staan,
dan steeg ze twee hoof den boven Sint Jan. De perspectief van de
deur is niet de juiste. De muur links daalt te laag. Dit zijn echter
gewilde vervormingen, zooals Jordaens er meermalen aanwendde
om te geraken tot de gesloten compositie, waarop hij verslingerd
was. Om wille van deze compositie koos Jordaens, hier zooals
dikwijls elders, zijn gezichtspunt zeer laag.
De kleurencompositie sluit zich uitstekend aan bij de decoratieve opstelling van de groepeering. Drie groote kleurvlakken
vallen dadelijk in het oog : de vermiljoene mantel van Christus,
de grijze mantel van Sint Pieter links en de citroengele rok van
Maria rechts. Deze Brie sterke kleuren worden onderling geharmoniseerd door de bruine goudkleur van het Mechelsch leder op
den achtergrond en door de bijkleuren, die hier en daar oplichten
de heldere vleeschtonen, het groen in de voering van het bovenkleed van Maria, het roode lak in dit bovenkleed, de sombere
kleur, bijna zwart, in het kleed van Sint Jan, het veel geschakeerd
grijs dat speelt in de muurposten, in den voorschoot van Martha,
en in den achtergrond achter haar figuur.
De figuratieve compositie zonder diepte bewijst dat Jordaens,
toen hij dit werk vervaardigde, nog niet vrij was van den invloed
van zijn meester Adam van Noort. Doch de kleurencompositie is
wet eigen aan Jordaens. De modeleering, eveneens, is de eigenaardige modeleering van Jordaens. Hij alleen weet profijt te trekken
uit de beweging van de zware mantels, die in gebroken plooien
neervallen en diepe schaduwen verwekken. Hij alleen weet, in
den aanvang van zijn loopbaan, zulke doorschijnende blauwtonige
schaduwen te maken als hier in het hoofd en den hals van Maria.
Adam van Noort heeft, voor hem, gelaten geschilderd, waarin de
modeleering verwekt wordt, door een belichting van de beide
zij den ; Jordaens doet het hem na, doch op een eigen wijze, met
nog meer zin voor de modeleering, zooals men het hier ziet in
het gelaat van Martha. En, wat mag gelden als een handteekening,
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een handteekening, die niemand navolgen kan, het is de bizondere factuur van handen en voeten : de handen van Jesus en
Martha, worden samengesteld door kleurvlakken en zonder
teekening ; de linkervoet van Sint Pieter is samengesteld uit enkele
zware toetsen, zooals Jordaens, en Jordaens alleen, het gaarne
deed.
Wie eraan mocht twijfelen dat wij hier te doen hebben met
een eigenhandig werk van den meester, en niet met dit van een
van zijn talrijke medewerkers, moet maar even de factuur van
deze handen en voeten aandachtig beschouwen, en ook de fact aur van de parelen en van het goudleer : de twijfel zal aldra opklaren.
Wanneer men dit alles vastgesteld heeft, lijkt het overbodig
nog te spreken over de gelijkenis tusschen sommige figuren van
deze schilderij en andere, die men vindt in het werk van Jordaens.
Een figuur, die zich, als Martha hier, vertoont in een deuropening,
vindt men terug in een Heilige Familie, teekening van Jordaens,
die ik vond onder nr 5500 in het Prentenkabinet te Berlijn, en
ziet men ook in de Fruithandelaarster, schilderij nr 508 in het
museum te Glasgow. Wanneer ik nog wijs op de gelijkenis van het
hoofd van Sint Pieter — kleverig haar verdeeld in klare en sombere vlekken — met verschillende studiekoppen uit den vroegen
tijd van Jordaens, en op de gelijkenis van de hoofden van Martha
en Maria met tal van hoofden in het vroege werk van Jordaens,
dan doe ik dit alleen om het onderhavig werk in rechtstreeks
verband te brengen met het jeugdwerk van Jordaens.
Welk is nu de plaats, die men aan dit werk kan toewijzen in
de voortbrengst van Jordaens ?
De schilderij is al evenmin gedagteekend als onderteekend.
Wij weten niets omtrent haar bestelling. Alleen kunnen wij met
haast vaste zekerheid zeggen dat ze afkomstig is uit de abdij
Sint-Maarten te Doornik. Ze werd gevonden op de zolders
van het stadhuis te Doornik, dat het voornaamste overblijvend
gedeelte is van deze abdij. Zij be yond er zich te zamen met andere
schilderijen, afkomstig uit de abdij , schilderijen welke de Fransche
revolutionnairs niet meegenomen hebben, zooals vele andere.
J. B. Descamps vermeldt trouwens de schilderij, als zich bevindend in de abdijkerk van Sint-Maarten, rechts van het koorgestoelte: « Marthe et Madeleine : a quelques verites pres dans les
details, le reste est mediocre, sans aucun effet ni degradation. »
(J. B. DESCAMPS, Voyage 75ittoresque de la Flandre et du Brabant,
1792, p. 25).
Wij kunnen ons behelpen met vergelijkingen om deze schil-

J. JORDAEXS.
Jesus bij Martha en Maria.
Museum.)
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derij te situeeren in de evolutie van den stiji van Jordaens. Ik
zal niet blijven stilstaan bij een waterverfschildering, die een
voorbereiding lijkt van het werk, en die zich bevindt in het Prentenkabinet te Munchen ; noch bij kleine replieken.
Maar ik zal eenigszins uitvoeriger ingaan op een vergelij king
van deze schilderij, met een bijna eendere schilderij in het museum
te Rijsel.
Ik meen de sporen van deze laatste schilderij te kunnen terug
vinden in de 17 e en de r8 e eeuw. Een dergelijke schilderij is te
zien op een Galerieschilderij van Hans Jordaens den jongere,
nr 964 in het museum te Weenen. En een schilderij van Jordaens
wordt vermeld onder den titel « Christus met Martha en MariaMagdalena, Sint Pieter et Sint Jan» in de veiling Mots te Antwerpen in 1764 en in de veiling van Schorel te Antwerpen in 1774.
Het geldt hier waarschijnlijk de schilderij uit Rijsel.
Na deze schilderij te Rijsel, die kleiner is dan deze te Doornik,
in goede belichting opnieuw te hebben onderzocht, kom ik tot
het besluit dat zij minder goed geschilderd is dan deze te Doornik,
maar dat ze toch van de hand van Jordaens is.
Ik behoor niet tot degenen die beweren dat groote kunstenaars — en Jordaens was een zeer goed kunstenaar — hun werken
nooit hebben herhaald, dat het niet overeenkwam met hun genie
replieken te vervaardigen. Hun genie schiep werken. Hun talent
herhaalde werken, die bijval hadden en die men hun opnieuw
bestelde. De feiten staan er voor in : de werken spreken duidelijk.
In dit geval hebben wij niet met een copie te doen, loch met een
verkleinde herhaling. Op het eerste zicht zou men meenen dat
hier de voorstelling beter in het kader past. Dit komt doordat
de schilderij van Doornik bovenaan verlengd is : een groote lijst
gaat over de kapiteelen van de pilasters ; te oordeelen naar de
schildering, werd deze vergrooting aangebracht tijdens het leven
van Jordaens. Maar de geheele uitvoering van de schilderij te
Rijsel staat in kunstwaarde beneden deze van de schilderij te
Doornik. Enkele bizonderheden van de compositie kunnen dit
reeds uitmaken. Zoo is het psychologisch verband in de schilderij
te Doornik veel beter : Jesus buigt het hoofd neer en brengt
de hand meer vooruit ; Maria is dichter bij Christus geschoven,
haar hoofd rukt meer naar voren en geheel haar figuur is meer
in de houding van iemand, die luistert ; Martha komt verder
vooruit en haar vinger raakt haast Maria. Bovendien — en dit
is de kleur minder rijk te Rijsel dan te Doornik.
is belangrijker
Het rood van den mantel van Jesus bezit niet het rijke vermiljoen
Aran Doornik, het geel van den rok van Maria is bruinachtig en
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heeft doffe tonen in de schaduw ; het som.bere rood van haar
bovenkleed bezit niet de warmte van dit te Doornik ; het goudleer aan den muur bezit niet dezelfde schoone materialiteit. De
modeleering is eveneens te Doornik veel beter. Te Rijsel is de
modeleering hard, zijn de plooien meer gebroken, en zijn de schaduwen dof. Te Doornijk zijn de plooien van Maria's rok levendiger,
gevoeliger gemaakt, en valt de rok minder stijf over de rechterknie : men voelt de beenen bewegen onder dit kleed. De modeleering van de gelaten is minder verzorgd te Rijsel dan te Doornik : het gelaat van Maria en dit van Sint Jan — dat te Rijsel
minder expressief is dan te Doornik — zijn vlak behandeld :
het gelaat van Maria vertoont niets van de mooie blauwachtige
schaduw van Doornik. Ten slotte is de factuur geheel antlers .;
de schilderij van Doornik is vervaardigd met een vloeiende,
emailachtige kleur, deze van Rijsel is uitgewerkt in een dorre
materie.
Het koloriet en de uitvoering veroorloven ons den datum
van de vervaardiging bij benadering vast te stellen.
Benoit (Le Muth de Lille, Rijsel, 191o) en Haberditzl:
(jahrbuch der Kunstsaminlungen des AllerhOchsten Kaiserhauses,
Weenen, XXVII (1907-1909), p. 185) hebben allebei beweerd
dat de schilderij uit Rijsel, totnogtoe toegeschreven aan Adam
van Noort, een werk is van Jordaens. Benoit zegt : uit zijn,
jeugdjaren, Haberditzl beweert : van omtrent 163o. L. Burchard
(jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen, Berlijn, XLIX
(1928) p. 209) heeft zich bij deze laatste meening aangesloten.
Naar mijn meening is de schilderij van Doornik van omtrent
1618, uit den tijd toen Jordanes, nog zeer jong, het best schilderde : zij heeft de warme kleurigheid, de waste modeleering
met Licht en schaduwvlakken zonder schakeering, de glanzende,
vlakke factuur van de werken, die men kan rangschikken rondom
De Aanbidding door de Herders uit Stockholm, die geteekend
en gedateerd is 1618. De schilderij van Rijsel vertoont een zwakker
koloriet, een lossere modeleering, een minder vaste uitvoering.
De gewone redeneering van de kunstgeleerden is dat de ontwikkeling van den stijl van een artist, vooral in den aanvang van
zijn loopbaan, steeds beter en beter wordt. En derhalve zouden
velen geneigd zijn de vervaardiging van het beste werk, dit te
Doornik, te stellen na de vervaardiging van het minderwaardige werk, dit te Rijsel. Deze algemeen toegepaste regel kan it:
moeilijk aannemen. Hij is allerminst geldig voor het werk van
Jordaens. Deze kunstenaar was, als geen ander, onregelmatig.
Het is bij den aanvang van zijn loopbaan dat hij werken schiep,
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waarin hij de grootste schildervaardigheid tentoonspreidde. Hij
heeft heel wat zwakkere werken vervaardigd later. En ik aarzel
niet te verklaren dat de schilderij van Doornik de eerste wore is
van Jesus bij Martha en Maria, en dat hij er alles in gaf wat hij
geven kon hij is er bezield door het voile genot van het schilderen, hij wendt er een buitengewone kleurenschaal aan en een
vaste uitvoering. De schilderij van Rijsel is een repliek, waarvan
de technische uitvoering veel zwakker is : zij werd omtrent 1625
vervaardigd.

II.
Heilige Familie.
(Brussel, Koninklijk Museum voor Oude Kunst.)
In 1925 schonk de vereeniging van De Vrienden der Koninklijke Museums » deze schilderij (doek, x 113 cm.) aan de
Koninklijke Museums voor Schoone Kunsten van Belgie. Zij
werd gekocht bij den heer Max Rothschild, Sackvilly Gallery
te Londen.
Deze schilderij treft ons in de eerste plaats door haar helder
en stevig koloriet. De lichte vleeschkleuren verwekken, in het
midden van de schilderij , een heldere kleurigheid, die overgaat
van het goudhlonde der haren van Maria naar de warme kleurigheid op haar horst en de roze en blauwachtige schakeeringen
in het lichaam van het Christuskind, en die uitsterft in de doorschijnende bruine tonen van het lichaam van den kleinen heiligen
Johannes. Daaromheen liggen vaste kleurvlakken, die, door hun
voile en contrasteerende tonen, de lichtkracht verhoogen van
de groep in het midden : het roze van den lijfrok van Maria,
het blauw van haar drievoudig geschakeerden mantel, de roodbruine okers van de gelaten van Sint Jozef en Sinte Elisabeth,
het geel-bruine van het gewaad van Sint Jozef, het bruin, paars
en olijfgroen van de kleedij van Sint Elisabeth. Deze tegenstelling
wordt nog verscherpt door de hevige contrasten in de belichting,
die ook de modeleering verstevigt : harde lichtvlakken staan op
verschillende deelen van de gelaten en spelen zelfs in het blauw
van de lucht.
Dit kleurenspel, en ook de factuur, maken van deze schilderij
een belangwekkend werk van de Vlaamsche Schilderschool uit
den aanvang van de 17 e eeuw. De maker van deze schilderij
volgde blijkbaar de beweging van Caravaggio, die ten onzent
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omtrent 1610 veel bijval vond. Doch dit werk is te stevig geschilderd om te kunnen doorgaan als een van de vele werken, die toen
vervaardigd werden, te Antwerpen en te Gent, door vele zwakke
schilders, welke de nieuwe richting van Caravaggio gedwee volgden. Het vertoont de eigenschappen van het werk van een schilder,
begaafd met een krachtig en persoonlijk temperament en voorzien van een reeds gevorderde kennis van de schildertechniek ;
de tegenstellingen zijn evenwichtig, de modeleering is met zekerheid aangebracht, de factuur is buitengewoon vaardig.
Welk kunstenaar bracht dit werk voort ?
Men heeft het eerst willen doen doorgaan als een werk van
den Antwerpschen schilder Abraham Janssens. Deze toeschrijving
heeft men niet kunnen volhouden : de stiji van Janssens is veel
klassieker dan de stiji die bier ten toon gesteld wordt.
Men heeft toen de schilderij ingeschreven onder de algemeene
benaming Vlaamsche school van de 17e eeuw,
De heer Edouard Michel heeft naderhand (Beaux-Arts, 1926,
p. 45 en Revue d' Art, 1928, p. 138) beweerd dat deze schilderij
zou vervaardigd zijn door Pieter van Mol : zijn toeschrijving
heeft hij gesteund op een vergelijking met het geteekend werk van
Pieter van Mol in het Louvre : « De Voorbereidselen tot de Graflegging ». Hij is in zijn besluit zooverre gegaan deze « Heilige
» voor te stellen als - een zeer bruikbaar vergelijkingspunt
voor verdere toeschrijvingen » aan dezen meester, waarvan
weinig zekere werken bekend zijn.
Het spijt mij de meening van dezen bekenden vorscher niet
te kunnen bijtreden. De overeenkomst, die hij meent te zien in
de physionomie van de personages van deze beide schilderijen,
lijken mij geenszins overtuigend ; en wij zullen straks vaststellen
dat meer treffende overeenkomsten te vinden zijn tusschen de
figuren in deze « Heilige Familie » en in werken, die met Pieter
van Mol niets uit te staan hebben. Bovendien, is de kleurschakeering van dit werk en deze van het geteekend werk van Pieter
van Mol in het Louvre geheel anders, en op de kleurschakeering
komt het toch hoofdzakelijk aan. In de « Heilige Familie »
neemt men een heldere en lyrische -kleursymphonie waar ; de
harmonie van de « Voorbereidselen tot de Graflegging » berust
op verzadigde kleurtonen, die vlak naast elkaar liggen en met
elkaar contrasteeren, en op zware ondoorzichtige schaduwen.
1k « lees » de kleurencombinatie in de beide werken op een andere
wijze dan de heer Edouard Michel.
Maar, als wij deze toeschrijving aan Pieter van Mol niet
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Heilige Familie.
(Brus,e1, Koninkliik Museum soar (Jude
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kunnen aannemen, van wien is dan deze ietwat zonderlinge schilderij ?
Ik meen ze te mogen beschouwen als een jeugdwerk van
Jacob Jordaens.
Deze toeschrijving is van aard om niet zoo dadelijk de instemming te verwerven van hen, die de kunst van Jordaens
slechts kennen uit de meest bekende van zijn werken. In deze
werken vindt men zeer bizondere kenmerken : nu eens een sterk
doorgedreven modeleering, dan weer een lossere, doch steeds
zekere factuur, nu eens vaste, heldere kleuren, dan weer ietwat
slordige, bruine tonen ; maar steeds treft men erin aan, de stevige
uitdrukking van de bijna legendarisch geworden vitaliteit van
den meester.
Het bestudeeren van het werk, aan Jordaens toegeschreven,
heeft mij gebracht tot de overtuiging dat Jordaens een meester
was, die niet altoos gelijk bleef aan zichzelf, dat hij een zeer
onregelmatige ontwikkeling doormaakte, en dat zijn stijl door
een aantal minder bekwame schilders gevolgd wend : er moet een
« Jordaens-atelier » hebben bestaan, dat meer werken voortbracht dan Jordaens zelf. Ik hoop eerlang in een uitvoerige studie
aan te toonen dat Jordaens zijn beste werken in zijn jeugd
leverde.
Reeds heeft Dr. L. Burchard, in het Jahrbuch der Preussischen
Kunstsa;nmlungeu (1928, p. 209 vlg.), enkele werken bekend gemaakt, die moeten ontstaan zijn v6Or den « Christus aan het
Kruis » van de Sint-Paulus-kerk te Antwerpen, die waarschijnlijk
nit 1617 dagteekent, en vOOr de « Aanbidding door de Herders
van het museum te Stockholm, die gedagteekend is 1618. In
dit laatste werk heeft Jordaens een schilderwijze tentoongespreid,
waarvan hij de kracht en de kleurenweelde naderhand niet dikwijls meer bereikte. Toen hij dit werk vervaardigde was Jordaens
slechts 25 jaar oud. Verscheidene werken, die nog moeten bekend
gemaakt worden, maken, samen met de werken reeds aangeduid
door Dr. L. Burchard, den opgang uit naar de uitstekende werken
van omstreeks 1618. In de tentoonstelling « Jordaens en zijn
Atelier , die wij in 1928 hebben ingericht te Brussel, hebben wij
reeds enkele schilderijen kunnen ophangen, die Jordaens, reeds
als meester ingeschreven in 1615, moet geschilderd hebben, in
de eerste jaren van zijn meesterschap. Deze schilderijen bezitten
nog niet de voile kleurigheid en de emailachtige uitvoering van
de werken van omtrent 1618. Men merkt er oak niet de weelderige
en vaste zekerheid, die Jordaens kort daarop zal bereiken in
het schilderen. Men ziet erin de werkwijze, die in zwang was in
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het atelier van den meester en schoonvader van Jordaens, Adam
van Noort, bij wien Jordaens bleef inwonen na zijn huwelijk
met Catharina van Noort, en wel tot 1618. Deze werken vertoonen tal van eigenschappen, die men terugvindt in de schilderij
« Christus de Kinderen zegenend P, in het Koninklijk Museum
voor Oude Kunst te Brussel, schilderij die het monogram van
Adam van Noort draagt en die vervaardigd werd omtrent 1615.
Zij vertoonen een vast afgelijnden vorm, een belichting langs
twee zijden van zekere gelaten, groote kleurvlakken, bepaalde
roode en gele kleuren, een vaste, gladgestreken verfmaterie :
alle elementen, die men eveneens opmerkt in het werk van Adam
van Noort uit den tijd toen Jordaens in het huis van dezen meester
werkte.
Het spreekt van zelf dat Jordaens ook zijn eigen personaliteit in dezen werken uitdrukte. Hij componeert zijn schilderijen
op een zeer uitdrukkingsvolle wijze, door de personages geheel
op den voorgrond te rukken. Hij streeft naar een vastere modeleering, die hij zoekt in een verre navolging van Caravaggio's
schilderwijze door het tegen elkaar opstellen van hevig licht en
donkere schadttw. Het lust hem in elke schilderij koperkleurige
gelaten aan te brengen, die een onrechtstreeksche belichting
krijgen. In enkele gelaten, die het voile licht opvatten, modeleert
hij den vorm met blauwachtige schaduwen. En vooral is hij erop
uit de materialiteit in het volumen van de dingen weer te geven,
en het onderwerp in realistischen zin op te vatten.
Al deze stijleigenaardigheden ziet men ook in de « Heilige
Familie waarover het pier gaat. Men ziet er hoodfzakelijk de
bizondere belichting der gelaten, die Jordaens bij Adam van
Noort heeft ontleend, en tevens de stijleigenschappen van Jordaens uit den tijd van 1615 tot 1618, onder meer de realistische
conceptie, die, toentertijd, alleen een geest als deze van Jordaens
in de godsdienstige kunst durfde aanwenden : de voorstelling
van de heilige personen als menschen uit het yolk, waarbij
zelfs gevoegd wordt een kat, die een vogelmuit omverre rukt.
Om deze schilderij op Naar plaats in te voegen in het werk van
Jordaens, moet men ze maar vergelijken met andere werken van
Jordaens, die ik beschouw als zijnde uit de jaren 1615-1618
verschillende « apostelkoppen P, die slechts studiekoppen zijn.
de « Suzanna en de Grijsaard » uit het museum te Verona, de
exemplaren van « De Sater en de Boer » uit het museum te Kassel,
nit de vroegere collectie Cels, uit de pinakotheek te Munchen,
uit het museum te Budapest, en « De Roeping van Sint Pieter »
uit de Sint Jacobskerk te Antwerpen.
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Ik sta niet alleen om deze « Heilige Familie » in te voegen
in den catalogus van het werk van Jordaens. Ik sluit mij hierbij
,aan bij Dr. L. Burchard, die scherpzinnig genoeg was om de
identiteit te vatten in de opvatting van de houding van het Johannes-kind hier en den persoon op het voorplan van « De Roeping
van Sint Pieters » : slechts een zelfde verbeelding kon deze
zelfde houding toepassen op een kind en een volwassene. Dr. L.
Burchard heeft ook aangewezen dat het hoofd van Jozef in deze
4 Heilige Familie » in bouw, richting, kleur, overeenkomt met
het hoofd van Jozef in de « Aanbidding door de Herders » te
Brunswijk, die heel dicht hij deze van Stockholm staat, welke
geteekend is en den datum 1618 draagt ; hetzelfde hoofd komt
terug in een later werk van Jordaens, de « Aanbidding door de
Herders », verkocht met de verzameling J. Six in 1929. Zulke
o vereenkomsten zijn overtuigend.
In het Provinciaal Museum te Hannover zag ik een andere
4( Heilige Familie », waarin een andere opvatting, maar dezelfde
kieurschakeering, dezelfde factuur te merken zijn. Ze moet eveneens van de hand van Jordaens zijn en ook dagteekenen uit de
jaren 1615-1618.

Schrijf weer Nederlandsch.
Naar aanleiding van het onlangs verschenen boek
« Taalschut », door Dr. Ch. F. Haje.
LEZING DOOR

OMF,R WATTEZ,

werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

In den loop van dit jaar (1932) is bij de N. V. Leidsche (I itgeversmaatschappij een boek verschenen van Dr. Ch. F. Haje,
getiteld Taalschut, met den ondertitel Schrill weer Nederlandsch.
De schrijver trekt te velde tegen het aanzienlijk getal
Germanismen, welke in de Nederlandsche schrijftaal geslopen
zijn, en waarvan het gebruik soms aan de taal een zoo erbarmelijk
uitzicht geeft als de Gallicismen of Belgicismen in het Vlaamsch.
Zijn wij in ons land tegen deze niet sterk te keer gegaan, sedert
de verschijning van Onkruid onder de T arwe, proeve van taalzuivering door H. Aleert, en De Gallicismen in het Zuidnederlandsch,
door Dr. W. De Vreese, tot aan het Woordenboek van Belgicismen,
Nederlandsche Taalgids, door C. H. Peeters ?
Zooals het Zuidnederlandsch door Gallicismen, is het Noordnederlandsch aangetast door Germanismen.
Fen paar honderd van die Germanismen worden door Dr.
Ch. F. Haje aangeduid en ontleed, en daarnevens wordt de goede
Nederlandsche uitdrukking of schrijfwijze aangegeven.
Ook voor den Vlaming is Taalschut een zeer nuttig boek,
ofschoon het vooral tegen zekere Nederlandsche schrijftaal is
gericht, die in de journalistiek woedt. Een Vlaming neemt zeer
gemakkelijk jets over dat de Noordnederlander heeft geschreven,
omdat hij denkt dat het echt Nederlandsch en goed is.
Niet alleen worden in het boek van Dr. Haje Germanismen
besproken, maar ook wat de schrijver noemt « de zonderlinge
aanlijming van woorden, de koppelingen die het begrip belemmeren en in strijd zijn met ons taaleigen; alsmede het misbruik
van aanhalingsteekens, gewrongen samenstellingen, gelijk in
m'n, z'n, 'n d'r, alsof men den argloozen lezer, zegt de schrijver,
ertoe wilde dwingen dat toonloos gemurmel als de eeuwig ware
uitspraak over te nemen.
De twee honderd artikelen die het boek T aalschut bevat,
zijn alphabetisch gerangschikt. De studie begint met de uitdruk-
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king aangelegd ziju, en eindigt met zooals bekend, zooals gezegd.
Het Nederlandsch gebruikt, zegt Dr. Haje, aangelegd met een
bijwoord van wijze : een tuin is mooi aangelegd, een dijk is stevig
aangelegd. Het is een gruwel, de voile uitdrukking aanleg hebben
te verwringen met behuip van een onmogelijk te begrijpen bijwoord van wijze. Hemeltergend noemt hij b. v. het gebruik van
kaufmannisch aangelegd zin voor : aanleg hebben voor den
handel.
En tegenwoordig is men, zegt hij , wiskundig, scheikundig,
artistiek, muzikaal en wat al meer aangelegd, uit het Duitsch
overgenomen : musikalisch veranlagt se'i;t.
Een kinderachtige liefhebberij noemt de schrij ver elders
-het zaaien van aanhalingsteekens.
Het is niet noodig aanhalingsteekens te plaatsen bij woorden
die cursief gedrukt zijn, b. v. « Het Volk », « Het Handelsblad ».
Dc tekst kan die krabbetjes missen, zegt hij ; en inderdaad waar
het titels van boeken of dagbladen geldt, is dat genoeg te herkennen door de cursieve letter.
Op de brutaalste wijze is men er tegenwoordig op uit de
vrije Nederlandsche woordvoeging door aanlij ming of koppeling
te belemmeren, leert ons TaaIschia :
« Het Nederlandsch houdt niet van koppeling van adjectieven aan substantieven. Het laat ze toe als de gekoppelde
wijziging brengt in het begrip van den gescheiden 1, Torm, b. v. een
snelle trein is een trein, die snel rijdt ; een sneltrein is een snelle
trein die alleen aan hoofdstations stopt. Het koppelen ligt zoo
weinig in de natuur van onze taal, dat zij niet alleen in zeer vele
gevallen den buigingsuitgang van het adjectief bewaard heeft
(roodekool, wittebrood, vasteland) maar ook herhaaldelijk adjectief en substantief gescheiden hield, zelfs als de begripswijziging
was ingetreden : donkere kamer (fotographie) enkele reis (spoorkaartje).
Naar Duitsch model schrijft men thans grootmacht voor
groote mogendheid ; grootstad voor wereldstad, enz.
Een menigte van die gekoppelde woorden worden heden
gebruikt : grootvisscherij , katoenstoffen, bonttnantels, goudfrank,
papiergeld, granietvloer, kubiekmeter.
(( Bij mot, hoog, laag schijnt men alleen nog mar te
kunnen koppelen. De koppelaars trachten hun bedrijf te bemantelen, hetzij door middel van een fatsoenstreepje, hetzij door
afkapping van de buigings-e, zonder dat ze nog tot aanlijmen
durven komen : separaat-afdruk, spectraal-analyse, centraaltheater, totaal-cijfer, offensief-oorlog, sociaal-democraat. »
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legt, voegt daar in nota bij :
— « Met goudgeld, goudstuk, zilverstuk sloot de taal vrede.
Gouden tientje, gouden munt, gouden standaard staan nog vrij.
Met stroodak, stroohoed is de schrijftaal meegegaan, maar de
spreektaal bewaart nog tamelijk trouw strooien dak, strooien
hoed. Met ruwe afkapping van de buigingsletter worden gebruikt :
aarnemend burgemeester, algemeen voorzitter, dienstdoend
ambtenaar, enz. Dan hebben wij nog, zegt de schrijver, de onbeschaamde koppeling, die uitsluitend werkt met adjectieven van
vreemde herkomst en die zelfs niet met een streepje den schijn
zoekt te redden : lokaalverkeer, privaatbezit, centraalstation,
t3taalbevolking, enz.
(( Als dollemannen gaan de koppelaars te keer bij de aardrijkskundige namen. Goed Nederlandsch zijn en zullen blijven : de
Unie van Utrecht, de slag bij Sedan, de Conferentie te Londen.
Wat doen de taalverbakkers ? Ze blazen alle voorzetsels weg en
lijmen getroost van achteren naar voren : de Washington-Conferentie, het Locarno-pact, de \Vilna-kwestie. In vollen opstand
komt de taal tegen Afrika-ontsluiting, Sahara-doorsporing. Maar
de taalverguizers staan voor niets. Ze zouden de Amerika-ontdekking wel aandurven. Een geleerde die het Oosten kent, wordt
bij hen een Oostenkenner, of nog liever, puur-Duitsch, een
Orientvorscher. De Orient is bij de nieuwe lichters zeer in de
; ook Orientaalsch, zelfs Orientalisch wordt gebruikt.
Niet minder gebrekkig, zegt Dr. Ch. . Haje is het aanplakken van persoonseigenamen voor het substantief. Brieven van
Potgieter zijn Potgieter-brieven, een portret van Goethe wordt
een Goethe-portret.
En zoo gaat de schrijver in humoristischen toon voort
over afkappers, koppelaars en lijmers, dat het een aard heeft, en
dat hij den lezer overtuigt door zijn gegronden zin voor zuivere taal.
Het is opmerkelijk, dat het vooral in de journalistiek is
clat het taalgeknoei voorkomt, en bijzonder bij de reclame voor
handel en nijverheid, ook veel bij de bespreking van politiek en
financien.
Het is niet mogelijk in een korte lezing als deze alles aan te
halen wat in Taalsf,shut voorkomt ; ik kan slechts hier en daar
een artikel aanduiden, en zooveel mogelijk in zijn geheel weergeven. Dat zal voldoende zijn, meen ik, om den aard van het werk
leeren kennen en dat werk zelf naar waarde te schatten. In
een tijd van overhaasting en snetheid als de onze, richt het kwaad
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der taalverknoeiing groote verwoestingen aan. Men kan het dus
dat doet de schrijver.
niet te sterk te keer gaan.
Bij artikel 141 heeft Dr. Ch F. Haje het over gewrongen
samenstellingen.
Onze taal, zegt hij, zich hoedende het Duitsch na te volgen
bij het onbeperkt toelaten van samenstellingen, wenscht de niet
samengestelde vormen, die nit Naar gegroeid zijn, zooveel mogelijk
te bewaren.
« Zij gebruikt voor hen een voorzetsel dat licht en helder de
rbetrekking tusschen de deelen laat gevoelen : een oaken in zee,
een huwelijk uit liefde, een load van moed, de wil tot handelen,
de jacht naar genot, een man van eer, een kreet om hulp, bestand
tegen regen, arm aan verstand, vrij van handen, enz. De
verzakers van het Nederlandsch beproeven tegenwoordig de
eene vrije formatie na de andere naar Duitsch model saam te
persen. De fijne functie, die bet voorzetsel vervulde, vernietigen
zij met het voorzetsel zelf.
« Een verschil van meening verstijft zoodoende tot een meening-verschil onderwijs in de geschiedenis tot geschiedenisonderwijs. »
Let vender eens, gaat de schrijver voort, op bewegingsvrijheid, gewelddaad, nijverheids-tentoonstelling, wiskunde-leeraar,
schrijfwaren-handelaars, eereraad, jeugdjaren, zelfmedelijden,
werkloosheidverzekering, overlijdensbericht, woordkunst, waardepapieren, reddingspoging, zedenmisdrijf, pestgevallen, enz.
Bij nr 142 heeft de schrijver het over scheidingstreepjes :
« De koppelaars en aanlijmers krijgen concurrentie van
de doorhakkers en streeptrekkers. Voor de taal is dit een vat
van den wal in de sloot.
« Het bedrijf der streeprnaniakken is velerlei. Ze snijden
samenstellingen door en plakken een schreefje tusschen de
afgesneden leden : arbeids-lijsten, zwem-gelegenheden, rotsklompen, proza-stukjes, giro-rekeningen, assurantie-kantoor, enz.
« Deze manier van doen is de Engelsche : wind-mill, lookingglass, bed-room, tea-pot.
« Ze hakken door, maar hebben nu eens geen aardigheid
in streepjes : reclame bureau, effecten kantoor, zwem diploma.
« Eveneens Engelsch : side entrance, railway service, football matches.
Ze raken dermate in de war dat ze ook gaan streepen, als
er heelemaal niet gehakt is : Onderwijs-in-Nederland, bede-ornhulp, praatje-voor-de-vaak, heel-en-al-verbazing zijn.
Vergelijk Engelsch : kind-looking, close-cut, long-established.
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Maar het grootste genot onzer schrijvers-zebraisten bestaat
hierin, dat zij heele zinnen gaan samenpersen tot een samenstelling met een feest, een orgie van streepen. Een gevoel van rechtvaardigheid waaraan na veertig jaar nog niet voldaan is, wordt
onder hun handen : een na-veertig-jaar-nog-niet-voldaan rechtvaardigheidsgevoel.
Let verder op : het-zich-niet-meer-in de school-thuisvoelende
knaapje.
Dit is veel erger dan Engelsch, zegt Dr. Haje, en hij voegt
er bij :
De groote taalgeleerde Whitney noemde in zijn Sanscrit
Grammar « the substitution of compounds for sentences » onder
de teekenen van ontaarding der taal.
*

*

*

Door de mededeeling van eenige artikelen meen ik voldoende
de waarde van het boek van Dr. Ch. F. Haje te hebben doen
uitschijnen.
Wij weten dat de Noordnederlander gemakkelijk vreemde
talen leert, maar het is niet genoeg vreemde talen te kennen,
men moet ze weten uit elkaar te houden, wanneer men ze gebruikt.
Dit is veelal met hem niet het geval. Hij neemt machtig veel
Fransche woorden over, zelfs wanneer er goede en juiste in zijn
eigen taal te vinden zijn voor vat hij te zeggen heeft. Het is een
zwak van hem Duitsche en Engelsche woorden, wendingen,
samenstellingen en koppelingen te gebruiken, die door de groote
verspreiding der dagbladen in de geschreven taal sluipen tot
haar verderf.
De proef op de som is nu eenmaal gegeven door Dr. Ch. F.
Haje, die daarom voor zijn boek Taalschitt als ondertitel neemt :
Schrift weer Nederlandsch.

En er is wet eenigszins reden toe.
Men is er van overtuigd als men de twee honderd artikelen
van het boek heeft gelezen en overwogen.
Men moet nu ook niet gaan denken, dat de talrijke voorbeelden, die de schrijver aanhaalt, enkel genomen zijn uit dagbladen
en nit schrijvers van minderen rang ; wij treffen in de lijst namen
van zulken, die wij dachten onberispelijk Nederlandsch te schrijyen : N. Beets, Bilderdijk, Busken Huet, Couperus, Lodewijk
van Deyssel, Marcellus Emants, Guido Gezelle, Willem Kloos,
Jacob van Lennep, Jacobus van Looy, Multatuli, Herman Robbers, C. Scharten, Dr. Schepers en tal van anderen.
Tk moet er aanstonds bijvoegen dat het bij uitzondering is
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dat deze schrijvers zich aan Germanismen of Anglicismen bezondigen, maar het wordt bedenkelijk als men ziet dat de kwaal
ook de besten begint aan te tasten.
Als men de talrijke voorbeelden leest, die de schrijver van
Taalschut aanhaalt uit het dagelijksch geschrijf in de voornaamste tijdschriften en kranten, dan zou men aan een overstrooming
gaan denken.
Men vraagt zich of of al die pennevoerders wel eerst hun
eigen taal goed geleerd hebben, eer zij met de studie van een
vreemde zijn begonnen ; anders zou het niet mogelijk zijn zooveel
goede en juiste woorden, uitdrukkingen en wendingen uit eigen
taal door vreemde te vervangen.
Daar waar de gesproken taal nog zuiver blijft, wordt de
geschreven taal verwrongen en verbasterd, dat zij eerder op
Bargoensch of Yiddisch zou gaan gelijken dan op Nederlandsell.
Men zou zeggen dat er bij de studie eener taal geen spraakleer
meer noodig is, als men in Taalschut het volgende leest :
— « Een schromelijke verwarring heerscht er tusschen den
voltooid tegenwoordigen tijd, het Perfectum, en den onvoltooid
verleden tijd, het Imperfectum, van bet werkwoord. Hoe juist
ook de spreektaal het onderscheid moge gevoelen, voor de
pennemenschen bestaat het vast niet meer. »
En met tal van voorbeelden wordt die bewering gestaafd,
evenals 't gebruik van den verkeerden werkwoordstijd in den
bij zin. Ik meende hier mijn bespreking van het boek Taalschut
van Dr. Ch. F. Haje te mogen eindigen ; maar ik wil nog enkele
voorbeelden aanhalen, tot bevestiging van hetgeen ik bij den
aanvang mijner lezing heb gezegd, n. 1. dat de Vlamingen nog al
gemakkelijk woorden en uitdrukkingen van de Noordnederlanders overnemen, omdat zij denken dat het de goede zijn en dat
ze in 't Noorden beter en zorgvuldiger hun taal schrijven en spreken dan in 't Zuiden. Wie het boek van Dr. Ch. F. Haje aandachtig heeft gelezen zal wel overtuigd zijn dat zelfs goede schrijvers
sterk onder den invloed van het Duitsch en het Engelsch staan.
Tijdens, zijdens, krachtens, namens, enz. worden door onze
schrijvers in Vlaanderen algemeen gebruikt. Men heeft deze
woorden opzettelijk vervormd, zegt Dr. Haje, uit : ten tijde van,
uit naam van, uit kracht van. Het zijn verwrongen formaties,
voegt hij er bij : een bijwoordelijke s gevoegd achter een derden
naamval op en.
Dit heeft geen Joel, verbastering van Nederlandsch : Dat heeft
geen nut, geen zin, dat client tot niets. Het komt uit het Duitsch
Das hat kein Zweck.
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maar een Vlaming zal het, om de Noord-Nederlanders na te volgen,
wel schrijven. Durven, zegt Dr. Haje, is een hulpwerkwoord
als zullen, mogen, moeten, en verbindt dus zonder te.
Eerstens, tweedens, derdens, hoogstens, enz. worden hier gebruikt in plaats van ten eerste, ten tweede, ten derde, ten hoogte.
Opvallend is, zegt de schrijver van Taalschut, een sinds jaren
doorgewinterd germanism, gebruikt voor merkelijk, opmerkelijk,
treffend, eigenaardig, vreemd, buitengewoon, buitengemeen.
Zooals men ziet, wij hebben keus in het Nederlandsch. Maar
de Vlaamsche schrijvers beginnen het germanism te gebruiken.
Het werd destijds bestreden door Beets, van Lennep en
Lulofs ; doch Lodewijk van Deyssel heeft het met een krachtige
vergelijking gevonnist, zegt de schrijver : « 't Valt u op . . . als
vogelenpoep op uw jaskraag. »
Daarentegen zegt het Groote Woordenboek vrij tarn : « Opvallen. Oneigenlijk. In navolging van het Hoogduitsch gezegd
met betrekking tot jets, dat bevreemdt of den spreker treft.
Random is een samenvoeging van bijwoord en voorzetsel. Men
knipt er nu het voorzetsel af, zegt Dr. Ch. F. Haje, houdt het
bijwoord over en promoveert het tot voorzetsel. Rond den tuin
liep een voetpad, voor rondom den tuin. De achterkant der wijzerplaat ligt rond de spil (om de spil heen).
Dit rond is een vrij oud anglicism : round the city, round the
table.
Van dit genaamde voorzetsel rond, alsook van rondom
maakt men nog een vreemder misbruik, dat hand over hand
toeneemt. Men zet ze voor abstracties, alsof men rondom dingen,
die geen stoffelijk bestaan hebben, liggen kan of er om heen
draaien :
Rondom de begrooting, rond Koninginnedag, rond een
benoeming.
Dat rond, rondoin komt uit het Fransch : Autour d'une vie.
Autour du Palais-Bourbon.
Wie bij een opschrift een voorzetsel wenscht te zetten,
hem dienen hiertoe van of bij : Bij de begrooting. Van een benoeming.
't Gebruik van rond en rondom in den slechten zin, woedt ook
in de Vlaamsche journalistiek.
Ik bepaal mij tot deze enkele voorbeelden. Ik zet nu om te
eindigen mijne geachte collega's en landgenooten, die de pen.
hanteeren, sterk aan — het boek Taalschut, &krill weer Nederlandsch, te lezen, ja, te bestudeeren; het zal de moeite loonen.
October 1932.

De Vlaamsche Letterkunde
in den Vreemde
DOOR

EMMANUEL DE BOM,
briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie,

De Vlaamsche letterkunde heeft thans een stadium van haar
ontwikkeling bereikt, waar zij met onbetwistbaar recht ook op
de aandacht van het literair-voelende buitenland aanspraak
mag =ken.
Bij menigeen zal de vraag wel eens zijn opgekomen, in hoeverre onze literatuur in den vreemde is doorgedrongen en bekendheid heeft verworven.
Op die vraag een antwoord te geven, met lien verstande,
dat, vanwege het uitgebreide onderwerp een volledig antwoord
bezwaarlijk in eenmaal kan gegeven worden, is het doel van wat
volgt.
Het voorbeeld van literaturen van andere kleine nationaliteiten, die den weg tot Europa hebben gevonden, is daar. Ik
hoef slechts te wijzen op de Skandinavische literaturen onderverdeeld in Deensche, Zweedsche en Noorsche zij verheugen
zich, de wereld over, in een welverdiende faam. Namen als die
van Henrik Ibsen, BjOrnstjerne Bjornson, Garborg, Knut Hamsum, P. N. Jacobsen, Georg Brandes, August Strindberg, Selma
Lagerlaf spreken boekdeelen.
De waardeering, de bewondering van de literair-bewusten
over heel de wereld is hun deel.
Nu is er m. geen reden om te betwijfelen, dat aan onze
Vlaamsche letteren geleidelijk ook een ruime erkenning buiten onze grenzen zal gaan te beurt vallen. Dit is zelfs in niet
geringe mate reeds het geval. Ik zou u natuurlijk allereerst namen
van roemrijke dooden, als die van Hendrik Conscience en van
Guido Gezelle kunnen noemen. Er zijn ook levenden, die nu reeds
doende zijn om met gretige hand de voor hen elders gebloeide
lauweren te plukken.
1k wil het echter, bij deze gelegenheid, alleen hebben over
die uitingen van buitenlandsche waardeering, welke zich in een
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reeds lang voorbije tijdsspanne hebben voorgedaan. Ik bedoel
den tijd onzer literaire groot- en overgrootvaders, de romantische
periode uit het tweede kwart der 19 e eeuw, om en rond de jaren
40 eigenlijk, in de twee eerste decennia onzer ontwakende Vlaamsche literatuur.
I
Die Vlaamsche ontwaking geschiedde al vrij spoedig na de
omwenteling van 1830, als een reaktie op miskenning en op een
misdadige politiek, die ons volkswezen, en allereerst onze taal,
liefst geheel zagen uitsterven. Een poos scheen dit volkswezen
verstikt onder de stiefmoederlijke bejegening. Jan-Frans Willems,
verbannen uit de levendige Scheldestad naar het doodsche
nest Eekloo ! Maar, dank zij dit groote karakter en zijn onverdroten ijveren, kon, van 1834 af, reeds van een Vlaamsche Beweging
gesproken worden. Het was of ineens al de krachten van dit yolk,
dat eeuwen lang gedut had, zich ontzwachtelden. Tallenkante
ontbrandde de ijver, Willems was omringd met een phalanx
geleerden, die tevens idealistische figuren waren : denk a an
Snellaert (I), Blommaert, Serrure, Mertens, Baron de SaintGenois, en de eerste schrijvers Pr. van Duyse, Blieck, Rens,
Ledeganck, en de Antwerpenaars Johan Alfried de Laet, Hendrik
Conscience, Theodoor van Rijswijck, P. F. van Kerckhoven.
Die alien dachten in den geest van Jan-Frans Willems,
den grooten opwekker, die, met zijn Vlaamsche bewerking van
den Reinaert de Vos, in 1834, het vuur had geopend.
En behalve, in den beginne ietwat bescheidenlijk, naar de
taalbroeders in Holland, waar men zich pas van afgescheurd
had, naar het land van Bilderdijk, Helmets, Tollens, keken zij
weldra ook, met stijgende opgetogenheid, naar het stevig groeiende
Duitschland, naar het land der groote dichters : Goethe, Schiller,
Herder, Klopstock, Uhland, en der groote geleerden : als een
Jakob Grimm, met wien Willems correspondeerde, de baanbreker,
die den Vlaamschen Reinaert had geproklameerd als in beteekenis
en kunstwaarde ook den Duitschen Reineke Fuchs te overtreffen !
Jan-Frans Willems, in zijn historische openingsrede, uitgesproken op het gedenkwaardige Vlaamsche Feest te Gent in 1841,
wijst op de Duitsche belangstelling : « Er zijn Duitsche professoren », zegt hij, « als met name Grimm, Gervinus, Mone, Hoffmann,
(1) Die reus van een Viaming, zegt ergens JAN

VAN BEERS.
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Massmann, Kausler en anderen, die zich ijverig op het Vlaamsch
toeleggen ; er bestaat een Duitsch tijdschrift aan de Nederlandsche letteren alleen toegewijd. » (I) « Eilieve », voegt hij er aan
toe, " zeg -mij toch welke Fransche schrijvers van naam zich met
onze letterkundige voortbrengsels ophouden ? (2)
Op II Februari 1844 spreekt Willems, op de door hem voorgezeten algemeene vergadering der Belgische Maatschappijen
van Vlaamsche letteroefening, te Brussel gehouden op het Stadhuis,
een nieuwe programmatische redevoering uit, ditmaal « over den
geest, waardoor de Vlaamsche letterkunde zich moet onderscheiden ». Hij besloot : « Europa heeft thans het oog op de Vlaamsche
beweging geslagen. Alle Duitsche volkeren nemen, met de levendigste belangstelling, er deel aan; zij beschouwen ons als wedergevondene broeders van hetzelfde bloed, zij zijn bereid ons krachtdadiglijk te ondersteunen in den wereldstrijd tusschen zuidelijke
sluwheid en noordelijke rondborstigheid. Reiken wij hun gulhartig de hand toe, en toonen wij dat wij ook eene natie zijn, klein en
beperkt in grondgebied, maar sterk en grout door levenskracht.
Dan zal de vreemde reiziger niet meer uitroepen : o jammer !
dat overschoone Vlaamsche Belgie, dat door God zoo mild gezegend land, is slechts een lichaam zonder ziel ! neen, dan zal hij
kunnen zeggen : godsdienstigheid, zedelijkheid en nationaliteit
blinken schitterend uit bij den Vlaming. De meeste Belgen, met
hunnen koning aan het hoofd, zijn nog immer gelijk ten tijde
van Cesar, echte loten van den Duitschen stam ! » (3)
En 's avonds, na die vergadering, waar Conscience geestdriftig sprak, werd een banket gehouden, met toespraken, liederen en gedichten. Willems dronk er op het heil van Duitschland
en J. W. Wolf antwoordde « uit naam van veertig millioen Duitschers » (4).
Het vorige zal voldoende zijn, om toe te lichten, dat die
Duitsche belangstelling een geleidelijken gang is gegaan, en bij
gelegenheid zelfs tamelijk nadrukkelijk werd betoond.
Die belangstelling was, zooals gezegd, in de eerste plaats en
aanvankelijk, zuiver wetenschappelijk : de grootmeester der Germaansche philologie Jakob Grimm had het eerst den weg naar de
schatten onzer oudere letterkunde gewezen. In de schitterende

(1)
(2)
(3)
(4)

Bedoelde Willems die Grenzboten van Kuranda (1841 vlg.)?
MAX RoosEs, Keuze uit Willems' dicht- en prozawerken, I, 176.
MAX RoosEs, zelfde werk, I, 187.
flam., 9a
Belgisch Museum, VIII, 3. Zie : HAmtuus, Hist. d.

- 1032 -

opleving van het Duitsche bewustzijn sedert Waterloo, begon het
bestaan en het lot van den heroplevenden Germaanschen broederstam in hetWesten al meer tot groote aandacht en grondige studie
te nopen.
II
F. J. Mone
In 1827 was aan de universiteit te Leuven werkzaam Dr.
FRANZ-JOSEPH MONE (I), de degelijke historicus en philoloog,
die uit de bibliotheek van Heidelberg naar Belgie was geroepen
geworden om er geschiedenis en statistiek te doceeren. Van hem
is het bekende Uebersicht der niederleindischen VolksliteratU r
iilterer Zeit (1838), dat aan de studie onzer oudere letterkunde,
door Willems en zijn vrienden beoefend, ongetwijfeld een spoorslag heeft gegeven, en andere Duitsche en Vlaamsche geleerden
zeer zeker op onze oude kultuur-schatten aandachtig heeft
gemaakt. Reeds vroeger, in zijn Anzeiger fur Kunde des deutschen
Mittelalters, III, 119-200, (Nuremberg, 1834) had hij een heropleving van nationale gevoelens voorzien. In hun Geschiedenis
der Vlaamsche Letterkunde schrijven Th. Coopman en Dr. L.
Scharpe, over hem, naar aanleiding van zijn beschouwingen over
Blommaert's Nederduitsche Letteroefeningen en het Nederduitsch
Letterkundig Jaarboekje van Rens :
« Deze geleerde, » zeggen zij, « die van 1827 tot 1831, te
Leuven, een leeraarstoel had bekleed, en die zoowel in onzen
taalstrijd als in onze oude letterkunde veel belang bleef stellen,
juichte als Duitscher de poging der Vlamingen toe en wenschte
het begonnen werk te zien voortzetten. Nog achtte hij het mogelijk, ofschoon de taal van 2.267.000 Vlamingen in Belgie had
moeten zwichten voor die van 1.248.600 Waalsch- of Franschsprekenden, — dat de sluimerende Vlaamsche kracht weder
opflakkeren, de Vlaamsche letterkunde opnieuw bloeien zou, al
moest daartoe veel gewijzigd en gelouterd, oneindig veel met vasten
wil, zonder ontmoediging of verflauwing, worden gewonnen. Om
zulken uitslag te bekomen, moesten de Vlamingen verkrijgen,
dat hunne taal in alle scholen grondig aangeleerd en tot voertaal
van het onderwij s verheven werd ; zij moesten ze tevens in hare
oude gedenkstukken waardeeren en de studie van deze aanvatten,
maar eene hoofdvereischte scheen het Mone toe, dat een dichter
(I) Geb. Mingolsheim bei Bruchsal, 12 Mei 1796, gest. Karlsruhe,
12 Maart 1871.
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zou opstaan die, sprekende de taal des harten, op 's y olks gemoed
zou inwerken, — een groot dichter, van wiens woorden en werken
een gloed zou uitstralen, vurig genoeg om de loome massa opnieuw
te bezielen » (1 ).
Aan Mone droeg Hoffmann het 6e deel van zijn Horae Belgicae op, zooals deze het 2 e deel aan de gebroeders Jakob en Wilhelm Grimm, het 5 e aan « Johann Franz Willems » wijdde.
In zijn Uebersicht (1838) getuigt Mone : « Buiten Van Wyn
in Holland, Willems in Belgie, Hoffmann in Duitschland, heeft
geen schrijver de oud-nederlandsche literatuur gewaardeerd, zooals 't behoort. Het is Grimm's verdienste, dat hij niet alleen de
eerste historische grammatica van het Nederlandsch heeft geleverd, maar ook dat hij de Duitschers den weg heeft gebaand,
om de Nederlandsche literatuur te benaderen, ze te bestudeeren
en ze wederom terug te voeren tot de Duitsche familie » (3).
In 1831, ten gevolge van de Belgische Omwenteling, moest
Mone de universiteit te Leuven verlaten, keerde terug naar Heidelberg en werd naderhand directeur van het groothertogelijk
Eadische General-Landes Archiv. Tal van hoogst belangrijke
literair-historische en zuiver geschiedkundige werken schreef
hij, en stierf, 75 jaar oud, op 12 Maart 1871 te Karlsruhe.

III
H. Hoffmann von Fallersleben
De eerste Duitsche geleerde, die, in den geest van Jakob
Grimm, met apostolischen ijver en geniale intifitie, reeds in
1821, zijn speurtochten naar onze oude Nederlandsche letterkunde
was begonnen, en die zoo menigen onwaardeerbaren schat aan
't licht bracht, was : HEINRICH HOFFMANN, een burgemeesterszoon uit Fallersleben geboortig (2 April 1798, + 29 Jan. 1874).
De latere dichter van « Vlaendren, dach en nacht denk ik aen
u », alsook van « Deutschland fiber Alles », voelde zich als Nedersakser, als oer-Duitscher en stambewuste persoonlijkheid, al
vroeg tot onze literatuur en tot de Vlaamsche heropleving aangetrokken. Zijn befaamde Horae Belgicae, die, in 12 deelen, van
1830 tot 1862 werden uitgegeven, getuigen van zijn diepe kennis
en van zijn liefde tot het heerlijke Nederlandsche verleden.
(I) COOPMAN

en

SCHAR14:, 62.

(2) Uebersicht..,. 19.
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Aan het 6 e deel van de Horae Belgitat: (1), (1838), gaat een
inleiding vooraf, waar hij in gewaagt van zijn eerste bezoek aan
Vlaanderen en zijn kennismaking met de Vlaamsche voormannen,
Jan-Frans Willems en diens vrienden.
« Het geboorteland van de oudnederlandsche poezie te leeren
kennen, was reeds sedert langen tijd mijn vurigst gekoesterde
wensch», schrijft hij. Reeds in 1836 had hij hierheen willen komen,
fangs Holland om, maar, om verschillende redenen, waaronder
de ontstentenis van een pas, kon dit niet gebeuren. In 1837 zou
hij zijn vacantie uitsluitend aan een Belgische reis besteden.
Den I9n September van dat jaar bereikte hij de Belgische grens.
(( De Waalsche gewesten », vervolgt hij, « hadden geen verder
belang voor mij ; ik kende die reeds nit mijn studententijd te
Bonn ; heel mijn opmerkzaamheid was gericht op het oude Brabant en op Vlaanderen. 's Anderendaags, bij het ochtendschemeren, bereikte ik Leuven, en ontmoette er vele ingezetenen :
ik hoorde geen woord Vlaamsch. Ik ging naar het stationspleiri,
gaf mijn bagage of en liet mij inschrijven voor de reis naar Meche;
len : ik hoorde geen woord Vlaamsch. Ik stapte in den wagon,
met om en rond mij vele honderden menschen : ik hoorde geen
woord Vlaamsch. Ik kwam te Mechelen op de groote plaats,
waar, ieder uur, vele duizenden menschen van de eindpunten
van alle vier de Belgische spoorwegen elkaar ontmoeten ; ik
hoorde ook hier geen woord Vlaamsch, tenzij dat, wat ik, vergeefs
vragend, zeif sprak. Er bestond nog geen stipte regeling van het
spoorwegverkeer, er was nog geen voldoende aansluiting, eh zoo
moest ik te Mechelen en te Dendermonde (« Termonde ») uren
lang wachten. Ik kwam in aanraking met lieden uit alle standen,
want hier reist iedereen : burgers en boeren, vrouwen, meisjes
en kinderen, geestelijken en soldaten, beambten en zakenliedefi,
zij die voor hun plezier uitgaan en lediggangers. — Als ik nu,
maar een enkel woord Vlaamsch gehoord had — niet eens de
namen van de steden ! En toch had ik zoo vaak gelezen en gehoord,
dat de Vlaamsche bevolking een zekere voorliefde tot Naar moedertaal had bewaard ! Des avonds kwam ik te Gent aan ; Willems
ontving me allerhartelijkst, ik moest bij hem wonen, zoo lang
en zoo dikwijls als ik te Gent was. Onze wederzijdsche omgang,
die van dag tot dag vertrouwelijker werd, behoort tot de werkwikkelijkste ervaringen van mijn Belgische reis. Door hem alleen
kon ik op zoo korten tijd op voldoende wijze den huidigen toe(1) Altniederländische Schaubiihne. Abele Spelen and Sotternien.
Breslau, G. PH. ADERHOLZ, 1838.
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stand van kunsten, wetenschappen en gebruiken in Belgie leeren
kennen. Aan zijn vriendelijke mededeeling dank ik geschatte
hulpmiddelen tot de kennis van de Vlaamsche taal, rechten,
geschiedenis en oudheden, en, wat ik hier nog heel in 't bizonder
moet vermelden, een kopie van de thans hier door mij uitgegeven
A bele s'pelen ende sotternien , die ik trouwens zelf geheel met het
oorspronkelijke handschrift vergeleken heb. Door hem werd ik
in verschillende maatschappelijke kringen geintroduceerd en
maakte ik met de voornaamste geleerden persoonlijk kennis.
Ik kon nu werkelijk vaststellen, dat de moedertaal, die in 't openhaar leven smadelijk verlaten is en naar den huiselijken kring
Aveggedrongen, thans onder de Vlamingen inderdaad nog haar
vrienden, beschermers en verdedigers bezit, terwijl echter helaas
heel het land, vooral sedert de revolutie van 1830, zeer « verfranschd ), is. Het Fransch is de eenige ambtelijke taal ; de Grondwet is Fransch, alle wetboeken zijn Fransch, alle koninklijke
bevelen, alle ministerieele aanschrijvingen en mededeelingen
verschijnen in 't Fransch ; in 't Fransch wordt beraadslaagd in
de beide kamers, voor het gerecht en hij de politie ; in alle takken
van het bestuur is het Fransch ingevoerd in de universiteiten
en de meeste overige onderwijsgestichten is het Fransch de voertaal, ja zelfs worden Vlaamsche geschiedenis en letterkunde te
Gent en te Leuven in 't Fransch gedoceerd (I). In alles vat maar
« publiek » (Offentlich) kan worden genoemd, heeft het Fransch
alleen op den kansel wordt nog Vlaamsch
zich ingedrongen
epredikt, alleen de geestelijkheid heeft zich nog het meest verre
gehouden van deze vervreemding (Auslanderei), zij alleen is de
laatste en belangrijkste steun voor de moedertaal der Vlamingen,
en met grooteren ijver dan waarmede zij eenmaal, in den tijd
der Hervorming, tegen het Hollandsch streed, om de verspreiding
der kettersche gedachten te keer te gaan, diende zij zich eigenlijk
tegen het Fransch schrap te stellen, omdat zij daarin het
hederf van de vaderlandsche zeden, het verval van den godsdienst, de ondermijning van haar gezag en van haar machtigen
invloed ziet en zien moet. Evenwel zal ook zij, onder de bestaande
o:nstandigheden, nauwelijks verhinderen, dat het Fransch zich
meer en meer zelfs in het privaatleven zal nestelen ; in handel
en wandel overheerscht het Fransch reeds zeer, alsook in de hoog(r) « De huidige regeering gaat daarin nog verder dan al de vorige
1k zou bibliothecarissen in den dienst van den Staat kunnen noemen, voor
wie het Vlaamsch een bijna geheel vreemde taal is ». (loot v. Holtman v.

F411ersleben).
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ste kringen der samenleving ; wie aanspraak maakt op hooger
ontwikkeling ; wie « fatsoenlijk » wil zijn, schaamt zich met zijn
gelijken Vlaamsch te spreken ; de vrouw in het Hotel de Suede
te Leuven sprak niet eenmaal Vlaamsch met haar dienstboden,.
al verstond zij het heel goed. In de erbarmelijkste estaminets,
waar buiten jenever, boter en brood en tabak niets te krijgen is,
wordt men in 't Fransch verwelkomd, toegesproken en bediend.
Heel het leger van kruiers, boodschappers en daglooners in de
steden spreekt Fransch, ja tot de bedelaars in lompen spreken
u in 't Fransch aan.
« Zoo heb ik het oude Vlaanderen en Brabant gevonden en ik
kan me niet ontveinzen, dat het mij diep gesmart heeft, waar
te nemen, hoezeer het Duitsch, dat nog overal in leven en wezen
van de Vlamingen doorbreekt, voor den vreemden invloed moet
wijken. Ik zag dit heerlijke, van God gezegende land, zijn vele
volkrijke steden, zijn levendige verkeerswegen en spoorbanen,
zijn met schepen druk bevaren stroomen, zijn vruchtbare korenwiden, zijn bloeiende weiden, zijn handel, kunst en nijverheid,
ik zag hoe oneindig veel hier verricht werd en verricht wordt,
waardoor een yolk tevreden en gelukkig kan worden — en toch
smartte het mij, dat dit land van den grooten Duitschen yolksstam afgescheurd wordt en zichzelf afscheurt.
0 Maar, ik ben een Duitscher, en het zou den schijn kunnen
hebben, of mijn uitlatingen overdreven of zelfs hatelijk waren.
De Vlamingen zelf dienen uit te spreken, of zij een moedertaat
hadden en hebben, of deze ooit vanwege de regeering haar recht
kreeg en of zij verdienen, dat dit recht haar geschiede. »
Ik hechtte eraan, deze lange uitlating van den dichterlijken
geleerde, die, als alle ware dichters, een profetisch inzicht in
de Bingen bleek te hebben, om haar merkwaardigheid en om het
tijdstip waarin zij werd neergeschreven — 1838 — in haar geheer
te vertalen. Behoudens een tikje overdrijving (dat hij « geen
enkel woord Vlaamsch hoorde » lijkt onaannemelijk) — geeft
ze immers een trouw beeld van den toestand, zooals wij ons dien
thans wellicht nog moeilijk kunnen inbeelden ? De 19 volgende
bladzijden van die inleiding zijn gewijd aan de voortreffelijke
wedergave van Vlaamsche en Hollandsche uitingen over de
Vlaamsche taal en haar lotsbestemming.

Hoffmann's zegslieden zijn : J. C. Verloo, P. A. van den
Broeck, W. C. Ackersdijck, J. F. Willems, Isifridus Thijs, L. G..
Visscher, Phil. Blommaert, J. de Jonghe, J. F. van der Voort
als verdere bronnen raadpleegde hij : de Nederduitsche letter-

-
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oefeningen en Bijdragen der Gazette van Gent : van 1788 tot
1837.
Het komt me voor, dat dit fragment van Hoffmann von.
Fallersleben een merkwaardig getuigenis is, dat voor de geschiedenis der Vlaamsche Beweging een bizondere waarde heeft, om
de betrouwbare persoonlijkheid van den geleerden zegsman
vooreerst, vervolgens onidat aan dergelijk tijdsbeeld goed kan
gemeten Gorden hoe « het uitzicht der dingen » sedertdien in
ons land is veranderd (I).

IV
J. W. Wolf
Een ander vurig ijveraar van de eerste ure was voorzeker
de bekende jOHANN WILHELM WOLF, den zoo verdienstelijken
Germanist en beoefenaar der volkskunde.
Hij was geboortig van Keulen (23 April 1817), afkomstig
uit het Gulik-kwartier. Hij was een zeer vroom katholiek, met
mystieken inslag zijn katholiek-christelijke publicaties gaf hij
onder den deknaam Johannes Laicus. Rond de jaren 4o is hij
opeens — men onderstelt, om verschil over 't geloof met familieleden naar Belgie gaan wonen. Hij studeerde met grooten ijver
de werken van Jakob Grimm.
In 1842 gaf hij te Brussel uit Grootmoederken, archiven voor
Nederduitsche sage ; in 1843 Wodana, museum 7,00r Nederduitsche
oudheidskunde. (Gent, Annoot-Braeckman).
Hij wil op zijn wijze de Vlaamsche Germanen in hun herwordingsstrijd helpen. Hij houdt zich daarbij trouw op zijn
wetenschappelijk terrein en ondervindt zelfs steun door inschrijvingen in het Belgisch Ministerie.
Hij verblijft te Gent, houdt lezingen in de universiteiten te
Gent, Brussel, Leuven, is lid van allerlei Vlaamsche geleerde en
letterkundige genootschappen.
In 1843 geeft hij te Leipzig bij Brockhaus zijn N ederlandische
Sager nit. In de voorrede daarvan zegt hij, dat hij vroeger vaak
gedroomd had (, einmal selbst zu den einst so sangreichen and
(1) Later op 11 J uni 1856, op een rein in ons land, bezocht H. v. F.
Conscience, te Antwerpen. Hij vond hem eerst niet tehuis, en, wachtende
in een herberg op den Beeldekensweg, schreef hij geestige Vlaamsche distichen
op de herbergtafel. Zie Hoffmann von Fallersleben, Mein Leben, VI, 141.
Ook in Conscience-tentoonstelling, Catalogus, 1912, blz. 172.
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jetzt so schweigsamen Niederlanden zu pilgern, urn uns zu
iiberzeugen, ob denn mit dem Sange and der Sage jedes Urwaldandenken so ganz dort untergegangen sei » (I). Een Nederlandsche uitgave verscheen in 1844 (Groningen, F. Wilkens).
De fraaie Hulthemiana in de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel wil hij met dit Joel onderzoeken. Daarom vestigt hij
zich te Brussel, na, zooals hij zegt, vruchteloos getracht te hebben,
door onmiddellijke aanraking met de kringen uit het yolk, de
oude bronnen den bodeni te doen ontspringen.
In 1845 geeft hij uit De Broederhand, «tydschrift voor
neder- en hoogduitsche letterkunde, wetenschap, kunst en openbaer leven, opgesteld onder medewerking van vele vlaemsche,
hollandsche, duitsche en deensche schryvers » (2).
Paul Hamelius (die hem herdoopt als « FriedrichAugust » !) (3) noemt het « tine revue pangermaniste », al schijnt
hier niet zoozeer aan een politiek drijven, dan wel aan philologisch-volkskundige studie gedacht te moeten worden.
De jonge Wolf was trouwens een geestdriftig Duitsch vaderlander. Mogk, in Herman Paul's Germanische Philologie, kenschetst den Germanist ook als « ein idealer Schwarmer » (4). Maar
de groote Jakob Grimm, wiens trouwste aanhanger en heraut
de jonge Wolf was, schatte hem reeds in 1844 als een van zijn
degelijkste discipelen en voortzetters van zijn werk, die zijn
opvattingen betreffende de Duitsche mythologie het best heeft
begrepen en tot algemeen goed in Duitschland heeft doen aanvaarden en in breeden kring verspreid.
De werkzaamheid van J. W. Wolf voor Vlaamsche taalen volkskunde is later vrijwel in de vergetelheid geraakt, al lijkt
het me, dat zij dit lot werkelijk niet verdient, en dat een nieuwe,
eenigszins diepgaande studie van zijn grondleggend werk door
een onzer moderne wetenschappelijke folklore-beoefenaars wel
loonend zal kunnen zijn.
Aan Wolf's Broederhand heeft o. a. Lodewijk Vleeschouwer
vlijtig medegewerkt.
In 1844 kreeg Wolf te Gent het bezoek van den beroemden
dichter Ludwig Uhland, die door hem ingeleid werd bij J. Fr.
(I) Niederldndische Sagen, Vorrede, MIL 767.
(2) Brussel, Kiessling Sz Comp., 1845.
(3) Historre du mouvement tiamand, 10 4 . H. verwarde misschien met
FRIEDRICH AUGUST WoLF (1759-1824), beroemd philoloog en grondlegger
van de oudheidskundige wetenschap. Zie over hem : Allg. Deutsche Biogra-

Phie.
(4) Aangehaald in Allg. Deutsche B i ographie, i. v. Wm-v.
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Willems en andere voormannen, met wie de dichter het voornamelijk over het oude Dietsche volkslied zal hebben gehad (I).
Het zal ongetwijfeld over 't algemeen ook aan Wolf's ijverig
pogen te danken zijn, dat de belangstelling voor het opkomende
Vlaamsche leven en de groeiende literatuur in Vlaanderen zoo
ras in geleerde en in wijdere kringen in Duitschland is ontstaan
en al meer en meer is gestegen.
En, al vind ik het nergens woordelijk neergeschreven, het
feit, dat J. W. Wolf zich te Keulen heeft vervoegd bij de « bekende
dichteres » (2) Luise von Ploennies, uit Darmstadt, toen deze
schrijfster haar reis naar Belgie begin September 1844 ondernam (3), laat met recht vermoeden, dat het op Wolf's aansporen
is, dat deze studiereis tot stand is gekomen. Luise von PlOnnies
zegt toch : « In Köln trafen wir mit unserem Reisebegleiter
J. W. Wolf zusammen » (4).
Voor en aleer nader te gewagen van die reisherinneringen
van de Duitsche schrijfster, vermeld ik nog deze enkele levensbizonderheden betreffende Wolf : op 16 September 1845 huwde
hij met Marie von Ploennies, de dochter van Luise von Ploennies,
die haar moeder op de reis naar Belgie vergezelde en den aldaar
verblijvenden bizonder sympathieken landgenoot bij die gelegenheid leerde kennen. Wolf verliet met haar, einde 1847, Belgie,
can te Darmstadt zijn intrek te nemen bij zijn ondertusschen
weduwe-geworden schoonmoeder. In 1848 is het gezin gaan,
wonen in een huisje te Jugenheim, twee mijlen van Darmstadt
verwijderd, een vriendelijk nestje met tuin en wingerd-omrankten
gevel, dat aan de von Ploennis toebehoorde, en waar Wolf,
zes jaren lang, met grooten ijver zich verder aan zijn wetenschappelijk en litterarisch werk wijdde. Van toen dagteekent bij hem
de terugkeer tot zijn vurige vroom-katholieke gezindheid.
Overwerkt en overspannen, is hij, nauwelijks 38 jaar oud,
zwaar ziek gevallen en tengevolge van een hersenaandoening,
(I) Zie A, JACOB, Briefwisseling van, met en over H. Conscience, I, 140
en II, 155. In Vlaemsch-Belgie verscheen het bericht, dat Uhland en Conscience toen (i3 Aug. 1844) te Gent waren, « de eerste om de liederen onzes
stams of te luisteren Uhland wend den 1 4n Aug. in de Tael is gansch het
Volk ontvangen.
(2) Zoo heet zij 0. a. in het Genealogisches Taschenbuch der Rittermad Adelsgeschlechter, 6. jahrg. Briinn, 1881, (Mededeeling van Dr. FRANZ
DiiI,BERG, Berlijn).
(3) Zie haar Reise-Erinnerungen (tits Belgien, 16.
(4) T. a. p., blz. 16.
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na geduldig lijden, overleden in het Heilanstalt te Hofheirn
(in Hessen), tusschen 28 en 29 Juni 1855.
Ludwig Frankel, die hem een uitvoerig biografisch opstel
wijdt, in de Allgemeine Deutsche Biographie (I), roemt het karakter en de beteekenis van den te vroeg gestorven man : « een hart
yan good, bewarend, in de stormen van nationale, confessioneele
en innerlijk-politische kontrasten, een ideaal denken, wars van
list en bedrog, in alles een kind van zijn yolk, vurig Duitscher
en de trouwste, offervaardigste zoon der Kerk, waarlijk een
pia anima. Dit is de spiegel van dezen vroeg verscheidene, in
wien wij een onvermoeid verzamelaar van Duitsche sagen en
sprookjes en een ijverigen katholieken volksliterator vereeren» (2).
V
Luise von Ploennies
Wie was de « bekende dichteres » LUISE VON PLOENNIES,
dikwijls, maar nooit door haarzelf, vermeld met den adellijken
titel : baronnes Luise von Ploennies ? (3) Biografische nasporingen hebben daaromtrent bet volgende opgeleverd. Zij is een
geborene Luise Leisler, zag het licht te Hanau op 7 November
1803, als dochter van den arts Achilles Leisler, die later Obermedizinalrat was te Hanau, en van Sophie, geboren Freiin von
Wedekind (4). Luise Leisler huwde in 1824 den hofarts August
von PlOnnies (geboren 18 Mei 1796 te Erbach), die op 22 Juni
( I ) 43, Band, i. v. WOLF, blzn., 765-777.
(2) J. W. WoLF, ligt begraven te Gernsheim am Rhein, nabij Worms.
(3) Dr. FRANZ DiiLBERG was zoo vriendelijk voor mij in de Pruisische
Staatsbibliotheek te Berlijn een onderzoek in te stellen naar de familie von
PlOnnies. Hij schreef me : 0 Die Familie Plannies ist Behr alt, und sie erhielt
bereits am 12. Juni 1532 durch Kaiser Karl. V. ihr Wappen—doppelkOpfiger
Adler, Silber auf Blau, dariiber, durch einen roten Querbalken getrenut,
drei goldene Sterne — und ihren Adel bestatigt. Wahrscheinlich stammt
sie aus Pratt in Holstein, wozu es gut stimmt, dass eine gauze Reihe ihrer
Mitglieder im 16. mid 17. Jahrhundert in Liibeck Stellungen im Rat bekleideten. Spdter haben die PlOnnies, die sich auch nach Bayern und Oesterreich
verzweigten, der Mehrzahl nach in Hessen gewohnt und sind vorwiegend
Beamte, Aerzte, OberfOrster, Militdrs gewezen.
0 Die Schriftstellerin, die Sie am meisten interessiert, ist aber gar keine
geborene, sondern eine angeheiratete PlOnnies. Sie hiess ursprunglich
Luise Leisler u. s. w. »
(4) Dr. FR. DiiLBERG acht fen verwantschap met den dichter FRANK
WEDEKIND onwaarschijnlijk. De naam Wedekind komt in westelijk Nederduitschland vrij vaak voor.
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1847 te Darmstadt stierf. Zij trouwde dus met een man, die
hetzelfde beroep uitoefende als haar vader, die, behalve een
beroemd geneeskundige, ook natuurvorscher was. Luise was
een schrandere, fijngevoelige vrouw, met erkende letterkundige
gaven, al is zij zich pas laat aan literair werk gaan wijden. Uit
haar huwelijk sproten twee kinderen (I), namelijk : Maria-I,uise
von PlOnnies, geb. 16 Sept. 1826 te Darmstadt, die op haar verjaardag in 1845 huwde met den Germanist Johan Wilhelm Wolf,
den ons reeds bekenden schrijver van de Niederliindische Sagen ;
en Ludwig-Wilhelm von PlOnnies (Darmstadt, 7 Sept. 1828,
aldaar gestorven 1876) , een bekend militair auteur en schrijver
van den satirischen roman Leberecht von Knopf.
Ook Maria schreef : in 1846 liet zij nl. te Keulen een werkje
verschijnen : Die Sagen Belgians, dat een gunstig onthaal genoot.
Toen Luise von PlOnnies, vergezeld van haar dochter, en
begeleid door J. W. Wolf, begin September 1844 naar Belgiê
reisde, met het doel om er een literair onderzoek in te stellen,
orn het land en de menschen meer van naderbij te leeren kennen,
was zij een statige 41-jarige vrouw, die, naar blijkt nit de berichten in de toenmalige Vlaamsche bladen, een zeer sympathieken
indruk maakte en door de Vlaamsche schrijvers feestelijk ontvangen werd. Van haar hand verscheen een reeks werken, waaronder te vermelden : Ein iremder Strom (Heidelberg, 1844),
Reise-Erinnerungen ants Belgien (Berlin, Duncker und Humblot,
1845), Oskar und Gianetta (Mainz, 1850), Nettie Gedichte (Darmstadt, 1851), Mariken von Nmnegen (Berlin, 1855), Maria Magdaltna (Heidelberg, 1870), enz.
De meesten harer gedichten, die op lateren leeftijd ontstonden, zijn aan Bijbelsche stoffen ontleend. Duitsche literatuurhistorici, met name Franz Briimmer, kennen Luise von PlOnnies
een eervolle plaats toe in de Duitsche literatuur (2).
Die Reise-Erinnerungen, het werk van haar dat ons bizonder interesseert, vormen een 8°-deel van 356 blzn. en dragen
de opdracht : « Heinrich Conscience in Antwerpen geweiht ».
Het boek bestaat uit een inleiding, twintig hoofdstukken en een
rubriek « Proben flamandischer Literatur », bevattende vertalingen naar gedichten van J. Fr. Willems, Prudens van
Duyse, Maria van Ackere, Ph. Blommaert, H. Conscience,
F. Rens, K. Ledeganck, J. A. de Laet, Dautzenberg, Th. van
(I) De Allg. Deutsche Biographie schenkt haar negen kinderen, het
Genealogisches Taschenbuch slechts,twee.
(2) Zij vertaalde ook Vondels Lucifer (1845).
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Ryswyk, P. van Kerkhoven, J. Nolet de Brauwere van Steeland,
R. B. Boucquillon en Blieck.
Dit boek, zegt zij in de korte voorrede, client beschouwd
te worden uit dit standpunt : dat het de ervaringen en beschouwingen zijn van een Duitsche vrouw. Men mag haar niet een zoo
hoogen maatstaf aanleggen, als bijv. aan een Rahel von Varnhagen of een Bettina von Arnim. Het is haar eerste pogen in
proza : ze rekent dus op welwillendheid. Over het ontstaan van
het boek deelt ze mede, dat zij gaarne gevolg heeft gegeven aan
de uitnoodiging die haar gewerd, om de Vlaamsche literatuur
en haar vertegenwoordigers in hun land zelf te leeren kennen.
Zij trof het gunstig met de reis. zegt ze. De gemoederen waren
vanwege de jongste gebeurtenissen hartelijk gestemd. Het verdrag met het Zollverein was pas gesloten, waardoor voor het ruilverkeer der produkten van beide landen de weg geopend werd.
Geachte Duitsche bladen hadden op het geestelijk ruilverkeer
gewezen, de Duitsche zangvereenigingen hadden reeds met dit
harmonisch akkoord ingestemd. Zoo gold haar komst op Belgisch
grondgebied als een nieuw blijk van Duitschlands genegenheid,
zij werd beschouwd als de gezante die Germania afzond naar
haar zuster, die zoo lang onder den druk der Fransche stiefmoeder
zuchtte, orn deze haar nooit verwelkte liefde te betuigen. In dit
licht, zegt zij, moet alles worden beschouwd wat haar daar
bewezen werd : de bloemen en groene twijgen, die de geestdrift
haar toereikte, legt ze neer aan de voeten harer geliefde moeder
Germania.
Die romantisch-bloemige voorrede is gedateerd : Darmstadt, den I n Mei 1845.
Misschien zou het ons wat verre leiden als ik het boek, dat
aardig en pittig geschreven is, van deze Duitsche schrijfster, die
niet van zin voor humor ontdaan was (I), blad voor blad moest
volgen. Ik vergenoeg me met enkele typeerende grepen.
De reis was recht naar Gent toe gegaan, de trotsche oude
Vlaamsche stall, waar J. W. Wolf woonde, en die haar bovendien
bizonder aantrok, omdat vandaar de eerste opwekking tot de
Vlaamsche Beweging is uitgegaan. Door briefwisseling en door
zijn Vaderlandsche poezie had ze Prudens van Duyse als een
warm aanhanger van de Vlaamsche literatuur leeren kennen,
(I) Zie bijv. deze opmerking (blz. 188): «De lieeuw van Waterloo », is zoo
dikwijls bezongen geworden, dat, als ik al die leeuwen in Duitschland wilde
loslaten, wij ons in Afrika zouden verplaatst wanen. »
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en ze verheugde er zich op, hem, alsook den uitstekenden Willems,
Blommaert, Rens en Ledeganck te zullen zien. Met haar dochter
logeerde zij in het Hotel de Courtray,, dat haar bijzonder aanbevolen was geworden.
Zij vertelt al spoedig van een bezoek in de Bibliotheek,
gehuisvest in de kerk der oude abdij van Baudeloo, waar haar
de bibliothecaris baron Jules de Saint Genois ontvangt : Snellaert
heeft haar daarheen geleid. Van Jules de Saint Genois zegt
ze, dat hij, tot voor enkele maanden, in het Fransch schreef
maar dat hij nu opeens met een Vlaamschen roman voor den dag
is gekomen, waar de figuren, voorkomende op een schilderij
aan een der wanden der Bibliotheek, de helden van zijn. Het heet
Anna, het is een historisch tafereel uit de Vlaamsche geschiedenis
ten tijde van Maria van Bourgondie. En zij hoopt het boek
later te vertalen.
Wij zien hier wederom Wolf verschijnen, die blijkt den eersten stoot gegeven te hebben, en dit, het vorige jaar, op een
banket, waar de Vlaamsche zangers, van Orpheus en van de
Melomanen, met die van Keulen, bij een feestmaaltijd aanzaten.
Wolf had de aanwezige Duitschers geestdriftig opgewekt om
een Saengerbund (Vlaamsch-Duitsch Zangverbond) te stichten
tusschen de Belgische (d. Vlaamsche) koorvereenigingen en de
Duitsche, aldaar vertegenwoordigd door het KOlner Mannergesangverein.
De Duitsche schrijfster leert spoedig de Vlaamsche voormannen kennen. Zij karakteriseert hun persoonlijkheid heel juist.
Zij noemt allereerst Willems, vervolgens van Duyse, Vervier,
Blommaert, Rens (zij hoopt, dat hij meer van Duitsche dichters
zal vertalen in zijn Jaerboekje), prof. Serrure, Wiens oude yolksboeken-verzameling zij bewondert, Snellaert, wiens scherpzinnigheid en kritische bevoegdheid zij opmerkt, Spyers, van de Gazette
van Gent, een scherp satirisch vernuft, en « den dichter in den
waren zin des woords » Karel Ledeganck.
Willems' portret teekent zij aldus : « De Nestor der nieuwere
Vlaamsche school heeft een majestatische gestalte en een schooner
kop. Zijn ietwat fiere houding herinnert onwillekeurig aan de
statuette van Goethe door Rauch. »
Prudens van Duyse : « stadsarchivaris te Gent, draagt het
stempel van zijn Vlaamsche afkomst op zijn wezen ; daarentegen
ontwikkelt hij in zijn gesprek de luchtige geestigheid der Fran-schen. Hij is een man van uitgebreide kennis ; buiten de Latijnsche en Grieksche klassieken is de heele Hollandsche en Vlaamsche
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literatuur hem eigen, en zelfs de Duitsche is hem niet vreemd.
Zijn ongelooflijk geheugen laat hem toe op ieder gewenscht
oogenblik een edelsteen van zijn poetischen schat te laten glinsteren. Daarbij improviseert hij met groot gemak : uit dit alles
blijkt, dat hij een aangenaam, levendig gezelschapsmensch is. A
Blommaert « is gemoedelijker, beminnelijker, wat trager als
mensch, al schijnt dit in tegenspraak met zijn donkere, levendige
oogen en zijn Spaansche gelaatskleur. In een gesprek zei hij wel,
dat hij gaarne de zee zou willen zijn om altijd in beweging te
blijven, maar de bezwaren van een refs naar Duitschland leken
hem zoo groot, dat ik een sterken twijfel aan zijn bewegelijkheid
in me voelde opkomen. »
Rens is gemoedelijk ; Serrure, vol ijver voor de geestelijke
verheffing van zijn yolk; Snellaert, een uitmuntend verstand;
Spyers, hoffelijk, pikant en interessant. »
Ledeganck bezocht zij in zijn huiselijken kring. Bij 't eerste
ontmoeten leek hij haar koel, maar al spoedig erkende zij zijn
diep gemoed. « Om hem goed te zien, moet men hem zien in de
zon van zijn huiselijk geluk. leder vrije stonde, die zijn schoolberoepsplichten hem laten, wijdt hij aan de poezie en aan een
gemoedelijk binnenleven. Hij heeft een aanminnige jonge vrouw,
de dochter van een geacht dichter (J. F. de Hoon), met haar
brengt hij te midden van het gedruisch der groote stad Gent
zijn dagen door in gelukkige lief de en rust ». Zij vertaalt een
gedichtje uit het Album van Virginie. In de Verspreide en nagelaten gedichten van Ledeganck vindt men de vertaling van een
gedicht van Luise von Plännies, Vrouwenliefde, met onderaan
het jaartal : 1844 (I).
De stadsbibliothecaris van Gent, baron Jules de Saint Genois,
is een jonge man, met innemend wezen : een gezond-kritische
kop, ook als hij over tooneel oordeelt.
Het verwondert de Duitsche dichteres, dat de Vlaamsche
dichters te Gent samen geen levendiger onderling verkeer hebben.
Gent is een der steden in Belgie, die 't meest onder den Franschen
invloed hebben gestaan, dus behoorden zij hun krachten te
vereenigen. In dit opzicht is Antwerpen ver vooruit. Te Gent
bestaat nog geen boekhandel, die Vlaamsch werk uitgeeft, de
dichters moeten zelf voor het debiet van hun boeken zorgen.
Alleen Fransche werken vindt men er, geen enkel Duitsch.
Het tooneel is een machtig wapen; er zijn te Gent twee tooneel(I) Dichtwerken. Gent, J. Vuylsteke, 1883, blz. 187.
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maatschappijen, waarom heerscht ook daar vooral de Fransche
geest ? Waarom vertalen ze niet de beste Duitsche dramatische
literatuur ? Zij wijst op Schiller, Goethe, Grillparzer, Hebbel,
Gutzkow, von Kleist : Katchen von Heilbronn ware iets voor
mevrouw van Peene, tervvijl mevrouw Dahnens (?) een goede
jungfrau von Orleans zou zijn.
Zij woont een vergadering bij van De tael is gansch het Volk,
in het Hotel de Courtray, waar zij inwoont. Wolf introduceert
haar. Zeven of acht leden zijn aanwezig, waaronder Blommaert,
Snellaert, Rens, Willems en van Duyse. Zij mist er Ledeganck
en J. de Saint Genois. Zij wordt tot lid benoemd. Op haar plaats
zat voor korten tijd Hoffmann von Pallersleben, en na hem
Uhland. Uit Duitschland waren, buiten dezen, Ed. Duller en
Grimm tot leden benoemd geworden.
Over de Vlaamsche dichteressen is Luise von PlOnnies eerder
zuinig met lof. Zij noemt o. a. Maria Doolaghe, vrouw Courtmans,
Louisa Stappaerts ; deze laatste en beste schrijft, jammer genoeg,
in 't Fransch.
Het zal, meen ik, de moeite loonen, om hier een en ander
te vertalen nit Luise von PlOnnies' verhaal van een bezoek ten
huize van J. F. Willems, in het bekende fraaie huis op den Zandberg, te Gent. Het is het hoofdstuk XI en is getiteld Eine Soiree
bei Willems. Het heeft een motto van Karel Ondereet, ontleend
aan zijn blijspel de Gallomanie, dat luidt : « Ha ! dat moet men
bekennen, niets gelijkt aan de fransche politesse. »
« De heer Willems », schrijft zij, « had ons gisteravond uitgenoodigd. 1k verheugde er mij op, bij den roemruchtigen voorman der Vlaamsche taal een kring van oprechte Vlamingen
(einen Kreis ehrlicher Flamander) te zullen ontmoeten. Ik trad
in een schoonen kring van heeren en dames, en werd onmiddellijk
vast geplant op de sofa tusschen twee dames, van wie de eene
cle vrouw des huizes was. Zij stelde mij voor aan mijn buurvrouw
van links. Ik raapte zoo snel als 't ging mijn pas aangeleerd
Vlaamsch bij elkaar en in een komplimentje drukte ik mijn
levendige blijdschap erover uit, dat ik een aanhangster van de
-klaamsche Beweging in haar mocht begroeten. Mijn toespraakje
had een heel ander uitwerksel dan ik verwacht had ; letterlijk
geschrokken, bekeek de dame mij met oogen, waar de hoogste
verbazing in te lezen stond.
« Als een dame in onze salons den inval had gekregen, opeens
in het Duitsche dialekt uit het Odenwald te gaan spreken, de
verbauwereering had niet grooter kunnen zijn. Zij murmelde
eenige onduidelijke Fransche woorden, waarop ik in dezelfde
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taal vroeg, of zij de taal van 't land niet verkoos ? Mais le /ranpis c'est la langue du pays, antwoordde zij, et c'est bien la votre
aussi, car je sais bien qu' en Allemagne on payle le francais comme
chez nous, c'est chose connue. Ik veroorloofde mij, haar tegen te
spreken, waarop zij mij tamelijk vertrouwelijk zeide : Mais les
representations de thedtre, les discours des chambres, les declamations),
tout cela se fait en franfais. Nieuwe tegenspraak mijnerzijds.
Mais si la langue francaise nest pas votre langue de preference,
comment cela se fait-il que vous avez l'habitude de la parle y ? Ik
zeide haar, dat wij, Duitschers, alle talen leerden, en als we ons
die dan eigen hadden gemaakt, wij met des te grooter blijdschap
tot onze moedertaal terugkeeren. Daarom verwonderde het mij
zoozeer, te hooren, dat de Belgen de hunne zoo verachtten. Ak,
que voulez-vous, c'est une langue entiêrement gdtee, c'est la langue
du peuple et vous excuserez, Madame, que je ne puis revenir de via
, surprise de vous l' entendre parley. Dat was een misgreep : deze
dame nam geen deel aan de Vlaamsche Beweging. ),
Als allereerste ontmoeting ten huize van den geeerden Vader
der Vlaamsche Beweging, mocht dit zeker geen meevaller heeten,
Men bedenke, we zijn.... te Gent — in 1844...
Luise von Ploennies vertelt verder : « Er werd muziek gemaakt. De heer Willems is een beminnelijk gastheer, hij bezit
het steeds zeldzamer wordende talent, om geleerd te zijn en tevens
hoffelijk en onderhoudend (ein liebenswurdiger Gesellschafter).
Hij was fleuriger en jovialer dan alle onze moderne jonge mannen.
(Willems was toen een goed vijftiger). De heer Willems is zeer
muzikaal en heeft het geluk in zijn beide kinderen twee schoone
muzikale talenten te zien opbloeien. Vader, dochter en zoon zongen nu eens te zamen, dan weer alleen. Juffrouw Willems heeft
een mooie altstem, de jongen heeft van die lichte tonen, die
aan engelengezang doen denken. Willems zong allerliefste y olksliederen uit de 12 e en de 13 e eeuw, maar, wat me 't meest plezier
deed, was : onze Duitsche liederen zoo zuiver en zoo schoon
door hem te hooren voordragen. ,)
Een vriendelijk portret is dit wel van onzen grooten Jan
Frans Willems.
Hier krijgen we een snapshot van Karel Lodewijk Ledeganck, den edelen Byroniaanschen bard, wiens nuchter woord
vooraan zijn eersten bundel : «de letterkunde is bij mij niets anders
dan een verpoozing van ernstiger bezigheden » hem niet te zwaar
mag aangerekend worden, als men bedenkt, dat de dochter,
die zeven jaar later « de doode maged » Brugge zou bezingen,
toen nog met de moeizame vertaling van het Burgerlijk Wetboek
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op den hals zat. Voegt hij er niet onrniddellijk achter : « en niet
anders moet of mag zij zijn voor al die jegens maatschappij en
gezin dadelijke plichten te vervullen heeft. Wij hebben daar nu
wel een andere meening over ; maar men denke aan den tijd en
de omstandigheden, waarin hij dat schreef : 1839, hij, die, toen
als stadhuisklerk te Eekloo, zoon van een arm schoolmeestertje,
zwaar blokkend op z'n eentje, uren ver te voet liep naar de Gentsche hoogeschool om een te verwerven diploma...
Luise von Ploennies ontmoet hem in den salon bij Willems
« Een jonge klavier-kunstenares (zij zegt niet : pianiste,
wij zijn in het romantische tijdperk) liet daarop alle kunstvaardigheid van de moderne school los en ontwikkelde een kracht
en een behendigheid der vingeren, die bij een meisje van vijftien
wel het verbazen waard waren. Doch haar spel liet mijn ziel
koud. Ledeganck daarentegen, die aanwezig was met zijn vrouw,
scheen er zeer door aangegrepen en hij gaf de verzekering, dat,
als hij zijn gedicht aan het klavier niet reeds had geschreven (1),
het spel van de jonge kunstenares hem zeker daartoe zou bezield
hebben. Bij deze gelegenheid deelde ik den vereerden dichter de
vetaling mede, die Maria (haar dochter) dezer dagen had beproefd,
en naderhand had hij de goedheid ze nauwkeurig met haar over
te gaan en haar eenige kleine wijzigingen voor te stellen. In 't algemeen was hij er zeer mede in zijn schik, wat Willems aanleiding
gaf, om 't originaal en de vertaling voor te lezen.
« En vindt U niet », vroeg ik aan een andere dame, nadat ze
het gedicht van Ledeganck had gehoord, « dat de Vlaamsche taal
rijk genoeg is , om het krachtige, zoo goed als het zachte, schoon
en waardig uit te drukken ? » « Ik versta niet genoeg Vlaamsch
was het antwoord, « om een oordeel te durven hebben, maar het
Duitsch klonk zoo schoon, zoo melodieus, ik zal Duitsch leeren ;
en gij ook, mijn kind, moet het leeren », zeide zij tot haar dochter.
« Nu werd Maria verzocht om een Duitsch stuk te spelen, ze
koos haar lievelingsstuk, een Lied ohne Worte van Mendelssohn.
De zielvolle compositie greep de toehoorders des te sterker
aan, daar hun deze soort muziek nog geheel vreemd was.
« Wolf triomfeerde, dewijl het Duitsche lied en het Duitsche
spel zooveel bijval vonden en in zijn geestdrift began hij Vlaamsch
te spreken ; maar het verging hem niet beter dan mij. Overigens
is er veel aanstellerij (viel Affektation) bij die schijnbare onbekendheid met het Vlaamsch, want ik heb me overtuigd, dat in
de eerste huizen Vlaamsch wordt gesproken, wanneer de menschen
(I) Dat gebeurde in 1836, namelijk.
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onder elkaar zijn. Aileen, zoo gauw ze in 't openbaar optreden,
werpen zij het Vlaamsch of als een oude lakensche rok, en ze
behangen zich met Fransche spullen. Onder het eigenlijk yolk
heerscht het Fransch minder dan men zou denken, ze verstaan
het weliswaar bijna allemaal, maar ze radbraken het op een afgrijselijke manier. Een jong schilder te Antwerpen begroette een
tijd geleden den gouverneur der provincie met de grappige
woorden : comment Volts portes-tu ? Niet zelden geeselen de schrijvers de gallomanie van de hoogere standen ; zoo Ondereet in
zijn « Gallomanie », Conscience in « Siska van Roosemael », enz.
« Maar ik vergeet mijn soiree, die ten einde loopt. De jonge
klaviervirtuoze ontplooide nogmaals al haar schitterende talenten,
en als zij onder een donderend applaus naar haar plaats toezweefde, beloonde een moederlijke kus op 't voorhoofd haar voor
de glansrijke prestaties, en van alle kanten klonk het : adorablement, c' dtait ern concert des cieux, prodige dtonnant, talent admirable.
Zoo eindigde de avond bij den schrijver van het gedicht aen de
Belgen. »
In cauda venenum... maar pikant toch wel, dit kijkje naar
t leven uit de eerste jaren onzer Vlaamsche herleving
Toestanden, als die, vroeger door Hoffmann von Fallersleben, en thans deze, zeven jaren later, door Luise von Ploennies
beschreven, hoeven ons niet al te zeer te verwonderen. Schrijft
Paul Fredericq niet in zijn Schets eener Geschiedenis der
Vlaamsche Beweging, na een beeld te hebben opgehangen van
de reaktie na 1830 :
« Gedurende de eerste jaren na 1830 verkeerde aldus de overgroote meerderheid van de Vlaamsche bevolking van Belgie
in eenen staat van volkomen verwildering, onwetendheid en overschilligheid ten opzichte der gedachten, die de overige beschaafde
naties bezielden en ontroerden » (1).
Het te Brussel, onder de leiding van J. A. de Laet verschijnende Vlaemsch Belgie schreef op 15 September 1844, het volgende : « Sedert eergisteren bezitten wy tnevrouw de baronnes
von PlOnnies in onze muren. Zy is vergezeld van hare dochter
Maria en Dr. Wolf, die het op zich nam, Belgie aen de hoogstverdienstelijke vrouw te toogen, en werd by hare aenkomst van een
talryk gezelschap van letterkundigen begroet, Conscience en
Van Kerkhoven waren van Antwerpen gekomen, om haer in
Belgie's hoofdstad willekom te heeten, nevens hun zagen wy
de heeren Delecourt, De Laet, Van de Velde, Sleeckx, Van der
(I) Vlaamsch Belgie sedert 1830, II, 9.
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en Dr. Cohen-Honek. In het huis van den chryver van het huis
van Wesenbeke (De Laet) had er een luisterryk feestmael plaets,
waerop de grootste hartelykheid heerschte, en verscheiden
veelbeteekenende teugen ingesteld werden. » (I)
Luise von PlOnnies geeft ons hare indrukken over de ontmoetingen op dit avondfeest.
« Johann-Alfried de Laet », zegt zij, « vertoont in heel zijn
voorkomen een krachtige opene Vlaamsche natuur. Welwillend
en hartelijk verwelkomde hij ons geheel ongedwongen, zoodat
wij ons bij hem en in den kring waar we zoo onverwacht in
verplaatst werden spoedig tehuis voelden. Bizonder trok mij het
gemoedelijke wezen van Conscience aan. Heelemaal zoo had ik
me den schrijver van den Leeuw van Vlaanderen en van Siska
van Rosemael voorgesteld. Conscience, een man in 't begin van
de dertig, zooals de meeste « Flamander » van een krachtige
middelbare gestalte, heeft een vriendelijk gezicht en zeer levendige
bruine oogen, die in 't vuur van zijn voordracht bliksems schieten ». « Van Kerckhoven daarentegen is smal en stank, men zou
hem voor een jongeling van achttien jaren gehouden hebben. Hij
heeft een echt dichterlijk hoofd, vooral met zijn donkere, dweepend geestdriftige oogen. »
Delecourt (van den Hove), dien zij Descourts noemt, houdt
zij voor een der weinige Vlamingen (hij was feitelijk een Waal)
die begreep, dat de Vlamingen alleen iets van Duitschland to
wachten hadden. Bij Sleeckx en Jaak van de Velde, de twee
mederedacteurs van Vlaemsch Belgie, roemt zij de off ervaardigheid tegenover de Vlaamsche zaak.
Den 1711 September bezochten de beide PlOnnies Antwerpen.
Vlaemsch Belgie (22 September 1844) teekent aan :
« De edele zangsters hebben eerst vooral onze merkweerdigste gebouwen bezocht. In gezelschap van den geleerden Dr.
Wolf, de letterkundigen Conscience en Van Kerckhoven, zijn zij
op den toren van 0. L .V. kerk geklommen, en hebben de rykheid
der stall, der Schelde en der omstreken kunnen bewonderen. »
Luise von PlOnnies verhaalt kleurig die bestijging van den
toren, die in niet gewone omstandigheden, nl. gedurende een onweer, plaats greep (2). Daarna wandelden zij door de oude straten, « Wolf haalde oude sagen op, terwijl Conscience zijn levendige
(I) Aangehaald bij A. J acob, Briefwisseling van, met en over H.
Conscience, I, 142). Ook Dr. COREMANS woonde deze soirée bij (Aldaar, I, 142)
(2) Blz. 229 vlg., aangehaald bij Jacob, I, 145.
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vuurfonkelende hedendaagsche denkbeelden daartusschen wierp,
en de droomerige Van Kerckhoven dichterlijke en geestdriftige
dingen zei. De bekoring van het gesprek werd zeer verhoogd door
het feit, dat onze begeleiders, voornamelijk Conscience, de Duitsae taal volkomen beheerschten » (1).
« Aan de hoeken van de straten zagen we met machtige
letters de werken van Conscience aangekondigd : Siska van
Roosemael , W at eene moeder lyden kan , Hoe men schilder wordt » (2).
Over Conscience zegt zij nog, dat hij als griffier der Akademie zulk een grooten invloed op de jongeren uitoefende. Van 400
was het getal der leerlingen, op drie jaar tijds, tot 1 ioo geklommen. Op zijn aansporing was onder hen een mannenkoor gesticht
geworden, dat tot het Duitsch-Vlaamsche Zangverbond toetrad.
« Conscience is geheel de man om ingrijpend op jonge lieden to
werken » getuigt zij. « Eenvoudig, krachtig, vurig en welsprekend,
is hem de macht over de harten geschonken. » Het was een tijd,
van blakende geestdrift. Conscience zeide haar : « Wij zijn alien
jonge mannen, d. w. z. jong van ziel, wij beminnen ons vaderland
en haar kind de taal, wij willen niet weten van een twijg op vreemden stam geent. »
Zij, Conscience en Van Kerckhoven zouden ieder op eigen
hand de sage van « de Arme Ziel P behandelen. Zij verwachtte
't meeste van Conscience. Deze heeft de stof niet bewerkt.
Van Kerckhoven's gedicht was sentimenteel en langdradig.
Het gedicht van Luise, dat zij in haar boek afdrukt, is, geenszins
onverdienstelijk. Jan van Beers zou met zijn Livarda alien overtreffen.
In Vlaemsch Belgie (22 September 1844) wordt de « plechtige, feestzitting » beschreven, die in den Olijftak ter eere der
Duitsche gasten werd gehouden. Dez had plaats in de bestuurszaal der Academie.
« Nadat de duitsche vrouwen door de heeren Van Kerckhoven
en Terbruggen en de heer Wolf door onzen vaderlandschen Conscience binnengeleid en voorgesteld waren, nam mevr. von Minnies ter regter zyde van den heer voorzitter Mertens plaets,
jonkvrouw Maria zette zich langs de andere zyde, nevens den heer
Wappers, en de zitting werd door het voorlezen van een heerlyk
en doelmatig stuk op den duitschen Arminius van den heer Heremans, geopend. De heer Van Kerckhoven, Wiens Mystieke Lelie
mevr. PlOnnies reeds in Duitschland door eene sierlijke vertaling
(1) Blz. 226i
(2) Blz. 241, Jacob, 146.

- 1051 -

beeft doen kennen, las een schooii dichtstuk voor de Engel en
de Ziel (zijn bewerking van het Livarda-motief). De heer Conscience volgde daarop met een stuk, getiteld : de Landverrader.
De dry stukken zyn in handschrift aen de baronnes geschonken.
it Zal niet noodig zyn u te zeggen dat het laetste, even als altyd,
den stempel der ryke inbeelding van den schryver droeg. Maer
V't; at gy moet weten is dat de heer Conscience eene redevoering
voor de vuist heeft gesproken, waerby hy, in eene sierlyke tael
het nut heeft doen zien dat de dry voorgestelde persoonen aen
het nederduitsche vaderland hebben gedaen. Die redevoering
sloot natuerlyk met den wensch dat Mevr. en Jonkvr. Pl8nnies
tm. Dr. Wolf als leden benoemd worden. Die voordragt werd met
geestdrift aengenomen en de diplomata zijn oogenblikkelyk
of gegeven.
« De heer Wolf heeft alsdan het woord gevraegd en eene bran.dende redevoering over de samenneiging van Hoog- en Neder)uitschland gesproken.
cr Mevrouw von Plännies bedankt de maetschappy in eene
gemoedelyke bewoording over de onderscheiding waervan zy
en hare dochter het voorwerp zijn en de zitting wordt, na eene
laetste aanspraek van den heer voorzitter gesloten. »
Daar zij i s anderdaags Antwerpen verlieten, kwamen
i s avonds de voorzitter Mertens, Conscience, Van Kerckhoven,
De Block, Rosseels en Terbruggen afscheid nemen.
De laatste, een jonge sympathieke man, droeg een gedicht
voor ter eere van moeder en dochter : nit bescheidenheid had hij
daarvan in den Olyftak geen lezing gegeven.
De schrijfster besluit : « Na zoovele blijken van genegenheid,
hebben wij van deze mannen, als waren ze oude bekenden,
afscheid genomen (1), en met ontroerd hart Antwerpen verlaten. » (2)
Luise von PlOnnies moet inderdaad zeer onder den indruk
van haar Belgische reis geweest zijn. Haar reisherinneringen
heeft zij, te Darmstadt teruggekeerd, reeds spoedig neergeschreven, zoo dat het boek in den loop van 1845 kon verschijnen. Het
werd met groote blijdschap en dankbaarheid door de Vlaamsche
letterkundigen ontvangen. Jules de Saint-Genois beoordeelt het
vrij j uist in den Messager des sciences historiques en Belgique :
« Mevrouw Louise von Ploennies, uit Darmstadt », schreef
hij, « heeft verleden jaar (1844) ettelijke maanden in Belgie
(I) Zie Jacob, I, 147.
(2) Blz. 257. Bij Jacob, 148.
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verbleven, voornamelijk om de ontwikkeling van de Vlaamsche
letterkunde in de laatste jaren na te gaan.
« Mevrouw von Ploennies, die verschillende werken van hoog
.
verdienstelijk gehalte schreef, en die aan kunst en literatuur een
warm hart toedraagt, heeft dit boek niet geschreven dan na met
eigen oogen gezien, met eigen oogen gehoord te hebben. Laat ons
dan ook dadelijk zeggen : over 't algemeen zijn haar opvattingen
juist, haar waardeeringen onbetwistbaar verdienstelijk, en de
Vlaamsche letterkunde had wel Been waarachtiger en meer
toegewijde tolk kunnen vinden. »
Na haar keuze van de besproken en vertaalde schrijvers
gebillijkt te hebben, merkt de recensent nog op
« Een geur van poezie en van die Duitsche sentimentaliteit_
welke onze buren van over den Rijn zoo wel te pas weten aan te
wenden, geeft aan dit werk al de bekoring van een roman.
Sprookjes, legenden, anekdoten, fijne opmerkingen maken er een
boek van, dat men altoos zal kunnen raadplegen, zoo men de
Vlaamsche nationaliteit op haar juiste waarde wil leeren schatten.
Heeft zij 't al eens mis voor, of vervalt zij in overdrijving, wat
betreft zekere onder onze burgerlijke en religieuse instellingen.
't is dat zij kwalijk voorgelicht is geworden, of dat haar geestdriftige natuur haar ondanks haarzelve heeft medegesleept buiten
den weg der gematigdheid,welke—laat het ons openhartig zeggen
— een vreemdeling niet steeds verplicht is te volgen. »
En ten slotte dit :
« Deze zoo levendige bladzijden zijn geschreven zonder
pretentie, in een onopgesmukten stijl. 't Is een geestige vrouw
(une femme d'esprit) die vertelt wat zij gezien heeft, een dichteres
die schildert wat haar heeft getroffen, een warm en geestdrifti@
gemoed, dat zich zonder achterdocht uitstort. f r eest de ReisfErinnerungen en oordeelt » (r).
VI
Met Luise von PlOnnies wil ik dit eerste opstel over een wijdstrekkend onderwerp besluiten.
Met haar optreden en haar bezoek in ons land is de belangstelling van 't buitenland voor onze Vlaamsche letterkunde en
de daarmede evenwijdig loopende volksbeweging niet opgehouden.
Reeds vroeger, van 1841 af, was IGNAZ KURANDA met zijn
tijdschrift die Grenzboten in de weer om de aandacht daarop te
(I) Messager..., XIII, 184 5, blzn. 545-546.
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vestigen. In 1846 gaf hij zijn belangrijk boek uit : Bel glen seit
seiner Revolutin , waar ik thans niet nailer kan op ingaan.
Conscience's werken trokken dadelijk de aandacht in Duitschland. Dr. KARL ANDRyx vertaalde den Leeuw van Vlaanderen
in 1844 GUSTAV HOFKr.N, de redacteur van de Allgemeine
Augsburger Zeitung, maakte studie van het Vlaamsche vraagstuk. F. A. Snellaert werkte aan zijn blad merle en het is na lezing
van een zijner bijdragen (I), dat M-ELemoR DIEPENBROCK in
1845 drie verhalen van Conscience, door hem getiteld : Siska
Rosemal, Wie man Mater wird, Was eine Mutter leiden kann,
onder den gezamenlijken titel Fliimisches Stilleben, in drei
kleinen Ei'zahlungen von Heinrich Conscience uitgaf (2).
Vermoedelijk hebben de gebeurtenissen van het omwentelingsjaar 1848 in Duitschland tijdelijk de aandacht van het
Vlaamsche leven naar elders afgewend.
In de tweede heeft van de jaren 50, heeft een andere bekende
Duitsche schrijfster, wederom een baronnes, nl. Ida von
Diiringspld, de gemalin van baron Otto von Reinsberg, zich
jarenlang in ons land gevestigd, en zich zeer verdienstelijk gemaakt door de zeer grondige en begrijpende wijze waarop zij
zich met de studie van de Vlaamsche letteren en de vertaling
ervan heeft beziggehouden. Haar uitgebreid werk Von der Schelde
bis nit' Maas, Das geistige Leben der Vlarningeil (3) mag in zijn
soort een monument heeten.
Deze uitingen van belangstelling en waardeering voor onze
literatuur in den vreemde, allereerst in Duitschland, hoop ik
in een ander opstel te kunnen hehandelen.

1k heb reden om dankbaar de uren te gedenken, die ik heb
besteed aan het nasporen van de wijze waarop en de omstandigheden onder dewelke onze literatuur in de twee eerste decennia
na 183o in den vreemde bekendheid heeft verworven. In dien
terugblik over de jaren, toen in ons land het volksbewustzijn
ontwaakte, bewustzijn dat met onze literaire wedergeboorte
samenging, heb ik van ouds bekende figuren ontmoet, wier
verschijning en beteekenis ons, door het getuigenis van belangstellende en begrijpende vreemdelingen toegelicht, nog beter
(I) In het nummer van 1 i Juli 18 4 _4 (Beilage nr. 193).
(2) Regensburg, Friedrich Pustet, I 845.
(3) Leipzig, 1861 , 3 dln.
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bekend zijn geworden. Zij hebben bij die nadere beschouwing
niets verloren. Ik heb altijd een bizondere pieteit gehad voor
onze pioniers, allereerst voor de edele figuur van een Jan Frans
Willems, alsook voor zijn even karaktervasten trouwen vriend
Ferdinand Snellaert. Ik heb hier nog eens de geestdrift, de romantische, maar daarom niet minder diepe en echtgevoelde, harts,
tochtelijke liefde van Conscience voor de taal en 't land van
zijn moeder in al haar zuivere schoonheid leeren waardeeren.
Figuren als Johan Alfried De Laet, Theodoor van Rijswijck,
en die groep van geleerden, die zich rondom Willems schaarden,
al die mannen van de eerste ure liet ik de revue passeeren.
Aan Duitsche zijde heb ik de aandacht, de kennis en den
ernst van hen, die onze oude en nieuwe letteren bestudeerd en
bevorderd hebben, leeren waardeeren en hoogschatten.
Figuren als Hoffmann von Fallersleben, J. Mone, J. W.
Wolf, Ignaz Kuranda, Gustav HOfken, Luise von PlOnnies,
medewerkers van Kuranda als Fester, Firmenich e. a. verdienen
ruimschoots van Vlaamsche zijde erkenning van hun werkzaamheid.
Ik hoop, dat ik in het hier gegeven overzicht, de gegrondheid
daarvan eenigszins heb kunnen aantoonen.
Misschien wordt het me vergund, bij een volgende gelegenheid, in bizonderheden na to gaan hoe de belangstelling in den
vreemde voor onze letteren zich vender heeft betnigd.
II Nov. 1932.

Over pestepidemien te Antwerpen
in vroeger tijden
DOOR

Dr. A. F. C. VAN SCHEVENSTEEN,
Dienstoverste aan het Ooglijdersgesticht der stad Antwerpen.

De geschiedenis der pestepidemieen, zoowel in het aloude
Niarkgraafschap Antwerpen, als in andere streken, kan uit zoovele standpunten beschouwd worden, dat men zich, in een korte
bespreking, tot het onderzoek van een enger afgebakend onderdeel moet beperken,
Reeds in een onlangs verschenen studie, onderzocht ik de te
Antwerpen uitgegeven Pesttraktaten, en ofschoon dit vraagstuk
van omschreven omvang was, moest ik daar ook mijn onderzoek
bepalen tot de bibliographische bizonderheden dezer geschriften,
terzijde latende al hetgeen deze drukwerken in dogmatisch, rein
geneeskundig opzicht, bevatten (I).
In deze mededeeling wil ik enkel een deel van het algemeen
vraagstuk behandelen, en namelijk een chronologisch overzicht
der pestepidemieen te Antwerpen, zonder bepaling van hun
juiste geneeskundige natuur, en daarnaast, als aansluitend corollair, de vraag : « waar werden de Antwerpsche pestlijders verzorgd ? » Hetgeen rationeel als gevolg moet hebben het onderzoek
van den opbouw der pesthuizen of andere aangelegenheden tot
hunne verzorging of onderkomen opgericht.
Om dit punt te behandelen, zal ik getrouw de dokumenten
vnlgen die ik onlangs voor het eerst publiceerde,mij (2) terloops
helpende met de notities geleverd door historieschrijvers, die de
pestilentieen nooit als een afzonderlijk onderdeel van de geschiedenis onzer stad beschreven,
(I) Dr. A. F. C. VAN SCHEVENSTEEN. Les traites de pestilence publies
a Anvers. (Le Coin pros d'()r, Anvers, 1931. N°8 3-4, 8°, 102 pp. 33 gray.).
(2) Dr. A. F. C. VAN SCITEVENSTEEN. Documents tour servir a l' etude
des maladies pestilentielles dans le Marquzsat d) Anvers jusqu' la chute de
l' ncien Regime. T. I. xvii- 4 35 pages ; t. IL 493 pages (In Publications de
la Commission Royale d' Histoire. In-8°. Bruxelles, 1931-32). In den loop van
de voorliggende mededeeling zullen deze aanhalingen aangeduid worden
door de verkorting : Doe. I. of II. (volgens het boekdeel) gevolgd door het
bladzijde waar deze te vinden zijn.
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Voor hetgeen voor de XIV e eeuw te onzent geschiedde, leven
wij geheel, in de fabelwereld. Een regeltje hier of daar in de
kronijken, dat door de meeste schrijvers of gewijzigd of vermeerderd werd, kan onze kennissen over de zaak weinig toelichten.
Wat de XIV e eeuw zelf betreft, daar beschikt men over niet
veel meer.
In zijn Brabantsche Yeesten, spreekt Jan van Boendaele
van een hevige pestepideniie, die de stad in 1316 teisterde. Het
schijnt dat zij duizenden levens opeischte (3).
In 1344, volgens Papebrochius, die deze mededeeling opnam
uit een oud register der Falcontienen, rnaaide de pest de helft der
bevolkings weg (4).
Haraeus, die de bron blijkt te zijn van de meeste geschiedschrijvers die zich over de Zwarte Dood in 1347-49 uitten, is erg
sibyllijnsch voor hetgeen Antwerpen betreft (5).
In 1424, ita Papebrochius in zijne Annales, leverden de
Prediklieeren een heldhaftig toonbeeld hunner menschenliefde
bij het uitbreken eener plaatselijke epidemie. Wat die echter
was, of hoe lang zij duurde verzwijgt de schrijver. Enkel vermeldt hij eenige voorname personages, die de plaag ten offer
vielen (6).
Eene « correctie », op 13 Juli 1439, door den Schouteth uitgesproken, bewijst dat op dien oogenblik de besmettelijke ziekte
heerschte. Katline van den Berghe, de eigenares eener badstoof,
werd door deze uitspraak gevonnist « overmits dat veele haeste» Tinge van der haestiger ziecte, in de stove, die de selve Katline
» houdt, in der nacht gestorven zyn, & dat zy daer en boven
» rechtevoert de stove ophielt & stoefde, verbiedende hoeren
» familien Bats niemand & seyde noch wt brachte, twelc
» emmers was om de gantze stad te punieren & in sterfte te
» brengen... » (6bis).
Een artikel der ordonnantie van 1 Juni 1454 betreffende
het sluiten der handelshuizen waar de ziekte zich veropenbaard
(3) L. TORI: s. Nieuwe Geschiedenis van Antzverpen, Antwerpen, J. E.
Buschmann, 1862-1865, 2 Bkd. 4 0 (Verkorting : TORFS, N. (T. Antwerpen,
met aanduiding van het boekdeel en bladzijde). Zie Bk., I, Blz. 6i.
(4) L. TORE'S, bastes des Calamites Publiques su;'ve'mies dans les Pay 3Bas, Tournai, 1859-1862, 2 vol., in-8 0 (Verkorting : TORFS, PASTES, met
aanduiding van het boekdeel en bladzijde). Zie Bkd. 1, Blz. 48.
(5) J. C. DIERCXSENS, AntverPia Christ() naScells. Antverpiae, 1773-.
7 bkd. 8 0 . Zie : Bdk. II, Blz. 104.
(6) L. ToRFs, N. G. Antwerpen. Bkd. II, Blz. 153 en Pastes : Bkd. I,
Blz. 57.
(6bts) Stedelijk Archief. Coz''ectie Boeck. 41 4 -1512. F . 67vo.
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--had, geeft ons op officieele wijze te kennen dat op dit oogenblik,
zoo niet pest, dan toch pestgevaar in Antwerpen bestaan heeft (7).
Op 4 April 1472, verkondigde het Magistraat eene breedvoerige ordonnantie, hetgeen doet vermoeden dat de pest op dit
oogenblik in werkelij kheid binnen Antwerpen heerschte. Van
afzondering der zieken in bepaalde plaatsen is er geen aanduiding.
De personen echter, die met de zieken in betrekking kwamen
moesten openbaarlijk eene witte roede dragen en de besmette
huizen moesten door het uithangen van eenen stroobussel aangeteekend worden. Prophylactische middelen om het bezoedelen
der eetwaren te voorkomen werden ook opgegeven (8). Met deze
ordonnantie kan men eene dergelijke publicatie vergelijken door
bet Leuvensch Magistraat op 12 April 1473 veropenbaard. Men
kan daar als gevolg nit afleiden dat gedurende de jaren 1472-73,
het Hertogdom Brabant door de plaag bezocht werd (9),
Een ordonnantie van I0 Juli 1484 herinnert aan de vroeger
voorgeschreven maatregelen, namelijk : stroowisch, witte roede,
sluiten der geinfecteerde handelshuizen, hanteering der voedingstoffen (To).
Geschiedschrijvers of kronijken vermelden deze Brie pestjaren (1452-1472-1484) niet. Daar van ambtswegen maatregelen
getroffen werden, moet men toch gelooven, dat de kwaal hier
in die jaren heerschte. Verder, echter, heb ik niets over die epiderniecn gevonden.
Anno 1487, zegt Bertrijn, . begonst men tot Antwerpen
seer te sterven van de peste, maer doen er briefkens van den
H. Naern. Jesus voor bona elck hues geset wirden, dan cesseerde
terstont de peste... » (II) .
In de Gebodboeken staat op 14 April 1.487 vermeld : ,, dat
men van nu voordaene, gheene siecke van der pestilencien meer
leggen en sal op de vesten der stadt, ende dat de ghene, dier leggen
men van daer sal verlogeren. » (12) In den letterlijken zin opgenomen komt de bier vermelde handelwijze onzer voorouders w el
onmenschelijk voor. Ben korte uitleg dient er aan toegevoegd
te worden, -want deze zin der Gebodboeken bevat het princiep
van de afzondering of verwijdering der zieken uit de geInfecteerde
huizen. Sprekende over de instelling der pesthuizen, doet Torfs
(7) Doc. I, blz. I.
(8) Doc. I, blz. I.
(9) L. TORFS, Faster, I, 6o.
( I o) Doc. I, blz. 3.
(II) L. 'fORFS, X. G. Anizverpen, II, blz. 13 4 , DIERCXSENS, 111, blz. 134.
(12) Doc. I, blz. b.
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opmerken dat men in onderscheiden plaatsen, namelijk te Brussel,
te Namen en te Yperen, de gewoonte had voor de pestlijders in
de buurt der vestingen, schansen of andere afgezonderde plaatsen
der stad, hutten of huisjes op te timmeren, waar deze zieken naar
verwezen werden (13). Men moet dus vermoeden dat deze doenwijze te Antwerpen ook nagevolgd werd. Deze veronderstelling
durf ik staven op het feit, dat de pesthuizen, die later, op bevel
van het Magistraat opgebouwd werden, steeds in de verst afgelegen gedeelten der stad (ja zelfs buiten de stadsvesten), gemaakt
werden, gelijk het verder uit den loop dezer bespreking zal blijken.
Op welk gedeelte der vesten stonden nu deze hutten ? Het
is onmogelijk dit te bepalen. De andere, later gebouwde, vindt
men langs den Noord- of Noord-oostelij ken kant der stad. Weliicht stond deze keus in betrekking met de aloude prophylactische
voorschriften, namelijk met de richting van den meest voorkomenden wind. Men vergete de oude opvatting niet over de overdraagbaarheid der pest door de geinfecteerde lucht.
De plaag die Antwerpen in 1487 teisterde moet bizonder
in 1489 te Brussel gewoed hebben, wat namelijk verluidt uit de
voorschriften van het Antwerpsch Magistraat nopens den invoer
der voedingsmiddelen. (5 September 1489) (14).
Voor 1490 is mij enkel een voorschrift van 17 Mei bekend,,
handelende, als gewoonte, over het dragen der witte pestroede.
Ruim twee jaren verliepen, toen op 22 October 1492 het
Magistraat verkondigde, dat sinds korten tijd zich pestgevallen
binnen de stad vertoond hadden. Pestroede en stroowisch werden
opnieuw voorgeschreven (15).
Het begin der 16 e eeuw werd door pestziekten gekenmerkt.
(1504, 1512, 1516) (I6).
Diercxsens vermeldt dat men in 1512 eenen merkelij ken
teruggang der ziekte verkregen had door de bemiddeling van den
111. Fredegandus, een geliefden volksheilige van Antwerpen (I:7).
Tusschen de jaren 1513 en 1515 komt het Magistraat herhaalde malen terug op zijn prophylactische maatregelen : pestroede, stroowisch, politie van den eetwarenhandel, verordeningen
aangaande de publieke vergaderingen en feestmalen, verluchting
der besmette huizen, verkoop van huisraad, enz. Een gezondheidsonderzoek der personen die de stad willen betreden, komende
(13) L. ToRrs, Fastes, II, blz. 214.
( I L}) Doc. I, blz. 6.
(15) Doc. I, blz. 8.
(16) TORFS, N. G. Antwerpen, II, blz. 156.
(17) DIERCXSENS, III, blz. 265.
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't zij langs het land of langs het water, wordt ondermeer uitdrukkelijk voorgehouden door de ordonnantie van 12 Mei
1515 (18).
Ontbreken de statistisehe gegevens nopens de heftigheid
der kwaal, toch kan men wel gissen, dat haar optreden ernstig
was, daar tusschen Maart en October van het jaar 1515, niet
minder dan 6 voorname stedelijke ordonnantien gepubliceerd
werden. Met 1516 was die toestand nog niet verbeterd, zoodat
Keizer Karel, de vergadering van het Kapittel der Gulden Vliesorde, dat voor dit jaar in Antwerpen beraamd was, wegens den
slechten algerneenen gezondheidsstand, op 26 October 1516,
naar Brussel deed overbrengen (19).
In 1518 schijnen er nog steeds gevallen van pestilentie
geweest te zijn, bizonder in den Zomer. De eerste verordening
(24 Juli) blijkt meer dan prophylactisch geweest te zijn. Die
van II September echter bewijst dat zich ondanks deze maatregelen nieuwe besmettingsgevallen hadden voorgedaan.
Welke waren, rond dezen tijd, de plaatsen waar de zieken
in het algemeen, de pestlijders in het bizonder, konden verzorgd
worden ?
Reeds sinds het eerste vierde der Mil e eeuw bestond te
onzent het Sinte-Elisabeths- (voormaals O. L. V.) gasthuis.
Nopens het verplegen der pestlijders aldaar is niets geboekt
gebleven.
Verder had men nog het Sint-Rochusgasthuis. Het feit dat
deze instelling onder het patronaat van dezen heiligen gesteld
was, doet wel vermoeden dat het tot de verpleging der pestlijders
verkozen werd.
Geudens, die de geschiedenis van het St. Rochusgasthuis
opgemaakt heeft, kwam er niet toe den juisten datum der oprichting te ontdekken (20). Niettemin kon hij vastellen, dat het gasthuis reeds in 1496 bestond en dat het in 1504 in voile werking was.
In 1532 werden de lokalen verbouwd en vergroot door de Almoezeniers, onder Welker hoede de instelling destijds geplaatst was.
Int het Memorieboek der Almoezeniers, in 1522 aangelegd, blijkt
ondermeer het volgende : « Item, daer en moghen gheenderhande
(i8) Doc. I, blz. 16.
(19) DIERCXSENS, III, blz. 265.
(20) E. GEUDENS, Le Compte moral de l' An XII I des Hospices Civils
d' Anvers, Anvers, 1898, F o , CXIX, 168 pp., CXLVIII, en ongen. tafels.
Zie blz. 94, en LXXX et seq.
E. GEUDENS, Recherches historiques sur l'Ori gine des Hospices des Alienes et
des Enfants Troiives a. Anvers, Anvers, 1896. In-4 0 , 62 pp.., VI, gra y. Zie
blz. 8 en passim.
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siecken int voers, gasthuys komen ten sy by consente vanden
almoezenirs al soe wel in dulhuys als in dander kameren. Ende
als daer iemant begheert te zinc in pestelenci tyd, soe moeten
sy gaen by een vande meesters ende nemen een briefken van
hem, ende dan salmen hem tbeste doen, maer sal moeten
betalen voer sy sterven oft ghenesen XV sc. hrt. Ende dit sullen
ontfangen die almoezenirs ».
« S. Rochus gasthuys heeft usancie ende kostume soe wie daer
4, begheert in te zinc hebbende eneghe besmette siecte, het sy
» pocken oft roevmelezoen, oft pestelenci oft eneghe andere
» besmette siekte, om int godshuys V oft VI weken te zine, dat
» alsulken personen sculdich selen zyn eer sy daerinne komen,
» te gheven XV sc. brt. bet sy out of jonck om tvoers. gasthuys
» in behoerlike reparacie te houden. Ende dat gheelt sullen ont» fangen die Almozenirs ».
In 1525 was er pestilentie te Ranst, het Magistraat wijst
op de voorzorgen te handhaven bij den invoer der voedingsmiddelen (21).
Sinds hunne aankomst binnen Antwerpen, in het begin der
XIVe eeuw, hadden de Cellebroeders of Alexianen zich steeds
verdienstelijk gemaakt met het verzorgen der pestlijders (22).
In 1527 beyond zich hun klooster ongeveer in het Centruni der
stall, namelijk in de Vleminckx-straete. De vrees voor de aanstekelijkheid der ziekten die de kloosterlingen verzorgden, deed door
de bevolking de verplaatsing van hun convent aanvragen. De
Cellebroeders verkregen de in hun vertoog aan Keizer Karel
vermelde plaats in de Lange Nieuwstraat, maar vestigden zich
daar eerst in 1548 (23).
Om dezelfde redenen van vrees voor besmetting was reeds
in 1526 het kerkhof van Sinte-Elisabethgasthuis verplaatst
geworden, op grond dat de plaats rond de kapel en de woningen
te klein waren en deswegen onheil konden teweegbrengen. Een
weide van ruim een bunder, liggende achter het huis van den
pastoor van het hospitaal, werd aan de zusters toegewezen.
Diercxsens vermeldt, dat wanneer hij deze notities schreef
onitrent 1773) het Westelijk gedeelte van het toenmalige nieuwe
kerkhof den twin van het gasthuys uitmaakte en dat er nog steeds
begraven werd (24).
Tot 1529 staan er geene ambtelijke voorschriften geboekt,
»
»
»
»
»
»
»

(21) Doc. I, blz. 23.
(22) DIERCXSENS, II, blz. I et seq.
(23) DIERCXSENS, IV, blz. 19-27.
(2_1) DIERCXSENS, IV, blz. 20.

io6i
waaruit men kan vermoeden dat de gezondheidstoestand bevredigend moest geweest zijn.
Op 19 Juni 1529 echter, wordt voor pestilentiegevaar gewaarschuwd. De kwaal brak dan trouwens als « zweetende ziekte »
nit in September. Over deze geheimnisvolle plaag is zooveel
geschreven geworden, dat ik er mij niet verder wit over uitlaten (25).
Tusschen 153o tot en met 1533, is niets bizonders aangeschreven. Toch staan een meester, een « berbier oft later in der
pesten », alsmede eene vroedvrouw « die gaet in der peste », regelmatig in de stadsrekeningen opgeteekend (26).
Met den zomer 1534 verscheen de ziekte opnieuw, hetgeen
door het verkondigen eener breedvoerige ordonnantie bevestigd
wordt. De vroegere maatregelen werden bekrachtigd en uitgebreid.
Met de X Vi e eeuw was de bevolking der stad zoo in getal
geklommen, dat er sinds 1507 spraak was van eene nieuwe uitbreiding, alsmede van de verplaatsing der vestingen. Oorlogsverwikkelingen hadden echter het uitvoeren der beraamde
plannen voorloopig doen uitstellen. Door zijn edikt van 16
Augusti 1542 had Karel V, onze toenmalige landvorst, tot den
opbouw der nieuwe vestingen besloten, In 1543 werden deze
ontzaglijke werden aangevangen. Door het aanwerven van de
gronden aan het noordelijk gedeelte der stad werd haar binnen-dewallen-liggende grondgebied met 4000 roeden vergroot. Het
aangeworven terrein stond onder den naam van « Nieuwstadt
bekend. Over den bouw der vestingen, alsmede over de verrassende bedrijvigheid van Gillibert van Schoonbeke, geeft Torfs
een algemeen overzicht dat hier in deze mededeeling zijn plaats
niet kan vinden, Ik verwijs er den lezer naar (27).
De gezondheidstoestand gedurende dit tijdstip schijnt tot
1546 vrij goed geweest to zijn. Op 12 Juli echter van dit jaar
waarschuwt het Magistraat dat de ziekte zich veropenbaard
had in de omliggende dorpen (28). De gebruikelijke voorbehoedsmiddelen werden alsdan hernieuwd : namelij k over het inbrengen
der eetwaren, alsmede over het betreden der stad door de schrobbers of ziekenverplegers die buiten de omheining pestlijders
(25) Doc. I, blz. 23.
Dr. A. F. C. VAN SCHEVENSTEEN, C lr trazte anversois stir la Suette
anglaise. (Le Cornpas d'Or, 1932, N os 2-3, 25 pp., 8 gray.).
(26) Doc. I, blz. 27 tot 31.
(27) L. TORFS, CEuvres posthumes, Bruxelles, T870, 8°, 596 pp., gray.
Zie blz. _too et passim.
(28) Doc. I, biz. 35.
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zouden verzorgd hebben. Niettegenstaande deze voorschriften
brak de ziekte toch uit. Gedurende de tien eerstvolgende jaren
schijnt de stall er nooit gansch van gezuiverd geweest te zijn.
In de voorhanden gebleven stadsrekeningen treft men steeds
regelmatig een medecyn, een « later », eene of meerdere vroedvrouwen der peste aan.
In de Kronyck van Antwerpen (n° 7017, op f° 8o) staat
vermeld : « 1549. Ontrent desen tydt wirt t'Antwerpen gemaeckt
» het Pesthuys voor die met die sieckte besmet waeren, op het
» water, en daer wierde corts daer naer oock Pesthuyzen ge» maeckt op de nieuw vesten & Bolwercken by de Slijckt Poorten,
» gelyck in de caerte van de Spaensche furie is te sien, en dit
» Pesthuys is daer naer wanneer de Pesthuyzen tot Borgerhout
» op Stuyvenbergh syn gemaeckt een Tuchthuys geworden,
» gelyck het noch is genoemt op heden ».
De kronycken n° 7009 en 7010, uitten zich, ad annum, ongeveer op dezelfde wijze : « struitur pro peste infectis Lazaretum,
nuns ergastulum azotorum, het tughthuys dictum » (29).
Dat er in 1549 een pesthuis in de Nieuwstad opgebouwd werd,
mil ik niet in twijfel trekken. Opzoekingen in de stadsplannen en
kaarten die ons, van mu dien tijd, bewaard gebleven zijn, laten
mij zelfs toe te bepalen dat dit pesthuis geplaatst werd op bet
uiterst Noordoostelijk boiwerk der omheining, tusschen de Roodeen de Slyckpoorten, gelijk het trouwens blijkt uit een plan in
September 1618, door Michiel Coignet, mathematicus der Vorsten, vervaardigd en waarvan de minute op bet Stadsarchief
berust. De laatste zinsnede van den kronijkschrijver : « en dit
Pesthuys, wanneer de Pesthuyzen tot Borgerhout op Stuyvenbergh syn gemaeckt, een Tuchthuys geworden... » bevat eene
missing, die ik later zal te recht wijzen. Verder vond ik op het
Stadsarchief een etsje van F. van Opstal en dagteekenende van
rond 1850, waarop de teekenaar geschreven heeft : Pesthuizen
in den Polder, buiten de Slyckpoort. Volledigheidshalve heb
ik ze hier vermeld. Wanneer werden die gebouwd ? Daar ben ik
niet kunnen achterkomen.
In het voorjaar 1551 was de zweetende ziekte voor de vijfde
maal in Engeland losgebarsten (3o). Op 18 Juli van dit jaar
neemt het Magistraat de strengste maatregelen om de besmetting
(29) Deze kronijken bevinden zich op de Stedelijk Archief te Antwerpen, onder de opgegeven hummers.
(30) H. HAESER, Lehrbuch der Geschichte der Medicin and der epidemischen Kranckheiten, ate Bearbeitung. Iena, 1875-1882, 3 Bkd. Zie : bkd.
III, blz. 331.
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te voorkomen. Eenige dagen nadien, word er verbod gesteld op
den verkoop (( van boekskens aengaende de nieuwe sieckten ».
Waarschijnlijk wilde het Magistraat verhinderen dat deze toelichtingen zouden kunnen geven over de zweetende ziekte, die
hier in 1529 zoo vernielend opgetreden was, en alzoo gebeurlijke
paniek te vermijden. De maatregelen moeten doeltreffend geweest
zijn, want de stad bleef van de ziekte verschoond (31).
Op 27 Juli 1553, verkondigde het Magistraat dat Keulen
door eene hevige epidemie aangetast was (32). Daar Antwerpen
met deze stad in druk handelsverkeer stond, werden strenge
maatregelen voorgeschreven. Niettegenstaande de zware geldboeten, die van de overtreders geeischt werden, schijnt men deze
voorschriften tamelijk lichtzinnig opgevat te hebben. In de maanden Augusti en September was de overheid gedwongen tot driemaal toe de geboden te herhalen. Deze werden nog uitgebreid
tot de personen en goederen voortkomende van Frankfort en
Coblenz waar de ziekte zich ook vertoond had (33). Ondanks
al deze maatregelen sloop de pest binnen de wallen, vanwaar ze
zich tot in de Kempen verspreidde (34).
Gedurende de tien eerstvolgende jaren bleef de ziekte op een
sleepende wijze gisten, nu in de stad, dan in de eerstnaburige
plaatsen. In September 1555 was het leger van den Keizer er
door besmet geraakt, alsmede de omliggende steden (15).
Op 30 Mei 1556, verklaarde ze zich te Beveren. Een maand
later komt eene breedvoerige ordonnantie te voorschijn, die
nauwkeurig de te treffen middelen uitlegt (36).
Op 19 Juli 1557 verwittigt men, dat de ziekte te Oelegem,
Wijneghem en Oostmalle ontstaan was. Op 2 October uitte ze
zich te 's Hertogenbosch, Delft en Zierikzee (37). Kort daarop
(3o October) ontdekt men op St. Jacobskerkhof een doodkist,
in het geheim daar gebracht, ze bevatte het lichaam eener vrouw,
die aan de pest bezweken was (38).
In Maart 1558, schrijft men maatregelen voor tegen bedelaars die met de pestroede in de hand uit schooien gingen. In
October nadien, wordt een onderzoek voorgeschreven tegen
(IT) Doc. I blz. 39.
(32) Doc. I, blz. 43.
(33) Doc. I, blz. 44-46.
(34) TORTS, Fastes, I, blz. 74.
(35) Doc. I, blz. 53.
(36) Doc. I, blz. 54.
(37) Doc. I, blz. 71.
(38) Doc. I, blz. 73.
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onbekenden die eenen peststroowisch afgetrokken hadden (39).
Jaar na jaar bleven pestmedecijn, barbier en vroedvrouwen
in de rekeningen opgeteekend.
Op 22 Augusti 1562, komt de mare dat Parijs en verscheiden
Fransche steden besniet zijn : behoedingsmaatregelen werden
opnieuw uitgeroepen (4o). In September 1563 bestond de plaag
nog in Frankrijk, namelijk in Le Havre de Grace en in Engeland,
te Louden : bijzondere voorschriften aangaande de scheepvaart
werden uitgevaardigd (4i).
Op 28 Augusti 1565 leest men dat de kwaal zich te Hamburg
en te Arnhem vertoond heeft. In den zomer 1567 en in den herfst
1568 seint men gevallen van besmetting uit sommige omliggende
plaatsen (42).
Het verkondigen van deze infectiebrandpunten ging altijd
gepaard niet het hernieuwen der gebruikelijke behoedingsvoorschriften : in den zomer wees men doorloopend op het onmatig
gebruik van onrijpe of bedorven vruchten, verder op den handel
of het \Tenten van huisraad of prondelgoed.
En zoo kwam men zoo goed en kwaad als het ging tot het
ongeluksjaar 1571. Het was alsof de goede stad nog niet genoeg
geteisterd was door Alva's geweldenarijen.
Reeds in Januari had men de bedelaars vermaand, die uit
de pesthuizen kwamen en rondliepen met de pestroede om meer
meedoogendheid te verwekken (43). In April en Juni werd de
pestgisting nog verontrustender. In Juli verneemt men dat de
toestand te Turnhout zeer bedenkelijk geworden was (44). Aanstonds doet het Magistraat de breedvoerige ordonnantie van
Juni aanplakken, korte weken nadien (3 Augusti) wordt een
nieuw verscherpt gebod voorgehouden. Maar de pest verspreidde
zich als een laaiend vuur. Slag op slag kwamen nieuwe voorschriften aan het licht : onderstand aan de pestlijders, inzegening
van een nieuw kerkhof in de Nieuwstad. Onderzoek tegen de
schrobbers, die men beschuldigde de bornputten, de ketenen,
de leuningen en de banken van de huizen der goede lieden te
besmeeren met de afscheidingen der pestlijders om de ziekte
te verspreiden (45). Verder schreef de geestelij kheid boetpro(39) Doc. I, blz. 74.
(4o) Doc. I, blz. 75.
(4') Doc. I, blz. 7C.
(42) Doc. I, blz. 78.
(43 Doc. I, blz. 79.
(44) Doc. I, blz. 80.
(45) Doc. I, blz. 81-loo.
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cessiên voor, in de Kathedrale kerk werd het broederschap van
St. Rochus, den pestpatroon, ingesteld (46).
Tusschen 9 Augusti en 24 December 1571 heb ik in de Certi,, ficatieboeken ruim 165 bescheiden gevonden, waarin de burgers
't zij voor hun persoon, 't zij voor hunne goederen of koopwaren,
eene attestatie aanvroegen, bevestigde dat hun huizen of pakhuizen onbesmet waren gebleven (47). Daar deze burgers in verscheidene wijken der stad huisden, kan men op eene kaart zeer
goed de onbesmette haarden nagaan, maar langs eenen anderen
kant kan men zich ook overtuigen van de uitbreiding der infectie.
Trouwens in zijn kronijk loopende over de jaren 1567 tot 1580,
vermeldt J. van Wesenbeke :
In Augusti ende Septembri,
» Octobri ende Novembri A O 1571, is alhier in de stadt ende ront» somme de stadt alsoe groote sterfte van de peste geweest,
» latter in tsestich jaeren nyet zoe groote geweest en heeft, jae
» in mans gedencken nyet » (48),
Was de kwaal zeer hevig geweest dan duurde ze echter niet
Lang : uit eene ordonnantie van 9 Februari 1572 verluidt dat op
5 December daarvoor, het Magistraat de strenge maatregelen
van Augusti reeds verzacht had (49). In Februari 1572 was de
verkoop van den huisraad der vroeger besmette huizen onder
zekere voorwaarden toegelaten. In Juni verneemt men dat er
Lich nog wel eenige minder gevaarlijke gevallen hadden voorgedaan, maar dat de toestand zich zoo verbeterd had dat er geen
bezwaren meer gevonden waren voor de likwidatie der vroeger
besmette inboedels.
Een certificaat op 15 October 1572 aan zekeren Pietro Ducho,
Italiaansch koopman, afgeleverd, stelt vast dat de stad « et
» habitants d'icelle presentement sont immuns et point infectez
» de la peste ou aultre maladie contagieuse » (5o).
Tot in het voorjaar 1575 had de gezondheidstoestand geenen
bizonder kommer veroorzaakt. In Juni was hij echter twij felachtiger geworden. Op 9 Augusti achtte het Magistraat de herpublicatie van het gebod van 3 Augusti 1571 noodig, tezelfdertijd werden voorschriften getroffen aangaande de uitreiking der
sacramenten aan de pestlijders (51).
TORFS, Fastes, I, blz. 79. Over de Sint-Rochus vereering te Antwerpen, raadplege men verder : Fr,. PRIMS, De Sint-l?ociiits schilderijen in de
Collegiale ke y'? van St-Jacobs te Antwerpen.
(47) Doc. I, blz. 101-123.
(48) Stedelijk Archief : Nr 7007, F o 11-3.
(49) Doc. I, blz. 125.
( 5 o) Doc. I, blz. 135.
(5r) Doc. I, blz. 137.
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Gedurende de twee eerstvolgende jaren sehijnt de kwaal
maar smeulend in de stad bestaan te hebben, doch als naar
gewoonte heft men in de stadsrekeningen onderscheiden posten
aan voor de bezoldiging van pestmeesters, pestvroedvrouwen, enz,
Met 8 April 1578 verneemt men dat « de haestige sieckte
» dagelycx soo meer is voertgaende & haer verspreyende »... De
gekende voorschriften werden alweer hernieuwd. In September
echter moest het Magistraat krachtiger ingrijpen daar de voorgaande geboden verwaarloosd werden (52). In October verneemt
men dat « de haestige sieckte steeds is voortgaende ». Bizondere
voorschriften werden aan de spuimeesters voorgehouden orn door
de werking van ebbe en vloed de ruien te zuiveren van het schier
stilstaande en bedorven water (53),
Over het jaar 1579 bezitten wij interessante statistische
gegevens in de rekening van den gezworen stadslotmaker, die
voigens de geboden, de hesmette huizen met een hangslot moest
sluiten. Zijn rekening loopt van 18 April 1579 tot 31 Januari 1580.
Hc,nderd negentien huizen erden door hem op bevel der keurmeesters gesloten (54).
Door de nauwkeurige optelling, die de slotmaker bij zijn
rekening voegt, is het mogelijk de plaatsen te bepalen waar de
ziekte zich vertoond had, zoo kan men zich een oordeel vormen
over hare uitbreiding. Op den bladrand van het dokument staan
de datums, zoo van de sluiting als van de heropening, opgeschrey en. Gemiddeld bleven de huizen zes weken gesloten. Een ander
teeken der aanstekelijkheid der kwaal ligt in het feit dat op Brie
maanden tijds de Stad twee pestmeesters verloor : Andries
Rosseau op 3 Juni 1579, Niclaes de Backer op 12 September (55).
Daar in 1580 de ziekte nog steeds bleef heerschen, beraamden
de Wethouders op 2 Mei, den opbouw, in de Nieuwe Stad, van
een pesthuis. Tusschen het besluit van de overheid en de uitvoering der voorgestelde plannen verliepen vele jaren. Wat nu de
pestilentie aanging, die moet steeds meer en meer ingegrepen hebben : op 12 Juni komt het Magistraat alweer te voorschijn met
de herhaling van de ordonnantie van 16 September 1578. (56).
Gedurende de eerstvolgende jaren moest de ziekte in hevigheid verminderd zijn, wat niet nalaat dat men steeds in de
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)

Doc. I, blz. 154-164.
Doc. I, blz. 165.
Doc. I, blz. 177-189.
Doc. I, blz. 169.
Doc. I, blz. 171.
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stadsrekeningen de gebruikelijke posten van pestmeesters en
hun geleide aantreft.
Verder in de Requestboeken : aanvragen tot benoemingen
of belooningen in betrekking met de pestlijdersverpleging, enz.
In de Collegiale Actenboeken : beraadslagingen aangaande
begraafplaatsen, namelij k op Sint-Andrieskerkhof, omtrent de
vesten, « in den bogaert van den Fakenscloosters, in de Nieuw» stadt », enz... verder over stadshygiene, ruiming van privaten
en mien, alsmede andere gebruikelijke algemeene behoedingsmiddelen (57).
Een rekwest, dat de Almoezeniers op 3 Juli 1586 indienden,
geeft nog eenige inlichtingen over het St-Rochusgasthuis, waarvan reeds gesproken werd. De Almoezeniers bevestigden hier
nogmaals dat het gasthuis « van alien ouden tyden is geappli:) ceert & gebruyckt geweest tot behoeve van de ghene, die onder
» die earner van den armen ressorterende, be vangen zijn geweest
» mette haestige sieckte, mitsgaders voor eenige goede & bekende
» borgers oft ingesetenen deser stadt die mette voors. haestige
» zieckte gevisiteerd zijn geworden » (58). Sinds eenige jaren, ten
tijde van de Calvinisten, in 1581, had de stad het hospitaal in
beslag genomen. De pestlijders werden er verzorgd en de stad
hetaalde den « concierge » (59). Nadien had men het aan de
kloosterlingen van Terzieken in bruikleen toegestaan. Maar daar
de haestige ziekte heviger ingegrepen had, vroegen de Almoezeniers de ontruiming van bet gasthuis, hetgeen door de Overheid
aan de Ziekerlieden opgelegd werd.
Met 31 Juli verkoncligt bet Magistraat opnieuw de ordonnantie van 16 September 1578 (6u). Tot 1503 staat niets merkenswaardigs omtrent den gezondheidstoestand bekend, buiten de
gewone opgaven in de stadsrekeningen van pesttneesters en
consoorten.
Op 1 September 1593 worden bizondere maatregelen getroffen aangaande de reizigers en koopwaren herkomstig nit Engeland, en Londen in het particulier, waar de besmetting verschenen
was. Verder werd het inbrengen van huisraad of kleederen
komende nit Holland en Zeeland verboden, hetgeen waarschijnlijk in betrekking stond met de heerschende ziekte in Engeland (6i).
(57) Doc. I, blz. 192 et seq.
(58) Doc. I, blz. 203.
(59)

GEUDENS,

Recherches... (op. cit.), blz. 30.

(6o) Doc. I, blz. 205.
(6i) Doc. I, blz. 208.
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Uit de ordonnantie van 24 Juli 1596 verluidt dat de kwaal
Lich in verscheiden plaatsen van Frankrijk vertoond had, « op
» de frontieren van dese provincien liggende, als Cales, Cameryck,
» Valenchien, Bergen in Henegouw, Doornick & andere Walsche
» steden ». Hetgeen aanleiding gaf tot eene reeks voorschriften
betreffende de reizigers, koopwaren, zelfs brieven, die in de stad
niet mochten binnen gebracht worden zonder voorafgaande
verweeren in Vlaanderen (62).
Op 3 October werden deze maatregelen nogmaals bekrachtigd.
Door eene afkondiging van 6 November verneemt men dat
de loop zich, zoowel op het platte land als binnen de stad, vertoont had, hetgeen men weet aan het onmatig gebruik van most
of nieuwen wijn (63). Eene ordonnantie van 31 December toont,
dat de pest steeds nieuwen kommer verwekte. Een gebod van
9 Januari 1597 leert dat de besmetting bizonder in het kwartier
der Yzeren Waag en der Vrijdagsche Merckt woedde, en dat dit
toe te schrijven was aan den handel van alle slag besmet goed,
komende uit geinfecteerde huizen of plaatsen. Eenige maanden
nadien (16 Juni) moesten de voorschriften nogmaals herhaald
worden (64).
Eene reeks van stedelijke geboden kwamen in de navolgende
maanden aan het licht, bewijzende dat de kwaal meer en meer
toegenomen had. Zoo kwam op 28 Augusti een ordonnantie te
voorschijn, die niet minder dan 63 artikelen bevatte (65).
Goyvaert Bemers, die in Juni als pestmeester was aangesteld, viel reeds op io December als slachtoffer van de kwaal (66).
Verder noteert men in de stadsrekeningen, zoo wel in 1598 als
in 1599, dat het Sint-Rochusgasthuis steeds pestlijders herbergde (67).
In Juli 1599 woedt de pest te St. Niklaas, in Augusti vindt
men ze te Weert en te Maeseyck (68).
De XVII e eeuw stond nu voor de deur : voor een paar jaren
scheen de pestilentie enkel op sleepende wijze geheerscht te hebben. Deze smeulende toestand bleef echter niet voortduren.
(62) Doc. I, hlz. 210.
(63) Doc. 1, hlz. 215.
(64) Doc. I, blz. 221.
(65) Doc. I, bl.Z. 223-24(1.

(66) Doc. I, blz. 251.
(67) Doc. I, blz 255.
(68) Doc. I. blz. 256.
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te gaan die de stad gedurende dit tijdperk overvielen, wil ik even
een overzicht geven op den staat van de bekamping der pestilentieele ziekten in vroeger eeuwen. Gelijk wij zagen, was het
Magistraat door het verkondigen zijner pestordonnantien altijd
ernstig opgetreden : deze geboden molten als den grondslag
beschouwd worden der pest-prophylaxie. Als verplegingsplaatsen
voor pestlijders had men twee blijvende instellingen namelijk de
Sint-Roclms en Sinte-F,lisabethsgasthuizen, buitendien zekere
pesthuisjes aan de wallen en het pesthuis van het Bolwerk in de
Nieuwstad. Kerkhoven had men vergroot of opgericht, maar
voor een stad van belang als Antwerpen op dit oogenblik was,
waren de toevluchtsoorden der pestlijders ontoereikend. Reeds
in 158o had men het plan voorgeslagen tot dit doeleinde een
geschikt hospita al op te bouwen, maar men had het niet verwezenlijkt. De XVII e eeuw zal te Antwerpen bekend blijven voor
hare menigvuldige pestjaren. Gedurende ruim een kwart eeuws
werd ze door de plaag bezocht, maar gelukkiglijk beleefde deze
eeuw het finale uitsterven der pestilentien te onzent. Om dezen
uitslag te bekomen hebben twee factoren hizonder gunstig
gewerkt : namelijk de behendige officieele bestrijding der ziekte
door de stedelijke strengere voorschriften, en de verfijning der
openbare en private hygiene, alsook de opbouw van twee belangrijke pesthuizen, eerst in de Nieuwstad, en later buiten de wallen,
op het Sint-Willebortsveld, te Stuyvenberg.
Met den Zomer van 1602 kwam de tijding over, dat de pest
Amsterdam en de omliggende plaatsen overvallen had (69).
Ernstige maatregelen werden aisdan getroffen en tot in den zomer
1603 was de stad vrij van besmetting gebleven. Op 6 Augusti
1603, werd men genoodzaakt de ordonnantie van 28 Augusti
1597 opnieuw of te kondigen. Den 20 Augusti verneemt men dat
de « baestige sieckte binnen de stadt zeer wordt verbreyt ». Slag
op slag komen nieuwe voorschriften voor den dag : verordeningen
voor pestroededragers, hondenslagers, maatregelen tegen degenen
die de pestlatten booswillig aftrekken, strenge kontrool aan de
stadspoorten. Op 7 November, bij herhaling der oude geboden,
duet men opmerken, dat de ziekte zich nog steeds verspreid (70).
Op 24 November besluit het Magistraat twee zilveren kandelaars te zenden naar de kapel van 0. L. V. te Scherpenheuvel om
het ophouden der besmettelijke ziekte te verzoeken. Pensionnaris
(69) Doc. I, biz. 262-263.
(70) Doc. I, Liz. 268.
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Joos de Weerdt kreeg op 4 December de opdracht deze smeekgift
naar Scherpenheuvel over te brengen(71).Vier gezondheidsknapen
werden op 31 December aangesteld om een scherper toezicht te
nemen (72). Verder wordt het gebod verkondigd, dat de schielijk
gestorven personen niet begraven zouden worden vooraleer men
de oorzaak van hun overlij den zou vastgesteld hebben : dit om
te verhinderen dat men de gevallen van pestilentie met snellen
doodelijken of loop zou kunnen verduiken. Sinte Elisabeths en
Sint Rochusgasthuizen lagen opgepropt van pestlijders : ook
besloot op 12 Januari 1604 het Magistraat, zonder verwijl een
degelijk pesthuis, in de Nieuwstad, op te bouwen (73).
De topographie der plaats, waar dit nieuwe pesthuis zich
ging verheffen, alsmede vele andere omstandigheden die met
zijn oprichting -verband houden, werden door de lokale geschiedschrijvers derwijze verzwegen dat eenige uitleg hiertoe past.
Het gedeelte der stad, onder de benaming van « Nieuwe
stadt » bekend en door de in 1543 begonnen werken aan het
noordelijk gedeelte der stad toegevoegd, kan men ongeveer op
volgende wijze afbakenen : Langs den zuiderkant, de oude stad
toegekeerd, verliepen de Brouwers-Oude Leeuwen- en Ankerruien.
Noordelijk waren de nieuwe stadswallen, met in het midden de
Slijkpoort. In schuins-oostelijk verloopencle richting, alweer de
nieuwe wallen : op hun p ost-noordelijk uiteinde : het bolwerk
van het Pesthuis. (Wat wij om meer « het oude pesthuis » zullen
noemen) verder de Roode Poort, enz.. Langs den westelij ken
kant : de Schelde. Twee vlieten liepen van de Schelde naar het
oostelijk gedeelte der wallen. De eerste (het dichtst bij de oude
stad gelegen), stond bekend onder den naam van Oostersche of
middenvliet. De volgende, was de Timmer- of iestevliet genaamd.
Deze twee vlieten verdeelden de Nieuwstad in drie ongelijke
reepen. Elke dezer was verder nog verdeeld in drie blokken : zoo
dat de gansche nieuwstad, oppervlakkig beschouwd, uit negen
onregelmatige vlakten samengesteld -was. Het is nu op de Timmervliet, en ` T el op de brug tusschen het 2 e en 3 e gedeelte (van
de Schelde afgerekend) dat het Nieuwe Pesthuis ging opgebouwd
worden, ter plaatse genaamd : de Papierenmolenbrugge.
Op iq _full 1604, kregen de dekens der timmerlieden en der
metsers het uitdrukkelijk bevel van het Magistraat zich ernstig
aan bet werk te zetten (n). Plaatsgebrek aismede het verlangen
(7I)
(72)
(73)
(74)

Doc. I, blz. 275.
Doc. I, blz. 277.
Doc. I, blz. 281.
Doc. I, blz. 283.
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om eene onnoodige herhaling te vermijden, doen mij naar de
stadsrekeningen van 1604-05 verwijzen, waar interessante
gegevens nopens dien opbott y, genoteerd staan (75). Verscheiden
malen is er namelijk spraak van het « Oude » pesthuis, dat zich
op het bolwerk beyond, en dat niet meer in gebruik schijnt geweest te zijn, waatschijnlijk omdat de hutjes die daar stonden
houwvallig geworden waren. Zoolang het nieuwe pesthuis niet
voltrokken was, en men kan gissen dat het eerst op het einde
1605 voltooid was, bleven de pestlijders verzorgd in de Sinte Elisabeth- en Sint Rochusgasthuizen.
Gedurende de jaren 1604 en 1605 kwam het Magistraat
herhaalde malen op zijne noodvoorschriften terug, namelijk
op 20 Juli en 12 November 1604, 22 Juni en 3 September 1605.
Gedurende dit laatste jaar had Teeter Verluyten, de stadslotmaker, 124 ge1nfecteerde huizen gesloten en ontsloten. Menig
pestmeester, pestpastoor en knaap van de gezondheid waren aan
pest overleden.
Na de lente i6o6 was de kwaal uit de stad verdwenen. Pestmeesters en andere aangestelden bleven echter in dienst.
In den zomer 1607, wordt voor pestgevaar te Keulen gewaarschuwd, evenals in November voor bestaande infectie te
Diest, onder de gemutineerden : volgens gewoonte werden de
gebruikelij ke maatregelen voorgehouden (76).
Op 12 Maart 1611 werden de stadsdoctoren Godefridus
Vanden Dijck en Lazarus Marcquis door de Overheid gelast zich
te informeren te Merxem over zekere besmettelijke ziekte, die
zich aldaar had voorgedaan (77).
Daar de gezondheidstoestand voortreffelijk bleef, besloot
het Magistraat op 4 Februari 1613, dat het pesthuis in de Nieuwstad, zou gebruikt worden « tot een Dwinghuys, soo tot castey» mente van rebelle ende ongehoorzame kinderen als om te wercke
» te stellen alle vagabonden
bedelaers » (78).
In den zomer 1615, worden maatregelen getroffen voor de
haastige ziekte die zich te Wesel, Bergen in Henegouw, Ath en
andere plaatsen vertoond had (79). Zoo verkondigde het Magistraat, in den zomer 1616, uit vrees der pestilentie, de gewone
voorschriften nopens het onmatig gebruik van zekere vruchten,
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)

Doe. I, blz. 284-292 ; 297-305.
Doc. I, blz. 309-310.
Doc. I, blz. 314.
Doc. I, blz. 316.
Doc. I, biz. 316-317.
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gelijkertijde worden de hondenslagers gelast met de zwervende
honden te dooden (8o).
Op 3o Januari 1617 wordt bekend gemaakt dat de ziekte
zich te Oostmalle veropenbaard had (8i). In April werden maatregelen genomen voor den verkoop van den huisraad voortkomende uit besmette huizen of plaatsen. Einde Mei wordt een
gebod uitgevaardigd over het houden van varkens en gevogelte,
hetgeen stank veroorzaakte en er op die wijze de pest kon verwekken. Korts daarop, kondigde men aan dat de ziekte te Audenaerde verschenen was : waarvoor de gewone voorschriften hernieuwd werden (82). Op 15 Juni verklaart het Magistraat dat
de pest zich op drie of vier plaatsen binnen de stad vertoont had.
De eerste haard van besmetting schijnt in het Hare straetien
geweest te zijn (83). In eene vergadering van den Breedenraedt,
denzelfden dag gehouden, werd er voorgesteld bij het Sinte Elisabethsgasthuis een nieuw gedeelte te bouwen, dat als pesthuis
zou gebruikt worden, hetgeen ten slotte verworpen werd (84).
Op 18 Juli worden de gebrnikelijke middelen voorgeslagen
om te verhinderen dat de besmettelijke ziekte, die heerschte te
Scherpenheuvel, Rijssel, Doornik en Amsterdam, naar de stad
zou overgebracht worden (85). Ondanks de voorzorgen bleef de
plaag binnen de wallen bestaan tot den Februari 1618 « als
wanneer (Godt lof) het leste buys van de sieckte is gecuyst &
geopent. » (86)
Tot in 1621, scheen de stad vrij van besmetting gebleven te
zijn : op 27 October werden voorzorgen voorgeschreven wegens
infectie te Keulen en Sittard. (87) Op 31 October had zich de
loop vertoond ten platten lande en binnen de stad, hetgeen toegeschreven werd aan het gebruik van most of nieuwen wijn (88).
In den zomer 1623 werd de hondenslager rondgestuurd.
Verder waarschuwt men voor het onmatig gebruik van zekere
vrucbten en garnaal. Zoo treft men rook de gekende maatregelen
voor personen of koopwaren komende van Parijs, Luik, Maestricht en Hoey, waar de infectie zich vertoond had (89).
(So) Doc. J, blz. 318.
(8I) Doc. I, blz. 319.
(82) Doc. I, blz. 32o.
(83) Doe. I, blz. 321.
(84) Doc. 1, blz. 322.
(85) Doc. I, blz. 329.
(86) Doc. 1, blz. 332.
(87) Doc. I, blz. 34o.
(88) Doc. I, blz. 341.
(89) Doc. I, blz. 343.
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Op 6 November werden de keurmeesters gelast « binnen oft
1) omtrent den Damme, buyten de stadt te doen maecken eenige
$ hutten, om te logeren de persoonen, woonende in de huyzen
)) die geInfecteert zijn » (90). Hetgeen aanleiding zou geven tot
het bouwen van pesthuisjes op het Sint-Willebrordsveld, in het
Oosten der stad, buiten de wallen (91). Ondertusschen werden
de pestlijders op g enomen in Ste. Elisabeth- of St. Rochusgasthuis.
Om welke redenen het Nieuwe pesthuis der Nieuwstad, van
zijne tuchtelingen, voor deze epidemie niet ontruiind werd, is
mij onbekend gebleven.
Op 5 December kregen de stadsdoctoren en chirurgijns de
opdracht de gevallen van haastige ziekte, die hen zouden bekend
geraken, aan de Policiemeesters aan te melden. Verder werd het
verboden in den Berg-van-Bermertigheid eenigerlei huisraad te
brengen voortkomende uit de besmette huizen (92).
In het begin van 1624 bestonden nog enkele gelsoleerde
infectiehaarden ; er werd voorgeschreven dat de zieken zouden
overgebracht worden naar de hutten op St. Willebrordsveld (93).
Een stadsbediende werd gelast van de Vereenigde Provinciën
van Holland een vrijgeleidebrief te verzoeken, hetgeen in verhand stond met de krijgsverrichtingen van Prins Maurits tegen
onze stad (94), overigens had de vijand Brie zieken nit de pesthuisjes gehaald. Een heele hoe! week en geloop had het gevraagd
om die weder terug binnen de wallet' te krijgen. Het Magistraat
had ondertusschen op de gehruikelijke voorschriften gedrukt
(louden van varkens en gevogelte, gebruik van garnalen en
zekere vruchten, enz.) Op I juli « alsoe de haestige sieckte (Godt
hetert) haer noch is verspreyende » kwani de Overheid er toe de
aloude pestordonnantiin opnieuw of te kondigen. De hondenslagers vverden rondgestuutd (95).
Op 9 Augusti werd het stedelijk geneeskundig korps, ten
stadhuize ontboden, om te beraadslagen over de heerschende
ziekte en over de doelmatigste middelen om deze te bekampen (96).
Zij werden ook gelast met het onderzoek van zekere geheime
middelen, die enkele welmeenende personen aan het Magistraat
(go) Doc. I, blz. 346.
(91) Doe. I, blz. 349.
(92) Doc. I, blz. 347.
(93) Doc. I, blz. 349.
(94) ToRes, N. G. Antwerpen, I, blz. 278.
(95) Doe. I, blz. 351.
(96) Doe., I, blz. 355.
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aangeboden hadden. Zelfs was de Stad in onderhandeling getreden
met zekeren Peeter Mariana, die zich als doctoor en chirurgijn
uitgaf, speciaal ervaren in de behandeling van de besmettelijke
ziekte, en die ten slotte meer beloofd had dan uitgevoerd (97).
Eenige dagen later, werd de reeds vermelde ordonnantie
in 64 artikelen nogmaals herhaald.
Op 18 November, bij het nieuws dat de pest te Amsterdam,
Delft en Leiden heerschte, werden de voorschriften nopens invoer
van reizigers en koopwaren hernieuwd (q8).
\Terder werden nieuwe pestmeesters, pestpastoors, conciergen
der pesthuizen op het St. Willebrordsveld aangesteld (99).
In Februari 1625 was de kwaal steeds aangroeiende, en daar
ondertusschen geen beterschap ingetreden was, besloot het
Magistraat op 12 Mei, in de Cathedrale kerk alle Dinsdagen eene
solemneele niis ter eere van den H. Sebastiaen, den pestpatroon,
te doen zingen (ioo).
De Paters jezuieten werden door de Overheid verzocht hunne
help te verieenen aan de pestlijders voor het toedienen der H. H.
Sacramenten. Zij gelastten zich heldhaftig met een taak die hun
menigvuldige slachtoffers ging kosten in den loop der volgende
jaren (Ica). De Stad had op de Paardenmarkt voor hun gebruik
eene afzonderlijke woning gehuurd, waar de Jezuieten, die in
den dienst der pestlijders getreden waren, moesten verblijven (102).
De overmogende zieken, die ten laste der Almoezeniers
stonden, werden naar de hutten op St. Willebrordsveld verwezen,
om door hen ondersteund te worden. Een som van twee duizend
gulden werd aan oud schepen Jan de Ram toegekend om die
onder de anne pestlijders, als onderstand te verdeelen (103).
Op 12 Augusti, werd door het Magistraat geordonneerd dat
het nieuwe pesthuis der Nieuwstad sinds eenige jaren als tuchthuis dienende, opnieuw voor de pestlijders zou gebruikt worden
en dat de pestmeester er zijn intrek zou nemen (104).
Des anderendaags kreeg Peeter van Borssbeke, de timmerman, de opdracht op Stuyvenberg nieuwe pesthuisjes te ma(97) Doc. I, blz. 357.
(g8) Doc. I, blz. 360.
(99) Doc. I, blz. 362.
(Imo) Doe. I, blz. 363.
(1 oi) Doc. I, blz. 365.
(102) Doc. I, blz. 367, 373, 378.
(103) Doc. I, blz. 366.
(IN.) Doc. I, blz. 369, 373.
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ken (105). In de stadsrekeningen van dit jaar vindt men nitgebreide gegevens nopens deze werken. Peeter van Borssbeke
staat er namelijk opgeschreven voor 66o1 gl. io st. voor het
maken van 43 pesthuisjes & « daertoe gelevert de materiaelen
p van houtwerck, strooy & riet, tot 150 Gld. elck Intysken ».
Andere leveranciers staan geboekt voor de verdere uitrusting
der huisjes 4°6).
Twee posten betreffende den stadslotmaker, Hendrik van
der Luyten, laten toe zich een gedacht te vormen over de nitbreiding der epidemie : Van 22 November 1623 tot 3 Februari
1625 had hij "06 huizen gesloten. De tweede post gaat over 246
huizen. Alle deze onkosten hijeen gerekend maakte dit eene aanzienlijke som nit, ten Taste van de stadskas : tot het vervallen
dezer aangroeiende schulden werd het Magistraat verplicht eene
nieuwe belasting voor te stellen. Op 26 Augusti 1625, na beraadslaging in den Breedenraedt, werd een impost van 8 stuyvers
gestemd op elke ame poorterswitte bieren (107). I)eze nieuwe
belasting moest in princiep enkel dienen tot de verpleging der
pestlijders, in de rekeningen wordt het beheer van dit speciale
inkomen gewoonlijk aangeduid als « rekening der acht stuyvers
contagieus ». Het gebeurde wel in den loop der tijden dat zoodra
het pestgevaar geweken was, het inkomen der acht stuyvers
contagieus voor de hetaling van andere schulden gebruikt werd.
Wat er ook van zij, lang, zeer lang was er geen spraak meer van
haastige ziekte of dergelijke besmettingen, als de acht stuyvers
contagieus, nog immer op de witte poorters bieren gelicht werden.
Men bedenke daarbij, dat toen men dit impost sternde een hoop
discussies gerezen waren, en dat het ook in het begin, maar van
zes tot zes maanden toegestaan werd.
Wat de pest nu aanging, die liep maar steeds voort. Pestmeesters, pestpriesters en andere dienaars in de pest, betaalden
eenen z waren tol aan de ziekte : volgen3 Torfs bezweken alzoo
24 paters Jezuieten in het volbrengen van hunnen gevaarlijken
plicht. Het Alagistraat van zijnen kant liet de eene ordonnantie
op de andere volgen, steeds de oude geboden voorhoudende
bekrachtigende of aanvullende (108).
In 1626, was de stad met de ziekte gekweld. De ordonnantin
werden opnieuw gepubliceerd. De stadslotmaker had in den
(105) Doc. I, blz. 369.
(Io6) Doc. I, blz. 378-383.
(107) Doc. I, blz. 371.
(108) Doc. I, 378. TORFS : Fasces, I, blz. 91.
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loop van dit jaar 232 huizen gesloten (109). Het pesthuis in de
Nieuwstadt bleef het gansche jaar in gebruik (iio). Door de
benanwdheid des tijds en de immer stijgende onkosten was de
kas van de armen in verkort geraakt van 65 duizend gulden, ook
vroegen en verkregen de almoezeniers eene speciale Halting van
7000 gulden, op de acht stuyvers contagieus. De globale onkosten
door de haastige ziekte veroorzaakt overschreden de 15 duizend
gulden (III).
In Maart 1627 t( grasseerde » de ziekte nog steeds voort. Het
Magistraat schreef dozen droevigen toestand toe aan den omgang
van de gezonde lieden met de besmette en beval nogmaals dat
de gepestificeerden buiten de stall moesten vertoeven op de
plaatsen daartoe geordonneerd, of wel in hunne huizen moesten
opgesloten word en (112).
Uit een rekwest, op 6 Juni, door den pestmeester Peeter
Verstraeten ingediend, verluidt dat op dit oogenblik « dese stadt
» (Godt loff) nu ter tydt met dese sieckte niet meer geinfecteett
» en is, soo dat by remonstrant genootsaeckt souden wesen uit
» deser stadt te vertrecken ten sij hij in dienst zou behouden
» blijven (113) ». Pas eene maand nadien echter moest een huis
gesloten worden omdat de ziekte er opnieuw ontstaan was. In
Augusti en September werden de gebruikelijke pestvoorschriften
weder voorgehouden (114). In den algemeenen toestand moest
niettegenstaande dit eene verbetering gekomen zijn, daar het
getal gesloten huizen voor het loopende jaar maar 64 bedroeg.
De onkosten door de Stad gedaan beliepen toch nog op II duizend
gulden (115).
Op 8 April 1628 besloot het Magistraat : (t mits de haestige
), sieckte (Godt loff) seer naer compt te cesseren de Patres Jesui» ten te bedancken voor hunnen goeden dienst en die te licen» tieren tot anderen naerderen oft urgenten nood » (116). Op
Zaterdag 29 Juli, ten TO uren, werd eene solemneele misse met
Te Deum voorgeschreven (, tot dancksegginge van de groote
» gratie van Godt Almachtich ontfangen, verlossende de stadt
» van de contagieuse sieckte » (117).
(109) Doc. I, blz. 399.
(II()) Doc. I, blz. 396.
(iii) Doc. I, blz. 398, 4o1.
(112) Doc. I, blz. 402.
(I 13) Doc. I, blz. 403.
(1H) Doc. I, blz. 404.
(ii5) Doc. I, blz. 412.
(ii6) Doc. I, blz. 416.
(I 17) Doc. I, blz. 417.
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Eenige dagen later o Baer de haestige sieckte teenemael is
» cesserende » waarschuwt men voor het onmatig gebruik van
lichtbedervende vruchten en trekt men de aandacht op de bestaande besmettingshaarden te Merxem, Moll en Pulderbosch,
alsmede op de noodige voorzorgen lien aangaande (1.18). In
Augusti en September worden dergelij ke maatregelen toegepast
op reizigers en goederen voortkomende van Santvliet, Stabroeck
en Dambrugge (119).
Op 28 November hadden zich eenige gevallen voorgedaan
op het Klapdorp de inwoners moesten of naar de pesthuizen
vertrekken, of in hunne huizen opgesloten worden (12o). Gedurende dit jaar had de slotmaker 68 geinfecteerde huizen gesloten.
De onkosten ten laste van de 8 stuyvers contagieus beliepen maar
5791 gl. 9 st.
In het algemeen beschouwd, was de toestand in 1629 tamelijk gunstig geweest : niettemin had de slotmaker Peeter van der
Luyten nog 83 huizen gesloten en in de rekening staan nog 53
posten voor onderstand aan besmette personen aangeteekend.
Ongeveer 2 duizend Gld. werden besteed aan reparation van het
Dwinghuis en van de pesthuisjes op Stuyvenberg : wat ten slotte
de rekening tot tien duizend Gld. deed stijgen (12-1). Sinds 1625
laeb ik niets sneer gevonden rakende de verzorging van pestlijders
in het St. Rochusgasthuis, waarschijnlijk, sinds den opbouw der
pesthuisjes op Stuyvenberg en het weder-in-gebruik-nemen van
het Tuchthuis, diende het enkel tot de verpleging der krankzinnigen. Geudens, namelijk verschaft hierover geene nadere
inlichtingen (122).
Gedurende 163o verkondigde het Magistraat enkel de gewoonlijke voorschriften over het gebruik van zekere vruchten
en garnaal, de handel en het venten van huisraad en prondelgoed
en het houden van varkens en gevogelte. Men moet verder vermoeden dat de toestand gunstig was, daar in de rekeningen
enkel 39 posten opgeschreven staan voor onderstand aan behoeftigen. Het verzorgingspersoneel bleel in functie. De Paters jezuieten schijnen maar enkel gedurende de vier eerste maanden
in officie gebleven te zijn (123).
(I 18) Doe. I, blz. 418.
(119) Doc. I, blz. 419-421.
(12o) Doc. I, blz. 422.
(121) Doc. I, blz. 434-435.

Recherches historiques... (op. cit.) passim.

(122)

GEUDENS :

(123)

Doc. II, blz.
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In 1631 duurde de kwaal nog op sleepende wijze voort. Hetgeen waarschijnlijk toe te schrijven was aan den overvloed van
krijgsvolk, dat in de kloosters en gasthuizen verpleegd werd. 53
geinfecteerde huizen werden door den stadslotmaker gesloten.
De onkosten door de stad te dragen vielen op 3000G1d. In de rekening vind ik een post van 132 Gld. « voor 24 missen door ordre
» van het Magistraet gedaen ter eere van Sint-Sebastiaen, tegens
» de haestige sieckte, begonst op 30 September 1630 tot 7 Januari
» 1631 » (124). .
Deze twijfelachtige toestand bleef in 1632 voortduren. Op
20 Juli besliste het Magistraat dat de pestlatten aan de besmette
huizen Louden geslagen worden (125). In eene akte van r September leest men dat de « haestige sieckte binnen de stadt in vele
» plaetsen alreede ontstaen is » (126). Van 15 April tot 2 December werden 76 huizen gesloten. Ruim duizend Gld. werden nitbetaald aan reparation en andere benoodigheden voor de 29
pesthuisjes op Stuyvenberg : ook steeg de rekening tot ongeveer
7000 Gld. (127).
Aan dezen chronischen toestand kwam geene merkelijke
verbetering in 1633. In Juni « grasseerde » de pest te Hoboken :
ook treft men de gewone voorschriften aan nopens den invoer
van levensmiddelen (128). Tezelfdertijd had zich de ziekte te
Veerle, Tongerloo en Mechelen vertoond (129). Van 9 December
1632 tot 23 Juni 1633 werden 62 huizen gesloten (13o).
Het jaar 1634 hracht nog geene verandering. Tn Juli worden
de gebruikelijke ordonnantien over de vruchten en verkoop van
huisraad vernieuwd : « om de haestige sieckte te heletten, de
» welcke (Godt betert) noch nyet en is ophoudende binnen de
» stadt » (131). In October wordt vermeld dat de plaag hevig
heerschte te Brugge, Hulst, het Sas van Gent, Diest en Mechelen :
hetgeen aanleiding gaf tot het hernieuwen der gekende voorschriften (132). Onderseheiden posters staan in de rekeningen
opgeteekend voor reparation aan de pesthuisjes van Stn-yvenDoc. II, blz. 18-25.
Doc. II, blz. 26.
Doc. II, blz. 29.
Doc. 1I, blz. 35-36.
Doc. II, blz. 38.
TORFS, Pastes, I, blz. 92.
(129)
(130) Doc. II, blz. 41.
(13') Doc. II, blz. 43.
(132) Doc. II, blz. 44-45.
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
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berg. Van I Juli 1633 tot 23 Januari 1635 werden 62 huizen
gesi oten.
In 1635 was ditmaal de toestand merkelijk verbeterd : enkel
15 huizen werden gesloten. Verder verluidt nit de rekeningen
dat eene « Hooghmisse geschiet en gecelebreert is, tot danck» segginge van het verlos van de haestige sieckte » (133). Voor
de heerschende besmetting te Brussel, Brugge, Leuven en Weerdt
worden de gewoonliike maatregelen getroffen (114).
Gedurende het jaar 1636 ging men een akuut optreden der
kwaal beleven. Op 19 April reeds, leert een bevel, aan de Cellebroeders voorgehouden, dat de ziekte sinds zekere tijd opnieuw
binnen de wallen bestond (135). In Mei bestatigt men een haard
in de Koepoortstraat. Op 4 juli wordt bet Tuehtlmis voor de
pestlijders geopend. De stedelij ke ordonnantiën van Juni, Augusti
en September doen uitschijnen dat de epideniie immer toenam (136). Bovendien werden maatregelen getroffen voor personen en goederen komende van bier en Delmont, waar de
ziekte zich vertoond had (137).
Met 16 Augusti besloot het Magistraat op Stuyvenberg
» te doen niaecken het nieuw sieckhuvs van steen ende met
» steenen gewelf tot gerieff van de gepestificeerde » (138). Vier
nieuwe « carriers dienende tot pestverblijf werden nog dit jaar
gebouwd en de andere huisjes werden bijgeplaasterd. Tusschen
I Maart 1636 en II Januari 1637 werden 201 besmette huizen
gesloten : de kosten waren tot 17143 Old. 16 st. geklommen (139).
Over den opbouw der nieuwe pesthuizen op Stuyvenberg
bevatten de verslagen van de Breedenraedtzittingen van April
1637 zeer belangwekkende gegevens : men leest er ondermeer
dat de oude, eerste, huyskens 16 17 jaren in gebruik waren, en
dat zij in zulken erbarmelijken toestand waren, dat de gezonden
die er naartoe vertrokken « datelyck worden geinfecteert en van
leven ter doodt geraecken.» Het voorstel van het Magistraat
was van « noch 14 oft 15 huyskens op te houwen van steen, boven
), de 4 alreede gemaeckt, waervan die 5 souden clienen tot ver» treck van de gesonde en d'andere negen oft tien tot logement
(133) Doc. II, blz. 49.
(134) Doc. II, blz. 47-48.
(T35) Doc. II, blz.

(T36)
(137)
(138)
(139)

Doc. II, blz. 50, 51-55.
Doc. II, blz. 52.
Doc. II, blz. 52.
Doc.II, blz. 57.
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0 van de gene die met de sieckte overvallen souden syn, wesende
dese leste gewelft en soo gemaeckt dat men die met poeder,
» solfer, vier en andersints sonder vrees van den brandt soude
» mogen cuisschen en d'incomende preserveren van d'infectie
die de voorgaende aldaer soude mogen hebben gelaten. » Het
Magistraat had een lichting van elf tot twaalf duizend Gld. voorgeslagen. De oude Schepenen waren van hetzelfde advies geweest.
De hoofdmannen der poorterij wilden ze reduceeren tot 8 duizend
gulden, de Ambachten verklaarden dat ze maar 5 duizend Gld.
zouden toegestaan hebben. Over het princiep van den opbouw
der steenen pesthuisjes was ten slotte de heele Breedenraedt het
eens, ook werden deze huisjes voortgebouwd (140).
Van of het dienstjaar 1637-38, werd het beheer der acht
stuyvers contagieus aan de kas der Consomptie toevertrouwd.
Het maakt een afzonderlijk hoofdstuk uit van deze rekening,
waar men al kan vinden dat onder geldelijk oogpunt in betrekking
kwam met de pestilentien of het onderhoud der pesthuizen.
Gedurende het dienstjaar 1637-38 werden aan Cornelis de Cuyper,
greffier der Policycanier 3420 Gld. st. uitbetaald ten behoeve
van de contagieuzen op Stuyvenberg. Tot het voltooien der pesthuizen aldaar werden 12729 Gld. 3 st. 3 gr. besteed. De stadslotmaker had van 19 November tot 20 Februari 1638, 68 huizen
gesloten. Met verdere onkosten voor verplegend personeel, enz.
beliep de totale rekening op 23444 Lb. I sc. 3 gr. Artois. (Van
deze son" dienen 5000 Gld. afgetrokken to worcien met de wake
de acht stuyvers contagieus belast waren tot den opbouw van
St. Joris-kerk.) (141).
Gedurende het jaar 1638 was de toestand onder oogpunt
der pest, merkelijk verbeterd. Groote sommen werden echter
uitbetaald voor het verzorgen der zieke en gekwetste soldaten
komende van het leger van den Kardinaal-Infant, namelijk
gedurende de krijgsverrichtingen omtrent Calloo en Liefkenshoek. Pit krijgsvolk werd verpleegd in het Sinte Elisabethsgasthuis en op het Tuchthuis
Wat eigenlijk de pest betreft, daar vindt men geen enkel
stedelijk voorschrift over. Van 2 Maart tot r8 September had men
23 huizen gesloten. Voor de wekelijksche betaling aan de gepestificeerden op Stuyvenberg staan maar 1702 Lb. II Sc. Artois
opgeschreven.
(i4o) Doe. II, blz. 59-61.
(141) Doe. II, blz. 7o-73.
(142) Doc. II, blz. 74-77.
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Gedurende de herfst 1638 tot het begin van den zomer 1639
was de stad van de haastige ziekte verschoond gebleven. Maar
op I NH had zij zich opnieuw vertoond (143) : de getroffen maatregelen moeten snel het gevaar omschreven hebben, daar het
besteede geld voor de geinfecteerden dit jaar enkel tot een paar
honderd gulden liep (144).
Even gunstig was het jaar 1640 gebleken : van 27 November
1638 tot i Augusti 1640 werden ternauwernood vijftien huizen
gesloten (-145).
Tusschen 1642 en 1651 was de gezondheidstoestand der stad
vrij goed. Op 20 Juli 16_13 had men het Tuchthuis opnieuw
geopend als werkplaats voor de vreernde bedelaars (146).
Uit vrees voor besmetting had op 31 juli 1646 het Magistraat
de gekende ordonnantien over het gebruik der vruchten en den
verkoop van prondelgoed hernieuwd (147).
1)aar de pest te Brussel en te Oostende verschenen was, werden op 9 October 1647 de gebruikelijke maatregelen voorgehouden (148). Ren enkel geval van besmettelijke ziekte had zich
vertoond binnen de stadswallen. Zoo was het ook geweest in
1648 : de stadschirurgijn Martens had op 16 April van dit jaar
een suspecte ieke moeten onderzoeken in de Lepelstraat (149).
Op 7 Augusti 1651 verkondigde het Magistraat de gewone
voorschriften over het houden van varkens, enz. i om te weiren
» de oorsaecken van eenige besmettelycke sieckten, die dickwyls
I door corruptie des louchts gecauseerd werden » (150).
Twee dagen nadien, wordt de aandacht gevestigd op de
groote infectie die te Brussel bestond : reizigers of goederen daar
vandaan komende moesten drager zijn van een gezondheidsbescheid (1-51).
Niettegenstaande deze maatregelen hadden zich enkele
gevallen in de stad voorgedaan, daar op I Februari 1652 eerie mis
van dankzegging voorgeschreven vverd mits de haestige sieckte
is cesserende ». Op 5 September echter had zich een eerste besmettingshaard vertoond, erg had de ziekte niet toegenomen, maar
(i 4 3) Doc. II, blz. 82.
044) Doc. II, blz. 86.
blz. 91.
(145) Doc.
(146) Doe. II, biz. 96.
(117) Doe. II, blz. °A_
(148) Doc. II, blz. 108.
(149) Doe. II, blz. 109-110.
(15o) Doc. II, blz. 115.
(T5') Doc. II, biz. 116.
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tot het einde van het jaar hadden zich toch enkele geisoleerde
gevallen geopenhaard (152).
In 1653 had men een ernstiger ingrij pen der haastige ziekte
beleefd. Op 24 Mei was de ziekte in de Everickstraete verschenen.
Om de besmetting te beperken, publiceerde het Magistraat alras
de gebruikelijke maatregelen aangaande het verkoop van prondelgoed, enz. (153). Op 1 Juni en 3 Juli werken de andere volledige
pestordonnantii.;n. hernieuwd (154). Inc toestand kwam gelukkigerwijze snel tot hedaren. Op 25 October werd besloten eene
mis van dankzegging te celebreren voor het ophouden der haastige
ziekte (155). Gelijk het verluidt nit de rekening had men uit voorzichtigheid zekere nieuwe werken van vergrooting verricht op
Stuyvenberg.
In de rekening van 1653-54, staat Franchois van Steenecruys,
de slotmaker, opgeschreven voor het sluiten en ontslniten van
33 huizen, sedert het jaer 1641 tot 1(3 July 1653 ».
De gunstige toestand bleef voortduren tot 23 Eebruari 1655,
wanneer een nieuwe besmettingshaard zich vertoonde in eenen
gang der Bockstege (156).
Op 13 Maart verkondigde het Magistraat de aloude en gekende pestgeboden, die veertien dagen nadien nog moesten
bekrachtigd worden (157). Fen akkoord werd met de Cellebroeders gesloten voor hunne aanstelling als pestineesters (158). In
de verslagen van den Breedenraedt van Juni, leest men
interessante gegevens rakende de heerschende epidemie : ondermeer had men gesproken van den opbouw van een nieuw pesthuis op Stuyvenberg, alsmede van een nieuw impost op bieren
en wijnen om de schulden te delgen. Een misbruik werd veropenbaard, namelijk dat de greffier der Policycatner, die gelast was
met den onderstand aan de gepestificeerden uit te betalen, tot
zijn profijt den zevenden dag van het uitgekeerde geld behield (159),
Het gansche jaar bleef de ziekte voortwoekeren : op 23 A agusti werd een gehod bekend gemaakt over het inbrengen van
het prondelgoed uit Holland en Zeeland, wegens besmetting dezer
(152)
(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
(158)
(159)

Doe. II, blz. v8-119.
Doc. II, blz. 125.
Doc. II, blz. 126-128.
Doc. II, 131-133.
Doe. II, biz. 134.
Doc. II, blz. 135-138.
Doe. II, blz. r4o.
Doe. II, blz. 143-117.
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streken. Korte dagen nadien werd het invoeren der Leidsche
stoffen, om dezelfde rede, verhoden (160).
In 1656, vertoonde zich geene verbetering : 51 posten voor
wekelijkschen onderstand aan de gepestificeerden staan ditmaal
nog opgeschreven. Op 28 November, eater leest men dat het
Magistraat de H. H. van het Kapittel verzocht hadden eene mis
van dankzegging te doen zingen voor het ophouden der haastige
ziekte (161).
In 1657 werd de gezondheidstoestand op nieuw twijfelachtig.
Reeds in Februari had men gewaarschuwd voor besmetting te
Santvliet (162). In Mei, had men het gebod aangaande reizigers
en goederen herkomende van Santvliet moeten uitbreiden tot
die komende van Eeckeren (163). In Juli werden de gekende
voorschriften over het fruit en den verkoop van huisraad nogmaals herhaald. De hondenslager werd rondgestuurd. Met de
Paters Jezuieten en de Cellebroeders had men nieuwe onderhandelingen aangeknoopt, wat vermoeden doet dat de ziekte
zich uitgebreid had (164) volgens de rekeningen waren de Cellebroeders op lo Juli in dienst getreden. Tot onderstand staan
maar 29 posten geboekt, wat doet denken dat de ziekte sterk
verminderd was. Trouwens in Januari werden aan de Paters
,jeznieten en de Cellebroeders de gewone belooningen uitgereikt,
die volgens het aloud gebruik toegekend werden bij het ophouden
der plaag (165). In April 1658 was de toestand opnieuw ongustig
geworden. Het Magistraat verzocht de geestelijke assistentie der
Jezuieten en liet in Mei de gebruikelijke voorschriften herhalen,
die in Augusti nogmaals bekrachtigd werden (166). In dezelfde
maand werd in den Breedenraedt voorgehouden op Stuyvenberg
eenige baracken, logien ofte schuylsels te maecken, waervan de
» construeringe naer gissinge sal comen te costen tusschen de
» 12 hondert en 15 hondert gulden ». Op 26 Augusti werd besloten
om aen te besteden vier pesthuyzen, behalven de 12 alreeds
bestaende, mitsgaeders een huysken voor den ladtslaeger » (167).
De hestrijding der pest kwani nogmaals aan de clagorde van
(r 6o) Doc. II, blz. 152-154(161) Doe. II, blz. 158.
([62) Doc. II, blz. 162.
(163) Doc. II, blz. 163-164.
(164) Doc. II, blz. 165.
(165) Doc. II, blz. 176.
(166) Doc. IT, blz. 178.
(167) Doc. II, blz. 182-18,1.
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den Breedenraedt in de zitting van 9 September. Men leert namelijk dat van 9 Februari tot 31 Augusti reeds 15096 GM. 18 st.
uitgegeven waren, dat bovendien nog merkelijke sommen noodig
waren 0 aen het maecken van 14 Nieu-we pesthuyzen, als noch
» een nieuw sieckhuys, Baer men de gedesespereerde siecken
» inneleyt...» hetgeen nog verders 11.226 Gl. io st. vereischte.
lEene nienwe lichting van circa 25 A 30 duizend Gld. werd daarvoor
aangevraagd (168).
Diercxsens vernieldt dat dit jaar, wegens het voortduren
der kwaal, die sedert jaren de stad teiterde, in de Sint- Jacobskerk, een broederschap van Sint-Rochus, den pestpatroon,
gesticht werd (169).
Op 23 September werden de gebruikelijke voorschriften nogmaals herhaald en pas een week later leest men dat de hondenslager zijn werkzaamheid moest staken, « mits de contagieuse
)) sieckte (Godt loff) begint te minderen » (i7o).
Ongetwijfeld was de toestand in 1659 nog milder geworden :
de betalingen aan de gepestificeerden op Stuyvenberg werden
ingekrompen : volwassen kregen 4 stuyvers, en de kinderen twee
stuyvers, per dag. De gezonde familieleden der besmetten,
moesten in hun Inds blijven, en mochten slechts op bepaalde
uren uitgaan (171). Om de besmetting te verhinderen was het
aan de pestlijders van Stuyvenberg verhoden binnen de stad te
komen (172).
In 166o, volgens de betaling aan den pestmeester Rombaut
van Wechter gedaan, verscheen de besmettelijke ziekte enkel
gedurende de twee laatste maanden van het jaar (173). Deze
twijfelachtige toestand bleef gedurende den winter voortduren.
Op 9 Februari 166T, had het Magistraat aan den Bisschop voorgedragen den H. Franciscus Xaverius, « te assumeren onder de
» Patroonen tegen de haestige sieckte » (174).
Op 14 Februari werd besloten de pestlatten aan de geinfecteerde huizen te slaan. De stadsdoctoren en de pestmeester
werden geraadpleegd over de verspreiding der ziekte. In de
Collegiale Acten en Resolutieboeken treft men eene reeks onderhandelingen aan met pestmeesters, Paters Jezuieten en Celle(168). Doc. II, biz. 186-188.
(169) DIERCXSENS, T. VII, Hz. 358.
(I7o) Doc. II, blz. 189.
(f 7i Doc. II, blz. 191.
(172) Doc. II, 1)1Z. 192.
(173) Doc. II, blz.
(174) Doe. II, blz. 207.
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broeders, op dezen onrustigen toestand wijzende. De onverdraagbare stank door de stilstaande wateren der ruien veroorzaakt,
had steeds grooten koinnier aan het Magistraat bezorgd. Sluis- en
spuimeesters kregen nieuwe bevelen om die kwade lucht te
bekampen. Verder had men, voor die kommervolle zaak, den
raad van ingenieur Michiel Florens van Langeren ingeroepen,
die ten slotte niet nagevolgd werd (175).
Beternis was in den toestand langiamerhand ingetreden,
zoodat op 17 October het Magistraat aan het Kapittel van 0. L. V.
deed aanvragen wanneer het zou passen een Te I)euni te zingen
st mits het ophouden der haestige sieckte (176).
In 1662, bleef de stad van de ziekte verschoond. Op 9 Januari
had het Magistraat eene vrouw van Deurne doen vervolgen en
in het gevang opsluiten, daar ze prondelgoed van een besmet
huis binnen de stad gehracht en verkocht had (177). Het gebod
over dezen handel werd nogmaals herhaald. In de rekeningen
zijn onderscheiden posten opgeschreven, met de uitdrukkelijke
opmerking, dat de ziekte, « Godt loff, is komen te cesseren » (178).
ITet jaar 1663 was bizonder gunstig geweest. Er geschiedde
geene uithetaling aan de gepestificeerden : over de tienduizend
gulden die het impost der achtstuvvers contagious opleverden,
werden als Boni in de Casse der Consumptie gestolt ( r79). Op
22 October wordt aangekondigd dat de haastige ziekte merkelijk
voortzette te Amsterdam : de gebruikelijke voorschriften werden
daarvoor uitgevaardigd (18o).
Op 24 Maart 1664 werden deze nog herhaald. Op 21 en 24
April en 26 Mei werden deze nog uitgestrekt tot personen en
goederen komende van Gheel en het Fort de Peirle, waar de
-plaag toen regneerde (I8I). Wegens de onzekerheid van den tijd,
werd de Ommegang van Sinxen uitgesteld. Op 31 Mei vertoonde
zich de ziekte in de Bonteniantelstraat (182). De Jezuieten werden
(175) Doc. II, 216-218.
MICHAEL VLORENTIO VAN LANGRF,N. Bewys van de alderbequaemste
profytelykste tnventle 0111 de overtrepelyke en vermaerde hoop-stad 7' CM

en
Antwerpen le verlossen van de Pestige en ongesonde Locht, komende uvt de
vuyle verrotte en stinkende Raven, Brussel, G. Seheybels, Ihh
„I, 4°. (1 2 blz,
een plan + 7 blz.).
(176) Doe. 11, blz. 218.
(177) Doe. II, biz. 224-226.
(178) Doe. II, biz. 230.
(179) Doe. 11, biz. 234.
(r 80) Doe. II, blz. 233.
(r81) Doe.
blz. 234-235.
(182) Doe. II, biz. 239.
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verzocht de pestlijders bij te staan. Een nieuwe pestmeester en
nieuwe ziekenverplegers werden aangenomen. Voor ontuchtige
pestlijders werden op Stuyvenberg twee huisjes gemaakt (183).
Uit een schrijven van den Gouverneur Generaal nit Brussel,
verluidt dat de besmettelij ke ziekte steeds in aangroei was in de
Geunieerde Provincien, namelijk te Amsterdam, Leiden, Haerlern, Utrecht en Zeeland (184). Op 4 Augusti werd de handel met
Dordrecht, Rotterdam en Zevenbergen geschorst. Dit gebod
werd tevens kort nadien gewijzigd voor Utrecht en Dordrecht,
onder zekere voorwaarden, namelijk het medebrengen van een
bescheid verklarende, dat de reizigers of goederen niet kwamen
nit besmette huizen (185). Op 26 Augusti, werd verhod van
handel gesteld op de goederen komende van Hamburg (186). In
een brief van 13 December verzocht de Gouverneur Generaal
inlichtingen om te weten of er niet twee of drie huizen besmet
geraakt waren door personen komende nit Amsterdam. In de
rekening kwamen enkel 35 posten voor als wekelijksche toelage
aan besmetten op Stuyvenberg (187). Een rekwest van de gecommitteerden der Policycamer van 21 Februari 1665, vermeldt dat
de ziekte in het verleden ja,ar, gedurende aclit maanden » gegrasseerd P had, maar dat zij op dit oogenhlik opgehouden had (188).
Daar de plaag nog steeds te Amsterdam en Leiden heerschte,
werden in April 1665 de beperkingen van handel met doze steden
bekrachtigd (189). Op 20 juli verneemt men dat de ziekte toeneemt te bier : deswegen werd de invoer van eetwaren verboden.
Pas een maand nadien werden de gekende oude pestordonnantin
herhaald. Tot wekelijkschen onderstand zijn alweder 32 posten
in de rekening opgeschreven (19o).
Op 26 Februari 1666 verkondigt men, op aanvraag van
het Magistraat van Frankfort, dat de pestilentiale ziekte te
Keulen heerschte, ook wordt de doortocht dezer stad voor goederen naar Frankfurt bestemd, verboden (19I).
Op chronische wijze bleef gedurende dit jaar de pest binnen
de stad bestaan : nit eene ordonnantie van io September verluidt
(183) Doc. II, biz. 240.
(I 8A) Doc. II, blz. 241-242.
(185) Doc. II, blz. 243-245.
(186) Doc. II, blz. 246-248.
(187) Doc. II, biz. 257.
(r88) Doc. II, blz. 263.
(189) Doc. II, blz. 26].
(190) Doc. II, blz. 267-268.
(19I) I)oc. II, blz. 276.
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echter dat de ziekte « by naer is cesserende » (192). Op 26 October
vermeldt men dat Aerschot « seer is geInfecteert ». Reizigers en
handelsverkeer werden verboden (193). In November, werden
in het Ste. Elisabethshospitaal een zeventigtal Spaansche soldaten, uit Holland komende, verzorgd. Dr. Boudewijns, destijds
geneesheer van het gasthuis, -verhaalt dat ze aangetast waren
met « verscheyde tnaligne en seer behaelycke qualen, als petitsen,
rooden loop, &ca » (194).
In 1667 bleven steeds infectieliaarden bestaan in de stad,
gelijk het verluidt uit de stadsrekeningen (195).
In den Zomer 1668 was de toestand verslecht : op io Juli
had men geadverteerd dat de pest te Brussel en Vilvoorde erg
grasseerde (196). Ttinde Juli hernieuwde het Magistraat de
aloude, breedvoerige pestordonnantiên (197). De uitgang van
den Ommeganck op half Oogst werd verboden (198). Op 14
Augusti en 7 September informeert men dat de kwaal te Leuven
heerschte (199). Op 1.4 September vermeldt men dat buiten Leuven en Brussel, ook Doornik besmet was (20o). Rinneri de stad
scheen geen verbetering te willen intreden, daar op 14 November
de reeds voorgeschreven maatregelen moesten bekrachtigd worden door het opleggen van zware geldboeten. De 46 posten tot
wekelijkschen onderstarid overschreden de 5 duizend gulden (201).
Onveranderd was de staat gehieven in 1669 ; reeds in Maart
werden de geboden over het inbrengen van huisraad vernieuwd (202). In April werden nieuwe voorschriften aan herbergiers en taverniers voorgehouden (203). Op 3 Juli had men verkondigd, dat Mechelen insgelijks besmet was : waarom weder
bepalingen voor reizigers en handel (204). Op 12 Augusti herhaalde
men het gebod over fruit en garnaal : « om de oorsaecke voort» ganck van de haestige sieckte, de welcke (Godt betert) haer
(192) Doc. II, biz. 280
(193) Doc. II, biz. 281.
(194) Doc. II, biz. 281.
(195) Doc. II, biz. 287.
(190) Doc. II, biz. 291.
(197) Doc. II, biz. 297-302.
(198) Doc. II, biz. 303.
(199) Doc. II, biz. 304-305.
(200) Doc. II, biz. 300.
0I) Doc. II, biz. 308.
{202) Doc. II, blz. 317.
(203) Doc. II, biz. 318.
(204) Doc. II, blz. 320.

» noch is verspreydende, » te verhinderen (205). Hier en daar
vertoonden zich lokale besmettingshaarden, tot in December
werd nog een verdacht huis gesloten (206). Enkel tot onderstand
bijna 14 duizend Gld. opgeteekend, de gezamentlijke onkosten
kwamen tot 21.517 Gulden (207).
In 167o kwam de pest tot bedaren. In September had zij
zich vertoont te IJ erenthout en Itegem (208). De gebruikelijke
voorzorgen werden daarvoor getroffen. Einde October zag het
Magistraat zich gedwongen de reeds meermaals vermelde breedvoerige pestordonnantie te herhalen. Enkel 25 posten voor onderstand staan opgeschreven, verder eene reeks belooningen voor
personen die zich gedurende de epidemie verdienstelijk gemaakt
hadden.
Daar de pesthuizen op Stuyvenberg in het open veld opgebouwd waren, hadden zich merkelijke ongemakken voorgedaan,
namelijk bij de afzondering der pestlijders, ook had het Magistraat geraadzaam gevonden de pesthuizen met een muur te doen
omheinen (209). Van de Abdij van St. Michiels werden om die
reden 62 roeden lands aangekocht. Buitendien werden aan de
pesthuizen eenige reparation gedaan : deze werden werden in
1671 en 1672 voorgezet en voltooid (2TO).
In Mei 1671 had men een sterker ingrijpen der ziekte beleefd (21T). In Juni werden scherpe voorschriften uitgevorderd
ten opzichte van de booswilligen, die de kloppers der deuren,
enz. besmeerden met de afscheidingen der pestlijders om de
infectie nog te doen aangroeien : dergelijke maatregelen had
het Magistraat ook in 1571 getroffen. In Juli werd het aloude
gebod over het gebruik der vruchten herhaald, evenals het verbod
van het behangen der sterflmizen met baai. Op 24 November
had men de kwaal te Wommelghem vastgesteld (212). Volgens
de rekeningen zou de ziekte opgehouden hebben tusschen 26
September en 21 October, maar had zich nadien opnieuw vertoond (213).
In de rekening van 1672 staat niets meer opgeteekend tot
(205) Doe. II, blz. 323.
(206) Doc. II, blz. 329.
(207) Doc. II, blz. 330-333.
(208) Doe. II, blz. 334.
(209) Doc. II, blz. 337.
(2To) Doc. II, blz. 351.
(211) Doc. II, blz. 340.
(212) Doc. II, blz. 341-342.
blz. 341.
(213) Doe.

onderstand na 21 Mei, waaruit men besluiten kan dat de plaag
uitgedoofd was. Van 1673 tot in het midden van 1678 bleef de
stall vrij van besmettelijke ziekte (214).
De rekeningen vermelden enkel de betalingen aan onderscheidene stadsbearnbten, die in vast officie stonden : als pestmeester, concierge der pesthuizen, enz. alsmede de onkosten tot
onderhoud en reparation aan de gebouwen op Stuvvenberg.
Op onvoorziene wijze harstte rond het einde van juli 1678
eerie zeer hevige epidemie uit, die bij de lokale geschiedschrijvers
hekend staat onder den naant van 0 Antwerpsche ziekte ». Welke
de verschijnselen dezer kwaal eigenlijk waren, daar heb ik niet
kunnen achter geraken. Torfs aarzelt niet op te rnerken, dat het
niisschien eene kwaadaardige zweetziekte was (215). Deze veronderstelling schijnt mij wet. gewaagd. 1)e laatste epidemie van
zweetziekte had zich, gelijk ik reeds zegde, voorgedaan in Engeland in 1551. Ik wil nu verder het woord aan Fossel overlaten.
Sprekende van de zweetziekte, zegt hij onder nicer : « Mit dem
Jahre 1551 entschwindet er der drztlichen Beobachtung and
verliert sich aus dent Geddchtnis der Volker. Erst nach 250
jahren gelangt er auf isolierter Stelle abermals zu fluchtigen
Ausbruch, urn hier v011ig die gleichen Erscheinungen zu manifestieren (216). Ook vind ik dat nadere opzoekingen nopens
het karakter dezer epidemie belang zouden vertoonen. Hetgeen
zeer eigenaardig vootkornt is een bescheid dat de Antwerpsche
stadsdoctoren over de heerschende epidemie uitten. Zij verklaarden ondermeer : dat wij van gevoelen sijn, dat de sieckten
namentlijck van cortssen tegenwoordich grasserende binnen
de voors. stadt, niet contagieus nosh behalijck en sijn, mitsgaders dat de selve sieckten aen ons genoechsaent bekent sijnde,
aen niemanden bij ons gewaerschouwt en wort, de persoonen
daerntede besocht wordende, besonderlijck te mijden P.27 Octobris 1678) (217).
Edoch het verloop van de kwaal had deze meening gelogenstraft. Volgens Torfs waren twaalf honderd huisgezinnen door
de ziekte aangetast, wat naar zijn oordeel eene sterfte van vijf
of zes duizend personen zou veroorzaakt hebben (218). Diercxsens
(214)

Doc. II, blz. 347-357.

(215)

TORTS, N. G. Antwerpen, II, blz. 172.

(216) TH. PuscHmANN, Handbuch der Geschichte der 31 edzzlit. Lena,
C. Fischer, 1902-1905, 3 bkd. Zie : Bkd. II, blz. 89T.
(217) Doc. II, blz. 358.
(218) ToRFs, N. G. Antwerpen, I, blz. 304 II, blz. 172 & TORFS,
.bastes, I, blz. 97.
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haalt onderscheiden schrijvers aan, die in hunne schriften over
de plaag spraken. Onder de geestelijkheid had zij een verrassend
getal slachtoffers gemaakt. Zoo stierven in 18 dagen niet minder
dan 12 priesters Jezuieten in het Professielmis, 23 Predikheeren
in hun klooster en een groot getal Minderbroeders, dit alles
buiten eene menigte voorname burgers, ja zelfs de bisschop
Aubertus van den Eede (219). Daar van stadswege geene ambtelijke statistische gegevens voorhanden zijn, zou het wellicht de
moeite loonen de parochieregisters voor dit tijdperk na te zien.
Over de heerschende plaag werd op verscheiden zittingen
van den Breedenraedt in October en November gesproken. Er
werd nainelijk gedrukt op den tegenwoordigen overvloet van
siecken in dese staat, waer van noyt by memorie van menschen
» alhier is desgelycx gehoort noch gesien en is ;... » (220). Langs
eenen anderen kant komt het zeer zoriderling voor dat in de
rekening der acht stuyvers contagieus niets tot understand der
besmette uitgegeven werd, noch in de rekening van 1678 evenals
in die der eerstvolgende jaren. In die van 1681 staat te lezen :
« Alzoo, Codt loff, by tyde deser rekeninge ende oock eenige
» jaren te vooren alhier egeene contagie en is geweest » (221).
Van of 1682 wordt bet beheer der acht stuyvers contagieus in
de rekening der Consomptie niet meer afzonderlijk gehouden,
enkel vindt men nog een TJytgaef particulier -van de acht stuy» vers contagieus (222). De volgende lionderd dienstjaren heb
ik nagezien : men vindt er regelmatig opgeschreven de bezoldiging van het blijvend dienstpersoneel : pestmeester, knaap van
gezondheid, concierge of voorsluiter der pesthuizen, alsmede
de noodige reparation, enz. aan de gebou wen gedaan.
Toen op 23 Juni 1691, Mr. Carel Carnoncle, de pestmeester,
stierf, werd het stadsofficie van den pestmeester afgeschaft (223).
Wat nu de i( knaep van gesontheyt » betreft, die zag in 1695,
zijne gagien op 100 Gld. jaarlijksch gebracht (224). Na zijn dood,
op 20 Juli 1701, werd het officie ook afgeschaft.
Vanaf de rekening 1696 staan enkel in de rekeningen, als
blijvend personeel de knaep van gesontheyt » en de concierge
der pesthuizen opgeschreven. In 1701 kreeg deze laatste het
(219) DIERCXSENS, (op. cit.), VII, blz. ,;11 et passim.
(22o) Doc. II, blz. 359.
(221) Doc. II, blz. 364.
(222) Doc. II, blz. 365.
(223) Doc. II, blz. 373.
(224) Doc. II, blz. 375.
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bevel de pesthuizen te verlaten, daar het militair garnizoen, de
gebouwen in beslag genomen had om de zieke soldaten te herbergen (225). Goovaert Timmermans, die 33 jaren het ambt
van concierge vervuld had, a rato van io st. per dag, bleef niettemin tot zijn dood zijn salaris ontvangen, zijn laatste termijn
werd op 30 April 1717, van zijn.e weduwe nitbetaald (226).
Ofschoon men dikwerf over het afschaffen van dit officie gepraat
had, werd het conciergeschap der pesthuizen aan Joannes Smolderen toegestaan. Hij bekleedde dit ambt tot zijn dood op 13
December 1755. Met hem stierf het officie uit (227.
Van op iri Januari 1757 werden bet land en de huizingen
der pesthuizen verpacht voor 6o Gld. 's jaars.
Op 12 Juni 1771, werden zij opnieuw verpacht voor 12
jaren, ten prijze van 115 Gld. (228). gene nieuwe verpachting
geschiedde op 27 September 1783, voor 190 GM. (229). In 1790
was de pachtei Joannes de Wolf, wegens zijne schulden nit de
stad gevlucht (230). In 1791, had een nieuwe pachter de pesthuizen betrokken tegen eene jaarlijksche hour van 51 Gld. Op
1 4 Mei 1792, was bet Magistraat gedwongen geweest de pesthuizen aan de Oostenrijksche krijgsmacht of te staan om er poedermagazijnen te laten maken (231). Of de beraamde plannen
nitgevoerd werden voor den intrek der Franschen, op IS November 1792, heb ik niet kunnen vaststellen. Verder behoort de
latere geschiedenis dezer gebouwen niet nieer tot het tijdperk
dat ik te bestudeeren had : het Oude Regiem had nu geleefd.
Eenige woorclen nog over de pestilentien.
Na het kort maar hevig oplaaien der epidemic van 1678, zag
Antwerpen de droevige pesttijden, die het zoo dikw erf troffen,
niet sneer terug.
Het Magistraat bekommerde zich nietteniin altijd over den
algemeenen hygienischen toestand. Zoo treft men regelmatig
verordeningen aan nopens de stedelij ke zindelijkheid ; onder
sneer : rakende bet schuren der ruien, het stapelen en vervoer
der meststoffen, het houden van varkens, het smelten van vet,
en srnout, het verkoop van zekere vruchten, de handel van prondelgoed, enz...
(225)
(226)
(227)
(228)
(229)
(230)
(231)

Doc. II, blz. 377.
Doc. II, blz. 378-388.
Doc. II, blz. 388-403.
Doc. II, blz. 410.
Doc. II, blz. 415.
Doc. II, blz. 417.
Doe. II, blz. 419-429.
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Bovendien, telkens zich een epidemie in het een of ander
vreemd land openbaarde, nani de Gouverneur Generaal der
Provinci6n het op zich de noodige voorbehoedingsmiddelen te
gebieden om de besnietting te voorkomen. Zulks gescliiedde namelijk in 1710 (Pest in bet Noorden van Europa), 171-3 (Idem in
Duitschland), 172o en 1721 (Erankrijk en bizonder Marseille),
1731, 1737, 174.3 (Messine, Napels, enz.) 1751, (Het Oosten),
1752 (Algiers, enz.), 1751, (Morea, enz), 1757, (Lissabon, enz.),
1758 (Smyrna), 1770 (Polen, Dantzicb, enz.) 1778, 1779, 1780,
(Constantinopel, en maatregelen tegen den rooden loop in het
land), 1781, (Oosten, en rooden loop), in 1787 (232).
Het is onbetwisbaar dat deze gouvernementeele geboden,
alsmede de voorschriften van het stedelijk Magistraat gepaard
gaande met eene nauwere toepassing der middelen rakende de
huiselijke hygiene, het verdwijnen der vernielende gevolgen
der pestilentien te onzent bewerkt hebben.
En met deze gevolgtrekking, wil ik bier het kapittel der
Geschiedenis der Pestepidernien, in onze goede stad, besluiten.

(232) Doc. II, blz. 38 4 , 385, 390-391, 394, 396, 398, 4 00, 401, 402, 403,
4 04, 4 08 , 4 09, 412, 413, 414, ,116.

T o) KA1EL BARBIER-PRIJS.
Op 31 December 1932 loopt het 3 e tijdvak (begin 1931 tot
einde 1932) van den KAREL BARBIER-PRIJS ten einde. FIij bedraagt 1000 fr. en wordt toegekend aan den Belgischen schrijver
die in die tijdruimte het beste belletristisch verhaal op nationaalgeschiedkundigen grondslag (historische roman, geromanceerde
levensbeschrijving, enz.) zal ztitgegeven hebben, in 't Vlaamseh
geschreven en geput uit onze eigene geschiedenis.
De prijs kan niet toegekend worden aan hem die voor hetzafile werk in een door het Staatsbestuur of een Acadeniie uitschreven prijskamp reeds bekroond -werd.
I)e werken dienen ingezonden caul den Bestendigen Secretaris
der Koninklijke Vlaamsche Academie, uiterlijk op to December
1932, met de vermelding op het adres : BARBIER-PRI Ji.
2°)

NESTOR DE TITRE-PRIJS.

bedragende 2000 fr., \vordt
De NESTOR DE
de twee jaar toegeken(1 aan het beste onder de Viaamsche tooneelwerken Welke, gedrukt of iii handschrift, voor het einde van elk
t\Veejarig tijdvak, door hunne schrijvers op de Koninklijke
Vlaamsche Academie rlilleiz ingezonden zijn. Het eerste tijdvak
ornv;tt de jaren 193 2 er 1933.
Voor den prijs komen alleen i11 aal u llerkillg tooneelworken
a) die nog in Been andere prijskampen werden bekroond ; b) die
in den loop van het tweeja rig tijdvak werdcn geschreven, of die
althans, v6Or tijdvak, noch door den druk, noch door de opvoering, openbaar \venien gemaakt.
3 0 ) KAREL BOURY-PRIJS.
De KARIA, BouR-v-PRus, bedragen(h , L000 fr. en gesticht ter
verspreiding van Vlaamsche liederen. wordt om de vier jaar
toegekend aan den toondichter van de beste onnitgegeven
Viaamsche school- of volk;-,liederen (ten minste twee) waarvan
laijzelf de teksten zal mogen kiezcn. Er kan bovcildien een tegemoetkoming, verstrekt worden om de bekroonde liederen te helpen nitgeven.
Het loopende tijdvak zal op 31 December 1932 gesloten
worden.
De liederen (tekst en muziek) dienen door de belanghebbenden bij den Bestendigen Secretaris der Koninklijke Vlaamsche
Acadurnie, Koningstraat, Gent, uiter]ijk Op I() December 1932
ingezonden te worden, met volgen(le vermelding op het aches
VOOR. DEN KARET, BOURN' -PRI j S.

nitgaven der _Academie zijn te verkrijgen .
. SIVFER, Sint Baafsplein, en AN. RVSSTMBERGHT%
GENT :
Kouter, 1.
BRUSSEL : STANDAARD-BOEKHANDEL, E111. jacqmainlaan, 127.
ANTWERPEN : DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL, SintJacobstuarkt, 6o. — STANDAARD BO -EKHANDEL, Korte
Nieuwstr., 41.

KON. VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE

VERSLAGEN EN
MEDEDEEL1NGEN
DECEMBER

1932

N. V.

VANDERPOORTEN C°, POLLEPELSTRAAT, 18, GENT
1932

MAANDSCHRIFT

INHOUD.
Vergadering van 21 December 1g32 . .
2, De Nederlandsche:Koloniale Letterkunde,
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door Prof. Dr.

MAURITS SARBE

3. Jan Hammenecker, diehter der Schelde, door Dr. JozEr
1113

MuLs

4. A nalytische Bibliographie van en Bibliographie over Pro/.
Dr. Maurits .abbe, door Dr. ROB. ROEMANS (vervoig)

1135

5. Algemeen Register op het jaar 1932 (taken, Personen,
Lijst van behandelde a'oorden en. ititdrukkingen)

1207

6. ;1 Venda et Corrigenda

1220

.

7. Algemeene Inhomistalel op hct Par 1932 .

1221

Vergadering van 21 December 1932.
Zijn aanwezig de heeren : Prof. J. SALSMANS, S. 3.,
bestuurder, HERMAN TEIRLINCK, onderbestuurder, en Dr.
I,. GOEMANS, bestendig secretaris ;
de heeren : Kan. AM. Joos, Dr. Is. TEIRLINCK, FRANK

LATEUR, 0. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr.
L. SCHARPE, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WIT,LEms, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A. 3. 3. VAN DE
Prof. Dr. M. SABBE, Dr. J. MULS, F.
TOUSSAINT VAN BOELAERE, Prof. Dr. P. BELLEFROID, Prof.
Dr. J. VAN MIERLO, S. J., en Dr. J. CUVELIER, werkende
VELDE, J.

JACOBS,

leden ;
de heeren : Dr. FL. PRIMS, Prof. Dr. L. GROOTAERS,
JOR IS EECKHouT, EM. DE Bom, en LODE BAEKELMANS,
briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen de heeren : Dr. L. SIMONS,
Prof. MANSION en Prof. VERDEYEN, werkende leden, en
Dr. A. H. CORNETTS, briefwisselend lid.
* *

De Bestendige Secretaris leest het verslag van de November vergadering ; het wordt goedgekeurd.
*

* *

Bestuur der Academie. — Bij het openen der Vergadering, geeft de Bestendige Secretaris mededeeling van een
brief van 17 December 1932, waarbij de heer Minister van
Kunsten en Wetenschappen aan de Academie drie afschriften
laat geworden van het Koninklijk Besluit van 15 December,
houdende goedkeuring van de verkiezing van den heer HERMAN TEIRLINCK, tot Bestuurder, en van Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE, tot Onderbestuurder der Academie voor het
jaar 1933.

- 1094 Leopoldsorde. — Bij Koninklijk Besluit van 26 November, werden bevorderd tot Groot-officier in de Leopoldsorde,
de heeren werkende leden der Kon. Vlaamsche Academie :
A. CARNOY, oud-Minister en Senator ; FR. VAN CAUWELAERT,
Minister van State, Volksvertegenwoordiger, Burgemeester der
Stad Antwerpen ; A. VERMEYLEN, Rector van de Universiteit
te Gent, Senator.

Kroonorde. — Bij Koninklijk Besluit van 27 November,
werd de heer F. TOUSSAINT VAN BOELAERE bevorderd tot
Commandeur in de Kroonorde.
De bestuurder Prof. Salmans, stuurt uit naam der Academie aan de achtbare collega's, zijn welgemeende gelukwenschen toe.

AANGEBODEN BOEKEN.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst voor
van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Inventaire general des Archives ecclesiastiques du Brabant, par ALFRED
D ' HOOP.

Door het Willemsfonds :
Brozen's « Anny D, door KAREL J ONCKHEERE.
Marie Huige, door MARITA DE VRIES-MATTHYS.
De Gong van den strijd, door WILLY KAREMONT.

Door de Universiteit, te Amsterdam :
Het Ontwaken van het Sociale Bewustzill. in de litteratuur, door ARN.
SAALBORN.

AANGEKOCHTE BOEKEN
Het Leven en de werken van Eduard Douwes Dekker (Multatulz), door

J. DE GRUYTER.

Taalkundig Handboek, door Dr. JAN GRAULS, PROSPER MEWS en
CONST. H. PEETERS.

A Dictionary of the Low-Dutch Element in the English Vocabulary,

bij

J.

F. BENSE, Lit. Ph. D. Part III.

Philosophie van het Leven Wijsgeerige Biologie, door Dr. TH. VAN DER
B OM.
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De Genezing door den Geest — Sigisinund Freud, door STEFAN ZwEIG.
Vlaanderen door de Eeuwen keen, Afl. 23 en 24.
Demasque der Schoonheid, door MENNO TER BRAAK.
Supra Streuvels en ziln werk, door F. DE PILLECVN.
Van Licht en Schaduw, door ADOLF HERCKENRATH.
Ter Zake
Beschouwing over litteratuur en Leven, door ANTHONIE
DONKER.

Ons Volkskarakter, door MARNIX GYSEN.

LETTERKUNDIGE MEDEDEELING
door Prof. J.

SALMANS, S. J.

Dr. ARTH. GEERTS. V ondel als Classicus bij de Humanisten
in de leer. Proefschrift ter verkrijging van den graad van
Doctor aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Tongerloo
(Antwerpen), S. Norbertus Drukkerij. 1932. 254 blz. ;
24 x 15.
Namens Dr. A. M. F. B. Geerts, van Melsele (Waas), heb
ik de eer en het genoegen aan de Academie een exemplaar aan
te bieden van zijn proefschrift : V ondel als Classicus bij de Humanisten in de leer. VOOr eenige weken doctoreerde hij daarmede
aan de Universiteit te Utrecht. Dit werk beoogt « door tekstvergelijking de uitgaven te bepalen, welke Vondel bij zijn vertalingen van de Latijnsche en de Grieksche schrijvers gebruikt
heeft ; de aanteekeningen op te sporen, die hij binnen en buiten
die uitgaven gevonden heeft, en de bronnen bloot te leggen,
waaruit hij bij de samenstelling van de voorredenen en opdrachten zijner overzettingen heeft geput ».
Hier is het bepaald onmogelijk in bijzonderheden na te gaan
of de schrijver zijn drievoudig doel bereikt heeft. Maar ik meen
toch te kunnen verzekeren, dat hij degelijk werk leverde, een
studie nl. die van belang is en voor onze Nederlandsche letterkunde en voor de Klassieke philologie, vooral waar hij de humanistische opvattingen van Vondel uiteenzet, over kunst en letteren, volgens de voorredenen en opdrachten zijner vertalingen.
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MEDEDEELING
van den Bestendigen Secretaris.
Folkloristische Dienst. — Bij brieve van 3o November
laat de heer Gouverneur der Provincie Oost-Vlaanderen, als
gevolg op het schrijven der Academie van 3 Juni 1.1., weten
clat, omwille van den financieelen toestand der Provincie,
niet is ingegaan op de gestelde vraag aangaande het ondersteunen van een Algemeenen Folkloristischen Dienst.
MEDEDEELINGEN NAMENS DE COMMISSIES.
I 0) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. — De heer Prof. Dr. L. ScHARPA,
secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig : de heeren Dr. L. WILLEmS, voorzitter,
Prof. Dr. J. VAN MIERLO, ondervoorzitter, Dr. Is. TEIRLINCK,
Dr. L. SIMONS, Dr. L. GOEMANS, Prof. Dr. T. MANSION, Prof.
Dr. J. VERCOULLIE, J. JAcm3s, en Dr. J. CUVELIER, leden
en Prof. Dr. L. SCHARPE, lid-secretaris. Hebben zich laten
verontschuldigen: de heeren MANSION en VERDEYEN. Woonden ook de vergadering bij : de heeren SABBE, PRims en
VAN DE WIJEP.
Aan de dagorde staat :
i 0) Lidmaatschap der Commissie. — Vervanging van
Dr. L. SIMONS, die zijn ontslag heeft gevraagd.
Aan D r L. SimoNS, die ontslag vraagt als lid van de Commissie, zal een dankbrief geschreven worden, wegens de diensten
zoo lange jaren door hem bewezen.
Prof. VERDEYEN wordt benoemd in zijn plaats.
2°) Hide of ie in plaatsnamen ?
Lezing door Prof.
J. MANSION, werkend lid.
Daar de hr. MANSION belet is de vergadering bij to wonen,
zal zijn lezing tot een a. s. zitting der Commissie verschoven
worden.
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30 Dr L . WILLEMS tleelt zijn bevindingen mede over de
beteekenis van het woord « bagineren » in Boendale's fans
Teestije : op te vatten als « over den prijs onderhandelen » ;
waarbij hij zich steunt op het Oud-Franseh « bargaigner ».
VERDAM verklaart het wel ten onrechte als « badiner een
woord dat toenmaals in het Fransch niet bestond.
In den Reinaert komt voor dat Reinaert was in een schuur
« in te broken ». Het oudste hs. heeft « gebroken ». De uitgevers,
behalve D r J. W. MuLLER, hebben met die lezing geen vrede.
Het nieuwgevonden hs. schijnt de uitgevers gelijk te geven.
Dr L. WILLEms meent, uitgaande van teksten die spreken
van dijken die « in te broken » werden, d. vernield, dat de
nieuwe tekst gelijk heeft, daar de zin in den Reinaert immers
niet is « vernield ».
D r VAN -MERL° begrijpt niet best wat, met die opvatting,
de kopisten er toe kan gebracht hebben, het normale gebroken
door te broken, te vervangen.
Nog een ander woord nit den Reinaert wordt door Dr WmLENS besproken. Het oudste hs. zegt, voor tonsuur, « cloosterlike crune » ; in verband met het naderhand onbegrepen « semmi toen deze uitroep vervangen werd door « so helpe mi God »,
is ook « cloosterlike crune » om het rythme vervangen door
« cloostercrune ».
De Commissie besluit voor te stellen, dat de mededeelingen
van den hr. WILLEATS in de Verslagen en Mededeelingen zullen
opgenomen worden.

2 0) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. — De peer Prof. Dr. M. SABBE, secretaris,
legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig : de heeren FRANK LATEuR, voorzitter,
Prof. Dr. L. SCHARPE, ondervoorzitter, Dr. I. TEIRLINCK,
0. WATTEZ, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. J. SALSMANS,
S. J., en Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE, leden, L. BAEKEL
MANS, E. DE B0M, L. GOEAIANS, J. MuLs, L. H. JACOBS, FL.
PRIMS, J. EECKHOUT, hospiteerende leden, en Prof.- Dr. M.
SABBE, lid-secretaris.
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i 0) Lidmaatschap der Commissie.
Vervanging van
Dr. L. SD/IONS, die zijn ontslag heeft gevraagd.
De Commissie stemt bedankingen aan Dr L. SIMONS voor
de diensten door hem bewezen en benoemt tot zijn plaatsvervanger den Heer HERMAN TEIRLINC K
2°) Over den dichter J. HA MM KNECKE R
Dr. J. MuLs, werkend lid.

Lezing door

De hr. J. MuLs, teekent een levendig beeld van den dichter
J. Hammenecker, ontleedt zijn karakter met fijn psychologischen zin en geeft ons een treffenden kijk op zijn werk. De
Commissie besluit tot opneming van deze lezing in de Verslagen en Mededeelingen.
3 0) Door AleVTOUW L. LAMBRECHTS, werd aan de Academie aangeboden ter opneming in de Verslagen en illededeelingen, een aanzienlijke verzameling volksliederen door
wijlen haar echtgenoot in Limburg uit den volksmond opgeteekend. De Commissie zal de heeren J. CuvELIER, C. Hu-vsMANS en GROOTAERS verzoeken dit werk in te zien en advies
uit te brengen over zijn waarde.
4 0) De heer DE Bom deelt mede dat hij van den
E. H. Prof. Noach, bibliothecaris van de aartsbisschoppelijke

bibliotheek te Breslau, veertien onuitgegeven brieven van
H. Conscience ontvangen heeft, door den schrijver gericht
aan Aartsbisschop von Diepenbrock. De heer DE Bom doet
de beteekenis van deze brieven uitschijnen en stelt voor ze
in de Verslagen en llededeelingen op te nemen. De Commissie
neemt het voorstel van den heer DE Bom aan.
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DAGORDE.
1 0) Wedstrijden voor 1932. — Ingekomen prijsantwoord. — Benoeming van den Keurraad.
Een prijsantwoord is binnengekomen, n. 1. op de vraag

Letterkunde : Baudelaire en het Baudelairisme in de Nederlandsche letterkunde, met kenspreuk Et rupes ilorem.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld de heeren
Prof. VAN MIERLO, Prof. SABBE en E. DE Bom.

2 0) Karel Boury-Prijs. — Benoeming van den Keurraad. — Er werden vier reeksen liederen ingezonden, n. 1. :
A) 1) Ronde dans.
2) Avondpraatje.
3) Kerstliedje.
4) Onze henne.
5) De cillers.
6) Din en Daan.
7) Daar is mifn land.
8) Morgen.
9) Moedertje.
1o) Het klokje.
II) De wijzers.
12) Smidje's lied.
13) De groote kuisch.
14) Des Zondags.
door CLEMENT D'HOOGE.
B) 1) De Sneeuwman.
2) De winkelier van 't hoekske.
3) Een zoete bede.
4) De dierste schat.
5) Kijk eens goed,
door RAYMOND MULLER.
C) I)
2)
3)
4)

Dokus.
Kinderdeuntie.
Smidje snide.
Het Klokje.
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6) Pik Nik.
7) Kikkertje,
door X. V. Z.
D) I) Zaailied.
2) Het zingend gezin.
3) Nieuwf aarswensch.
4) Goudbrem.
5) A chter 't gordijntje.
6) Gelukkig maken.
7) Requiem.
8) Hulde aan Gezelle.
9) De heidezangers (Fragment nit de Sniederscantate).
io) Onze oogen.
I I) Vlaanderen.
12) Studentenlied,
door ARTHUR VERHOEVEN.
Tot leden van den keurraad werden aangesteld : Prof.
SABBE, Dr. GORMANS en heer MEULEMANS, toondichter.
3 0) Bestuurscommissie der Academie. — Benoeming van twee werkende leden voor de dienstjaren 1933-1934.
(De twee uittredende leden, de heeren Jacobs en Willems,
zijn herkiesbaar). — De heeren Jacobs en Willems worden,
op voorstel van den heer Bestuurder, onder handgeklap
herkozen.

40) Lezing door Prof. Dr. M. Sabbe :

e'en ovenicht

op de Nederlandsche Koloniale Literatuur.
Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de Academie
dat de lezing van Prof. SABBE in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.

De Nederlandsche Koloniale
Letterkunde
DOOR

Prof. Dr. MAURITS SABBE,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

De koloniseerende volkeren haalden uit de verre gewesten,
waaraan zij hun wilskracht en kennis wijdden, niet alleen stoffelijke handelsvoordeelen en verhooging van zedelijke waarden,
maar ze vonden er ook stof tot verrijking van hun kunst en in
't bijzonder van hun literatuur. Het waarnemingsterrein van
hun schrijvers, dat zich ver buiten de grenzen van het eigen
land uitstrekte, bood nieuwe, verjongende bronnen van inspiratie aan, en noodzakelijkerwijze kreeg hun letterkundige productie grooter veelzijdigheid en internationale beteekenis.
Dit was het geval ook in het kleine Nederland, dat sedert
ruins drie eeuwen over een zoo uitgestrekt als weelderig koloniaal rijk beschikt.
Wij wenschen hier de ontwikkeling van de Nederlandsche
en in het bijzonder van de Nederlandsche-Indische koloniale
Letterkunde te schetsen.
Het spreekt van zelf, dat er bij het behandelen van dergelijke stof hier geen spraak kan zijn van volledigheid. Enkel op
de kenschetsendste auteurs kunnen wij even wijzen en naast
een bondige aesthetische waardebepaling van hun werk, vooral
de aandacht vestigen op het verband tusschen eenerzijds de
Nederlandsche koloniale literatuur en anderzijds de groote
stroomingen en leidende gedachten in de Nederlandsche koloniale politiek.
Deze taak `Nerd ons, althans voor Nederlandsch-Indie, in
ruime mate, vergemakkelijkt door het onlangs verschenen,
alleszins merkwaardige boek van Gerard Brom Java in onze
Kunst (I). Bij ons weten wordt hier, voor de eerste maal, een
overzicht gegeven op de belletristische voortbrengselen, waartoe
de Indische kolonie in onze letterkunde aanleiding gaf. Brom
(I) 1931, BRUSSV N. V., te Rotterdam
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wijdt zijn studie ook, weliswaar, aan de door Indie beinvloede
schilderkunst, maar het belangrijkste gedeelte van zijn rijke
documentatie en zijn over het algemeen zeer rake en persoonlijke
beschouwingen geldt de literatuur.
De oudste geschriften, die wij in deze literatuur aantreffen,
zijn de scheepsdagboeken en reisverhalen van de koene en
bekwame varensgezellen, die in hun notedoppen, met behulp
van nog gebrekkige meettuigen, uurwerken en andere instrumenten, over geheimnisvolle oceanen naar nog geheimnisvoller
kusten uitzeilden, en daar de grondvesten legden van het Nederlandsche koloniale rijk.
Ofschoon G. Brom deze werken niet behandelt, meenen wij
toch, dat ze in een overzicht als het zij ne hun plaats behoorden
te hebben.
Het is de literatuur van de Nederlandsche Argonauten, die
uitvoeren ter verovering van het Indische « gulden vlies ».
Daar staat vooraan Jan Huygen van Linschoten, die op
Portugeesche schepen den weg naar Indie leerde kennen, en na
jaren voor rekening van Portugal in Indie verbleven te hebben,
omstreeks 1592 terug keerde naar Nederland, waar hij in drie
reisverhalen de aandacht vestigde op de grove tekortkomingen
in de kolonizeeringswijze der Portugeezen. Hij maakte het den
Nederlanders duidelij k, dat zij met vastberadenheid, doorzicht
en kennis, de Portugeesche heeren gemakkelijk uit den OostIndischen archipel konden verdrijven om er zich zelven te
vestigen.
Cornelis de Houtman, na in opdracht van Amsterdamsche
reeders te Lissabon, op levensgevaar, de inrichting van den
Portugeeschen handel met Oost-Indie afgespied te hebben,
ondernam den eersten Hollandschen tocht daarheen en gaf in
1597 het verhaal uit van zijn reisavonturen, alsook de beschrijving van de door hem bezochte landen.
Dergelijke journalen en itinerario's, of hoe ze ook heetten,
waren zeer talrij k en onderhielden in Holland den lust tot uitzwermen en avontuurlij k varen naar verre gewesten.
Het populairste van al die verhalen is dat van de reizen,
die de zeekaptein Willem Ysbrantsz. Bontekoe van 1618 tot 1625
naar Oost-Indie ondernam. Het verscheen in 1646 voor de eerste
maal in druk en werd sedertdien vast zestig maal opnieuw
nitgegeven.
Die reisverhalen behooren eigenlijk tot de volksliteratuur.
Zij zijn het werk van mannen van de daad met klare, nuchtere
koppen, doch zonder humanistische vorming. Men vindt er noch
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den vorstelijken mantelplooi van Vondels stijl ; noch de sterk
gebonden Tacitusperiodes van Hooft ; noch de knap-logische
gedrongenheid van Huygens : maar men vindt er meer rechtstreeksche levensaanvoeling, meer echt Nederlandsche eigendommelijkheid. Men voelt er de vreugde over de ontdekking
van nieuwe werelden vol wonderen. Het legendarische Oosten
van Mandeville en van Pape Jan heeft plaats gemaakt voor de
Indische werkelijkheid, die te nauwernood in avontuurlijkheid
voor het wonderland der fabel moet onderdoen. Men voelt er
den krachtigen polsslag van jongen durf, die alle gevaren overwint, en van grenzenlooze dapperheid, die het hart ophaalt in
gevechten te zee en te land. Aesthetische bekommeringen blijven
die verhalen vreemd, maar des ondanks zijn ze frisch, onderhoudend, soms geestig en meestal zeer treffend van voorstelling.
Na die literatuur der Argonauten kwam die van de eerste
bezitters, de beati possedentes van het « gulden vlies ».
De Oost-Indische Compagnie was tot stand gekomen en
had zich met den steun der Staten-Generaal en der Prinsen van
Oranje tot een echte grootmacht ontwikkeld. Ze rustte vloten
uit en vestigde nederzettingen in Indie, die al spoedig de Portugeesch-Spaansche factorijen verdrongen. Tegen de Engelsche
Oost-Indische Compagnie, die vanaf 1609 met groote krachtdadigheid in den Indischen archipel optrad, voerde zij ook een
gelukkigen strijd. Wie kent de episch-heroische wederwaardigheden niet van den energieken gouverneur-generaal Jan Pietersz. Coen, die in de jaren 1619 en ' 20 de stad Batavia deed
verrijzen op de plaats waar zich vroeger het bedwongen Jacatra
beyond ? De Oost-Indische Compagnie en haar bewindhebbers,
de Heeren Zeventien, bezaten van dat oogenblik af, met hun
eigen leger, hun eigen oorlogs- en handelsvloot, hun recht om
in zekere gevallen in naam van de Staten-Generaal op te treden,
een macht, die in Indie, gedurende een paar eeuwen door geen
andere zou overtroffen worden.
Het alles overheerschende streven van de Compagnie was
voor haar aandeelhouders zooveel rnogelijk rijkdommen te verzamelen. De uitbetaalde dividenden grensden dan ook soms aan
het fabelachtige en in de Vereenigde Provincien, vooral in Holland en Zeeland, werden er ontzaglijke sommen gewonnen,
waarvan de Regeering ook in ruime maat genoot.
Die koortsachtige j acht op geldwinst deed de Indische
gezagvoerders jaren lang al het overige verwaarloozen. Nooit
drongen ze werkelijk tot het hart van Indie door. Meestal beperkten zij zich met handel te drijven in de kuststreek. Het echte

binnenland bleef aan de meesten onbekend, en degenen, die het
wel kenden, zwegen er liefst over om aan vreemde concurrenten
geen angstvallig bewaarde handelsgeheimen te verklappen.
De Javanen zelf waren in de opvatting der Compagnie
niets meer dan werktuigen om rijst en suikerriet, koffie en specerijen te oogsten. Het eigenaardig wezen, de ziel van die slaven
bleven den materialistischen Hollandschen koopman onverschillig. Indie werd alleen geschat om wat het opbracht.
Gedurende de heele 17 e eeuw en nog een groot deel der 18e
vertoont de Nederlandsche koloniale literatuur de weerspiegeling van dien zelfzuehtigen, utilitaristischen geest. Een theme,
overheerscht alle andere bij de enkele Hollandsche dichters, die
toen over Indie schreven. Vondel vat het samen in een vers :
« Ons nieuw Bata-vie voor 't oude zaait en maait ».
Steeds wordt maar herhaald wat voor welvaart de Indlehandel te Amsterdam verwekt en wat al rijkdommen uit het
verre Oosten naar Holland worden overgebracht. Holland was
voor het overige blind.
Als wij de Javaense Reijse van den commandeur der Coinpagnie-vloot Rijcklof van Goens (1656) uitzonderen, dan vinden
wij geen enkel werk, waaruit blij kt dat de Hollandsche kolonisten maar eenigszins de heerlijkheid van de Indische natuur
begrepen. De wouden, de bergen, de wateren en de hemelen
spraken niet tot hen, alleen de produkten van het land, peper,
kaneel en suiker wekten hun dichterlijke geestdrift op.
De Indische menschen met hun eigenaardige, oude beschaving, hun godsdienst en wijsheid, hun kunst, hun architectuur,
hun tooneel, hun dansen, hun muziek, bleven hun vreemd. Met
een eng gevoel van superioriteit zag de Hollander in Indie op
al de gewoonten en gebruiken der inboorlingen neer als op dwaas
gedoe van onbeschaafde heidenen. Geen enkel teeken van ethnologisch of historisch begrip ; zelfs niet bij den anders wel verdienstelijken Cornelis de Bruin, in zijn Reizen over Moskovie
door Persie en Indie (1714), noch bij den veel gelezen dominee
Francois Valentijn, in zijn Oud en nieuw Indie ((1724).
De apotheose van de Compagnie, haar voortvarendheid en
haar macht, werd het onderwerp van het belangrijkste letterkundig werk, dat in de 18 e eeuw aan Indie werd gewijd : het
half episch, half didactisch gedicht Batavia, begrepen in zes
boeken, door Jan Harmensz. de Marre. Deze koopvaardij-kapitein had Oost-Indie herhaaldelijk bezocht. Hij bewonderde het
land en kende de inwoners beter dan anderen, maar bezong ze
met den echten koopmansgeest. Hij prees ze uitsluitend als
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werkgebied en hulpmateriaal der Compagnie, aan vie alleen
eer en lof werd gebracht.
Hij dichtte Batavia in eersten norm gedurende zijn laatste
reis naar Indiê in 1728, doch later, in zijn landhuis op de Beemster, breidde hij dit werk uit tot een groot gedicht in zes zangen,
dat in 174o tot meerder eer en glorie van de Compagnie verscheen.
Het zijn gladde, rhetorische verzen, waarin geen enkel verhandelbaar product van Indie vergeten is, en waarin de Compagnie
wordt voorgesteld als de dochter gesproten uit het huwelij k
van Koopvaardij en I Jver.
Omstreeks het midden der 18 e eeuw kwam er een nieuw
geluid in de Nederlandsch koloniale literatuur. Onder den
invloed van de Verlichtings-philosophen had zich in WestEuropa geleidelijk het begrip verspreid van de geestelijke eenheid van het menschdom en van de internationale broederlijkbeid, die heerschen moest onder alle volkeren, zonder onderscheid
van ras of beschaving. Het was de tijd, waarin voor het eerst
werd geijverd voor de afschaffing der slavernij waarin de
kolonizeerende landen verantwoordelij k gesteld werden voor
de misbruiken, knevelarijen en wreedheden door hartelooze
koop- en krijgslieden tegenover de door hen onderjukte inboorlingen gepleegd. Het was de tijd, waarin Klopstock het voor
zijn land zelfs als een titel van roem beschouwde, niet bevlekt
te zijn met het bloed van andere werelden daar het zich niet
aan koloniale veroveringen had schuldig gemaakt. De liefde
voor den onbeschermden kleurling, het verlangen om zijn lot
te verbeteren, dat zich totnogtoe alleen bij christelijke zendelingen had geopenbaard, verspreidden zich thans in ruitner kring
en werden bij enkele schrijvers tot hoofddrijfveer van hun koloniale geschriften. Zoo ook in Nederland.
In dit opzicht onderscheidden zich de gebroeders Van
Haren, de twee wijsgeerig aangelegde, Friesche edellieden,
vrienden van Voltaire, die poogden het Nederlandsche yolk op
koloniaal gebied nieuwe wegen te doen opgaan.
Willem van Haren stelde in 1742 den gouverneur-generaal
Adriaan Valkenier heftig aan de kaak wegens den moord te
Batavia gepleegd op 10.000 Chineezen, onder voorwendsel, dat
zij oproerige betrekkingen met verbannen stamgenooten onderhielden.
Onno Zwier van Ha ren koos tot held van een tragedie in
verzen, sterk beinvloed door Racine's Mithridate, den historischen Javaanschen vorst A gon, Sultan van Bantam, wiens
naam hij aan zijn treurspel gaf. Onbewimpeld drukte de auteur
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zijn sympathien uit voor dezen Agon, die jaren lang worstelde
om zijn onafhankelijkheid te handhaven tegenover de Cornpagnie en haar gewetenlooze gezaghebbers. In den mond zij ner
Javaansche tooneelhelden, waaronder de Macassaarsche prinses
Fathema de welsprekendste is, legt hij allerlei humanitaire
tijdsgedachten. In zijn zielsellende roept de stervende Agon
uit .
« Weldoende God, zijn dan Maleijers en Javanen
« Min uwe kinderen als lees Europeanen ? »
Het heele werk maakt den indruk van een scherpe aanklacht
tegen Hollands harteloos mercantiel optreden in Indie, zoodanig dat men Onno Zwier van Haren meer dan eens, heeft
voorgesteld als een voorlooper van Multatuli. En toch is deze opvatting niet onaanvechtbaar. Uit andere geschriften van Onno
Zwier van Haren blij kt dat hij wel accoord ging met de Nederlandsche koloniale politiek en dat hij ondermeer den oorlog tegen
Bantam als volkomen gewettigd beschouwde. In Agon's verbittering en Teed moeten wij het beeld zien van Onno Zwier's eigen
levenstragiek, vermengd met humanitaire begrippen, die eerder
hun bron vinden in de intellectueele mode van dien tijd dan in
een diepere overtuiging van den schrijver.
Kan er twijfel bestaan omtrent Van Haren's ware inzicht,
dan is dit niet meer het geval met Willem van Hogendorp en
zijn zoon Dirk van Hogendorp, die in 1779 en 180o, de eerste
in een prozaverhaal, de tweede in een tooneelstuk, beslist propagandistisch optraden tegen de slavernij en, als hoogste plicht
der Hollandsche kolonisten, de verbetering van het lot der
Javanen vooropzetten.
De ware voorlooper van Multatuli was Jacob Gotfried
Haafner (1755 + 1809), die een groot gedeelte van zijn leven
in Indie doorbracht. In een sierlijk proza, waarin soms de gloed
van het Oosten doorstraalt, heeft hij niet alleen zijn bewogen
lotgevallen verteld en Indie beschreven, beter dan men het ooit
te voren had gedaan, maar hij was vooral opgetreden als kampioen van den verdrukten inboorling. Scherp en bitter worden
de tekortkomingen der kolonisten gehekeld. Men voelt, dat bier
ware lief de voor den Javaan aan het woord is.
Haafner leefde in de Kolonie toen de Oost-Indische Cornpagnie begon te zieltogen en uit zijn werk blijkt welke de voornaamste oorzaken waren van haar verval. Door veel van haar
ambtenaren stelselmatig bestolen en door wanbeheer en bekrompen monopoliegeest in zware schulden geraakt, was zij niet

-- 1107

meer bij machte om aan de steeds meer en meer aanmatigende
Bngelschen het hoofd te bieden. (I)
In 1798 trail de Hollandsche regeering in de plaats der
ontbonden Compagnie op.
Van dit oogenblik of werden er wel andere bestuurmethodes
gebruikt, maar naar den geest en de uitwerking, bleef het Hollandsche kolonizeeren gedurende de erste helft van de 19e eeuw
nog altijd een uitsluitend verzorgen van de belangen van het
moederland, waarbij de verdrukking van den Javaan voortd uurde.
De bloedige botsingen bleven niet uit. Van 1825 tot 183o
moest Nederland oorlog voeren tegen Dipo Negoro, die eindelijk
bedwongen werd door Generaal De Kock, aan Wien Philips
Pieter Roorda van Eysinga zijn hoogdravend, fel patriotisch
epos in acht zangen Nederlands Roem in Oost-Indie opdroeg, —
een gedicht, waarin wij als een echo hooren van de gezwollen
verzen, waarmede Helmers in een deel van zijn Hollandsche
Natie de koloniale Zending van Holland verheerlij kte.
Het ., cultuurstelsel ,), dat in 183o door den GouverneurGeneraal Van den Bosch werd ingevoerd, was een bron van
reusachtige inkomsten voor Nederland, maar van matelooze
ellende voor de kolonie. De inlanders vonden alleen tijd om op
de gouvernementsplantages te werken. Hun eigen rijstoogst
moesten zij verwaarloozen, zoodat herhaaldelijk, tusschen
184o en 185o, hongersnood het door de natuur zoo gezegende
Insulinde kwam teisteren.
In de tweede helft der 19 e eeuw kwam er groote verandering
in de Nederlandsche koloniale politiek. Dank zij den invloed
van Kamerleden als Wolter Robert Baron Hoevell, schrijver
van het ophefmakend pleidooi Slaven en Vrijen onder de Nederlandsche Wet (1854) en van enkele schetsen Uit het Indisch Leven
(186o), werd de utilitaristisch-conservatieve opvatting geleidelijk opgegeven voor een veel humaner stelsel, dat alle Indische
baten voor Indie zelf liet gebruiken en de beschaving en ontwikkeling der inlanders ernstig ging betrachten. Men ging eindeli* begrijpen dat de belangen der Indische bevolking en die
van het moederland een waren.
De man, die in de voorbereiding van deze nieuwe geestesstrooming een beslissend aandeel nam, was Multatuli, wiens
(I) In zijn v oortreftelijk boek Jan Compagnie heeft Arthur van Schendel
een zeer niooi historisch-literair beeld van dat koloniaal euvel gegeven, waarbij elke verdichting uit grondige psychologische en sociologische voorstudie
is gegroeid.
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Max Havelaar in 186o verscheen. Bid hem werkten samen de

oude strijdbare critische zuurdeesems van de Verlichtingsjaren
en de nieuwe hartstochtelij kheid en gevoeligheid der Romantiek.
Gezegend kunstenaar als hij was, schreef hij bladzijden, die
behooren tot het mooiste wat ooit over Nederlandsch-Ind en
zijn bewoners verscheen. Hij heeft in het type van Batavus
Droogstoppel de bekrompenheid van den uitsluitend op geldbejag gespitsten, horizontloozen koopman voor alle tij den
gebrandmerkt ; hij heeft door zijn treffende schilderingen van
de Indische knevelarijen het Nederlandsche volksgeweten voor
goed gewekt ; en hij is tot de ziel van den inboorling en tot het
mysterieuse wezen van het land dichter gekomen dan het ooit
door een schrijver uit vroeger geslachten gedaan werd. Hij is
er in geslaagd het hart van het Nederlandsche yolk wezenlijk
voor de Indische menschen te winnen en den muur van vooroordeelen te sloopen, die twee werelden van elkander verwijderd
hielden.
Multatuli's sterke kunstpersoonlijkheid stelde alle Nederlandsche koloniale auteurs, die hem voorafgingen en nog velen,
die hem onmiddellijk en later volgden, in de schaduw. Dit oordeel sluit echter geen waardeering uit noch voor het werk van
den destijds zoo hoog aangeschreven H. A. Meyer, die in zijn
Gedichten (1861) wel zin bleek te hebben voor Indie's natuur ;
noch voor het proza van F. C. Wilsen, W. A. van Rees, J. Groneman ; Majoor M. T. H. Perelaer, auteur van den veel gelezen
roman Baboe Dalima, R. A. van Sandick, J. ten Brink, J. Dermout, A. Werumeus-Buning, Melati van Java, Mevrouw Vanger
Frank ; noch voor de ietwat cynische, realistische tafereelen van
G. Valette (188o) en P. A. Daum (pseudoniem Maurits) ; noch
voor den zeer degelijken roman Bogoriana, die Mevrouw Fr.
Uzermans-Junius uitgaf onder den naam van Annie Foore.
Er loopt daar heel wat verdienstelijk werk onder, maar toch
geen hoogstaand en onbetwist kunstwerk.
Door verscheidene van die auteurs werd het apostelschap
van Multatuli of voorbereid of nagevolgd, en hun boeken hebben
onbetwistbaar waarde als documenten voor de kennis van het
leven in de kolonie. Er wordt strijd in gevoerd tegen allerlei
misbruiken, zooals b. v. de verdierlij kende opiumpacht .Men
schildert er het gekonkel van een intrigeerende ambtenaarswereld ; het leven der militairen, dat van 1873 tot 1896, ten
gevolge van den Atjeh-oorlog, vaak vol spanning was ; de wilde
zeden van zekere kolonisten ; de verhouding tusschen bruinen
en blanken, tusschen volbloed en halfbloed ; het concubinaat
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van blanken met inlandsche huishoudsters ; het lot der kinderen
uit die verbindingen gesproten ; de rol der Nederlandsche vrouw,
die in de kolonie trouwde ; en nog veel meer. Al die onderwerpen
Taken vraagstukken, die voor de zedelijke verheffing der kolonie
van groote beteekenis zijn. Het dubbele euvel van die heele
literatuur is echter, ten eerste, dat de leering en de tendenz, die
er in worden ontwikkeld, slechts uiterst zelden tot waarachtige,
doorvoelde kunst gedijen ; en ten tweede, dat zij in hoofdzaak
toch nog steeds van den blanke alleen het centrum van het heele
koloniale leven maakt.
Een veel hoogere bloei der Nederlandsche koloniale literatuur wordt bereikt bij den aanvang der 20e eeuw. Samen met
een nog diepere humanizeering der Nederlandsche koloniale
politiek, die nu beslist ethische wegen opgaat en wordt tot een
gevoelig meeleven met, en een oprechte bezorgdheid voor den
Indier, komt de stijging van het algemeen gehalte der koloniale
letterkunde.
De meeste kunstenaars spreken niet meer als min of meer
cerebraal goed ingelichte buitenstaanders, maar zij gevoelen
zich hoe langer hoe meer innig-menschelijk toegankelijk voor
de Indische ziel.
Zij hebben het gebracht tot een zuivere waarneming van
het Indische landschap met eigen lijn en licht. Zoo onecht en
boeksch Hofdijk's Indische landbeschrijvingen nog voorkwamen
in het gedicht In 't haste van Java (1881), zoo echt en vol ontroerende, zuiver Oostersche bekoring is de Indische natuurlyriek,
die Jan Prins, de dichter-marine-officier C. L. Schwepp, in zijn
Tochten en V erschijningen (1924) aanbracht.
Vooral den Indischen mensch, die zoo lang voor den Nederlander een raadsel bleef, is thans voor veel letterkundigen een
verwant schepsel, wiens lief en teed hun begrijpende belangstelling wekt. Dit is het gelukkige gevolg van de merkwaardige
vordering der Indologische studien. Oude Oostersche wijsheid
en cultuur werden ontsluierd. De wondere schoonheid van den
Boroboedoer en andere tempels met hun gewijde overleveringen
werd beter begrepen.
, De muziek van den gamelang ; de zinrij ke en sierlij ke
inheemsche dansen ; het wajangspel met zijn poppen en hun
historisch-legendarische beteekenis ; de voornaam-fijne ivooren goudbewerkingen ; de gansche poezie van het Javaansche
leven lag thans voor Nederland open en riep tegelijkertijd de
bewondering en de lief de wakker, die voor de kunstenaars de
edelste prikkels werden.

Ook de verspreiding van de Nederlandsche taal onder de
hoogere Indische standen werd een factor van belang voor de
verheffing der Nederlandsche koloniale literatuur. De beschaafde
Indiers beperkten er zich niet bij het werk to lezen van de Nederlandsche koloniale auteurs, aan wie zij aldus de verplichting
eener strengere zelfcontrole oplegden, maar verscheidenen onder
hen gingen zelf in het Nederlandsch schrijven.
De Indische regentendochter Raden Adjeng Kartini met
haar merkwaardige fijn-poetische brieven, vereenigd in het
boek Door Duisternis tot Licht (1912), dat als een merkpaal is
van de gelukkige kentering in de verhoudingen tusschen Nederland en Indio ; en de Javaansche prins Noto Soeroto, die in
Melati-knoppen (1915), in De Geur van Moeders Haarwrong (1916)
en Fluisteringen van den Avondwind (1917), gedichten van stille
schoonheid en vrome wijsheid bracht naar den trant van Rabindranath Tagore ; — zijn de eerste Oostersche auteurs, die in de
Nederlandsche taal schreven en aan de koloniale literatuur een
wending gaven, waarvan in het midden der 19 e eeuw niemand
nog had durven droomen.
Onder de goede Nederlandsche koloniale schrijvers nit den
laatsten tijd staat Augusta de Wit vooraan. Zij vestigde de aandacht met haar beide boeken J ava-Feiten en F antasien (1905)
en Natuur en Menschen in Indie (1914), maar zij openbaarde
zich vooral als een voortreffelijke schilderes van echt Indisch
leven en een fijne ontleedster van het Indische gemoed in enkele
verhalen uit V erbor gen Bronnen ; in De Godin die wacht en vooral
in haar meesterlijk Orpheus in de Dessa. Een aantal andere
begaafde vrouwen, Marie van Zeggelen met De gouden Kris en
Indische Mysterien ; Carry van Bruggen met Een Indiseh
Huwelijk ; Annie Salomons met V erhalen uit het verre Oosten ;
en nu in den laatsten tijd Mevrouw Szekely-Lulofs met Koelic
en den roman Rubber, waarin het heel bijzonder wereidje van een
groote Indische rubber-ontginning in zijn roekeloos dolle uitspattingen gedurende de vette jaren der hooge rubber-prijzen
krachtig en gevoelig wordt geschilderd ; — toonen ons alle op
welk hoog aesthetisch plan de Nederlandsche koloniale literatuur gekomen is. Romans als De stille Kracht van L. Couperus ;
De Paupers van Hans van de Wall (Victor Ido) ; Het verloren
Land van Johan Koning ; betoogend proza als Wiisheid en
Schoonheid uit Indie van Henri Borel ; de zoo degelijke studien
en beschrijvingen uit De Strijd om de Stilte en In de Schaduw der
W aringins van den grooten Indio-vriend L. J. M. Feber ; enkele
voortreffelijke, dramatisch-sterke tooneelspelen van Jan Fabri-

cius als Sonna, Eenzaam, Nonni en andere meer ; zijn alle rijke
aren nit den jongsten Indischen oogst.
Bij het overzicht op deze laatste productie, heeft men den
indruk, dat de tijden aangebroken zijn, waarnaar Potgieter in
1849 reeds zoo verlangend uitkeek. « 0 Indische Archipel !
schreef hij, zullen wetenschap en kunst eindelijk den bodem
ontginnen, alleen door geldzucht beploegd ? » « 0 paradijs van
het Morgenland, voegde hij er bij, naar u ter studie ! Naar u om
nieuw natuurschoon, nog door geene manier misbruikt ! Naar
u om dichtkunst, dien naam waardig, frissche beelden voor
frische stof ! » Bij velen der hedendaagsche schrijvers heeft zich
die wensch van den criticus reeds verwezenlijkt en voor verdere
toekomstmogelij kheden zijn de hoogste verwachtingen geoorloofd.
Het is overigens niet alleen de Oost-Indische archipel, die
voor de Nederlandsche letterkundigen een bron van bezieling
werd, ook uit andere gewesten, waarover Nederland heerscht,
kwamen dergelijke bevruchtende invloeden.
Wij denken hier in de eerste plaats aan de Zuid-Amerikaansche kolonie Suriname, die reeds in 1650, dank zij het
krachtdadig optreden van den Gouverneur Francis Willongby
van Parham, voor Holland gewonnen werd en tot heden toe,
behoudens een korttijdig Engelsch beheer (1804-1816), in Hollandsch bezit is gebleven. Ook uit deze West-Indien kwam
verrij king voor de Nederlandsche letterkunde.
Elisabeth-Maria Post liet in 1792 Reinhart of Natuur en
.Godsdienst verschijnen, waarin zij, steunende op de brievendocumentatie, die haar broeder haar uit Suriname, waar hij
verbleef, liet geworden, treffende exotische Natuurbeelden
schilderde naar den geest van Bernardin de S t-Pierre, loch zeer
zelfstandig en vol kleur.
En het is uit dezelfde kolonie, dat ons in den jongsten tijd,
als een blijde verrassing, het werk kwam van Lou Lichtveld,
een echten West-Indier, to Paramaribo uit inlandsche ouders
geboren, en die onder den deknaam Albert Heiman in korten
tijd een allereersten rang innam onder de Nederlandsche prozaisten van dezen tijd. zijn Zuid-Zuid-West, dat heerlijk boek
waarin de ziel van Suriname opleeft, en dat superieure verhaal
De Stille Plantage, vol dramatische kracht, fijne gemoedsontleding en poezie, zijn voor onze literatuur dierbare en duurzame
bezittingen.
Wij kunnen ook voorzien, dat de geschiedenis van de koloniale Nederlandsche literatuur weldra een plaats zal moeten

inruimen aan het werk van Vlamingen, die in Belgisch Congo
hun inspiratie zoeken.
Uit hun weinig bekend koloniaal verleden hebben de Vlamingen weinig of geen literatuur bewaard. De pogingen van
onze Brugsche en Antwerpsche zeevaarders om zich op de Azoren
of Vlaamsche eilanden te vestigen in de 15e eeuw ; of op de
Canarische eilanden en op het schiereiland Yucatan in de I6e
eeuw, gaven geen aanleiding tot belletrie. Voor het overige
bezitten wij uit die tijden slechts enkele reisverhalen en dagboeken, waaronder die van den Antwerpenaar Pieter van den
Broeck voor ons het meeste belang opleveren. Hij was immers
de eerste Belg, die in 1607-1609, in Hollandschen dienst, de
wateren van den Congostroom opvoer. De ondernemingen van
de Compagnies van Oostende en Trieste lieten ons eenige dagboeken na, die aan den E. H. Flor. Prims de noodige documentatie gaven voor zijn werken over de reis van den S t-Carolus, de
grondvesting van Banquibazar en den oorlog van M-Cobe. Doch
al die geschriften hebben geen letterkundig karakter.
Wij moeten wachten op de verwezenlijking van het groote
Afrikaansche werk van Leopold II, om naast wetenschappelijke
en documentaire geschriften over onze koloniale ondernemingen,
ook werken te zien verschijnen met aesthetische bedoelingen
en waar fantasie en verbeelding zich aan koloniale bronnen
laven. Deze letterkunde, in de Nederlandsche taal, waagt pas
haar eerste schreden en kan nog niet op merkwaardige geschriften
bogen. Wij bezitten eenige boeiende land- en volksbeschrijvingen van talentvolle zendelingen ; verzamelingen met verhalen
aan de inlandsche folklore ontleend ; enkele novellen en een paar
veelbelovende tooneelstukken van F. Demers, waarin zich zekere uitzichten van het Congoleesche leven weerspiegelen, maar
dat alles overtreft nog niet in waarde de Congoleeschen roman
Tropenwe a van den Hollandschen schrijver Henri Van Boven.
Niettemin heeft Congo de aandacht en de belangstelling
van onze letterkundigen gewekt en wij mogen met vertrouwen
verwachten wat zij ons van daar zullen mede brengen. Hopen
wij dat zij de sfeer hunner artistieke bedrijvigheid tot in het
hart der kolonie zullen uitbreiden en dat zij daar, evenals hun
vakgenooten in Nederland, overvloedige en frische thema's ter
bewerking zullen vinden, die wellicht ook bijdragen zullen om
de horizonnen onzer Vlaamsche literatuur te helpen verruimen.

Jan Hammenecker dichter der Schelde
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Van waar komt hij ? Lit welk midden van menschen en
dingen is hij gegroeid ? Wat zijn de bestanddeelen van zijnen
geest zooals die tot uiting is gekomen in zijn letterkundigen
arbeid, zooals die zich vooral in zijn dichterlijk werk heeft
gekristaliseerd ?
Hij wend geboren to Mariekerke in 1878. Gestorven in 1932,
heeft hij slechts vier en vijftig jaar geleefd.
Mariekerke is een dorp aan de Schelde : een klein visschersdorp. Een enkele nauwe straat, met lage scheef en schuins gebouwde huisjes aan beide kanten, loopt, met een lichte zwenking,
haast parallel met den onzichtbaren stroom, in de richting van
de parochiekerk. Het is een straat zonder eind. Ge moet op uwe
stappen terugkomen, wanneer ge het dorp weer uit wilt langs
den dijk. Maar aan het eind ligt de kerk, als een verrassing,
vlak bij de Schelde, die er een bocht maakt in de richting van
Sint-Amands. Achter de kerk is er niets meer dan ruimte van
hoogen hemel en glimmend water waar booten voorbijvaren.
Er is een eiland met een leger van slank-opstriemende populieren. In de verte, links en rechts, ziet ge de oevers van Vlaanderen en achter de dijken met de notelaars een paradijs van
groene weiden met de erkennelijke torens van Moerzeke, Hamme
en Thielrode opschietend van tusschen de boomkruinen.
Hier heeft hij zijn jeugd doorgebracht. Zijn vader was er
veldwachter. Het bedrijf van Mariekerke is op de Schelde met
de visschers en langs den dijk tegen het dreigement van den
stroom. Het uitzicht dat de menschen er voortdurend onder
de oogen hebben is een water-landschap. Met hooge tij snuift
ge er een scherpe zeelncht. Met lage tij liggen de schorren bloot,
ruischt het riet en geeft het sub zijn prikkelenden zouten wasem
af. wanner de bonkige booten uitvaren met geweld van roeiershanden of een enkel donker-bruin zeil, dan merkt men pas hoe
eindeloos, aan die bocht, de watervlakte is in de schuinsche
stralen van een ondergaande zon.

Dit landschap met zijn licht, zijn kleur en zijn beweging
is de ondergrond geworden van dichter Jan Hammenecker's
wezen. Hij heeft het heel zijn leven in zijn onderbewustheid met
zich' mee gedragen. Van daaruit doemden gedachten en beelden
voortdurend op. Waar hij ook moge vertoeven : te Mechelen in.
het Klein- en het Groot-Seminarie in de schaduw van Sint-Romboutstoren, te Londerzeel, het fabrieksdorp met de vele schoorsteenen, waar hij onderpastoor werd, te Westroode, het vereenzaamd gehucht, verloren in de velden, waar hij als pastoor zal
gaan sterven, overal droeg hij , in de spiegeling van zijn diepbruine oogen, die zacht gloeiden met goudvonken van een bedwongen innerlij k vuur, de vizioenen mee van het waterland
rond zijn geboortedorp. In de beste oogenblikken van zijn
dichterschap staat hij naast zijn kerk en blikt van de kaap der
dorpstraat over den breeders stroom .
En toen ik dacht : al licht is nu verdwenen,
toen is me plots mysterievol verschenen
de Schelde in mat-fluweelen schemering.
Mijn ziele zwom naar Schelde en klaarheid henen,
en 't was, — zoo moest ik blijde zijn en weenen —
alsof ik aan den hals van Moeder hing.
zijn geestelij ke vorming loopt samen met zijn priesterroeping. Hij verlaat zijn dorp om te gaan studeeren : latijn,
grieksch en wijsbegeerte aan het Klein-Seminarie, schriftuur
en godgeleerdheid aan het Groot-Seminarie te Mechelen.
Hier wordt hij opgenomen in den kring van vrienden die
hem, buiten en boven het schoolsche werk, zullen aansporen
tot zwaarder taak en hooger bezigheid : Arthur Boon, die thans
professor is van Nederlandsche letterkunde aan de Leuvensche
Universiteit, Jan Hallez, de kunstcriticus, Jan Belpaire, de
sociale werker, Alfons Fierens, de hoogbegaafde historicus,
Door van Tichelen, de schrijver van Paulus en Beelden uit het
Evangelie, Jan Bernaerts, de leider van het tooneelleven in
Vlaanderen, Floris Prims, de geleerde archivaris der Stad Antwerpen, al priesters op Fierens na, die het witte habijt der Norbertijner orde nog voor het eind van zijn noviciaat zou afleggen
om in de wereld, helaas voor al te korten tijd, weer te keeren.
De leeken die buiten dezen kring van geestelij ken het
zieleleven van Jan Hammenecker hebben beinvloed en vooral
in hem den hartstochtelij ken Vlaming hebben doen ontwaken,
waren verder : Dr Laporta,van Lier,die toen De Student bestuurde,

Herman de Beucker, uit Antwerpen, die Guido Gezelle en de
West-Vlamingen veropenbaarde, Frans van Cauwelaert die nog
te Leuven studeerde, en zijn eerste lauweren oogste op land- en
gouwdagen met zijn schitterende welsprekendheid en Lodewijk
Dosfel, de Jan Baptista, de voorlooper en boetgezant van Vlaanderen's wedergeboorte, die met Cyriel Verschaeve de stuwkracht
zou worden van Jong Dietschland, het letterkundig tijdschrift
voor Katholieke Jongeren.
Jan Hammenecker stond ook in betrekking met schilders
als Herman Broeckaert, Tony van Os en anderen die beneden
de dij ken van Schelde en Durme woonden en zijn oogen deden
open gaan op de kleurige atmospherische ruimte van zijn geliefd
W at erland.
Men vindt vele van deze figuren schoolkameraden en
aankomende kunstenaars — onder schuilnamen terug in den
roman, van een jeugd : V oor een Ziele, waar de mystiek-religieuse geestgesteltenis en de ontroeringen der puberteitsj aren
van den dichter-seminarist beschreven staan naast zijn opgaan
in de Vlaamsche Studentenbeweging en zijn lief de voor Gezelle
in een overigens weinig boeiend verhaal, opgefleurd nochtans
door het leitmotiv van de Schelde dat telkens weer in eindelooze
variaties wordt vernomen en meteen de dij ken oproept met de
bolle notelaars, de dorpstorens en de groene beemden van Waasland en Klein-Brabant.
Onder die veel-belovende schare van jonge schrij vers,
groomers en vlaamsche werkers te Mechelen, was Jan Hammenecker de dichter. Zij n eerste Verzen werden hem in de atmosfeer
van het Groot-Seminarie en door zijn vriendenkring ingegeven.
Hij was heel en al gevoel. Een zieke studiemakker die langzaam
flood gaat inspireert hem zes ontroerende gedichten. Wanneer
hij eindelijk gestorven is raakt hij ontsteld tot in de ziel :
Laat alleen me staan nu
stampend door de ontdooiende aarde.
Hij maakt Eerste-Communieversjes voor kinderen die
hem lief zijn. Hij bezingt zijn diaken- en zijn priesterwijding.
Naar het voorbeeld van Rodenbach dicht hij Vlaamsche strijdliederen.
De studie van Sophocles' Antigone wordt aanleiding tot
bespiegelende omschrijvingen van Edipus, De Broeders, Polyneikes, en hij blijkt toen reeds de hartstochtelijke helenisant te
zijn die hij heel zijn leven gebleven is. Hij juicht met den stoet
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der Wijdelingen die zingend opgaan naar het koor der oude
Sint-Rombouts-kathedraal voor de zalving door hun bisschop.
Hij belijdt zijn innigste gemoedsbewegingen en zijn ontroeringen voor de natuur.
Een schilderij van den toen door het aankomend jong
geslacht mu zijn weeke teederheid geliefden Engelschen schilder,
Burne Jones, inspireert hem het gedicht Golden Stairs, maar het
wordt iets van zegevierende mannelijke kracht, een vizioen
waarin hij zich zeif ziet als een Sint-Michiel in gouden zonneripantser de hooge vreugdetrappen afdalend van den hemel tusschen
welvende regenbogen.
In een vriendenkring die zoo aan elkaar sloot als de Mechelsche, werd de letterkundige arbeid een zaak van wederzijdsche
actie en reactie. Het gedicht Droom en Daad uit V erzen is een
opeenvolging van woord en wederwoord tusschen den dichter
en een vriend.
Die jonge enthousiasten moesten hun tijdschrift stichten.
De generatie van Van Nu en Straks was toen aan het woord.
De priesters in wording luisterden er naar met belangstelling,
zooals zij ook het nieuw geluid der Hollandsche Tachtigers
hadden opgenomen. Maar zij gingen andere wegen uit. Dietsche
Warande en Bellort was verouderd. De Groene Linde, het eerste
katholiek letterkundig tijdschrift voor jongeren moest nog
geboren worden. Jong Dietschland met Lodewijk Dosfel of Godfried Hermans en Cyriel Verschaeve, die toen nog Zeemeeuwe
of Oorda heette, stak pas van wal. Vlaamsche A y beid bestond
nog niet.
De Mechelsche schrijversbent zou het maar eerst met een
eigen orgaan probeeren. Het werd, op zijn West-Vlaamsch,
(( Al gelik » gedoopt, vermits niemand een betere naam gevonden
had. Het was een met de hand bijgehouden blad op schoone
vellen Hollandsch Van Gelder-papier. leder schreef er om ter
mooist zijn dicht- of proza-stuk op uit.
Hier zijn de eerste verzen van Jan Hammenecker verschenen. Later werkte hij mee aan Vlaamsche A y beid waarvan
hij redacteur was geworden en aan Dietsche Warande en Belfort,
toen Jules Persyn er de leiding van had genomen met een verjongde ploeg.
Wanneer wij den gedachten- en gevoelsondergrond van
het boekje V erzen, zijn eersteling, onderzoeken, dan komen wij
tot de bevinding dat de jonge dichter een heilige wilde worden
en een Vlaming wenschte to zijn. Dat lag eensdeels in de lijn van

zijn priesterroeping, zooals hij die ideaal opvatte, zoo dwong
hem anderdeels de geestelijke en sociale nood van zijn yolk.
Maar een dichter is in de eerste plaats een gevoelsmensch
met hartstochten en verlangens die de bron worden van zijn
lyriek, met zwakheden die hem onderdompelen en impulsen
die de wiekslag worden van zijn opvlucht naar hoogere sferen.
Het drama van zijn leven is de voedingsbodem van zijn kunst.
Een priester-dichter moet echter zijn hart doen zwijgen,
zijn verlangens terugdringen of sublimeeren. Van den strijd
dien Jan Hammenecker met zich zelf had uit te vechten, heeft
hij ons niet veel meegedeeld. Het is maar wanneer rust en vrede
weer zijn ingetreden dat wij vernemen hoe de storm had gewoed :
Mijn Jezus altijd was mijn ziele niet zoo zacht !
Soms woelden driften woest, en ach en ach ellenden !
en dan nog ziet hij met angst de toekomst te gemoet :
1k beef voor U, nog meer voor mij. Geboren
uit vleesch en bloed en met de scherpe sporen
der wellust in de zij, wie zal ontkomen
den kwade dien we schromen ?
Hij was een groot en warm-minuend rnenschen-hart. Hij
dwong zijn gevoelens van wier aard hij wellicht niet ten voile
bewust was, in de idealiseerende richting, in den opgang naar
God. Maar zelfs wanneer hij op weg was en zijn gedicht schreef :
Ad quern ibitniti ? , kwam heel zijn verteedering naar boven en
hij dichtte :
1k sta en wacht met eerbiedvolle schromen :
er moet uit al die nevelteederheden
iets blank en rein met goddelijke leven,
lets dat mijn liefde zonder zich te ontvromen
berninnen mag, me komen toegetreden ;
ik zal het zoo met teederheid omhelzen :
mijn armen trillen reeds van groot verlangen....
Ik weet wel dit is de gewone taal der mystici. Zij hebben
voor de uitdrukking van hun Gods-verlangen geen andere beeldspraak gevonden dan die der aardsche liefde ! De vraag kan
nochtans gesteld worden of Jan Hammenecker als dichter en
schrijver wellicht niet grooter zou geworden zijn in de wereld,
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wanneer hij zich in de natuurlijke orde hadde kunnen uitleven.
De wegen der christen mystiek liggen zoo maar niet voor
iedereen open. De heilige Angela van Foligno, Sint-Franciscus,
de heilige Lidwina van Schiedam zijn er gekomen door ontzettend zielsverdriet, door het verscheuren hunner menschelijkheid.
Ruusbroeck kwam er door een verbijsterende nederigheid. Hij
had zich van alles ontdaan, zich zelf tot minder dan nets herleid.
Zoo vinden de Heiligen God en beleven zij de extasen van
waaruit woorden worden gesproken die van een andere wereld
op ons nederkomen.
Jan Hammenecker was met al zijn zintuigen te zeer aan
de schoone wereld gehecht. Zijn hangers aan het nabije zichtbare
en zijn streven naar het verre onkenbare kon bij hem niet tot
evenwicht gebracht worden. Hij stond te zeer in het licht van
het aardsche paradijs dat de wereld is. Hij had den donkeren
nacht der ziel van Johannes van het kruis niet doorgeworsteld.
Zijn zielsverheffingen zijn altijd troebel gebleven. Hij vond
er voor dan ook geen kiare verwoording. Die verwoording droeg
het merk van zijn lectuur : Gezelle en Kloos. Het vrije rhytme
wisselt of met het klassieke sonnet.
Amechtig, laboreerend doen zijn geestelijke opvluchten
in « Verzen » aan. Niet alles draagt den stempel van het echte,
het zuivere. Het lukt hem altijd niet zijn gevoelens te sublimeeren.
Hij was een goed-willend mensch. Wanneer hij, zooals
Karel van de Woestyne, in eenvoud en oprechtheid zijn zwakheden hadde bezongen, zijn menschelij ke verlangens had uitgeschreid, dan zou het schoon geweest zijn. Hij wou steeds hooggespannen stemmingen van Godsverlangen weergeven die niet
de zijne waren, of zoo zelden. Ik houd mij bier aan zijn dichtwerk, want in zijn later proza, vooral in de twee bundels Colloquia, heeft hij zich door de bespiegeling in kristalheldere sferen
van gedacht en gevoel bewogen en behoort dan ook de verwoording tot het zuiverste dat onze literatuur in den laatsten
tijd heeft voortgebracht.
Wanneer hij een enkele maal in « Verzen toch in de vereischte stemming verkeert, dan wordt het schoon : een walkurenrit naar God
Ik wou door doodsche duisternis
op wilden peerdenrug,
langs donkere steile delling voortgeslingerd worden
zoo bijster vlug

dat al wat in mij kraakbaar is
zou kraken
indien ik zoo mijn Jesus kon geraken
en 't weee lijf met 't kleed der zaligheid omgorden.
Het feest van A Ilerheiligen heeft hem ook verzen ingegeven
die van geweldige innerlij ke vervoering getuigen :
Nu moest er gaan een middeneeuwsche stoet
door voile zonneglorie,
nu moesten klinken schelle bazuinen,
nu moesten ridders rijden of driftige ruinen,
nu moesten duizenden monden zingen
met blijden plecht den hemelingen
Victorie
'k wou zijn daarvan de vaanderik
en stappen kloek met blij den blik
en blij de laten slaan
voor duizende lachende koppen
de klappende zegevaan
Wij moeten echter de schoonheid van zijn eerste « V erzen ^
en de daaropvolgende Van Christus Apostelen niet in de mystiek
zoeken, maar wel op deze plaatsen waar zijn jeugdvizioenen
weer opdoemen en hij zijn Scheldeland terug ziet.
Jan Hammenecker zal evenais Verhaeren met de Schelde
verbonden blijven. Hij verdient zoowel als de Fransche dichter
naast den stroom begraven te worden. Men hoeft zijn stoffelijk
overschot siechts naast zijn nederige dorpskerk ter ruste te
leggen, opdat over zijn graf voor altijd de machtige adem blijve
varen van den stroom die hem door heel zijn werk heeft bezield.
Er moeten overigens affiniteiten bestaan hebben tusschen
den franschen en den vlaamschen dichter. Jan Hammenecker
hield ontzettend veel van Verhaeren. Dat kan blij ken uit een
boofdstuk uit Vow' een ziel, waar de twee studiemakkers, Frits
de Block en Arthur van Kerckhoven, naar het klooster van Bornhem wandelen en onderweg Verhaeren ontmoeten. Zij groeten
den dichter « met eerbiedigen schroom » en dan volgt die karakteristieke beschrijving die den man levendig voor oogen roept :
Verhaeren stapte met aardigen, eigenaardigen gang. Zijn hoofd
knikte telken tred snokkend, kort, in-eens, kort ongeveer gelijk
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een viug-stappend Ardensch paard ; alsof hij telkens koppig
zegde : ik wil, wil, wil ! Datzelfde scheen ook de rimpel te zeggen,
die boven den neusnijper gegroefd lag, droef diep. Hoek en vleugels van den neus spraken eveneens van scherpe wilskracht.
Zijn knevel, zwaar, lang, blond, deed denken aan een wilder'
Noorman. Heel die gestalte, al was zij klein, was geweldig,
geleek aan levend brons. En toch was erin lets doorzonken,
afgemat en moe.... » De twee studenten volgen hem tot in de
kloosterkerk van Bornhem, waar hij naar het orgelspel kwam
luisteren, zij staan hem van terzijde te bezien en wanneer hij
de kerk weer uitgaat vinden zij gelegenheid om van gedachten
te wisselen over « Le Cloitre » dat Arthur van Kerckhoven
« schoon, schoon, schoon » vindt, alhoewel hij betreurt dat de
dichter niet kerksch was, maar hij voegt er bij : « Ik bid dikwijls
voor Verhaeren. Hij moge verfranscht zijn, hij moge spotten met
Vlaanderen en Vlaanderen's voorvechters, hij moge de katholieke kerk en het Christendom tena komen, ik kan er niet aan
doen : ik blijf hopen dat hij, jongen van Sint Amands, hier
gewonnen en geboren en in ons geloof opgekweekt, terug zal
keeren tot zijn oude liefde. » Zoo pratend wandelen de kameraden
langs den Bornhemschen kassei, over Mariekerke naar Sint
Amands, tot voor het huis waar de dichter woonde. Deze plaats
uit Vow- ten ziel krijgt een bijzondere beteekenis wanneer men
weet dat Arthur van Kerckhoven eigenlijk Jan Hammenecker
zelf vertegenwoordigt en door zijn mond spreekt.
Hij bezingt de Schelde en het bedrijf op de wateren rechtstreeks als in het drieluik De Kinderen van den Winter waar hij
den ijsgang beschrijft, in zijn aanvang, in de geweldige vaart
van de hooge wit-blinkende schotsen en in den dooi :
I.
Er drijven over 't zonnegulden water
pas geboren schaaltjes ijs :
't zijn alien witgekleede kerstekinderen
ter vont gedragen stoetsge wijs.
En uit de boomen smijt de blijde Winter
heele vrachten suikergoed.
Hoe fluit hij fier langs dijk en notelaren
Zijn vader-zijn van 't ijsgebroed.

II.
Daar is nu pas een nacht of twee verloopen
Schippers met berij mden baard,
zijn uw schepen weg voor al het wilde
geweld der machtige schalen-vaart ?
0 zie die booze watergeuzen hebben
'n blinkend stalen pantser aan,
en kruipen kreunend over 't grauwe water :
to smal is hunne legerbaan !
Zij wringen voort als woeste leeuwenwelpen
heele weken uitgevast,
en leggen in een zwaren bouw van bonken
zonder genade de schepen vast !
En 's avonds varen zij lijk oude ridders
blinkend fier in gouden gloed :
en, fier getooid in witten koningsmantel,
de winter leidt den langen stoet.

Ien dagje maar, en, kinderen van den Winter,
uit en of is reeds uw rij k !
Zoovele schalen stranden aan als lij ken,
en teren weg in zwarte slij k !
En andere zie 'k op 't water vlieden
heel onteerd en assche grijs.
De schippers toeten 't nit op hunnen horen :
Verwonnen, Winter, ligt uw ijs
Elders beschrijft hij de visschers die hij zoo dikwijls van
op den kaaimuur van zijn dorp moet hebben aanschouwd :
De visschers komen afgevaren
met dappere spanen,
en maaien kloek met breeden zwaai
den avondzonneglans, die ligt in breede banen
van aan de kaai
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tot in het verre westen ginder,
gelij k een weelde tarwenaren
vol reuzelrijp gezinder.
De riemen duikeiplonsen 't water in, en duikelmoe
slaan ze dra met zilverbliksem boven,
en pikken af, en keeren af en toe
de gulden waterpracht met heele schoven.
En ginder prij kt op een boot
een meivischnet, wiens bogen blank omstrengelen
den breeden mazenschoot,
waaraan wel duizend waterparels bengelen.
Hier zouden ook de verzen kunnen worden aangehaald
die Arthur van Kerckhoven, de hoofdfiguur uit V oor een Ziel
neerschrijft na een wandeling langs de dijken, en die hij voorleest op een studentenvergadering te Dendermonde :
Heere God van hemelrij ken,
schooner dingen dan de dijken,
schooner dan de Schelde, prij ken
er onder heel den hemel niet !
en dan het gedicht dat volgt en waarin wij het stemgeluid van
een Vlaamschen Verhaeren meenen te hooren :
'k Zal zoolang ik ademhale,
spreken met ontroerde tale
over u, mijn Scheldestroom !
't is al lang dat ik bedolven
ben in uwe blonde golven,
dat ik mij ver « schelderd » droom :
dat ik ben gelijk het water,
dat ik bij me zelve tater
zoo de baartjes in het riet ;
dat ik voel mijn harte zwellen,
dat ik voel emit op-wellen
mijn, 0 Schelde, en ook uw lied !
Gij kent enkel twee gebaren ;
of de zee komt afgevaren, en gij zwelt en wordt een zee ; --
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of gij ligt ootmoedig neder ;
want gij gaaft uw volheid weder
aan wie volheid schonk : de zee

Wie zal mij mijn Schelde ontrooven !
Wie de lief de in mij verdooven,
die mijn hart voor haar vervult !

Die geestdrift voor het Schelde-landschap zal later weer ontvlammen in de diepzinnige bespiegelingen op God en zijn schepping in Colloquia. zijn stoer proza is doordrenkt van bedwongen
lyriek wanneer hij zegt : « Heer, ik heb altijd graag gewandeld
de dijken langs, vooral om 't Water, want ja : 't Water is me bijzonder lief; loch ook om de dijken zelf, de groote zeedijken met
hun zekerheid, dat zij met hun logge rompen de lage landen
beschutten. De dorpen erlangsheen durven sedert eeuwen
achter die dammen te liggen, argeloozer dan een kipsel kuikentjes, waar de klokhen omtrent is : de dijken zijn sterk ! Slechts
eenmaal bij mijn weten, hebben zij gefaald, en 't was een ramp
voor gansch de streek, en een schande, niet voor de dijken,
maar voor het niet zoo voorzichtige nageslacht der voormalige
dijkbewoners, die zoo goed wisten wat er diende gedaan aan de
noodzakelijke dammen.Des te meer heb ik sedertdien de voorouders van mijn yolk bewonderd, die zooveel kruiwagens aarde
voerden, als er in deze dijken zijn ingekropen. Vlaanderens
dijken zijn grooter verslinders van arbeid geweest dan Egypte's
Pyramiden. Vlaanderen is echter niet trotsch op zijn Pyramiden,
zijn Dijken ; 't gewaagt niet van zijn Dijkpharaonen, noch van
zijn Hebreeuwen die 't hebben bekomen dat daar liggen in hun
onverdelgbaarheid, langsheen alle dreigende Rivieren, de machtige, prachtige dij ken. Is dit land ooit fier, waar het fier zou mogen
zijn. Ik heb voor de dijken ontzag, ontzag voor de spaden, ontzag
voor de delvers, ontzag voor de kruiers, ontzag voor het zweet van
de naamlooze duizenden, die karweiden en herkarweiden aan deze
dijken-tot-aan-de zee ! In de geschiedenis van mijn denken
staan de dijken als 't kloekste bewijs dat alles overwonnen wordt
door arbeid, die niet versaagt. De menschen kunnen veel ! »
Hij bezingt de Schelde niet alleen rechtstreeks maar ook
onrechtstreeks wanneer hij bij de behandeling van onderwerpen,
die het niet zouden doen vermoeden zijn beeldspraak aan het
waterland ontleent.
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Dat is het geval in het gedicht uit ( Verzen ), : Paulus uit
Miletum, waar hij de beschrijving geeft van den boot die in zee
steekt met den apostel aan boord, door 't gebruisch der waterwegen, over de wuivende baren als blanke pluimen, als vlotte
vogelkuiven, spelend om het dansende schip.
Wanneer hij, diaken gewijd, op het feest van Allerheiligen,
het evangelie der acht zaligheden zingt, dan verschijnen hem
die zaligheden in zooveel wonderbare schuiten op den wijden
stroom :
Beati Pauperes.
Hier komt de schuit der Arremoede
log drij vend over grauwe wateren.
Wie sloeg die baren met zijn roede,
dat zij zoo droevig jammerklateren ?
De manschap slaaft aan loome riemen .
al zijn ze lang dood-af gevaren,
Beati Mites.
Ik hoor de zoeten kreunen
in hunne schuit, waarop de staart
van Haat-en-Nijd met zwarte vinnen vaart,
en slaat met haaienkracht dat al de berden dreunen
Wie zal lien Haat daar doodharpoenen
aleer het schip . van Vree vergaat ?
Beati qui lugent.
Breed wuiven grauwe zeilen
om 't hooge kruis, dat oprijst als een mast
boven de schuit der smarte.
Beati mundo corde.
Een zilverreine spiegel,
waarover drijft met stil gewiegel
de blanke maagden boot.
Blonde Agnes met haar lammeken staat op 't dek
en streelt met blooten voet den zwanebek,
die vlug naar hoopvolle verten stoot. --
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zitten langs de boorden
met gulden vlechten, die, lijk fijn ontvlochten koorden,
al over hunne halzen beneden glijen.
Ten achtersteven troont de Moeder-Maagd
den leliestaf in hare handen. —

Beati qui persecutionem patiuntur.
Toen ik nog kleiner was, bezag ik menigmaal
door roode ruiten 't veld, het water en den hemel ,
al bloed, al bloed was 't toen en helleburchtsche praal,
en wat verroerde scheen me spokerig gewemel.
Nu drijft to mij waart aan in 't zelfde droeve licht,
vervaarlij k opgetuigd de schuit der martelaren,
Zoo twijfeldroom ik door, terwijl mijn vele schepen
in 't diepe duister, een voor een, verloren gaan ,
en 'k zie mismoedig na de lange glinsterstrepen,
die achter ieder schip wijd-uit geteekend staan.
Beati...
Nu zie dat schip door 't meer des hemels varen !
Al prachtig is de cedermast bekleed
met zeilgetuig dat eindeloos hoog en breed
geweven is uit zonnig zijdengaren.
Wie kan die schuit van top tot spiegel meten ?
Wie telt, wie telt het overgroot getal
der bootslui dansend onder blij geschal
alover 't dek in eindelooze keten ?
1k zie, harop ! hoe God almachtig ademt,
hoe 't ongereefde zeil ontzaglijk bolt,
en hoe de schuit naar verre verten rolt
door eene gloriezee, die niets omvademt !
Is het niet wonderbaar dat een jonge priester, officieerend
in een plechtige hoogmis in de oude cathedraal, the) zijn verbeelding kan laten gaan dat de droom van hemel-weelde die
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hem bezielt, nauw verbonden blijft met al wat hij zoovele jaren
zag op den stroom die voorbij zijn geboortedorp spoelt ? Bedenk
wat er in deze beeldspraak al niet naar boven komt van herinneringen aan het waterland, de booten, de zeilen, de roeiers
en het visschersbedrijf. Hoe verscheiden is de voorstelling dat
zij nu eens doet denken aan het middeleeuwsch vizioen van
een Memling, die den boot van S. Ursula met hare maagden
schildert, dan weer de meest moderne verbeelding gelijkt van
een Arthur Rimbaud in het schoone vers : « Nu zie dat schip
door 't meer des hemels varen D.
De schoonste verzen uit Van Christus Apostelen zijn ook
deze die met datzelfde visschersbedrijf in betrekking kunnen
worden gebracht. Dan geraakt de vroomheid van den theoloog
en den hagiograaf pas in de voor hem bekende en vertrouwde
sfeer.
Hoor hoe gemoedelijk de aanvang klinkt van zijn stuk op
H. Petrus, prins der apostelen
Ik heb, Sint Pieter, U ter eer
begonnen al zoo menigen keer —
'k begon schier alle dagen —
een lied, dat klinkend klaar zou zijn
en, ach ! het deed me telkens pijn
nooit op to kunnen dagen
met zulk een lied ! 't Was altijd klagen
al wat ik neurde, treurde !
En 'k meende dat, wanneer het geldt
U, Petrus, Paus en Rome's grootsten held,
een droeve zang niet kon behagen
daar klankgestijg, dat wast en wast,
en woelt en joelt
alleen, U, Petrus, past
'k Had niet getreurd, maar 't hoofd hoog opgebeurd
had ik uw beeld gezien, gelij k het staat
in onze dorpskerk. Daar lacht uw mededoogen
zoo lief den visscher toe, die naar U stil gelaat
en baard opbeurt en natte smeekersoogen
daar stem ik U mijn volksche Visscherslied,
en vraag U vroom, ten bate braver lieden
dat Gij zoudt zegenen het stroomgebied,
opdat de visch geen Schelde mogen vlieden ! —
Aan S. Joannes alleen zijn niet min dan zes en twintig
dichtstukken gewijd, maar de beste zijn deze waar de dichter
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zich herinnert dat deze apostel een visscherszoon is, die zelf
het bedrijf heeft beoefend.
Johannes, zoon van Zebedeus en Salome,
Ik sta te staren op uw beeltenis en Broome
aan 't heerlijk-schoon verloop van uw geschiedenis.
Gij waart een jongere zoon van vrome visscherslieden,
die leefden naast het meer aan 't strand van Bethsaide,
en 'k weet zoo goed, dat visscherszoon-zijn prachtig is :
Dat is : bij erfelijkheid, door 't lichaam voelen varen
het grootsch rhytmeeren van een meer vol wentelbaren,
die gingen, gaan en majestatisch blijven gaan ,
Dat is : van kindsbeen af, op breede zeekadansen,
met 't lichte vaartuig mee, van bare op bare dansen,
omregenboogd door de aureool, die riemen slaan
uit 't water in gekraal van diamanten perels
om 't zwoegend lijfbeweeg der nooit vermoeide kerels,
der Visschers, Prinsen van het wij de waterveld !
Gegroet, Sint- Jan, prins-heerlijk jonge Waterheld !
1k kan niet nalaten hier nog de twee stukken over te schrijven, waarin de wonderbare vischvangst op een levendig-bewogen
wijze wordt verhaald :
Andreas, Simon, Jacob, Jan, die Christus zagen,
bevaren weer hun zee, gelijk in vroeger dagen ,
Maar Zebedeus knort : « 't En zijn geen visschers meer !
't Zijn suffers allemaal ! ... » — Och ja, zij droomen alien,
en laten alles gaan, 't mag mee 't mag tegenvallen,
en vangen nauwelij ks iets op heel het wij de meer !...
Zie, Christus komt gegaan het strand langs, bij de maten,
(( Ei jongens, gaat de vangst ? » — De visch heeft 't meer
[verlaten,
wij visschten heel den nacht en vingen steert noch vin !
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« Vaart af, van wal in voile zee ! » - – Was 't toen een varen,
een vliegen over 't meer ! Hoe rolde koord en garen
en lood en kurk dooreen het guizig water in !...
« Hoe, Petrus, hoe nu toe ! » — Andries, zie 't bootje hellen !..
Houd toch uw lijn vast, en, komt toch hier, gezellen !
Verzinken wij ? — Jacobus, Jan, komt bij !... Al visch !
Als onze koppel booten nu maar niet to luttel is '

De visschers keken bang op 't blikkerende blinken
der spartelende vracht, die schier hun boot deed zinken,
en riemden sidderslags • traagtrekkend naar het strand.
Daar plofte Simon, als een eik die valt, ten gronde :
Ga, meester, weg van mij ; want 'k ben een mensch vol
[zonden.
Doch Christus lichtte Petrus op met streelend wij lend hand,
En zei : « Niet vreezen, Zoon ! — Zoo moet gij menschen
[vangen !
Ook gij, gezellen ». Jan ! Daar was 't uw zielsverlangen !
Gij moogt ter menschenvangst met uwen Jezus gaan !
Toen is uwe lief de vast gesprongen uit uw wezen,
en als een vlammentuil naar Jezus opgerezen
gelijk de gloed uit een losbarstenden volkaan !
Komt, broeder, juichtet gij, wij gaan met Jezus mede !
Vaarwel aan boot en zee ! Aan alle visschers vrede !
Vooruit ! voorafgegaan door Jezus onzen Heer !
Gij gingt, — en U vaarwelde grootsch het klotsend Meer.
De Gebeden A& het Heilig hart, tijdens den wereldoorlog
gedicht en in het begin van 1919 verschenen, reiken niet boven
de vrome inspiratie van de gebruikelijke kerkboek-literatuur.
Zijn Oorlogsgetijden, zijn Konings- en Kardinaalscantaten mogen
ook niet altijd geslaagd heeten.
Die boekjes ontstonden in de atmosfeer van het oogenblik.
Veel van wat in die ongeluksj aren het gemoed ontroerde zou
een dichter thans geen bezieling meer geven en het laat den lezer
uan ook koud.
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Jan Hammenecker wilde toen « vaderlandslievende » verzen
schrijven en zoo zijn deel nemen in 't verweer. Maar de beste
patriotische gedichten zullen steeds deze blijven die de schoonheid van 's lands uitzichten bezingen, die onrechtstreeks de
liefde tot yolk en geboortegrond aankweeken. Zij zijn van een
stof die eeuwig en onvergankelijk is, terwijl een bepaald persoon, een toevallig regeerend vorst, hoe dapper en heldhaftig
zij zich ook mogen aanstellen, door de levensnabijheid de mytische grootheid missen die hen tot verwerkbaar dichterlij k materiaal zou kunnen makers.
Een gelegenheidsgedicht op Julius Caesar, Alexander, Hannibal of Napoleon, door een dichter die getuige zou geweest zijn
van daden in het werkelij ke leven door deze historische figuren
gesteld, zal nooit een zuiver kunstwerk worden, omdat het niet
waarachtig in de heroische sfeer kan worden verheven die alleen
door verwijdering, of stand van tijd, mytische verdoezeling en
vergrooting mogelij k wordt. Daarentegen is een rijzang uit
Sophocles die de schoonheid van Attica bezingt eeuwig en voor
alle tij den genietbaar, omdat daarin, zonder bepaalde instellingen of personen te vernoemen een ideaal vaderland verheerlij kt wordt.
Men zal mij thans begrijpen wanneer ik meen dat de Staat
Belgie, Generaal Leman, de Porten van Luik, een tijdelijk
gebrek aan brood, het achtereenvolgens overrompelen van de
Belgische gouwen, de Koning der Belgen zelfs, al wordt hij nog
(( Albert de Groote » genoemd, geen gelukkig dichterlij k materiaal opleveren waarmee voor nu en altijd genietbare verzen
worden geschreven. Uitroepen als « God met de Belgen ! » kunnen natuurlij k opwellen uit het gemoed van een goed burger
die zijn land verongelijkt voelt, maar kunnen nooit de uiting zijn
van een waarachtig dichter die, omdat hij dichter is, beter dan
de burger moet weten dat God is de Vader der menschheid.
Doch wanneer Jan Hammenecker zich weer gaat bezighouden met de eeuwige schoonheid van het land : de stroomen
en de rivieren, dan wordt jets bereikt dat boven de tijdsomstandigheden uitrijst en waarachtige poezie kan worden genoemd'
Hoor hoe hij God zijne engelen laat toespreken die door
hem gelast worden om Schelde en Leie, Dender en Durme, Dyle
en Demer, Nethe en Rupel door Vlaanderen hun loop te doen
nemen :
Engelen gaat, en de Rivieren,
die door Vlaanderens gouwen slieren,
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leert haar hemelsche manier,
leert haar letten op uw zwier.
Engelen, leidt de Vlaamsche Schelde en
haar gespelen door de velden
al zoo lenig en zoo schoon,
dat ik mij tevreden toon'.
En daar kwam een eerste Rei en
leidde zacht de lieve Leie
door het land, waar 't edelst vlas
herelend ten hemel was.
Ginder ging met hoppekransen
op het hoofd een schare Jansen,
en de Dender, op Bier trant,
vloeide door 't rijk Hoppeland.
En de Durme kwam en speelde
langs en door de zoete weelde
van het Waasland, dat de kant
zingend klotst met tooverend hand.
Dyle en Demer vloeiden beide
onder engelengeleide
eerbied-toonend voor het Graf
van Sint-Rombout en den staf,
dien hij droeg, en dien nog dragen
zullen nooit-te-tellen dagen
Kardinalen, uit wier lach
ons bejegent Gods gezag.
Engelen kwamen uit de Venen
hulp aan beide Nethen leenen
om to vloeien vol van sier
door het Kempenland naar Fier.
Beiden gingen naar den Rupel
en ontmoetten daar 't gehuppel
van hun zusters ; en bij 't Wiel
wierden alien eene ziel :

eerie ziel, ja, met de Schelde,
met de nooit genoeg vermelde
schoonheid, die door Vlaanderen gaat
met 'nen hemel op 't gelaat.
Dan volgt de slotzang waarin heel het land den Heer dankt
om 's lands heerlijkheden :
God sprak : 't Is goed, ik ben tevreden.
En wij , de Dorpen, wij , de Steden
die leven langs den waterkant,
wij, kelen van het Vlaamsche Land,
wij zijn vol dankbaarheden.
Het kleinste dorp, dat over de dij ken
tenauwernood het hoofd kan reiken,
biedt dank U, God, voor 't schamel goed
dat aanspoelt met uw goeden vloed
begaan met armoe-rij ken.
Biedt dank U, God, voor lisch en wieren
en vezelen, die te zamen slieren,
om, op de velden uitgespreid
te worden veie vettigheid
waarin de granen tieren.
U dankt de visscher alle malen
dat hij zijn net mag bovenhalen,
en spiering blank en bruinen bot
mag sluiten achter 't beuneslot
met dikke slingeralen !
U dankt de schipper, die den horen
alover 't vlak mag laten hooren,
terwij1 hij blij ter haven vaart,
waarboven vriendelij k naar hem staart
zijn oude trouwe toren !
't Te Deum stijgt uit alle steden
God dankend voor het schoon verleden,
dat hunne muren heeft gewij d
tot tempels, die de nieuwe tijd
vervult met toekomst-beden.
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0, Puikjuweelen, Vlaamsche Steden,
geboren uit Gods j onstigheden,
verheft Belforten, Hallen, kerken, torens naar het hooge zwerk,
en Godes Naam beleden I
Bedankt, die 't Schelde-bed wou graven :
bedankt den Reeder uwer haven,
den Schenker van den overvloed,
die millioenen monden voedt
met nooit te schatten gaven.
Zoo hebben wij het kind van Mariekerke, den zoo veel
gemoedelijker, volkschen, Vlaamschen Verhaeren teruggevonden.
Wanneer hij aan het eind van Colloquia Maria, Theotokos,
de Godbarerin, bezingt, dan brengt hij er nogmaals de Schelde
en zijn dorp bij te pas : « Ik ben groot geworden, noodzakelijk,
als een soort oblaat van Maria : de baren immers van de Schelde
vOOr Mariekerke heffen zich almaardoor omhoog naar Maria :
o, de tallooze « Weesgegroeten » van de baren aan de Schelde,
van de baren- en Weesgegroetrijke, beewegende nooit vermoeide
Weesgegroet-biddende beevarende Schelde ! Naar Maria'skerke
toe, naar Mariekerke gaat en komt ; naar Maria gaat en komt de
veel-barige weesgegroetige Schelde. En mijn handen, Deer,,
zijn als-uit-de- Schelde-geboren, want hun beweeg is 't beweeg
van heur baren dwarsdoor naar boom en kerk en toren stijgende
van Maria te Mariekerke. Zij geloofd om mijn handen, handen die
van zelf rijzen naar Maria, Moeder van mijn dorpje,koninginne
van mijn koninklijke Schelde. »
Voelt ge hoe in het rhytme van dit proza het eeuwige bewegen
van den stroom wordt uitgedrukt ? Hoe wij den golfslag van de
wateren er in gewaar worden, het-al-maar-door klotsen en varen
van de geweldige wateren !
De Schelde heeft niet alleen het beste van zijn dichterlijk
werk geinspireerd, zij is de bestendige achtergrond van heel
zijn levee geweest. Wanneer hij ver van zijn waterland te Westroode vertoefde, dan had hij in zijn kleine studeerkamer ter
Pastorie, aan den wand een groot schilderij van Tony van Os
opgehangen, waar de grijze stroom spoelt langs de groene dij ken
met de hooge populieren bij de brug van Temsche. Wanneer hij
door het raam keek naar het gras en de bloemen van zijn tuin
naast de kerk, dan was daar op een paal een doorschijnende
bokaal met lisch en groen waardoor sierlijk goudvisschen bewogen in het zonlicht. Toen hij het hopeloos gedacht opvatte der
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versiering van zijn kerkje dat niet veel meer was dan een armzalige loods, dan heeft hij aan zijn vriend Tony van Os een
kruisweg besteld, eenig in zijn soort, waar de veertien staties
telkens afgeteekend staan op het groene en grauwe waterland
en den hoogen ldaren hemel van zijn geboortestreek. Christus
wordt aan het kruis genageld op den dijk en zijn lijdensweg
gaat langs den Breeden stroom tot aan het bittere eind, de groote
verlatenheid en het graf.
Toen hij begraven werd op een dag van de Meimaand zag
ik de menschen uit de ver-verspreide huizen van zijn gehucht
in groepjes wandelen door de zomersche velden waar de leeuwerikken zongen hoog in de lucht. De menschen kwamen ook in
drommen, met fietsen, paardenspannen, wagens en autobussen
uit Londerzeel, uit Mariekerke, uit Sint-Amands, van overal
waar hij vrienden telde. Het kerkje was veel to klein. Wanneer
de baar werd binnen gebracht scheen het mij of hij voor het
laatst, in triomf thans, werd gedragen langs de Schelde die daar,
aan den wand, statie na statie geschilderd hong. Het was wel
zooals hij het in zijn jeugd voorzien had en in « Verzen »
neergeschreven :
Dan zal de nieuwgeboren Mei
met lachende lentekleuren zwieren ;
dan zal van over water en wei
de nevel luchtig henenslieren ;
dan zal de zwellende rozenknop
wijd opengaan in 't vroeger dagen ,...
dan zal men gaan met 't kruis in top
en psalmen en Ego sum's kiagen...
De kist zal daar in de kerke staan :
op 't zwarte kleed zal zonlicht leken ;
en Gij zult naar het orgel gaan,
en zijne monden laten spreken.
Gij zult in 't bevend orgelspel
uw ziele zachtjes laten kweelen ;
en langs 't klavier kom ik dan wel
met uwe vlugge vingeren spelen.
Ik weet niet of Arthur Meulemans toen aan het orgel zat
zooals de dichter het had gehoopt. Maar achter de dorpsfanfare
die een treurmarsch speelde op weg naar het kerkhof, liepen.
tusschen het yolk zijn beste vrienden uit den Melchelschen tijci
en zij spraken ontroerde woorden bij de open groeve.
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Met een bio-bibliographische nota op blz. 277.
[Uit " Een Mei van Vroomheid ». Cfr. A I, nr 3]. Bldz. 277-279.
1906.
MINNAERT, G. D. Nedeylandsche Schrijvers van onzen tijd.
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Bldz. 23-24
Willem van Gulik. (Gedicht).
Hooggetij. Vaderlandsche Kindercantate. (Id.). Bldz. 37-41
Bldz. 97-98
Het Dijleliedje. (Id.).
1913.
MONT, Poi, DE EN MAURITS SABBE. Poezie en Proza uit de
werken van de beste Zuid- en Noordnederlandsche schrijvers ten
gebruike van lager-, middelbaar- en normaal onderwijs. Eerste
Deel. Tweede Stuk : Proza. Vierde, merkelijk verbeterde en vermeerderde, voortaan onveranderlijke uitgaaf. Gent, Ad. Hoste,
1912. (40o bldz.)
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Bldz. 173-175
De les van den nachtegaal.
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Publicite, 1923. (375 bldz.)
Met bio-bibliographische nota op biz. 58.
Bldz. 55-58
Driekoningenavond.
[Uit : Vlaamsche Menschen. cfr. A I, n r 5.]
Bellekens Dood.
Bldz. 148-151
[Uit : In 't Gedrang. cfr. A I, nr io.]
Blz. 174
Onze Heiden.
Bldz. 176-177
Onze Koningin.
[Uit : Onze Heiden.]
Blz. 279
Schildersoptocht (gedicht).
Bldz. 318-319
Dulle Griet (gedicht).

— "45 BRANTS, M. EN VAN HAUWAERT, OSCAR. Jeugd. Leesboek
voor lager en middelbaar onderwijs. Gent, I. Vanderpoorten,
1923. (IV + 155 bldz.)
Bldz. 131-132
Onze Heiden.
1924.
HAUWAERT, OSCAR VAN. t ilaamsche Oorlogsliteratuur. Gent,
Vanderpoorten en Cie., 1924. (175 bldz.)
[In Dr. Oscar van Hauwaert's « Overzicht der Vlaamsche oorlogsliteratuur » komen herhaaldelijk aanhalingen voor uit Dr Maurits
Sabbe's studie over de « Vlaamsche Oorlogsliteratuur ».

(Uit : Onze Heiden) : zoo op bldz. 22, 29, 32, 33, 34 en 40.]
Met een bio-bibliographische nota op blz. 14.
Blz. 45
Onze Koningin.
Bellekens Dood. [Uit : In 't Gedrang. cfr. A I, n r io.]
Bldz. 48-55
Blz. 169
Onze Heiden.
PISSENS, DESIRE EN FESTRAETS, JULIAAN. Taalgroei. Katholieke Bloemlezing voor Middelbare scholen, Normaalscholen, Colleges en andere onderwijsinrichtingen. Eerste deel : Taalopleiding.
Brussel, Namen, Brugge, P. Paelinck, J. Gauthier, Deselee, De
Brouwer en Co ., 1924. (Tweede Druk).
Nr 31. Op de baan, bij nacht. [Uit : Vlaamsche Menschen.
Bldz. 28-29
cfr. A I, nr 5.]
Nr 44. Meiweer. [Uit : Een Mei van Vroomheid. cfr. A I,
Bldz. 38-39
nr 3.]
Nr 73. Een Driekoningenavond. [Uit : Vlaamsche Menschen.
Bldz. 73-76
cfr. A I, nr 5.]
Bldz. 154-157
Nr 120. Het Pinksterwonder. [id.]
Nr 159. De Nachtegaal van 't Minnewater. [Uit : Den PiloBldz. 219-220
soof van 't Sashuis. cfr. A I, nr 4.]
1925.
KUYPERS, J. De Golden Poort. Bloemlezing ten dienste van
Middelbaar- en Normaalonderwijs. Tweede Deel. Nieuwe Nederlandsche Letteren. Antwerpen, « De Sikkel », 1925. (253 bldz.)
Met een bondige karakteristiek van Arthur H. Cornette
op biz. 145.
De Filosoof van 't Sashuis. [Uit : Den Filosoof van 't SasBldz. 141-143
huis. cfr. A I, nr 4.]
Bldz. 144-145
De Legende van het Minnewater. [id.]

- 1146 BRANTS, M. RN VAN HAUWAERT, OSCAR.

Dicht en Proza.

Nederlandsch Leesboek voor lager Normaalonderwijs, Middelbare
Scholen en Athenaea. Nieuwe Uitgave. Brussel, J. Lebegue, 1925.
(359 bidz.)
Met een bondige bio-bibliographische nota op biz. 57.
Driekoningenavond. [Uit : Vlaamsche Menschen. cfr. A I,
nr 5.]
Bldz. 55-57
Bellekens Dood. [Uit : In 't Gedrang. cfr. A I, nr io.]
Bidz. 142-144
Onze Heiden.
Blz. 167
Onze Koningin. [Uit : Onze Heiden.]
Blz. 169
Schildersoptocht. (Gedicht).
Blz. 267
Dulle Griet. (Id.)
Bldz. 305-306
HOOF, FONS VAN EN JAN PESTERS.

Binnen en Buiten.

XIII Leesboek voor den 4 en Graad. Antwerpen, « De Sikkel »,
1925. (287 + IV bldz.)
Op den zolder. [Uit : Vlaamsche Menschen. cfr. A I, nr 5,1
Bidz. 166-173
Het Danseresje. [Uit : De Nood der Bariseele's. cfr. A I,
nr 8.]
Bidz. 194-198
Portret van Maurits Sabbe (penteekening) op hlz. 197.
1926.
BRANTS, M. EN VAN HAUWAERT, OSCAR. Nederlandsch Leesboek. Tweede Deel. De Nederlandsche Letterkunde door de eeuwelt
heen. Gent, Vanderpoorten en Cie., 1926. (414 bldz.)

Met korte bio-bibliographische nota op biz. 33o.
De vrome nit. [Uit : Vlaamsche Menschen. cfr. A I, nr 5.]
Bidz. 330-334
1927.
BARRE, CYRIRI, DE DR. EN VERBOVEN, J. DR. Stemmen uit
Eigen Land. Nummer 4. Keurboeken voor Middelbaar en Nor-

maal Onderwijs. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel,
1927. (116 bldz.) (Tweede Geillustreerde uitgave).
Met bio- bibliographische nota en portret op biz. 31 en biz. 32.
Melsen's Kruis. [Uit : In 't Gedrang. cfr. A I, n r '0.]
Bidz. 31-40
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BRANTS, M. EN VAN HAUWAERT, OSCAR. Jeugd. Leesboek
voor Lager en Middelbaar Onderwijs. Gent, Vanderpoorten en
Cie, 1928. (175 bldz.)
Bldz. 149-150
Onze Heiden.
1929.

GILLEN, Jos. J. Uit Heden en Verleden. Deel II. Tilburg,
Het Nederlandsche Boekhuis, z. j. [1929.] (352 bldz.) [Maakt deel
uit van de serie « Uit Nederlands Woordkunst ». Letterkundige
Boekenreeks onder leiding van Dr. H. W. E. Moller.]
Met een kritisch bibliographische nota van Prof. Aug. Vermeylen over Maurits Sabbe (uit « Van Gezelle tot Timmermans ») op bldz. 75-76.
Verkooping. [Uit : Een Mei van Vroomheid. cfr. A I, nr 3.]
Bldz. 71-75
1930.
KUYPERS, JULIEN. De Gouden Poort. Bloemlezing ten dienste
van Middelbaar- en Normaalonderwijs. Tweede, geheel omgewerkte druk. Deel A. Op den Drempel. Antwerpen, « De Sikkel »,
1930. (448 bldz.)
Met bondige bio-bibliographische nota op blz. 13 en met een
portret op blz. 242.
Bldz. 9-13
Bietje. (Zesde tooneel).
Melsen's Kruis. [Uit : In 't Gedrang. cfr. A I, nr io.]
Bldz. 242-249.
Een Tweegevecht. [Uit : Den Filosoof van 't Sashuis. cfr.
Bldz. 336-338
A I, n r 3.]

1931.
KUYPERS, JULIEN. De Gouden Poort. Bloemlezing ten dienste
van Middelbaar- en Normaalonderwijs. Tweede, geheel omgewerkte druk. Deel C. De Ontwikkeling van de Nederlandsche
Letteren. Antwerpen, « De Sikkel », 1931. (534 bldz.)
Met een nota van Arthur H. Cornette over Sabbe's werk
op blz. 431.
De Legende van het Minnewater. [Uit : Den Filosoof van
Bldz. 429-431
't Sashuis. cfr. A I, nr 4.1
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AANMERKINGEN.
a) Biogra/hische Nota.
Maurits Sabbe werd geboren te Brugge op 9 Februari 1873.
Promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte en letteren (afd.
Germaansche Philologie) op 13 October 1896 ; benoemd tot :
leeraar in het Nederlandsch aan het Institut Dupuich te
Brussel : 1896 tot 1898 ;
leeraar in het Nederlandsch en Duitsch aan 's Rijks middelbare school te Rceulx : 1 December 1898 tot 1900 ;
leeraar in het Nederlandsch en Duitsch aan het Koninklijk
Atheneum te Hoei : 25 Mei 1900 tot 1903 ;
leeraar in het Nederlandsch en Duitsch aan het Koninklijk
Atheneum te Mechelen : 8 Juni 1903 tot 1919 ;
leeraar in de Nederlandsche voordracht en geschiedenis der
tooneelletterkunde aan het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium
te Antwerpen sedert 3o April 1907 ;
conservator van het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen
in 1919 ;
leeraar in de Nederlandsche Letterkunde aan het hooger
onderwijsgesticht voor juffrouwen te Antwerpen : 7 Mei 1919
tot 1923 ;
leeraar in de Nederlandsche Letterkunde aan de Hoogere
Koloniale school : 28 Juni 1921;
leeraar in de algemeene letterkunde aan het Hooger Instituut
voor Schoone Kunsten : 21 April 1923 ;
hoogleeraar in de geschiedenis der Nederlandsche letteren
aan de Vrije Universiteit te Brussel : 12 December 1923.
b) Opdrachten van den schrijver.
Amoris Pact= (1889). Den vriende Frans Retsin.
De Vedelaar (1890). Aan den vriend L. De Raet.
Kom Kier op mijn vinger !... (1892). Den Heere G. van Ouytsel, vriendschappelijk opgedragen.
Cieltjie (1893). Opgedragen aan Mevrouw Julius Mac Leod.
Twee Kalverliefden (1896). Opgedragen aan Mej. Virginie
Loveling.
Hoe « Stientje uut den Anker » gevrijd werd (1897). Opgedragen aan Mevr. J.
Beversen.
Pinksternacht (1911). Den Heer Ridder Oscar de Burbure
de Wesembeek hoogachtend en dankbaar opgedragen. Au cheva-
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Tier Oscar de Burbure de Wesembeek temoignage d'estime et
de reconnaissance.
De Nood der Bariseele's (1912). Aan mijne vrouw.
't Kwartet der Jacobijnen (192o). Aan Prof. Dr. Paul Fredericq, den vereerden leermeester, die mij een goede vriend werd,
zij dit boek opgedragen.
Twee Prijsuitdeelingen (1923). Aan de mij dierbare nagedachtenis van mijn oud-leerling van Quellenborg, gesneuveld
aan den Yzer.
c) O/drachten aan den schrijver.
Franz de Backer. Bloeikens (1913). Aan Maurits Sabbe, uit
be wonderende waardeering.
Lode Monteyne. Spiegel van het Modern Tooneel in Vlaanderen (1929). Aan Dr. Maurits Sabbe, den grooten kunstenaar,
en Hendrik Colassin, den kundigen tooneelman, die, beiden,
mijn vereerde vrienden zijn.
d) Bibliographische Nota
Van Dr. Maurits Sabbe verschenen enkele bijdragen in De
Vlaamsche Gazet (Brussel) en Het Laatste Nieuws. Hij was correspondent van « Het V olksbelang » gedurende zijn verblijf te Brussel
en de « Brieven uit de hoofdstad » uit dezen tijd zijn door hem
geschreven.
Prof. Sabbe verzekerde ons dat er verscheidene letterkundige
bijdragen in « Jacob van Maerlant», een bijblad van den « Brugschen Beiaard » van hem voorkomen, o. m. zijn eerste verzen,
toen hij nog leerling was van het Kon. Atheneum te Brugge. Hij
deelde ons nog mede, dat hij gedurende ruim Brie jaren, terwijl
hij aan de Gentsche Hoogeschool studeerde, het studentenbiad
« Den Goedendag » bestuurde en daar talrijke bijdragen liet
verschijnen. Het is ons echter onmogelijk geweest, bij gebrek
aan de verzameling dezer bladen — een door ons geplaatst
bericht in de pers bleek zelfs vruchteloos — daarover nadere
inlichtingen te geven. In 1897 of 1898 verscheen van Maurits
Sabbe een novelle onder den titel Verre Klaarte in « De Zweep ».
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TWEEDS DEEL.
BIBLIOGRAPHIE OVER PROF. DR. MAURITS SABBE.
EERSTE HOOFDSTUK.
Algemeene Studies.
a) In boekvorrn :
MONTEYNE, LODE. Maurits Sabbe en zijn werk. Antwerpen,
Boekhandel « Flandria », 1918. XV + 124 + [II] bldz., 18,5 x 14
cm. [Met bandversiering en teekeningen van Alfred van Neste
en talrijke foto's.] (1)

Bevat

I.
II.
III.
IV.
V.

Inleidend Woord.
Opleiding en invloeden.
Het typisch Brugsche bij Sabbe.
Ontleding van Sabbe's prozawerk.
Sabbe's tooneelwerk.
Sabbe's beteekenis in onze literatuur.
Bibliographische aanteekeningen.

Bldz.
»
))
»
»
»
»

IX-XV
I- 22
23- 43

44- 82
83-109
iio-116
117-124

b) In tiidschriften :
BAEKELMANS, LODE. Maurits Sabbe. Plants in. Letterkundig
Overzicht van de Nedertandsche Boekhandel. 1912, November-

Bldz. 3-4
December, nrs 9-1o.
Bom, EMMANUEL DE. Maurits Sabbe. Het Levende Vlaanderen. Amsterdam, Nederl. Bibliotheek, Mtij. voor Goede en GoedBldz. 146-147
koope Lectuur, 1911.
BOON, ARTHUR KAN. DR. Maurits Sabbe. Boekengids. 1928,
bldz. 193-198 + bibliographie Bldz. 199-200
VI Jrg.,
COOPMAN, HENDRIK THZN. Van Brugge, van den Vader en
Bldz. 551-555
van hun Zoon. Vlaarnsch Leven. 1918, III Jrg.
[Met portretten en penteekeningen.]
EECKHOUT, JORIS. Maurits Sabbe. La revue catholique des
idees et des faits. 1930, X Jrg.,

Nummer van den 18 April 1930.

(I) Bij gelegenheid van 's schrijvers zestigsten jaardag bezorgt Lode
Monteyne een tweede, bijgewerkte uitgave, van deze studie. Op dit oogenblik
( 15 Maart T933) nog niet verschenen.

Bldz. 12-15. [Door Paul Halflants uit het Nederlandsch vertaald.]
De Nederlandsche tekst verscheen in « Litteraire Profielen » IV.
Bldz. 71-88
Gent, Drukkerij L. Van Melle, 1931.
F.[RANCKEN], F.[RITS.] Maurits Sabbe en zijn Werk. De
Foyer, W eeklad voor Tooneel, Muziek, Dans, Film. n r 33, numrner
van den 21 en April 1928.
KUYPERS, JULIEN. Maurits Sabbe. Ontvikkeling en UitspanBlz. 1 12
ning. 1919-1920, I Jrg.,
MAEGT, JOHAN DE. Bij Maurits Sabbe. Het Laatste Nieuws.
Nummer van den 24" April 1928.
ID. Bij Prof. Dr. Maurits Sabbe. Naar aanleiding van zijn
viering. In het Plantin-Huis to Antwerpen. Het Laatste Nieuws.
Nummer van den 12 11 januari 1933.
ID. Bij M. Sabbe in het Plantin-Huis. E'en gesprek over
werken en leven. Het Laatste Nieuws. Nummer van den 19" Januari 1933.
MONTIYNE, LODE. Maurits Sabbe. De Kunst. 1919, I e Jrg.,
Bldz. 61-68. [Met portretten.]
ID. De auteur van « Pluk den Dag » (met portret). Het Tooneel. 1928, XIII Jrg., n r 35, 28 April 1928 opgenomen in Lode
Monteyne's « Koorn en Kaf. Vlaamsche Tooneelkroniek » met een
inleiding van Jef Mennekens. Antwerpen, Uitgave « Het Tooneel »,
1928. Bldz. 141-143 onder den titel : Dr. Maurits Sabbe. (Met portret).
PERSIJN, JUL. DR. Maurits Sabbe (I). Over Letterkunde II.
Kritisch Kleingoed (Vlaanderen). Tweede vermeerderde druk.
Hoogstraten - Amsterdam, J. Haseldonckx - R. K. Boekcentrale,
Bldz. 142-154
1920.
PAUWELS, FRANCOIS. Antwerpen en zijn dichter. De W ereldpost. Nummer van den 15" Januari 1925.
RIDDER, ANDRE DE. Bij Maurits Sabbe. Den Gulden Winckel.
Bldz. 113-118
1909, VIII Jrg.,
ROEMANS, ROB. DR. Het kritisch literair-historisch werk
van Prof. Dr. Maurits Sabbe. De Stand aard. Nummer van den
2I en januari 1933.
(f Dit zijn de recensies van Dr. JuL. PERSIJN in K Dietsche \Varande
en Belfort verschenen (1909, 1910 en 19 r3).
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ROUCK, SYLVAIN DE.

VI jrg.,

Maurits Sabbe. Zonnezemelde. 1932,
Bldz. 23-25

SCHILLINGS, ANDRE DR. Van Brugge en zijn verheerlijker.
Het Indische Leven. Nummer van den 24 e n Januari 1925.

Dc twee Sabbe's. De kleine VlaBldz. 26-27
Bldz. 65-66
1927, IX Jrg.,

TICIIELEN, HENDRIK VAN.

ming.

jrg.,
Maurits Sabbe. id.

1922, IV

ID.

VLETTER, A. C. C. DE. Dr. Maurits Sabbe. Kunst aan alien
('s Gravenhage). Januari-nummer 1913.

H. G. Maurits Sabbe en zijn Werk. Den Gulden Winckel.
Blz. 73
1919, XVIII Jrg.,
nr

ANONIEM. Maurits Sabbe.
17, li en Maart 1916.

Het Tooneel. 1915-1916, I Jrg,

ID. In het Plantijnsche Huis bij Maurits Sabbe. A. B. C.
Geillustreerd Weekblad. 1932, I Jrg, n r 19, 5 Juni 1932. [Met
eenige foto's.]

Nota : MAURITS SABBE als redenaar wordt door ED. ANsEELE gekenschetst
in « Les Plamingants et la butte Ouvriêre ». Le Peuple. Nummer van den
28 September 19 f3 ; overgenomen op blz. 35 in zijn brochuur « Vooruit
en de Vlaamsche Beweging » Gent, « Volksdrukkerij p , z j. (191-3)

c) In literatnurgeschiedenissen en algeineene overzichten van
onze letteren.
BASTIAANSE, FRANS. Overzicht van de Ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. Vierde Deel. Amsterdam, Ned. Bibliotheek,
Blz. 625
Mtij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1927.
BIELEN, ALB. EN GRIETENS, JUUL DR. Leidraad tot de studie
van de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, inzonderheid
voor Middelbaar- en Normaal onderwijs, door Alb. Bielen, met
de medewerking voor de twintigste eeuw van Dr. J. Grietens.
Antwerpen, Gust. Janssens, 1920. Vijfde Uitgave. Blz. 235 (voor
het proza) ; blz. 238 (voor het tooneel).
BOCK, EUGEEN DE. Beknopt Overzicht van de Vlaamsche Letterkunde, hooldzakeliik in de 19 e eeuw. Antwerpen-Amsterdam,
Blz. 09
« De Sikkel » - Em. Querido, z. j. [1921.1
GRATAMA, A. EN BOLDINGH-GOEMANS, W. I,. Onze Letterkunde. Groningen-Den Haag, J. B. Wolters, 1925. Derde Deel.
Bldz. 307-308

— 1153 --GRESHOFF, J. EN DE VRIES, J. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Arnhem, Hijman, Stenfert, Kroese en Van
Blz. 305
der Zande, 1925.
HERREMAN, RAYMOND. La Flandre Litteraire. 'Edition
Vlaamsche P. E. N. Club, i93i. Blz. i8. [Met portret.]
KUYPERS, JULIEN EN DR. THEO DE RONDE. Beknopte
Geschiedenis van de Nederlandsche Letteren voor Schoolgebruik.
Bldz. 236-237
Antwerpen, « De Sikkel », 1931.
LEEUWEN, W. L. M. E. VAN. Korte Schets van de Ontwikkeling
der Nederlandsche Letterkunde. Groningen en Den Haag, J. B.
Blz. 24o
Wolters, 1928.
MICHOT, AUG. Le Roman et la Nouvelle. Histoire de la LitteBldz. 99-100
rature Flamande. Gand, Van der Poorten, 1913.
MONTEYNE, LODE. Geschiedenis der Vlaamsche TooneelletterRunde van 1800 tot heden. Het Vlaamsch Tooneel, inzonderheid
in de XIX e eeuw, geschreven in opdracht van den Koninklijken
Tooneelkring « De Morgenstar » van Brussel, door Dr. Maurits
Sabbe, Lode Monteyne en Hendrik Coopman Thzn. Brussel, J.
Colassin en C O 3 1927. Blz. 331 en Bldz. 346-347.
PISSENS, DESIRE EN FESTRAETS, JULES. Vlaamsche Weelde.
hen Keus van zestig koppen uit onze Letterkunde. Gent, Erasmus,
1925. Blz. 27. Met een foto van Edg. Barbaix. Tweede Uitgave :
lien keus van vijf en zeventig koppen uit onze Letterkunde door
I). Pissens, J. Festraets en J. Heyman. Brussel, N. V. StandaardBoekhandel, z. j. [1932.] Blz. 26. Met een foto van Edg. Barbaix.
PRINSEN, J. J. LZN. Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis. 's Gravenhage, M. Nvhoff, 1916.
Bldz. 730-731
PuYvELDE, LEO VAN DR. La Litterature Beige. Les Lettres
Flamandes. Histoire de la Belgique Contemporaine. Bruxelles,
Blz. 301
Albert de Wit, 1931. Vol. III,
RIDDER, ANDRE DE. Les Lettres Flamandes d' Aujourd'hui.
Blz. 46
Anvers, De Nederlandsche Boekhandel, 1909.
ID., ID. La Litterature Flamande Contemporaine. AnversParis, L. Opdebeek-Ed. Champion, 1923.
De prozaschrijver Sabbe : Bldz. 89-93.
De tooneelschrijver Sabbe : Bldz. 142-143.
De criticus Sabbe : Bldz. 161-162.
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TOUSSAINT VAN BOELAERE, FERNAND- V. La Prose Flamande Contemporaine. Bruxelles, Le Musee du Livre, [1919.]
Fascicule 5o.
VERDEWEN, RENE DR. Les Ecrivains de Langue Flamande.
La Prose Flamande. 1830-1930. Livre d'Or du Centenaire de
l'Independance Beige. Bruxelles-Anvers, Leclercq, De Ridder et
De Haus, 1930. Overdruk onder den titel : La Prose Flamande de
183o a 1930. Avec une liste de traductions. Liege, Georges Thone,
1932. Bldz. 21-22 en blz. 26.
VERMEYLEN, AUG. DR. Van Gezelle tot Timmermans. AmBldz. 112-113
sterdam, « Else-vier », 1923.
ID., ID. De Vlaamsche Letterkunde. Vlaanderen door de
Eeuwen heen, onder leiding van Jan Denuce en J. A. Goris.
Amsterdam-Antwerpen, « Elsevier », N. V. Standaard-Boekhandel, 1932. Tweede Deel. Biz. 99 en een portret op blz. 93.
VOORDE, URBAIN VAN DE. Les Lettres d'Expression Flamande.
La Belgique Centenaire. Encyclopedie Nationale 1830-1930.
Bruxelles, Les Editions Nationales, 1930.
ID., ID. Panorama d'un Siècle de Littdrature Neerlandaise
en Belgique 1830-1930. Bruxelles, L. J. Kryn, 1931. Bldz. 77-79

TWEEDS HOOFDSTUK.

Beoordeelingen van het afzonderlijk werk.
Aan 't Minnewater. (I)
FL. M. MAERTENS. Tijdschrift van het Willemsfonds. 1896,
I Jrg., Eerste Deel, Bldz. 353-354. (Over « Twee Kalverliefden »).
PIERRE HUYBRECHTS. Journal de Bruges. Nummer van den
Ben Januari 1898.
KAREL DEZUTTERE. Kunst. Tijdschrift voor kunst en letteren. 1898, II Jrg., Bldz. 19-22 (met penteekeningen).
P.[oL D.[E] M.[oNT]. Algemeen Handelsblad. Nummer van
den 17 en April 1898.
(1) In het prospectus van 4Aan 't Minnewater )) door den Nederlandschen
Boekhandel bezorgd worden een brief van Dr MAX RoosEs (gedagteekend
4 September 1897) en een beoordeeling van Virginie Loveling afgedrukt.
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J.[uLlus] P.[tE]. De Violier. Tiidschrift gewijd aan kunst
en letteren. IV Jrg., Nummer van den 20 en Mei 1898.
J. VAN NIEUWENHUYZE. Dordrechtsche Courant. Nummer
van den 3I en October 1898.
Twentsch Zondagsblad. 1898, Nummer 19.
GUST. LEFEVRE. Jong Dietschland. 1898, I Jrg.,
Bldz. 151-153.
De Hollandsche Revue. 1898, III Jrg., Bldz. 826-827.
FRANS COENEN. Groot Nederland. 1921, XIX Jrg., Deel II,
Blz. 568.
DR. LODEWIJK DOSFEL. Boekengids. 1928, VI Jrg., Blz. 281,
Recensie 1834.
Een Mei van Vroomheid.
a) /n Boekvorm :
JONG, A. J. DE. Dr. Maurits Sabbe en zijn Mei van Vroomheid. Amsterdam, N. V. Uitgeverij « Joost V. D. Vondel z. j.
32 bldz., 19,5 x 13,2 cm. [Reeks : Kijkjes in onze letteren.]
b) In Tiidschriften :
F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE. Luciter. 1903-1904,111 Jrg.,
Nummer 15, 27 December 1903.
Staatsblad van den II en Mei 1906. Verslag over den villiaarliikschen 75rif s voor Nederlandsche letterkunde. XI e Reeks. 19001904.
JAN VAN NYLEN. Vlaamsche Arbeid. 1908, IV Jrg.
Bldz. 398-399
ANDRE, DE RIDDER. Vlaamsche Arbeid. 1908, IV Jrg.
Bldz. 430-433
PIERRE HUYBRECHTS. Journal de Bruges. Nummer van den
y en Juni 1909.
W. G. v. R. Bredasche Courant. Nummer van den Igen
Juni 1909.
J.[ozEF] D.[E] C.[ocK]. Hooger Leven. Nummer van den i9en
Juni 1909.
J.[AN] G-.[RusHoFF]. De Hofstad. Nummer van den 3 en Juli
1909.
H. LINNEBANK 0. S. CR. Het Centrum. Nummer van den.
17en Juli 1909. Overgenomen in « Van Leven en Kwijnen ». Mainegem, Victor Delille, 1910. [Nummer 85 van de Duimpjesuitgave.]
Bldz. 13-18

- 1156 [W. G. VAN NommYs.] Het V aderland (Den Haag). Nummer
van den 18 en September 1909.
De Nieuwe Courant. Nummer van den T en November 1909.
La Presse. Nummer van den 28 en November 1909.
GERARD VAN ECKEREN. Den Gulden Winckel. 1909, VIII
g
Bldz. 92-93
i,
JORIS EECKHOUT. Jong Dietschland. 1909, XII Jrg., Blz. 51
DR. JUL PERSYN. Dietsche Warande en Beltort. 1909, X Jrg.,
Bldz. 282-283
Tweede Halfjaar,
Filippens' Recensiebode. (Apeldoorn). Juli 1909.
[HERMAN ROBBERS.] Elsevier's Geillustreerd Maandschrift.
-1909, XIX Jrg., deel 38, Blz. 358
De Indische Mercuur. Nummer van den iI en Januari 1910.
EDMOND VAN OFFEL. Groot Nederland. 1910, VIII Jrg.,
Bldz. 757-759
,deel I,
H. R. Ons Leven. Nummer van den 16 en Maart 1910.
Het Schoolblad. Nummer van den Ten April 1911.
FRANS NETSCHER. Provinc. Overijss. en Zwolsche Courant.
Nummer van den I8 en Februari 1911.
[MARIA VIOLA.] Van onzen Tiid. Nummer van den 30en
December 1916.
T. SCHUYT. Opwaartsche Wegen. 1928, V Jrg., Bldz. 452-458
De Filosoo/ van 't Sashuis.
[RAFAEL VERHuLsT.] De Standaard. Nummer van den 6en
Juni 1907.
H. L. S. De Nieuwe Courant (Den Haag). Nummer van den
9 en Juni 1907.
H. VAN LOON. De Hofstad. Nummer van den 22 ei Juni 1907.
HEYN VAN CORTRYCK. De Week (Rotterdam). Nummer van
den 22 en Juni .1907.
J. L. [HONEUX.] La Flandre Libórale. Nummer van den
23 en Juni 1907.
L. H. Brugsch Handelsblad. Nummer van den 3 en Juli 1907.
JOZEF DE COCK. Hooger Leven. Nummer van den b en Juli 1907.
Nieuwe Rotterdamsche Courant. Nummer van den 6 en Juli
1907.
Arnhemsche Courant. Nummer van den 9 en Juli 1907.
[Is. QUERIDO.] Algemeen Handelsblad. Nummer van den
25 en Juli 1907.
Oprechte Haarlemsche Courant. Nummer van den 14 en Augustus 1907.
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[W. G.,] V. [AT] N.[ourruYs.1 Het Vaderland. Nummer van
den 2I en September 1907.
De Controleur. Nummer van den I2 en October 1907.
De Indische Mercuur. Nummer van den 2en October 1907.
J. LHONEUX'. Revue de Belgique. 1907, 39 Jrg., Tome 51,
biz. 87. [Choses de Flandre. A pro pos de quelques livres rócents.]
L.[ODE] B.[AEKELMANS.] Den Gulden Winckel. 1907, VI Jrg.,
Bldz. 146-147
JORIS EECKHOUT. Jong Dietschland. 1907, X Jrg. Bldz. 62-63
FERNAND V. TOUSSAINT VAN BOELAERE. Vlaanderen. 1907,
V Jrg., Bldz. 569-575. Overgenomen in « Zurkel en Blauwe Lavendel ». Brussel, L. J. Krijn, Bldz. 81-92.
GUST VAN NOORDEN. [PS. PAUL-GUSTAVE VAN HECKE.1
Bldz. 95-96
Nieuw Leven. 1907, I Jrg.,
De Tiidspiegel. 1907, Deel III,
Bldz. 431-433
JOHANNA BREEVOORT. Ons Tiidschrift. 1907. XII Jrg.,
Blz. 657
[HERMAN ROBBERS.] Elsevier's Geillustreerd Maandschrift.
Blz. 357
1907, XVII Jrg., deel 34,
[G. F. HASPELS.] Onze Eeuw. 1908, VIII Jrg., Deel I,
Bldz. 289-291
HERMAN TEIRLINCK. Groot Nederland. 1908, VI Jrg., Deel I,
Bldz. 501-504
ANDRE DE RIDDER. Vlaamsche Arbeid. 1908, IV Jrg.,
Bldz. 430-433
[HERMAN ROBBERS.] Elsevier's Geillustreerd Maandschrift.
1907, XVII Jrg., Peel 34,
Blz. 357
Nieuwe Rotierdamsche Courant. Nummer van den I en December 1910.
1910-1911, XI Jrg.,
MARIA VIOLA. Van onzen
Bldz. 105-106
Belang en Recht. Nummer van den 1en Januari 1911.
Caro/us. Nummer van den I6 en Februari 1911.
DR. JUL PERSIJN. Dietsche Warande en Belfort. 1911, XII
Bldz. 81-85
Jrg., I Halfjaar,
H. LINNEBANK 0. S. CR. Letteren en Leven. Maldeghem,
Victor Define, 1912. [Nummer 98 der Duimpjesuitgave.]
Bldz. 49-52
LODEWIJK DOSFEL. Boekengids. 1923, I Jrg., Recensienummer 383.
R. D. DENTAL. Apollo. 1927, I Jrg.,
Bldz. 3-4.
T. SCHUYT. De Vlaamsche Gids. 1927, XV Jrg.,
Bldz. 289-305.
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Alzonderliik ver chenen :
MAURITS SABBE ' S De Filosoof van 't Sashuis. Bussum, Uit3o bldz.
gave van C. A. J. Van Dishoeck, 1927.
De Nood der Bariseele's.
Het Vaderland. Nummer van den 2-en September 1912.
De Telegraaf. Nummer van den 26 en September 1912.
W. [J. WALCII.11 Het Vaderland (Den Haag). Nummer van
den 28en September 1912.
A. GIELEN, S. J. Boekenschouw. Nummer van den 1 5en October 1912.
CARRY VAN BRUGGEN. Oprechte Haarlemsche Courant. Nummer
van den I9en October 1912.
ANNIE SALOMONS. De Sumatra Post. Nummer van den 26en
October 1912.
LODE BAEKELMANS. De Vlaamsche Gazet. Nummer van den
4en November 1912.
JOHAN DE MEESTER. Nieuwe Rotterdamsche Courant. Nummer van den T en November 1912.
RIP. [ps. AUGUST MONET.] De Nieuwe Gazet. Nummer van
den ioen November 1912.
Nieuws van den Dag. Nummer van den 26" November 1912.
MEVROUW A. DE VOS. De Lelie. 1912, IV Jrg., Bldz. 149-151
[De Nood naar de vrouw in 't leven. Naar aanleiding van « De
Nood der Bariseele's ».]
M. H. VAN CAMPEN. De Gids. 1912, 76 Jrg., Bldz. 571-573
G. C. De Tijdspiegel. 1912, Deel III, Blz. 393
[GERARD VAN HTJLZEN.] Het Boek in 1912. (Amsterdam).
JEAN DE BtRE. La Vie Intellectuelle. 1912, V Jrg., Tome X,
Nummer 6.
[KAREL ELEBAERS.] Hooger Leven. Nummer van den lien
Januari 1913.
[LEO VAN GoETHEm.] La Metro pole. Nummer van den 3e n.
Februari 1913.
Het Volksbelang. Nummer van den 22 en Februari 1913.
LODE BAEKELMANS. Den Gulden Winckel. 1913, XII Jrg.,
Blz. 27
A. C. C. DE VLETTER. Kunst aan alien. ('s Gravenhage).
Januari 1913.
MAURITS BASSE. De Vlaamsche Gids. 1913, IX Jrg., Bldz. 93-96
VICTOR DE MEYERE. De Tiid. 1913, I Jrg., Bldz. 132-134
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G. P. HASPELS. Onze Eeuw. 1913, XIII Jrg., Deel II,
Bldz. 280-281
H.[ERmAN] R.[OBBERS.] Elsevier's Geillustreerd Maandschrift.
Bldz. 348-352
1913,
DR. JUL. PERSIJN. Dietsche Warande en Belfort. 1913, XIV
Bldz. 485-487
Jrg., Eerste Halfjaar,
EDMOND VAN OFFEL. Groot Nederland. 1913, XI Jrg., Deel II,
Bldz. 610-614
Moths Magazijn. 1913, XV Jrg., Deel 28, Bldz. 231-232
Het Volksbelang. Nummer van den Il en October 1913.
ARTHUR H. CORNETTS. Verslag over den achtfarigen wedstriid
in de Nederlandsche Letterkunde. Staatsblad van den I6 en September 1921. Overgedrukt in « Periscoop » I. Antwerpen, De
Nederlandsche Boekhandel, 1932.
LODEWIJK DOSFEL. Boekengids. 1924, II Jrg., Blz. 77, Recensie-nummer 638.
In 't Gedrang.
ANDRE DE RIDDER. Den Gulden Winckel. 1915, XIV Jrg.,
Bldz. 172-174
ANDRE DE RIDDER. Groot-Nederland. 1915, XIII Jrg., Deel
Bldz. 448-450
II,
Blz. 373
ELISE SOER. De Tijdspiegel. 1915, Deel
JOZEF SIMONS. De Maasbode. Nummer van den 21 en April
1916.
G. F. HASPELS. Onze Eeuw. 1916, XVI Jrg., Deel I,
Bldz. 297-299
HERMAN ROBBERS. Elsevier's Geillustreerd Maandschrift.
Blz. 472
1917, 58 Jrg., Deel 54,
Bldz. 39o-392
De Gids. 1916, 8o Jrg., Deel I,
De Kunst. Algemeen Weekschrift. 1919, I Jrg., Bldz. 75-76
Awls WALGRAVE. Boekengids. 1924, II Jrg., Blz. 35, Recensie-Nummer 536.
't Pastorken van Schaerdycke.
Een van de oude garde. [Poi, DE MONT.] De Schelde. Nummer
van den 26 en Juli 1919.
Vox Studiosorum. Nummer van den Ten Augustus 1919.
FRANS NETSCHER. Prov. Overiisselsche en Zwolsche Courant.
Nummer van den I8 en October 1919.
J. DE W. Elsevier's Geillustreerd Maandschrilt. 1919, 59 Jrg.,
Bldz. 281-282
Deel 58,

- 1160 -HENDRIK VAN DER WAL. Het Vaderland. Nummer van den
9 en Februari 1920.
Februari 192o.
7
Het Handelsblad. Nummer van den 17en
[Maandagpraatje. Kunst en Zedelijkheid.]
JEANNE VEEN. Den Gulden Winckel. 192o, XIX Jrg.,
Bldz. 6o-61
Groot Nederland. 1920, XVIII Jrg., Deel I, Blz. 126
De Nieuwe Gids. 1920, XXV Jrg., Deel II, Bldz. 310-311
KAREL VAN DEN OEVER. Vlaamsche Arbeid. 1921, XVI Jrg.,
Blz. 183
D. W. [ps. : DR. JULIUS PERSIJN.] Dietsche Warande en
Bldz. 374-375
Belfort. 1922, XXII Jrg.,
JOZEF MULS. Driejaarlijksche Wedstriid in de Nederlandsche
Letterkunde. (XV Tijdvak 1918-1920). Gent, « Volksdrukkerij »,
1926. (Overdruk [47 bldz.] uit de Versl. en Mededeelingen der
Bldz. 31-32
Kon. Vlaamsche Academie, Maart 1926).
LODEWIJK DOSFEL. Boekengids. 1924, II Jrg., Recensienummer 943.
't Kwartet der Jacobijnen.
F. L. De Nieuwe Courant. Nummer van den 6 en Juli 192o.
H. J. STRATEMEVER. De Avondpost. Nummer van den 25en
Juli 1920.
14. [ODE] B.[AEKELmANs.] Het Tooneel. Nummer van den 7en
Augustus 1920.
P. [m] D.[E] M.[oNT.] De Schelde. Nummer van den 26en
September 192o.
Nieuwe Rotterdamsche Courant. Nummer van den 29 en September 1920.
Het Handelsblad. Nummer van den 13 en November 1920.
Het Volk. Nummer van den 20 en November 1920.
F.[RANS] C.[OENEN.] Groot Nederland. 1920, XVIII Jrg.,
Bldz. 599-60o
Deel II,
Deel II,
j.[oHAN D.[E] M.[EESTER.] De Gids. 192o,
Bldz. 329-330
jAC.BOSCH. Den Gulden W inckel. 192o, XIX Jrg.,Bldz. 205-206
WOUTER. [ps. OMER WATTEZ.] Het Handelsblad. (Antwerpen).
Nummer van den I2 en Januari 1921.
Wereldkroniek. Nummer van den 25 en Juni 1921.
H. S. H. KRAEMER-VAN GAMEREN. De Boekuil. Juli 192I.
HERMAN MIDDENDORP. De Nieuwe Gids. 1921, XXXVI Jrg.,
Blz. 584
Eerste Haffjaar,

- 1161 —

D. W. [ps. DR. JULIUS PERSIJN.] Dietsche Warande en Belfort.
Bldz. 376-377
1922, XXII Jrg.,
LODEWIJK DOSFEL. Boekengids. 1925, III Jrg., Biz. 164,
Recensie-nummer 1521.
JOZEF MULS. Driejaarlijksche Wedstriid in de Nederlandsche
Letterkunde. (XV Tijdvak 191_8-192o). Gent, « Volksdrukkerij »,
1926.
Bldz. 31-32
Vlaamsche Menschen.
LODEWIJK DOSFEL. Boekengids. 1923, I Jrg., Recensie-nummer 384.
Oprechte Haarlemsche Courant. Nummer van den 29 Decemver 1923.
Nieuwe Rotterdamsche Courant. Nummer van den 12en Januari
1924.
H. DE BOER. De Avondpost. Nummer van den 24 en Januari
1924.
Het Handelsblad. Nummer van den 26en Februari 1924.
De Nieuwe Courant. Nummer van den 27 en Februari 1924.
FRANS HULLEMAN. Den Gulden Winckel. 1924, XXIII Jrg.
Blz. 6o
JAN WALCH. Groot Nederland. 1924, XXII Jrg., Deel II,
Blz. 443
Boekenschouw. April 1924.
HERMAN MIDDENDORP. De Nieuwe Gids. 1925, XL Jrg.,
Blz. 365
Eerste Halfjaar,
Pinksternacht.

a) Over het stuk zelf.
Het Volksbelang. Nummer van den 2I en Maart 1903.
P.[PoL ANRI.] Tiidschrilt van het Willemsionds. 1903, VIII
Blz. 363
Jrg., Eerste Deel,
JOZEF DE COCK. Dietsche Warande en Bel fort. 1903, IV Jrg.,
Bldz. 210-212
Eerste Halfj aa r,
AUGUST MONET. Het Nederlandsch Tooneel. Nummers van
den 14 en en 2I en Maart 1908.
[ANDRt DE BIDDER.] Onze Tijd. Nummer van den 29 e n
Maart 1908.
[DR. OSCAR VANDOORSSELAER.] Het Volksbelang. Nummer
van den 14 en November 1908.
b) Over de eerste opvoering.
A.[LBERT] T .[ImmuRmANs.] Le M atin (Antwerpen). Nummers
van den T en en B en Maart 1908.

- 1162 La Metropole. Nummer van den 8en Maart 1908.
L'Ètolle Belge. Nummer van den 9en Maart 1908.
Het Handelsblad (Antwerpen). Nummer van den 9en Maart
1908.
P.[AuL] B.[ILLIET.] Het Laatste Nieuzvs. Nummer van den
9en Maart 1908.
La Presse (Antwerpen). Nummer van den 9en Maart 1908.
Journal de Gand. Nummer van den men Maart 1908.
La Flandre Liberale. Nummer van den I0en Maart 1908.
[EMMANUEL DE BOM]. Nieuwe Rotterdamsche Courant. Nummer van den II Maart 1908.
Lucifer. Nummer van den 15 en Maart 1908.
Fanny's Sonnet.
A.[MAND] D, [E] L.[ATTINJ De Week. II Jrg., Nummer 9,
26 November 1910.

a) Over het stuk zelf.
[EMMANUEL DE B0M]. Nieuwe Rotterdamsche Courant. Nummer van den 2 en October 1913.
MARTIN PERMIJS. Den Gulden Winckel. 1921, Xhi Jrg.
Bldz. 85-86
LODEWIJK DOSFEL. Tooneelgids (Bijblad). 1914, V Jrg.,
Blz. 10
b) Over de eerste opvoering.
Volgende bladen in hun nummer van 3 en April 1913 gaven
een verslag van de vertooning : La Metro pole, De Nieuwe Gazet
(Rip) [ps. AUGUST MONET], De Gazet van Antwerpen, De Gazet.
De Vlaamsche Gazet in haar nummer van yen Mei 1913.
GUST VAN HECKE. De Tiid. 1913, I Jrg. Bldz. 320-321
Caritate.
a) Over het stuk zelf.
GEORGE P. M. ROOSE-JAN DE SCHUYTER. Quo Vadis ? Nummer van den 22 en November 1913.
L.[ODE] B.[AUKU1,mANS.] Carolus. Nummer van den 27en
November 1913.
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December 1913.
Carolus. Nummer van den li en Juni 1914.
H. J. STRATEMEYER. De Avondpost. Nummer van den 30en
Augustus 1914.
Het Bloemendaalsche Weekblad. Nummer van den 7 en November 1914,
LODE BAEKELMANS. Den Gulden Winckel. 1915, XIV Jrg.
Blz. 90
ANDRE DE RIDDER. Groot Nederland. 1915, XIII Jrg.
Bldz. 764-765
A. VAN VEERDEGEM. Biiblad bii Tooneelgids. 1920, VI Jrg.,
Blz. 27
HERMAN TEIRLINCK. Driejaarliiksche Wedstriid voor Tooneelletterkunde. Tijdvakken 1913-1915 en 1916-1918. Staatsblad van
den I4en September 1921.
b) Over de eerste opvoering.
Le Matin. Nummer van den 21 en November 1913.
[I,. KRINKELS.1 De Gazet. Nummers van den 22 en en 29en
November 1913.
RIP [ps. AUGUST MONET.] De Nieuwe Gazet. Nummer van
den 22 en November 1913.
VERITAS [ps. JULIUS VAN DER VOORT]. Het Handelsblad
(Antwerpen). Nummer van den 24 en November 1913.
La Metropole. Nummer van den 24en November 1913.
[EMMANUEL DE Bom]. Nieuwe Rotterdamsche Courant. 24en
November 1913. [Marie Verstraete gevierd.]
Le Nouveau Precurseur. Nummer van den 24 en November
1913.
Journal d' Anvers. Nummer van den 28 en November 1913.
't Klein*.
LODE MONTEYNE. Het Boek. Gust Janssens' Algemeen Letterkundig Overzicht 1914-1918. Over Vlaamsche Boeken uit Belgiê
Blz. 36
LODE MONTEYNE. Den Gulden Winckel. 1919, XVIII Jrg.
Blz. 104
A. PROPS. Bijblad big' Tooneelgids. 1921, VII Jrg. Blz.12
Een Vrouwenhart.
LODE MONTEYNE. Het Boek. Gust Janssens' Algemeen Letterkundig Overzicht 1914-1918. Over Vlaamsche Boeken uit
Belgie.
Blz. 36
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Den Gulden Winckel. 1919, XVIII Jrg.

Blz. IN.
K.

VAN DENDERGHEM.

Biiblad bij Tooneelgids. 1920, VI

Blz. 75

Jrg.,
Pluk den Dag.
Over de °Inverting

De Morgenpost. Nummer van den 23en April 1928.
De Nieuwe Gazet. Nummer van den 23 en April 1928.
Het Laatste Nieuws. Nummer van den 23 en April 1928,
Het Handelsblad (Antwerpen). Nummer van den 24 en April

1928.
L. [0E] M.[ONTEYNE.] Het Tooneel. XIII Jrg., nr 35, 28 April
1928. [Over het stuk zelf en de opvoering.] Opgenomen in Lode
Monteyne's « Koorn en Kaf. Vlaamsche Tooneelkroniek » met een
inleiding van Jef Mennekens. Antwerpen, Uitgave « Het Tooneel »,
Bldz. 143-146
1928.

De Grensgod.
Bijblad bij Tooneelgids.

1920,

VI Jrg.,

Biz. 70

Leven en Werken van Michiel de Swaen.
JOZUF VERCOULLIE.

Bulletin de l' Academie Royale de Bel-

Bldz. 235-236
JOZEF DE COCK. Leuvensche Bijdragen. 1904-1905, VI Jrg.,
Bldz. 316-318

gique. 1903,

Het Proza in de Vlaamsche Letterkunde.
HANS. Boekenschouw. Nummer van den 15en October 1909.
JORIS EECKHOUT. Jong Dietschland. 19o9, XII Jrg., Blz. 118
DR. REND VURDEYEN. Nieuw Leven. 1910, III Jrg., Nieuwe
Bldz. 548-555
Reeks,
Blz. 616
Groot Nederland. 1910, VIII Jrg., Deel II,
G. F. HASPELS. Onze Eeuw. 191o, X Jrg., Deel III,
Bldz. 147-148

Mozaiek.
De Vlaamsche Gazet. Nummer van den ii en Februari 1912.
DR. JUL. PIRSIJN. Dietsche Warande en Beltort. 1912, XIII

Jrg., Tweede Halfjaar,
JORIS EECKHOUT.

nummer 998.

Blz. 493-495

Boekengids. 1924, II Jrg., Blz. 233, recensie-
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Dierkennis en Diersage bij Vondel.
Vlaamsch Leven. 1917-1918, III Jrg.,
Blz. 442
LODE MONTEYNE. Het Boek. Gust Janssens' Algemeen Letterkundig Overzicht 1914-1918. Over Vlaamsche Boeken uit
Belgiê. Bldz. 44-45
LODE MONTEYNE. Den Gulden Winckel, 1919, XVIII Jrg.,
Blz. 104
K. A. Volkskunde. 1920, 26 Jrg.,
Bldz. 6o-61
DR. J. SALSMANS S. J. Boekengids.1928,VI Jrg.,Bldz. 156-157,
Recensie-nummer 4411.
Letterkundige Verscheidenheden,
F.[RITZ] F.[RANCKEN.] De Volksgazet. Nummer van den 29"
Maart 1928,
Nieuwe Rotterdamsche Courant. Nummer van den 25en

April 1928.
DR. A. BOON. Boekengids. 1928, VI Jrg., Bldz, 125-126, Recensie-nummer 4164.
DR. ROB. ROEMANS. Vlaamsche Arbeid. 193o, XXV Jrg.,
Bldz. 257-260
Wat Dud-Vlaanderen zong.
De Schelde. Nummer van den n en April 1920.
BOB CLAESSENS. Lumare, Juli-nummer 1920.
PAUL KENIS. Obstanding. Augustus-nummer 1920. [Een
slecht Boek.]
K. A. Volkskunde. 1920, XXVI Jrg.,
Blz. 6r
J. V.[ERMEULEN.] Het T ooneel . Nummer van den 26 en December 1925.
De Muziek in Vlaanderen.
E. PAINPARA. Het Handelsblad van Antwerpen. Nummer van
den 20en Augustus 1928,
KAREL ALBERT. Vandaag. 1929, I Jrg., nr 6, 1 Mei 1929,
Blz. 146
A, M. Poll. Paginae Bibliographicae. 1929, IV Jrg., Blz, 1391
Christofiel Plantijn.
DR, J. UYTTERHOEVEN, Boekengids, 1924, II Jrg., Blz, 143,
Recensie-nummer 786,
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Deelamatorium,
DR. JORIS CAEYMAEX, Boekengids, 1924, II Jrg,, Blz, 187,
Recensie-nummer 882,
Handschrilten en Vroegdrukken,
J, BAERS pr. Boekengids, 1923, I Jrg., Blz, 8o, Recensienummer 168.
Peter Benoit,
AUG. OSSENBLOK, Boekengids, 1926, IV Jrg., Blz. 47, Recensie-nummer 1976.
Het Tooneel. Nummer van den 17 en Juli 1926,
Plantin, de Moretussen en hun Werk,
Het Laatste Nieuws. Nummer van den I8 en Februari 1927.
A ntwerpsche Druckerye,
De Standaard, Nummer van den 1—en
9 Maart 1927,
LODE MONTEYNE, Het Tooneel. Nummer van den li en Juni
1927,
Uit het Plantijnsche Hui&
DR. J. A, GORIS. Boekengids, 1923, I Jrg., Recensie-nummer
893.
LODE MONTEYNE. Het Tooneel, Nummer van den I en November 1924. [Maurits Sabbe over Plantijn,]
De Schelde, Nummer van den li en November 1924.
JOHAN DE MAEGT. Het Laatste Nieuws. Nummer van den
I9en November 1924. [Uit Antwerpens Geschiedenis. Een nieuw
boek van Maurits Sabbe over Plantin.]
N. J. BEVERSEN. Nieuwe Rotterdamsche Courant, Nummer
van den 12 en Juni 1926.[ Het Feest van Plantijn.1
A. VINCENT. Revue Beige de Philologie et d'Histoire. 1926,
Bldz. 645-647
De Moretussen en hun Kring.
De Morgenpost. Nummer van den 9 en Augustus 1928.
BEN. LINNIG. Het Handelsblad van Antwerpen. Nummer van
,den 12 en Augustus 1928. [Ons Oud-Antwerpen.]
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De Volksgazet. Nummer van den 20 en September 1928.
Het Handelsblad van Antwerpen. Nummer van den 20en
Augustus 1928.
LODE MONTEYNE. Het Tooneel. Nummer van den 3 en November 1928.
B. BECKER. Historische Zeitschrift. 1928, Heft II, Blz. 14o
N. J. BEVERSEN. Nieuwe Rotterdamsche Courant. Nummer van
April 1929.
/
den I-en
JOHAN DE MAEGT. Het Laatste Nieuws. Nummer van den
3o en April 1929.
Het Geestesleven to Antwerpen in Rubens' tijd.
De Standaard. Nummer van den I0 en Juli 1928.
J. M. Dautzenberg. Oden van Horatius,
DR. FREDERIK LYNA. Revue Belge de Philologie et d'HisBldz. 591-592
toire. 1926,
Reynaert de Vos-uitgave,
A. VINCENT. Revue Belge de Philologie et d'Histoire. 1926,
Bldz. 592-593
L. Guicciardini's Uitgave.
De Nieuwe Gazet. Nummer van den 28 en Januari 1921.
Mommaert' s Proces.
Dr. A. BOON. Boekengids. 1927, V Jrg., Blz. 61, Recensienummer 2915.
Dr. WILLEM VAN EEGHEM. Paginae Bibliographicae. 1927,
Bldz. 631-633
II Jrg,,
Peeter Helms en de Nimien uit den Lauwerboom.
DR. C. P. BURGER JR. Het Boek. 1929, XX Jrg., Bldz. 91-96.
[Nieuwe Bijzonderheden over Peeter Heyns en zijn school «Den
Lauwerboom ».]
DR. PAUL DE KEYSER. De Vlaamsche Gids. 1929, XVII Jrg.,
Bldz. 469-472.
[Uit het Schoolleven in de i6 e Eeuw,1

-- 1168 —
Histoire du Livre et de 1' imprimerie.
DR. VAN HUFFEL. Nieuwe Rotterdamsche Courant. Nummer
van den T en Maart 1927. [La Vie des Livres a Anvers aux XVIe
XVII e et XVIII e siecles.]
Het Vlaamsch Tooneel.

Jrg„

DR. PAUL DE KEYSER. Paginae Bibliographicae. 1928, III
Bldz. 949-95'.
BEOORDEELINGEN VAN KORTERE STUDIES.
Paginae Bibliographicae.

Het N ederlandsche mooie Both. 1926, I Jrg, ,Blz. 3, (DR. C. [AREL]
D. [EBAIVE.]
Les Rapports entre B. Arias Montanus et H. Jansen Barrefelt (Hiel). id., id,, Blz. 321. (DR. W.[ILLEml V.[AN] E.[EGHEM.])
Twee onuitgegeven gedichten van Jan van Beers. id. id.,
Blz. 355. (DR. H.[ERMAN] S.[MOUT.])
Een onuitgegeven brief van L. Guicciardini. id. id., Blz, 359.
(ID.)
De Schilder van « Zonneschijn ». id. id., Blz. 387. (DR. C.
DEBAIVE.)
Joseph II a Anvers. id. id., Blz. 407. (DR. WILLEM VAN
EEGHEM).
L. GRUEL. Recherches sur les origines des marques anciennes
qui se rencontrent dans 1' art et dans l' industrie du XV e au XIXe
siècle par rapport au chi fire quatre. 1927, II Jrg., Blz. 453.
(DR. WILLEM VAN EEG-HEM).
James W eale herdacht. id. id., Blz. 529. (DR. HERMAN SMOUT).
Rubens als Vredestichter. id. id., Blz. 721. (DR. C. DEBAIVE).
Tentoonstelling over het Antwerpsche Geestesleven in Rubens'
tijd. Catalogus. id. id., Bldz. 799-801. (DR. WILLEM VAN EEGHEM).
Huldebetoon j et Mennekens. id. id., Blz. 697. (DR. C. DEBAIVE).
W at voor een landsman is V . N. Braau ? id. id., Blz. 711.
(DR. WILLEM VAN EEGHEM).
Balthasar Moretus III te Madrid in 1680. 1928, III Jrg.,
Blz. 899. (DR. HERMAN SMOUT).
J. Lipsius en Chr. Plantin te Utrecht in 15o1. id. id., Blz.
847. (DR. W. VAN EUGHEM).
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Brabantsche en Vlaamsche Strijdgedichten uit de 17 e eeuw. id.
id., Blz. 987. (DR. H.[ERMAN] S.[MouT]), Blz. 1063 (id.) ; 1929, IV
Jrg., Blz. 1395. (ID.)
Antwerpsche Drukkers. F. J. Vinck. id. id., Bldz. 1271-1273.
(DR. WILLEM VAN EUGHEM).
Un Imprimeur au seuil de la noblesse. Balthasar Moretus IV.
1929, IV Jrg., Blz. 1335. (DR. WILLEM VAN EEGHEM).
Vlaamsche Arbeid.
Bij de 100e V erfaring van L. Guicciardini' s Geboortedag.
1922, XVII Jrg., Blz. 242. (MARNIX GYSEN = ps. D r . J. A. GoRis).

V ondel, Balthasar Moretus II , Leonardus Marius en Hendrik
Barentsen. 1923, XVIII Jrg., Blz. 35. (JULIETTE DE GROODT).
VARIA.

A. Hooger onderwijs voor het Volk : Lessen van Dr. M.
Sabbe, gegeven over het Nederlandsche Volkslied van de Middeleeuwen tot de eerste jaren dezer eeuw. Het Volksbelang. Nummer
van den 29 en Mei 1897.
J. V. Hooger onderwijs voor het yolk : Lessen door Dr. M.
Sabbe, gegeven over de letterkundige geschiedenis van het
Vlaamsche volkslied. Het Volksbelang. Nummers van den 12e1,
19 en , 26 en November en 3 en December 1898.
Voordracht van den heer Maurits Sabbe, in de Ned. Afd.
van het Kunstverbond to Antwerpen over : De Folklore, eene
Asschepoester. De Brugsche Beiaard. Nummer van den i6 en November 1902.
Verslag over de voordracht van Dr. Maurits Sabbe, voor
de Letterk. Afd. van den Gentschen tak van het Alg. Ned.
Verbond over : Folklore als Asschepoester. Het V olksbelang.
Ntimmer van II n April 1903.
Vlaamsche Belangen : In 't Vlaamsch Genootschap der
Brusselsche Balie, sprak M. Sabbe op 9 April i908, over : « Mythenverklaring ». Het Volksbelang. Nummer van den Ii en April
19')8.
Van alles wat uit Noord-Nederland : M. Sabbe over : « Het
Vlaamsche Proza. » Lezing gehouden voor « Oefening kweekt
kennis » in den Haag. Het Volksbelang. Nummer van den I3 en Februari 1909.
Uit de hoofdstad : M. Sabbe over Poi de Mont. Het V olksbelang. Nummer van den I7 erl Januari 1914.
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MAURITS SABBE IN DE ENCYCLOPEDIE.
(In chronoiogische volgorde.)
A.

Oosthoek's Geillustreerde Encyclopaedic.
Blz. 489.

IX e

Deel. Utrecht,

OOSTHOEK, 1922.

Zoeklicht. Nederlandsche Encyclopaedie voor alien. Onder
leiding van Dr. T. P. SEVENSMA.
VII e Deel. Arnhem, N. V. Uitgeversmaatschappij Van
Loghurn Slaterus en Visser, 1925. Blz. 523.
EUG. DE SEYN. Dictionnaire des Ecrivains Beiges. BioBibliographie. Bruges, Editions « Excelsior », 1930. Bldz. 15841585.
J. VERSCHUEREN S. J., Dr. L. GOEMANS en Dr. L. BROUNTS.
Modern Woordenboek. Taaikundig Encyclopedisch geillustreerd.
Turnhout, N. V. Brepols, 1930-'931. Blz. 1501.

OVER DE PROF. Dr. MAURITS SABBE-HULDE.
(5 Februari 1933).

A. Bij Prof. Dr. M. SABBE ' S zestigsten jaardag verscheen
een nieuw kultuur-historisch werk onder den titel : Brabant
nr 8).
in 't Verweer ». (Cfr. B
Beoordeeld nerd dit boek door :
TAXANDER. Het Handelsblad van Antwerpen. Nummer van
den 24sten December 1932.
RIP. [ps. AUGUST MONET]. De Nieuwe ,Gazet. Nummers
van den 24sten 25sten December 1932. [Een ongewild, rnaar
overtuigend pleidooi tegen de « Groot-Nederlandsche Gedachte »].
WILLY KONINCKX. Le Matin. Nummer van den 31steii
December 1932. [Une magistrale contribution a l'etude du
XVII e siecle. La litterature pamphletaire dans nos provinces
pendant les guerres de religion].
PONS. La Metropole. Nummers van den I sten en Z en Januari
1933.
J. PRINSEN J. LR. Nieuwe Rotterdamsche Courant. Nummer
van den 20 sten Januari 1933.
Algemeen Handelsblad. Nummer van den 22 8te " Januari 1933-

Dr. J. GABRIELS. De Schelde. Nummer van den 22 ste " Januari 1933. [Ben gewild en ondoeltreffend pleidooi tegen de
Groot Nederlandsche Gedachte].
MARCEL STIJNS. Het Laatste Nieuws. Nummer van den.
31 sten Januari 1933. [De Geheimzinnigheden van de Geschiedenis. Een standaardwerk van MAURITS SABBE].

B. Bij de feestviering Prof. Dr. MAURITS SABBE, verschenen
volgende bijdragen :
I. LODE ZIELENS. Bij den 60 ste " verjaardag van Maurits
Sabbe. Zondagsblad van De Volksgazet. Nummer van den 15en
Januari 1933.
SPECTATOR. Maurits Sabbe zestig De Stad Antwerpen.
Nummer van den 20sten Januari 1933.
A. BLONTROCK. De Zeewacht (Oostende). Nummer van den
2isten Januari 1933.
den

WILLY KONINCKX. Le
Tsten Februari 1933.

Matin (Antwerpen). Nummer van

Le Thyrse. Les soixante ans de Maurice Sabbe. Nummer
van den I sten Februari 1933.
JOH. DE MAEGT. Hulde Maurits Sabbe. De geest van een
waarachtige viering. Het Laatste Nieuws. Nummer van den
2 en Februari 1933.
MAURICE ROELANTS. Maurits Sabbe 6o jaar. De Telegraaf.
Nummer van den 3 en Februari 1933.
Dr. ROB. ROEMANS. Het kultuur-historisch werk van Prof.
Dr. Maurits Sabbe. De Standaard. Nummer van den 4 en Februari
1933.
EMMANUEL DE Bom. Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Nummer van den 4den Februari 1933, Avondblad E. [Een
interview].

Reinaert. Nummer van den

4 de n

Ulespiegel. Nummer van den

Februari 1933.

4 den

Februari 1933.

Haagsche Post. Nummer van den 4 den Februari 1933.
rEen bezoek aan Maurits Sabbe].
AUG. MONET. De Nieuwe Gazet. Nummers van den 4-5 Februari 1933.
GERARD WALSCHAP. Hooger Leven. Nummer van den
5 den Februari 1933.
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De Kleine Vlaming. Februari-

inunmer 1933.
C. P. Hulde aan Dr. Maurits Sabbe. Het Nationaal Tooneelverbond. Nummer van den Lo den Februari 1933.
II. Het Tooneel, het Antwerpsch weekblad onder hoofdleiding van LODE MONTEYNE, stelde een « Sabbe-Nummer » op.
(Nummer 23, 4 den Februari 1933).
Werkten aan dit nummer mede :
a) JOHAN DE MAEGT.

Brief van hulde aan Dr. Maurits Sabbe.

LODE BAZKELMANS.

Prof. JOZEF VERCOULLIE.
Schepen JULES SOMERS.
LODEWIJK SCHELTJENS.

Mijn vriendschapsbetrekkingen

met Dr. Maurits Sabbe.
FRANS SMITS.

Du SCHUYTER. Herinneringen aan de eerste opvoering
van « Caritate ».
Jos. JANSSEN- . Dr. Maurits Sabbe.
Prof. Dr. ISI. GUNZBURG. Aan Dr. Maurits Sabbe.
LODE ZIELENS. Maurits Sabbe zestig !
E. VAN HEMEL. Van een oud-leerling. Sabbe, de begeesteraar.
Prof. Dr. NICO GUNZBURG.
JAN

Hulde-Gedichten van WILLEM
RooY,

GIJSSELS, HENDRIK VAN

AUGUST VAN BOECKXSEL.

T) JE F HOREMANS. Slottafereel nit « De Filosoof van 't
Sashuis. Muzikale Comedie in drie bedrijven. Naar het werk
van MAURITS SABBE ».

b) In Het Tooneel, nummer 24, II den Februari 1933, verschenen van :
Dr. ARTHUR CORNETTE. Gedeelten uit zijn voordracht bij
de Dr. Maurits Sabbe-hulde van den 9 den Februari gehouden.
FELix TIMMERMANS. Hulde-Woord.
LODE MONTEYNE. Maurits Sabbe. [Rede voor het Nationaal
8sten
Instituut voor Radio-Omroep opFebruari
uitgesproken].
E) De « Hulde Prof. Dr. Maurits Sabbe » van den

5 de n Pe _

bruari omvatte :
Een feestzitting in het Kon. Kunstverbond, gehouden
met als redenaars : Mr. A. H. CORNETTE, Mr. F. PAUwELs en
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Prof. Dr. REND VERDEYEN ; een uitvoering van twee adagio's
van Beethoven door het « Vlaamsch Kwartet » ontvangst van
den gevierde ten Stadhuize door het College van Burgemeester
en Schepenen, alwaar Burgemeester C. IluYsmANs den gehuldigde toesprak. Dr. M. SABBE antwoordde op de rede van den
hr. Burgemeester.
Op 8 Februari 1933 richtte het Nationaal Instituut voor
Radio-omroep een « Sabbe-avond » in. URBAIN VAN DE VOORDE
en LODE MONTEYNE namen er het woord en de heer FRANS
DIRICKx interviewde Prof. Sabbe zelf.
K) Dr. ROB. ROEMANS. Maurits Sabbe ter eere. Jong Leven
(Aalst). 1933, III Jrg., 131.dz. 22-26.

BONDIGE BIBLIOGRAPHISCHE AANGAVE VAN DE
VOORNAAMSTE TIJDSCHRIFTEN AAN DEWELKE
PROF. DR. MAURITS SABBE HEEFT MEDEGEWERKT.
De Boomgaard. Algetneen Geillustreerd Maandschrift voor
Literatuur en Kunst. 1909-1910 (I Jrg). 1911 (II jrg). —
Antwerpen.
De Biauwvoet. Vrijzinnig Letterkundig Orgaan van den
Oud-Leerlingenbond van School 14, vliegt den I" van iedere
1911
maand door heel Vlaanderland. 1910-1911 (I Jrg).
Borgerhout-Antwerpen.
(II Jrg).
Dietsehe Warande en Belfort. 1900 (I Jrg). — 1932 (XXXII
Jig). — Verschijnt steeds — Antwerpen. (In 1927 Gent).
Gentsche Studentenalmanak nilgegeven door het Taalmninnend Studentengenootschap «'t Zal wel Gaan ». 1852 — verschijnt
Gent.
steeds.
Germania. Tijdschrift voor Vlaamsche Beweging, Letterkunde, Kunst, Wetenschap, Onderwijs, Staathuishoudkunde,
Handel, Nijverheid en Verkeer. 1898 (I Jrg). — 1903 (VII jrg). —
Brussel.
De Goedendag (I). Tolk der vrijzinnige Zuid-Nederlandsche
studenten. Nr. 1o, 2 e jrg., 1893, Ledeberg-Gent, Eggermont(I) Overgenomen nil « De Nederlandsehe Letterkunde in Beigie 13301930 ». Tentoonstelling ingericht met de inedewerking der \ Tereeniging van
Letterkundigen. Brussel, 26 Toni-r 5 Septe . nber 1(62. Biz. 2,3.
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straat, 26, 1893, 4° (1892-1922). — De Goedendag. Studentenblad. Uitgegeven door het Algemeen Verbond der Vlaamschgezinde studenten van het Middelbaar onderwijs (Tak van
« Jong Vlaanderen o — Algemeen Nederlandsch Verbond),
16e jaar, nr. 1, 1908, 8 Antwerpen, 't Kersouwken, 8°.
Jong Vlaanderen. Een trachten naar het Schoone. Jonc
ende stout. 1889 (Nr. 1 : 29 September 1889) — 1890 (Nr. 13 :
23 Maart 1890). (I Jrg). — Schaarbeek.
De Kunst. Algemeen Weekschrift. Tooneel — Letterkunde —
Muziek — Volkskunde — Beeldende Kunsten. 1919.
Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle. 1878-1879 (I Jrg). —
1896-1897 (XIX Jrg). — Antwerpen (later : Amsterdam).
Nieuw Leven. Kunstblad verschijnende om de 14 dagen.
Beeldende Kunsten, Letterkunde, Muziek, Oudheidkunde, Wetenschappen, enz. 1904-1905 (I Jrg). — 1907 (III Jrg). — Mechelen.
Nieuw Leven. 1907 (I Jrg). — (Gent, later : Brugge). —
1908 (I Jrg. Nieuwe Reeks) — 1910 (III Jrg. Nieuwe Reeks). —
Gent.
Ontwaking. Kunsten, Wetenschappen, Sociologie. 1896
(I Jrg). Ontwaking (Nieuwe Reeks). 1902 (II Jrg). — 1909'
(IX Jrg). — Antwerpen.
Paginae Bibliographicae. Ed. : Dr. L. Lebeer, Dr. Fr. Lyna,
M. Stijns, Dr. W. Van Eeghem. 1926 (I Jrg). —1929 (IV Jrg). —
Brussel.
Rodenbachsblad. 1909 (Van den Zondag 4 April 1909 (Nr. 1)
tot den Zondag 15 Augustus 1909 (Nr. 12).
Roeselare.
Sociale V erhandelingen. Maandschrift der Algemeene Federatie van Vakbonden Antwerpen. 1926-1927 (I Jrg). — verschijnt steeds.
Antwerpen.
De Toekomst. Tijdschrift voor Opvoeding en Onderwijs.
1857 (Eerste Reeks. I Jrg). — 1897-1898 (Negende Reeks, I Jrg).
De Tijd. Algemeen Vlaamsch Letterkundig Maandschrift.
1913-1914 (tot Augustus). (I Jrg). — Antwerpen.
Tijdschrift van het Willemsionds. Gewijd aan Letteren,
Kunsten en Wetenschappen. 1896 (I Jrg). — 1904 (IX Jrg). —
Gent.
De Vlaamsche School. Tijdschrift voor Kunsten, Letteren,
Oudheidkunde en Kunstnijverheid. Nieuwe Reeks, II, 1889.
Antwerpen, J. E. Buschmann.
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De Vlaamsche School. Algemeen tijdschrift voor Kunst en
Letteren. Hoofdredacteur : Poi de Mont. Nieuwe Reeks, XVI
Jaargang, 1901. Antwerpen, J. E. Buschmann ; Amsterdam,
Veen.
Toerisme. Orgaan van den Vlaamschen Toeristenbond.
[Van den 15 Maart 1922 tot den 15 Juni 1926 : De Toerist]. —
Antwerpen.
Vandaag. Vlaamsche Halfmaandelijksche Kroniek. 1929
1930 (II Jrg). — Brussel.
(I Jrg).
Verslagen en Mededeelingen der Koninkliike Vlaamsche
Academic. 1887 (I Jrg). — verschijnt nog steeds. -- Gent.
Vlaamsche Arbeid. 1905 — (I Jrg).
1930 (XXV Jrg). —
Antwerpen ; van 1928 of tot 1930, Brussel.
De Vlaamsche Gids. 1905 (I Jrg). — Verschijnt steeds. —
Antwerpen.
Vlaamsch Leven. Zelfstandig Vlaamsch Geillustreerd weekblad. 1915 (I Jrg).
1918 (IV Jrg). — Brussel.
Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde.
1903 (I Jrg).
1907 (V Jrg). — Bussum.
Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. 1888
(I Jrg). — Verschijnt steeds ; sedert 1920 (XXVI Jrg). onder
den titel van « Nederlandsch Tijdschrift voor Volkskunde ». —
Gent ; Antwerpen en Deventer.
Elsevier's Geillustreerd Maandschrift. 1891 (I Jrg). — 1933
(XLIII Irg).
De Nieuwe Gids. Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Letteren, Kunst en Wetenschap. Eerste Reeks : 1886-1894. Amsterdam — Nieuwe Reeks : 1896 tot nu (verschijnt steeds).
Algemeen Maandschrift. Amsterdam.
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Belangrijke nota.
Deze bibliographie bevat de analytische opgave van het
werk van Prof. Dr. MAURITS SABBE tot einde Maart 1933. De
laatst verschenen aflevering van de « Verslagen en Mededeelingen
der Ikon. Viaamsche Academie » was alsdan deze van November 1932.

Erratum : Op blz. 731 is als dichter van « Lenore »
aangegeven in plaats van BURGER natuurlijk.

BIVYER
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AANVULLING BIJ DE :

I. ANALYTISCHE BIBLIOGRAPHIE VAN
PROF. Dr. MAURITS SABBE.
EERSTE HOOFDSTUK.
B III 2 (3) (I)
z. j. Het kerksken van te lande, naar Paul Fierens. Uitgegeven door J. Pletinckx, te Brussel. Muziek van Aug. De Boeck.
z. j. 't Is in it, zoetste lief..., naar Ch. Van Lerberghe. Uitgegeven door F. Lauwerijns, te Brussel. Muziek van Aug. De Boeck.
B. VII.
38. De Nederlandsche koloniale letterkunde.

Bldz.

6-15.

Ben schets van de ontwikkeling van de Nederlandsche en in het bijzonder van de Nederlandsch-Indische koloniale letterkunde. Naast een
bondige aesthetische waardebepaling van het voornaamste werk wordt
op het verband gewezen tusschen de Nederlandsche koloniale literatuur
eenerzijds en de groote stroomingen en leidende gedachten in de Nederlandsche koloniale politiek anderzijds.

in
Koloniale Hoogeschool van Belgie, Faculteit van Staatkundige
en Bestuurlijke Wetenschappen en toegevoegde Handelsaideeling
.Antwerpen. Akademische zitting van 27 Oktober 1932.
Imprimerie Anvers-Bourse, 1932. 26 bldz., 21 X 14 cm.
B. VIII.
1933.
17. J. Peeters-Fontainas. Bibliographie des Impressions
Espagnoles des Pays-Bas. Avec une preface de Maurice Sabbe,
Louvain-Anvers, J. Peeters-Fontainas, Musee Plantin-Moretus,
1933. XIII(2) + 245 bldz., 25,5 X 16,5 cm.
Over de opvatting van deze bibliographie waaraan werkten j. F. PeetersFontainas, Dr. Maurits Sabbe en A. R. Rodriguez Monino ; over de ver(I) Voor de wijzigingen cfr.

717.
(2) Van blz. V tot VIII : Preface, van blz. IX tot XII in het Spaansch
vertaald.
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kregen uitslagen en over de latere definitieve bibliographie van de Spaansche
drukken in de Nederlanden.
Nota's : i 0) lIen aanmoedigend woordje van Prof. Dr. Maurits Sabbe wend
op het prospectus voor « De Feniks », Goedkoope letterkundige reeks onder leiding van Maurice Roelants, Marnix
Gijsen, Julien Kuypers afgedrukt. (« Het Kompas », Mechelen).
20) Zooeven verschijnen 'Justus De Harduyn's Goddelicke
Lof-Sanghen (162o) uitgegeven en toegelicht door Dr. 0.
Dambre (Voor de Seven Sinjoren bezorgd door « De Sikkel »,
to Antwerpen, 1933) met volgende opdracht :
cc Aan Prof. Dr. M. Sabbe, den rusteloozen ontginner van
17 e eeuwsch braakland, bij zijn W u veijaardag, deze
zomer-vacantie-vrucht van het jaar 1932 ».
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II. BIBLIOGRAPHIE OVER PROF. DR. MAURITS
SABBE.
Professor Maurits Sabbe gehuldigd. Boekengids. 1933,
XI jrg., Bldz. 52-54. (Met portret.)
URBAIN VAN DE VOORDE. Maurits Sabbe. Dietsche Warande
en Bel/ort. 1933, XXXIII Jrg., Bldz. 184 - 188.
Het Maart-mImmer van 1933 van den Vlaamschen Gids is
aan Dr. M. Sabbe gewijd. Het bevat naast een portret volgende
bij drage :
Red. Dr. M. Sabbe gehuldigd. Blz. 241.
Mr. A. H. CORNETTS. Redevoering in het Kunstverbond
uitgesproken. Bldz. 242-249.
Prof. Dr. R. VERDEYEN. Toespraak in het Kunstverbond
gehouden. Bldz. 249-253.
Mr. F. PAUWELS. Improvisatie. Bldz. 253-254.
C. HUYSMANS. Redevoering als Burgemeester op het Stadhuis uitgesproken. Bldz. 255-257.
Antwoord van Dr. M. SABBE. Blz. 257-258, 260-263.
Nola:

Over kort verschijnt in boekvorrn een studie van Dr. ROB. ROEMANS,
« Maurits Sabbe. De kunstenaar en de geleerde » getiteld. Dit essay is
over de volgende hoofdstukken ingedeeld :
I.Opleiding en levensverloop.
II. Het literair debuut.
III De Vlaamsche letterkunde ten tijde van Maurits Sabbe's
debuut.
IV. Verdere ontwikkeling.
V. Maurits Sabbe's romans.
VI. Het wezen van Maurits Sabbe's kunst.
VII. Het wetenschappelijk werk van Prof. Dr. Maurits Sabbe.
A. Het kritisch literair-historisch werk van Prof. Dr. Maurits
Sabbe.
B. liet kultuur-historisch werk Prof. Dr. Maurits Sabbe.

REGISTER I.
ALPHABETISCHE LUST DER PERSOONSNAMEN.
A.
Acker, P. van, 856.
Adama van Scheltema, C. S., 738,
854.
Aelst, Edward van, 733.
Alberdingh Thijm, P., 811.
Albrecht, Prins, 768.
Albert, Koning, 772.
Alencon, Due d', 82T.
Albert, Karel, 1165.
Alione, G. G., 824.
Aiphen, van, 739.
Ameide, Th., van, 860.
Ancey, 841.
Anoniem, 1152.
Antigoon, Druon, 751.
Arents, Prosper, 1135.
Arkstee, d', 8o/.
Arras, Jozef, 855.
Assche, Piet van, 852, 855, 859.
Atkinson, Geoffroy, 851.
Anseele,
1152.
Anri, Poi, 1161.
B.
Baccaert, Herman, 858.
Backer, Franz de, 861, 1149.
Baekelmans, Lode, 852 (2), 853,
857, 859 (2), 861, 861, 1150,
1157, IT58 (2), 116o, 1162, T163,
II72.
Baert, Clovis, 861.
Baere, Cyriel de, 1146.
Baey, J. J., 740.

Baers, J., 166.
Balderus, 708.
Balzac, Honore de, 851.
Barbaix, Edg., 1153.
Barentsen, Hendrik, 750, 751, 814,
870.
Basse, Maurits, 1158.
Barrefelt, Hendrik Jansen, 753,
801, 815, 1137, 1168.
Bartas, Guillaume de Saluste, S r du,
750.
Bastiaanse, Frans, 1152.
Bastelaer, Rene van, 837.
Bauwens, Evarist, 114 3.
Becker, B., 1167.
Bedier, Joseph, 764, 776.
Beers, Jan van, 775 (2), 781, 816,
1168.
Beers, Josse van, 732 (3), 733.
Beethoven, L. van, 731, 837, 1073.
Bellamy, J., 739.
Belle, Hermance van, 827.
Belleforest, Francois de, 756.
Belpaire, Alphonse, 861.
825, 857, 861.
Belpaire,
Benoit, Peter, 733, 755 (3), 781,
792, 803, 804 (3), 812, 831, 833,
835, 864, 865, 866.
Bere, Jean de, 1158.
Bernaerts, Jan, 766.
Bernardel, Ch., 731.
Bernays, 730, II 43.
Besseleers, Clemens, 858, 86o.
Beversen, J. N., Mevrouw, 1148.
Beys, Christoffel, 821.
Beze, Theodore de, 848.

Nota : Het coefficient wijst het aantal keeren aan dat dezelfde naam op de
aangegeven bladzijde voorkomt.

- 1182 Bleier', Albert, 86o, I T52.
Biest, W., van der, 1139 (3).
Bilderdijk, Willem, 736, 739, 807,
809, 864.
Binnewiertz, A. M. J. I., 1141.
Billiet, Paul, r r 62.
Blicher-Clausen, J ., 7; 7.
Blockx, Jan, 764, 779, 8o6, 837, 867.
Blok, P. J., 863.
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Sterck, J. F. M., 848.
Steyaert, Judocus Jan, 741.
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Tiele, P. A., 801.
Tiere, Nestor de, 837.
Tilly, 743.
Timmermans, Albert, Ti6i.
Timmermans, Felix, 840, 859, 1172.
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Verschueren, J , T I 70.
Versteganus, Richard, 745, 828.
Verstraete, Marie, 728, 811.
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Boomgaard, de, 78 4 (2), 795, 797,
868 (2), 1173.

1149.
Bredasche Courant, 1i55.
Brugsch liandelsblad, het, i156.
Buiten, 789, 790, 869, 87o.
Bulletin Officiel du Touring Club
de Belgique, 847 (z), 875.
Belgique, 1137.
Bulletin de l'Acadëmie Royale de
Belgique, 1164.
Bijblad van Taal en Letteren, 839,
842, 87o.
Bijblad bij Tooneelgids, 1163 (2),
1161 (2).

C.

B.
Belang en Recht, 1157.
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1161 (2), 1164, 1173, 1179.
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Onze Eeuw, 789, 790, 869, 1157,
"59 (2), 1164.
Onze Kunst, 796, 807, 869, 1140.
Ontwaking, 796, 807, 1171.
Onze Tijd, 1161.
Op de Hoogte, 789, 790, 868.
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1156, II-58, I i6t.
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Opwaartsche Wegen, I I 56.
Ortd.heid en Kunst, 796, 808, 873.

Nederlandsch Museum, 791, 793,

P,
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Tijd, de, 795 (2), 869, 1158, 1162,
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784, 786, 796, 812, 813, 848, 851,
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I.T.
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Schelde, de, 1159, 116o, 1165, 1166,
1171.
Schoolblad, het, 1156.
Sociale Verhandelingen, 796, 8o8,
876, 1174.
Staatsblad, het, 1155, 1159, 1163.
Stad Antwerpen, 1171.
Standaard, de, 796, 8o8, 809, 1151,
1156, 1166, 1167, 1171.
Sumatrapost, de, 1158.
T.
Taxandria, 8 4 o, 846, 873.
Telegraaf, de, 1158, 1171.
Thyrse, le, 1171.
Toekomst, de, 796, 8o9, 864, 1174Toerisme, 796, 809, 81o, 873, 874,
1175.

Vaderland, het, 769, 789, 79o, 796,
813, 869, 87o, 1156, 1157,
1158 (2), 116o.
Vandaag, 796, 813, 875, 1165, 1175.
Van Nu en Straks, 738.
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743, 744, 745, 74 6 , 747, 759, 769,
796, 813, 814, 815, 816, 817, 818,
819, 82o, 821, 822, 823, 824, 825,
826, 827, 828, 87o, 871, 872, 873,
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1175, 1176.
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Violier, de, 784, 7 8 7, 791, 794, 796,
829, 865, 1155.
Vlaamsche Arbeid, 784, 787, 796,
829, 869, 871, 1155 (2), 1157,
116o, 1165, 1169, 1175.
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De Vlaamsche Gazet, 1158, 1162,

W.

1164.
De Vlaamsche Gids, 784, 787, 791,

Week, de, 796, 838, 839, 869, ti56,

794, 795, 79 6, 829, 830, 831, 832,
848 - 862, 866, 867, 868, 869,
87o, 871, 872, 873, 876, 874 , 875,
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Wereldpost, de, 1151.
Witte Kaproen, de, 781, 788, 796,
839, 869.
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Vlaamsch Leven, 79_,
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1165, 1175.
Vlaamsche School, de, 796, 833,
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Volk, het, i16o.
Volksbelang, het, 787, 796,

Yperman, 796, 839, 872.
867,

833,
834, 866, 869, 1149, 1158, 1159,

1161 (2), 1169 (6).
Volksgazet, de, 1171.
Volkskunde, 796, 834, 835, 836,
837, 838, 865, 866, 867, 868, 869,
87o, 877, 1165 (2), 1175.
Voor Iedereen, 791, 794, 796, 838,
871, 872, 1137.
Vox Studiosorum, 1159.

Y.

Z.
Zakenwereld, de, 84o, 8 4 6, 847,
876.
Zeewacht, de, 1171.
Zondagblad van Vooruit, 784, 788,
795, 867, 868, 869, 87o.
Zonneweelde, 1152.
Zondagsblad van het Nieuws van
den Dag, 791, 794, 863, 864.
Zuid en Noord, 839, 869, 796.
Zweep, de, 1149.
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Bouchery, Jan, 728, 732, 764.
Bouchery, L., 734.
Breitkopf et Hartel, 725, 731.
Brepols, G. A., 748.
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Burton, Flor., 763.
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F.
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G.
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771.
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Hayez, 735.
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Hoste, Ad , 760, 763, 766.
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Janssens, Gebroeders, 725 (2),
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Janssens, Gust , 726, 727 (2), 738.
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Janssens, Lod. Jos., 72 6 (4), 727
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Kampen, P. N. Van en zoon, 752.
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Krijn, L. J., 752, 767.
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Resseler, Victor, 725, 741,74-9, 752,
773, 775, 776.
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Lammartin, Henri, 762.
Lauwerijns, F., 1177.
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P.

765.
Vlaamsche Drukkerij, de, 772s.
Vlaamsche Muziekhandel, de, 732.
Voor taal en yolk, 734.
Vos, de en Van der Groen, 728.
Vuylsteke, Julius, 733

w.

Paginae, 769.
Peeters, Ch , 772

Wagenaar, J. A , 732, 733

Plantijn, 720, 721 (2),
Pletinckx, j , ^ 77
R.
Reeliain, J. de, 731.

722, 777.

Wilford, A., 733
Willemsfor ds-uitgave, 72,1

Z.
Zazzarini, G., 756.
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REGISTER IV.
ALPHABETISCHE LIJST DER TOONDICHTERS VAN WERK
VAN PROP. DR. MATJRITS SABBE.
A.
Aelst, Edw. van, 733.

B.

M.
Matthyssens, Mevr. M., 733.
N.
Nieuwenhove, E. van, 732, 733.

Beers, Josse van, 732(3), 733.
Benoit, Peter, 733.
Boeck, Aug. de 730 ( 2 ), 734 (2),
1177 (2).
Brusselmans, 733.

R.
Roels, Oscar, 725, 732, 1135.
Ruigrok, Jac. J. ,734.

C.
Candael, Karel, 73o, 732.

S.
Schoor, H. van, 732.
Swarts, Th., 732.

G.
Gheluwe, Leo van, 733.
Ghesquiere, Remi, 73 4 (2).

H.
Hoey, Gust van, 733.

T.
Tussenbroek, Hendrika van, 732.

V.
Veremans, Renaat, 729.
Verheyden, Edward, 734.

K.
Keurvels, Edward, 728, 734.

w.
Wambach, Ernie!, 7 2 9, 734 (2).

L.

Willem.ot, J., 733.
Willems, Hendrik, 732, 733 ( 2 ), 734.

Latin, Willem de, 728.

Wybo, Alfons, 732.

- 1201 REGISTER V.
ALPHABETISCHE LIJST DER SCHRUVERS UIT WIER WERK
PROF. DR. MAURITS SABBE VERTAALDE.

H.

B.

Horn, Moritz, 730.

Bernays, 730.
Blicher-Clausen, J., 727.

L.

C.
Lerberghe, Ch. van, i i 77.
Coppee. Francois, 727.
N.

Cort, Frans de, 731.

Nigond, Gabriel, 727.

D.

R.

Droogenbroeck, J., van, 732.
F.

Rinisky-Korsakow, 725.
Rivoire, Andre, 727.

Fierens, I'anl, 1 r 77.

S.
G.
Schi5nach-Carolath, Prins Emil von
(;ranvollet, 731.

730.
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REGISTER VI.
ALPHABETISCHE LUST DER SCHRIJVERS DIE WERK VAN
PROF. DR. MAURITS SABBE VERTAALDEN.
B.
Biest, W., van der, 1139 (3).
D.
Dockx, M., 1139.
Duyse, Florimond van, 72 5, 11 35
H.
Huebner, Friedrich-Markus, 1,38.

Riel-GOransson, A. van, 1138.
S.

Sabbe, Maurits, 1135 (2), 11 37 (4),
1138.
Schoor, Jan van, 1140.
Sevy, Maurice de 1136, 1138.
T.
Timmermans, Willy, 1135, 1136.

R.
V.
Ridder, Andre en Timmermans,
Willy, 1136, 1137.

Vermuyten, H., 1139 (2).

INHOUDSTAFEL

Analytische Bibliographie van Prof. Dr. Maurits Sabbe.
EERSTE HO OFDSTUK .
Bldz.
GEBTINDELD WERK

72 0-783
A. Belletrie.

I. Proza

720-724
2

II. Tooneelwerk

725-728

1. a) Opera's
a) ( 'orspronkelijk werk
0) Vertaald werk
b) Gesproken tooneel

725-727

a) Oorspronkelijk werk
0) Vertaald werk
2. Tooneelwerk naar novelleii

3) Data der premiere's

B.

728-730
730-732
73 2 - 734

Kritisch Werk.

I. Studien op Literair-historisch gebied
Studien op Kultuur-historisch gebied
Studien op muzikaal gebied

IV. Tekstuitgaven
V. Schooluitgaven
VI. Gelegenheidsuitgaven
VII.
VIII.

727

728-734

ir. Oorspronkelijk werk
2. Vertaald werk
3. Liederen en cantates

III.

725-727
72 7
72 8

III. Poezie

II.

725
725
725

Medewerking aan verzamelwerken en feestuitgaven
Inleidend woord van Dr. Maurits Sabbe tot werk van
andere schrijvers

Kritisch werk in chronologische volgorde aangegeven .

735-748
748-755
755-756
756-759
759-761
761-762
762-774
774-778
778-783

-- 1204 --

TWEEDE HOOFDSTUK.
Medewerking aan Tijdschriften
I. Proza
II. Poezie
III. Tooneel
IV. Kritische Bijdragen
A. Algemeene Studies
B. Boekbeoordeelingeii
V. Woordenboeken

Bldz.
784-876
784-790
790 - 794
795
795 - 862
795-848
848-862
862-863

Werk in tijdschriften verschenen in chronologische volgorde
8( 3 - 876
aangegeven
DERDE HOOFDSTUK.
1135-114o

Maurits Sabbe in Vertaling
In het Fransch
In het Duitsch
In het Engelsch

1135 - 1138

1138
1138
1139-1140

In het Esperanto
VIERDE HOOFDSTUK.

Bloemlezingen in dewelke werk van Maurits Sabbe opgenomen
1140-1147
werd (chronologische volgorde)
Aanmerkingen
1148-1149
a)

1148

Biographische nota

b) Opdrachten van den sehrijver
c) Opdrachten aan den schrijver
d) Bibliographische nota

1148-1149
1149
'149

TWEEDE DEM.,.
Bibliographie over Prof. Dr. Maurits Sabbe.
EERSTE
Algemeene Studies
a) In boekvorm

HO OFDSTUK.
1150-1154
1150
II 50-1152

b) In tijdschriften
c) In literatuurgeschiedenissen en algemeene overzichten
van onze letteren
1152-1154

- 1205 TWEEDE HOOFDSTUK.
Bidz.

Beoordeelingen van elk der afzonderlijke uitgaven

II 54-1169

Aan 't Minne water

1154-1155

Iii;en Mei van Vroomheid

1155-1156
1156-1158

De Filosoof van 't Sashuis
De Nood der Bariseele's
In 't Gedrang
't Pastorken van Schaerdijcke
't Kwartel der J acobijnen
Vlaamsche Menscheii
Pinksternacht
1-` allay ' s Sonnet
Bietje
Caritate
't Kleintje
Een Vrouwenhart

1158-1159
1159
1159-1160
/16o-1161
1161
116 -1162
T 162
1162
1162-1163
1163
i 63-T j64

Pluk den dag
De Grensgod
Leven en Werken van Michiel de Swaen
Het Proza in de A' laamsch e Letterkunde

1164
I I 64

Mozaiek
Dierkennis en Diersage bij Vondel
Lett erkundige verscheidenheden
Wat Oud-Vlaanderen zong
De Muziek in Vlaanderen
Christoffel Plantijn
Declamatorium
Handschriften en Vroegdrukken
Peter Benoit
Plantin, de Moretussen en hun werk ....
Antwerpsche Druckerije
F lit het Plantijnsche Huis

1164
1165
1165
1165
1165
IT 65
1166
'166
1166

De Moretussen en hun kring
Het Geestesleven te Antwerpen in Rubens' tijd
J . M Dautzenberg, ()den van Horatius
Reynaert de Vos-uitgave
1,. Guicciardini's uitgave
Mommaert's Proces
Peter Hevns en de Nimfen uit den Lauwerboom
Histoire du Livre et de 1'Imprimerie
Tizt Vlaamsch Tooneel
Beoordeelingen van kortere studies

1164
1164

1166
1166
1166
1166-1167
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1168
1168
1168-T169

- 1206 Bldz.
Vatia
1169
Maurits Sabbe in de encyclopedie
T 170
Over de Prof. Dr. Maurits Sabbe-Hulde (5 Februari r 933) . I 170 -1173
Bondige Bibliographische aangave van de tijdschriften aan
dewelke Prof. Dr. Maurits Sabbe heeft medegewerkt . . 1173-1175
Belangrijke nota
1176
Aanvulling bij de :
I. Analytische bibliographie van Prof. Dr. Maurits Sabbe .. .
II. Bibliographic over Prof. Dr. Maurits Sabbe

II

77-1178

11 78

REGISTERS.
I. Alphabetische Lijst der Persoonsnamen
1181-1192
II. Alphabetische Lijst der Tijdschriften en Bladen . . . . 1193-1197
III.

Alphabetische Lijst der uitgevers van Prof. Maurits

Sabbe's werk
1198-1199
Iv. Alphabetische Lijst der toondichters van werk van Prof.
Maurits Sabbe. .
V. Alphabetische Lijst der schrijvers uit `vier werk Prof. Maurits Sabbe vertaalde
VI. Alphabetische Lijst der schrijvers die werk van Prof. Maurits Sabbe vertaalden .

12 00
1201'

1 202

ALGEMEEN REGISTER")
Maandelijksche Vergaderingen
Blz.

Januari
17 Februari
16 Maart
20 April
18 Mei
15 Juni

20

2

75
153

199
247
299

20
3
28

Augustus
September
19 October
i6 November
21 December

October : Plechtige Vergadering,
I. —

Blz.

Juli

427
523
7fi
963

997
1093
blz 937.

ZAKEN.
blZ. 179-183 : 1921, blz. 1011920,

A

102 .

Aattivezigen op de Plechtige Vergadering, 937.
Academie (Koninklijke) van Wetenschappen to Amsterdam. — Wedstrijd voor Latijnsche gedichten.
Bekendmaking van den uitslag
van den vorigen wedstrijd en
voorwaarden van den wedstrijd
voor 1933. — 303.
Amsterdam : Untversiteit. — Schenkt
boeken 76, 248, 1094.

NEGENDE TI JD VAK : r 930-1931.

LATEUR,
De HH.
SABBE en a TEIRLINCK tot leden
van de Jury benoemd r o.
De heer A. MusscIiE door den
Heer Minister van Kunsten en
Wetenschappen tot lid van de
Jury aangeduid. 85
De prijs toegekend aan den Eerw.
Buyle, voor zijn. dichtHeer
bundel : Smeltkroes. 250, 306.
Het verslag van deze jury dient
voortaan opgenomen in Versia-

B

gen en Mededeelingen. 713.

Basel : Historisches and antiquarisches
Gesellschalt — Schenkt een boek
300,

Beernaert-prijs zie

jaarboek : 5919-

BESTITUR DER ACADEMIE, — De verkiezing van Prof. J . SALSMANS S. J .
tot bestuurder en van HERMAN
TEIRLINCK tot onderbestuurder
voor 5932 goedgekeurd i.

(1) Samenstellingen als Koninklijke I rlaamsche Academie, Letterhitlidige
Mededeelingen, Kleine Verscheidenheden, enz., worden enkel vermeld onder het
, ededeelin gen , Iersche de nheden , enz.
liaamwoord ; dus onder A cad e
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Vergadering van 17 Fehr. 82. -Id.
van 20 April. 203. - Id. van
15 Juni. 303. -- Id. van 3 Aug.

De verkiezing van HERMAN TEIRLINCK tot bestuurder en van Prof.
Dr. L. VAN PUYVELDE tot onderbestuurder voor het jaar 1933
goedgekeurd. 1093.

Bestuurscommissie der Academie.

525. - Id. van 19 Oct. 966. - Id.
van 21 Dec. 1096.

Bestendige Commissie
voor Nieuwere Taal- en Letterkunde.

***II. -

Benoeming van twee werkende
leden voor de dienstjaren 1 933-

V erslagen uitgebracht over de

1934. - II 00.
Boeken (Aangeboden). 6, 76, 155, 199,
247,299,427,523,963,999,1094.
Boeken (Aangekochte). 6, 8o, 156, 248,
301, 428, 524, 964, 1094.
BOEKERIJ DER ACADEMIE. Jaarlijksch

V erslag. 84.

Boury-fonds.

Wijziging aan het

reglement. 201.
Boury-prijs. Benoeming van den
keurraad en ingezonden liederen.
o99.
Brugge : Brat gsche 117 etenschappelijk e
V ereer i ging verzocht de Academie een harer leden of te vaardigen op de A. Boetius De Boodt-

-

herdenking, 999.
Prof. A. J. J. VAN DE VELDT",
neemt die opdracht aan. 999.

Societe d' Emulation de Bruges.
- Schenkt een boek. 155.

C

-

vergaderingen der Commissie.
Vergadering van 1 7 Febr. 83. Id. van 20 April. 203. - Id. van
15 Juni 304 . - Id. van 3 Aug. 526.
-Id. van 19 Oct. 967. - Id. van_

21 Dec. 1097.
- Bestendige
***III.

Commissie
voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.

V ersla gel? uitgebracht over de
vergaderingen der Commissie.
Vergadering van 20 Jan. 7. - Id.
van 16 Maart 156. - Id. van 18
Mei. 249. - Id. 20 Juli. 429.- Id.
Id. van 28 September. 712. Id. van 16 November. I 000.
***IV.
- Bestendige Commissie

voor het Onderwijs in en door
het Nederlandsch.
ersla gen uitgebracht over de vergaderingen der Commissie. Vergadering van 8 Jan. 8. - Id.
van 16 Maart. 157. - Id. van. 18
Mei. 250. - Id. van 20 Juli. Li 3o.

Chicago The John Crerar Library.
- Schenkt een boek. 300.

- Id. van 28 Sept. 7 - Id. van
16 Nov. 1002.

COMMISSIES bij de Academie.
Bestendige en andere Cornmissies.
***I. - Bestendige Commissie
voor Middelnederlandsche
Taal- en Letterkunde.

Commissie tot het voorstellen van
prijsvragen voor 1934. Benoe-

-

V erslagen uitgebracht over de
vergaderingen der Commissie. -

mingen. 43r.
Deelt de lijst mede van de Prijsvragen die aan de Academie voorgesteld worden. 528 en 53o.
Congres : Internationaal gesclziedkunte arschauzo. De beer Prof.
dig

— 1209 —
Dr. L. VAN PUYVELDE zal de Academie vertegenwoordigen. 200.
Conservatorium. Konankliyk A1u2.1ekte Brussel. \Traagt dat de Academie zou afgevaardigden zenden op de feestviering van het
eeuwfeest op 28 in 29 Mei. — De
heeren SABBE en de Bestendige
Secretaris worden aangeduid, en 1
een adres zal worden opgesteld.

Annonciaden. Schenkt boeken,
door toedoen van Kan. AM. Joos.
1 000 .
Gottingen : Gesellschaft der Wissenschaften. — Schenkt boeken. 80.
's Gravenhage : Commissle ter Redactie

van 's Rijks Geschtedleundige Publzcatien. — Schenkt boeken 79,
248.
Groningen : Rijksunwerstied. Schenkt
boeken. 78, 300.

200.

D

H

Delft : Technische Huogeschool.
999.

—Schenktbo.79,

Hamburg : Untversitett. — Schenkt
boeken. 1000.

E
K
Eupen : Za,a,k. —

T O.

I'
Folkloristische dienst.— De Provincie
Oost-Vlaanderen bericht dat zij,
wegens haar financieelen toestand, niet is ingegaan op de gestelde vraag aangaande het ondersteunen van een Algemeenen
Folkloristischen Dienst. 1095.
Fondsen (Bijzondere) : Van de Ven-

Heremans-Fonds. 538. — Salsmans-Fonds, 538. -- Dr. Karel
Barbter-Fonds. 539.
G
Gent : Davidsfonds. — Schenkt een
boek. 6.

Keulen : Histortsches Veretn fur den
Niederrhein. — Schenkt een boek.
'80.
Kopenhagen : Det K gl. Dartske V iderns-

kabernes Selskab. — Schenkt een
boek. 999.

L
La Plata : XXV e Congres der Americanisten.—De Academie wordt door
den Minister van Kunsten en
Wetenschappen verzocht te laten
weten of er leden der Academie
een officieele afvaardiging wenschen te bekomen voor het Congres. Geen lid biedt zich aan. 966.

Commissle ter redactie van den

Leiden : Maatschappq der Nederlandsche Letterkunde. — Schenkt
een bock. 300.

Gentschen Studentenalmanak. —
Schenkt een boek. 155.
— Eerw. Moeder Overste der lusters

Leipzig : Sachszsche Akademie der
TV issenschaften. — Schenkt boeken. 300
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Leopoldsorde. Benoemingen en bevot deringen. 302, 1 094.

Letterkundi gen . — T 7 ereeni gin g van
Vlaamsche.
Vraagt om in de lokalen der Academie een tentoonstelling in te richten. 81.
Leuven : Katholleke Universiteit.
Schenkt boeken. 964.
Lezingen in de Academie.
***MAANDELIJKSCHE VERGADERINGEN.

Vlaamsche Kunstevaars te Rome,

-

door Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE.
Jo en 46-56.
De code-vertalingen van 1811, door
Prof. Dr. P. BELLEFROID. 85 en
87-1.38.

Goethe en njn zoerk besclzozvvd door
Emil Ludwig, door 0. WATTEZ.
158 en 169-187.

De Roman.Evolittie, Nieuwe strekking, door E. H. JORIS EECKHOUT,
204-306 en 389-425.

-

-

De beteekenis der Gebroeders
Eyck, door Prof. Dr. L. VAN PUY-

ROLAND HOLST-VANDER SCHALK.
94° en 947-961.
COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE.

Ten nieuw handschrift van Elckerlijk, door Dr. L. WILLEMS. 82.
Werden ook M1ddelnederlandsche
teksten door kiliaen geexcerpeerd?
door den E. H J. JACOBS. 203.

De tiende bidet van Hadewijch en
het een en veertigst,' der Limburgsche Sermoenen, door Prof. Dr. J.
VAN MIERLO. 303 en 373-387.

Lexicographische
sprohkelingen,
door Dr. L. WILLENIS. 526 en 547571.

Om het Veldeke-probleem (Vervolg)
door Prof. Dr. J. VAN MIERLO
S. J. 966 en 877-926.
Hide of ie in plaatsnamen, door
Prof. Dr. J. MANSION. 1096.
COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAALEN LETTERKUNDE.

VELDE. 251 en 287-298.

Helmontiana IV, door Prof. Dr.
A. J. J. VAN DE VELDE. 83 en

De portretkunst van Cornelis De
Vos, door Dr. J. MULS. 432.
Over de toponymtsche Ally/atm
der volkslegenden, door Dr. L.

Leeuzuenhoeckiana X. (Di] de 300e
verjaring ran Leeuwenhoeck's geboorte), door Prof. Dr. A. J . J. VAN

109-122.

VELDE. 204 en 209-246.

AVILLEms. 529.

De Vlaanische Letterkunde in den
Vreemde, door Em. DE BOM. 1003
en 1029-1054.
Een overzicht op de Nederlandsche
Koloniale Literatuur, door Prof.
-

Dr. M. SABBE. IIco en I TOI-I -112.
Plechtige Vergadering.

Hoe verre staat de Poorters' studie?
door Prof. J. SALSMANS, S. J. 943946.

-

De Schoonheid van Herman Gortees Poezie, door Mev. HENRIETTE

De Vlaamsche Letterkundisen en
het « Modern Woordenboek », door
OM. WATTEZ, 304, 526 en 573-583.

Over 'Willem van der Elst,

door

LODE BAEKELMANS. 967 en 969995.

Over den dichter Jan Hamimeneeker
door Dr. J . MuLs. 968, 1098 en
1113-1133.
COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS, BIOEN BIBLIOGRAPHIE.
— Is Pieter Doorlant de auteur van
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Elckerlyc »? door Dr. L. Wm-LP:MS. 7 en 307-328.

Strildgedichten over den Tocht ter
Brandschatting is Brabant, door
Frederik Hendrik (1622), door
Prof. Dr. M. SABBE. 156.

I)rie ascetische schrijvers der
Throonpriorij, fan Storm (t 1488),
Jacob Roecx (t1527) en Cornelis
Bellens 1573), door Dr. FLORIS
PRIMS, 249 en 263-285.

Het Kearboek der Stad Antwerpen,

door Prof. Dr. A. J. J. VAN DE
VELDE. 329-364.

De Ku%stgeschiedenis in het anderwijs, door Prof. Dr. L. VAN PLAYVELDE. 43 1 en 433-443.

Welk moet het aandeel zijn van de
Gernzaansche talen in het leer programma der Grzeksch-Latijnsche
Humaniora?, door den E. H. J.
J ACOBS. 714 en 927-935, 1003.
Schrill weer Nederlandsch, door
door OMER AVAV1EZ 1002 en 102 C IO27.

door Dr. FL. PRIMS. 4 30 en 445-

Lidmaatschap der Academie. Staat

.163.
Om het Veldeke-probleem, door
Prof. Dr. J . VAN MIERLO. 7I3 en
877-926.
Veldeke's ontivikkeling,gang, door

Onbekende werken van Jacob fordaens, door Prof. Dr. L. VAN

der Academie voor 1932. — Werkende, briefwisselende en buitenlandsche leden (zie Jaarboek voor
1932, biz. 38). -- De Academie
stelt het getal open plaatsen
vast. 201.
Benoeming der Commissie tot
voorstelling van Candidaten. 2o6.
Verslag over de voorstelling der

PUVVELDE. Tool en 1009-1019.

Commissie. 2 5 T.

Prof. Dr. J. VAN MIERLO, S. J
1001.

Boendaliana (Enkele biyzonderheden ointrent fan van Boendale),
door Dr. FL. PRIMS. 1001"
COMMISSIE VOOR IIET ONDERWI JS
IN EN DOOR IIET NED nRI,ANDSCII.

Het onderwiys in de Fransche Taal
en de vorming der leeraars Al. 0.
in de Vlaamsche scholen, door Dr.
14. GOEMANS. Voortzetting van
de bespreking. 8.

De voorberezding van Vlaamsche
leerkrachten tot het onderwijs in de
Fransche taal, door Dr. L. GOEMANS Aanvullende nota. 8.

Over Vlaantsche handboeken iii ons
toehomstig M. 0., door den E. H.
J. JACOBS. 137.

Over letterkunde en Wetenschap,

Verkiezing van een briefwisselend
lid en ea buitenlandsch eerelid,
305. — De verkiezing bekrachtigd.
428, — Verkiezing van een werkend lid tot vervanging van CYR.
BUYSSE, Prof. Dr. R. VERDEVEN
verkozen. 529. — De verkiezing
bekrachtigd op I September 1933.
Lund : Hung. Humanistiska Vetenskapssamlundet i Lund. Schenkt
boeken. r 53-300.
M
M A ANDEL.' JKSCIIE VERGADERINGEN.Wensch om de zittingen op den

Vrijdag vast to stellen. 82-528.
Mechelen : Stad Mechelen. -- Schenkt
een boek. 428.

-

1212 —

MEDEDMINGEN (LETTERKUNDIGE).

— Prof. Dr. M. SABBE Schenkt nit
naam van den schrijver boeken
van Dr. REND VICTOR. 527.
_ D
TC
Pr of
jJ . IlliSmANS, S. J., scjienkt
uit naam van den schrijver een
boek van Dr. ARTH. GEERTS :
Vondel als Classicus bij de
Humanisten in de leer ». 1095.
Y

Middelburg : Zeeuwsch
der Wetenschappen

•

Genootschap
— Schenkt

een boek. 79.
Munchen : Bayertsche Akademte

Wissenscha/ten. —

— Prijzen (Bestendige) :
I.
II.
III.
IV.
V.

Karel Boury-prijs. 536.
Aug. Beernaert-prijs. 536.
Karel Barbier-prijs. 537.
Nestor De Tiire-prijs. 537.
Henry Carton de Wiart-prijs.

558.
Prijsvragen. Zie op W ed striy der 7 .
Proeve over de Moderne Talen. —
Aanstelling van een titelvoerenden en een wn. voorzitter voor
elke Vlaamsche provincie. 302.

der

Schenkt boe-

R

ken. 301, 524.
N
Nijmegen : U nit. erszte tts- bi bliotheek .

--

Redactie van Mnemosyne. Schenkt
boeken. 299.
Regeering. — Schenkt boeken. 6, 76,
155, 199, 2 47, 4 2 7, 9 6 3, 1094.

Schenkt boeken 79, 999.
S
0

Oost-Vlaanderen (Provincie). Schenkt
een boek. 76.
Oslo : Det Norske Videnskaps-A codemie. — Schenkt boeken. 300.
P

(Vlaamsch) — te
Vraagt dat de Academie
zou willen medewerken aan de
tentoonstelling. Aan.genomen. 82.
Plaatsnamen : Spelling der Vlaamsche.
— De Eerste Minister zal zijn
voile aandacht aan deze kwestie
wijden. 7.
Praag : Ceske Akademie. — Schenkt
boeken. 300.

Philologencongres

Gent. —

Staatsprijskampen. Groote villjaarlijksche prij s voor Fransche en
Vlaamsche letterkunde. 539.
_ Groote jaarlijksche prijs voor letterkunde. 54T.

St - Niklaas (Waas) :

Oudheidkundige
kring van het Laid van Waas.

Schenkt een boek. 6.
Stockholm : XIII e Internationaal Congres voor Kunstgeschiedenis. Het
inrichtingscomiU verzoekt de Academie aan dit Congres te willen
deelnemen. — De Heer L. VAN
PUYvELDE neemt aan de Academie te vertegenwoordigen. 997.
Sub-Commissie van toezicht op de naleving van het %mime taalstatuut
in bestuurszaken. — Aanduiding
der candidaten. 529, 712.
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T
Taalregeling : Wet van 14 Juli 1932
houdende de taalregeling in het
Lager- en Middelbaar Onderwijs.
— De 'leer Minister van Kunsten
en Wetenschappen verzoekt de
Academie eene lijst van candidaten-inspecteurs over te leggen. 998.

Tc Detail op 21 Juli te Gent en te
Brussel. — Aanwezige leden op
die plechtigheden. 429.
IT

Rombauts (Dr. Edw. ), Nog wat
over Poirters. 131-151.
Arents (Prosp.), Gurrio (;e'elle in
vertaling. .165-522.
Peeters (Karel) Truustive3elsche
Dorpskeuren. 595-709
Roemans (Dr Rob.), Anclytische
Ribliogra phie van C11 bibliographie
over P'YO1 Dr. 711 SabbC 717-876
en 1135-1206.
Van Schevensteen (Dr. A. F. C.

Over Pestepidemien te Antwerpen
in vroeger tijden 1055-1092.
Lambrechts (Lamb.), Mzl lz 1 I edergarve uit Limburg. 1098.
Aug. Ferme_ilen-hulde. De heer

T T kkel : jaarlijhsche prijs voor letter-

a DE Boar krijgt opdracht de

kunde. De Juryleden aangeduid.

hulde te brengen van de Academie

711.
Uppsala : Universiteit.— Schenkt boeken. 200.
Utrecht : Historisch GenootschaP. —

aan den jubilaris, hij gelegenheid
van zijn 60 e verjaring. 218.

Schenkt boeken. 8o, 1000.
V
VERGADERING ( J AARLI JKSCHE P LECHTIGE). Vaststelling van het
voorloopig programma. To. -Vaststelling van den dag. 251.
Mevrouw HENRIETTE ROLAND
HOLST-V INDER SCHALK aanvaardt
als spreekster op te treden. 251. —
Vaststelling van het Programma.
251. — Verslag. 937-942. — Telegram van Z M den Koning. 965.
Gehouden lezingen 9l3-946 en
947-961.
E R HAN D ELING EN TER E:1TG E A NGEBO D EN :
Lambrechts (Lambrecht) Een

Flaavische 1 . 01117 Van de BrabonP nlbr. 57-74.

Verontschuldigingen op de Plechtige
Vergadering 938.
tV
Warschauw Zie Congres.
-Washington : Smithsonian Institution.
— Schenkt een boek. 300.
WEDSTRIJDEN VOOR 1931.- VERSLAGF,N DER KEURRADEN. 253.
Lezing der verslagen. 253-262.
WEDSIRI
j DEN VOOR 1932 en volgende
WEDS
jarev. — Verslag over de commissievergaderiug 528. -- Lijst der
uitgeschreven prijsvragen. 531.
Algemeene voorwaarden der wedstrijden. 536.— Ingekomen prijsantwoord voor 1933 en Benoeming der Keurraden 1o99.
\Veenen : Academie der Irisseuschaften.
Schenkt boeken. 30T.
Weltevreden : Bataviaasch

GellOOISChaP

Kunsten en Iretenschappen.
—Schenkte nboek.,15 ,961.
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Indisch Comite voor W etenschaPpelijk Onderzoek. — Schenkt een

boek. loo.
Werken van Leden aan de Academie
ten geschenke aangeboden. 8o,
154, 30r, 1000.

Wetten der Academie. Wijziging. 81.
Willemsfonds.— Schenkt boeken. 1094.
Z
Zitpenningen en verblijfkosten. Ver.
mindering van het bedrag. 429.

II. - PERSONEN.
A

CUVELIER (Dr. J.), werkend lid. —
Wordt verzocht het werk van

Arents (Prosp.). Zijn verhandeling :

wijlen Lambrecht Lambrechts

Guido Gezelle in vertaling. —
Proeve van bibliographie, in Verslagen en Mededeelingen opgeno-

« Mijn liedergarve uit Limburg »,
door Mevr. W e Lambrechts tot
opneming in de Verslagen en
Mededeelingen aangeboden, in te
zien. io98.

men. 465-522.
B
BAEKELMANS (Lode). Verkozen tot
briefwisselend lid. 305.
Lezing : Over Willem van der Elst,
—
967 en 969-995.
BELLEFROID (Prof. Dr. P.) werkend
lid. — Schenkt een boek. 80.
Lezing : De Code vertaling van
—
1811. — 85 en 87-108.
Bertyn (Dr. F.). — Schenkt boeken.

D
DE BOM (Em.), birefwisselend lid.
_ Lezing : De Vlaamsche Letterkunde in den Vreemde. 1003 en
1029-1054.
_ Deelt mede dat hij 14 onuitgegeven brieven van H. Conscience
ontvangen heeft van den E. H.
Prof. Noach, bibliothecaris van de

428.
BOUTENS (Dr. P. C.), verkozen tot
buitenlandsch eerelid. 305.
BUYSSE (Cyr.), werkend lid. — Zijn
afster yen. 524.
C
CARNOY (Prof. Dr. A.), werkend lid.
— Bevorderd tot Groot-Officier
in de Leopoldsorde. 1094.
CORNETTE (Dr. A. H.), briefwisselend lid, — Schenkt een boek.
I 000.

aartsbisschoppelijke bibliotheek
te Breslau en stelt voor die brieven op te nemen in de Verslagen
en Mededeelingen. 1098.
—

Aangesteld tot lid van den Keurraad belast met het beoordeelen
van den prijskamp in de Letterkunde voor 1932. - 1099.

DE PLOU (Dr. K.).

--- Bijdrage : De oorspronhelifite Taal

der Plaatsnamen tusschen de &Mi
me en de Canche », bewerkt door
Joz. De Smet. 83 en 123-129.

- 1215 - Bijdrage : De Taalgrens van het

Nederlandsch in de Zuidergewesten. 159-168.

wisselend lid. — Schenkt boeken.
301.

-

Wordt verzocht het werk van

De Smet (Joz.). Zie Dk FLOTT.
DE VOOYS (Prof. C. G. N.), buitenlandsch eerelid. Schenkt een

wijlen Lambrecht Lambrechts

« Mijn liedergarve nit Limburg »,
door Mevr. W e I,ambrechts, ter
opneming in Verslagen en Mededeelingen aangeboden, in te zien.

boek. 200.

1098.

H

EECKHOUT ( joris), briefwisselend
lid.
Lezing : De Roman Evolutie,
Nieuwe steekking. 205, 306 en

HUYSMANS (Cain.), werkend lid.
Wordt verzocht het werk van
wijlen Lambrecht Lambrechts

389-425.

Mijn liedergarve uit Limburg

Schenkt boeken. — i000
EYMAEL (Dr. Hubert-jozef), buitenlandsch eerelid. Zijn afsterven.

m,

door Mevr. W e Lambrechts, ter
opneming in Verslagen en Mededeelingen aangeboden, in te zien.
1098.

153.

J
GOEMANS (Dr. I,.) Bestendig Secre-

-

taris.
Aanvullende nota : De voorbereiding van Vlaconsche leerkrachten
tot het onderwiis Iii de Fransche
taal. 8.
Lezing : Het onderwijs in de Fran-

sche taal en de vorming der leeraays
M. 0. 189-198.
Aangeduid tot plaatsvervangencl
Voorzitter van de Commissie belast met het afnemen van de
proeven over de Moderne Talen
-

(Provincie Brabant). 302.
Brengt hulde aan de afgestorven
leden der Academie en deelt

JACOBS (E. H. J.), werkend lid.
Lezing : Een litteraire Brusselsche
Tongval rut de 13 e Eeuw. 11-21.
Lezing : Over Vlaamsche handboeken Zia ons toeko pustig M. 0. 157.
Wordt verkozen tot vertegenwoordiger der Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde in de Commissie van
het Salsmans-Fonds. 203.

-

-

landsche teksten door Kiliaen gexcerpeerd? 203.
-

den uitslag van verkiezingen in
wedstrijden op de Plechtige \ Tergadering mede. 94o.
-

Aangeduid tot lid van den Rem-

mad van den Boury-prijs.
GROOTAERS (Prof. Dr. I,.), brief-

Lezing : 1V erden ook Middelneder-

-

Aangeduid tot titelvoerend voorzitter voor de Commissie belast
met het afnemen van de proeven
in de Moderne Talen (Provincie
Antwerpen). 302.
Lezing : Over X ederlandsche Hand-

boeken in het lliddelbaar Onderwijs. 363-37i.
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Schenkt boeken. 524.

MULS (Dr. Jozef), werkend lid.
Lezing : De 75ortretkunst van Cornelis De Vos. 432.
Lezing : Over Dichter Jan Hammenecker. 968, 1098 en 1113-1133.

Lezing : Welk moet het ctandeel

zijn van de Germaansche talen in
het leerprogramma der GrieksehLatajnsche Humaniora' 714 en
927-935, 1003.
Wordt herkozen tot lid van de
Bestuurscommissie voor de jaren
1933-1931. -- I Too.
Jadot, A.— Schenkt boeken. 156.
JOOS (Kan. Am.), werkend lid.
-

Bijdrage : Over Spreekwoorden.

-

22-45.
Schenkt boeken. 964.

Peeters (Karel). Biedt ter opneming
in de Verslagen en Mededeelangen :

« Witustwezelsate Dorpskeuren».
Opgenomen. 4 30 en 595-709.
TRIMS (Dr. H.), briefwisselend lid.—
Schenkt boeken. 80.
Lezing : De ascetische schrajvers

der Throonpriory, Jan Storm
(1 1488), Jacob Roecx (t 1527) en
Cornelis Bellens (t 1573). 249 en

1,
Lambrechts (L.). Zijn ter opneming
ingestuurde werk Een ViCiaMSChe
VOYM van de Brabanconne, opgenomen. 57-74.
Zijn werk « Mijn laedergarve wit
Limburg » ter opne-ling in Verslagen en Mededeclingen aangeboden. 1098.

263-286.
Lezing : Het Keurboek van de

-

Stall Antwerpen (Xill e en XIe
eeuw). 430 en 445-463.
Lezing Boendaliana (Enkele
nieuwe bajzonderheden omtrent Jan
van Boendale). o

M
MANSION (Prof. Dr. J.) werkend lid.
-

-

Schenkt boeken.
Aangeduid tot titelvoerend Voorzitter der Commissie belast met

koemans (Dr. Rob). — Schenkt boe-

afnemen van de proeven over de
Moderne Talen (Provincie Lim-

M. Sabbe in de Verslagen en Mededeelingen op to nemen. Aange-

burg). 302.
Benoemd tot lid der Commissie
tot het voorstellen van prijsvra-

nomen. 429.

gen voor 1935. — 432.
Lezing :Hide of ie in plaatsnamen?
1096.
Meulemans ((M e Art.), wordt aangeduid tot lid van den keurraad
(wat de muziek betreft) van den
Boury-prijs. i ioo.

ken. 2 0, 428, 1000.
Stelt voor een bibliographie van.

Analytische Babriographie van en
Bibliographae over Prof. Dr. M.
Sabbe. 717-876 en 1135-1206.
ROLAND HOLST-VANDER
SCHALK (Meer. Henriette), buitenlandsch eerelid.
Haar voordracht op de Plechtige
vergadering : De Schoonheid van
Herman Gorters poezie. 947-961.

- 1217 Rombauts (Dr. Edward). zijn ter
opneming ingestuurde verhande-

Rede bii het aanvaarden van het
Bestuurderschap. 3.

ling : « Nog wat over Poirters », in

Benoemd tot lid der Commissie

de Verslagen era Mededeelingen
opgenomen. 1 31-151.

tot het voorstellen van prijsvragen voor 1935. 432.
Lezing : Hoeverre staat de Potr-

S

SABBE (Prof. Dr. M.), werkend lid.
Dankrede bij zijn aftreden als
bestuurder 2.
Aangeduid tot lid van de Commissie tot het voorstellen van
candidates. 205.
Schenkt boeken. So, 523.
Letterkundige mededeeling.
Schenkt boeken vanwege Dr.
Rene Victor. 52 7.
Lezing : Striydgedichten over den

Tocht ter Brandschatting an Brabant, door Frederik Hendrik 622).
156.
Aangeduid tot plaatsvervangend
Voorzitter van de Commissie belast met het afnemen van de
proeven over de Moderne Talen
(Provincie Antwerpen). 302.
Lezing : Eenige klei'nigheden op
,g,ebied van Taal- en Letterkunde.
527 en 585-594Aangesteld tot lid van den keurraad belast met het beoordeelen
van het prijsantwoord in de Letterkunde voor 1932. -- 1099.
Aangesteld tot lid van den keurraad voor den Boury-prijs. Tioo.
Lezing : Eel overucht op de Ne-

derlandsche Koloniale

Llteratitor.

1[00 en 1101-1112.

SA1SMANS (Prof. J.-S. J.), bestuurder voor 1933.

ters' studie? 943-946.
Deelt schriftelijk zijn advies merle
aangaande een brief van wege de
Opvoedkundige Vereeniging van
Antwerpen in take het gebruik
der talen in het L. 0. Io.
Letterkundige mededeeling. --Schenkt uit naam van den schrijver een Loek van Dr. Arth.
Geerts : « Vondel als Classicus
de Humanisten 111 de leer ». 1095.
SCHARPE (Prof, Dr. L ), werkend lid.
- - Aangeduid tot lid van de Commissie tot voorstellen van candidaten. 205.
Aangeduid tot plaatsvervangend
Voorzitter van de Commissie belast met het afnemen van de
proeven over de Moderne Talen
( Provincie West- Vlaanderen). 302.
Benoemd tot lid der Commissie
tot het voorstellen van Drijsvragen voor T035 1.32
SCHRIJNFN (Mgr J ), buitenlandsch
eerelid
Benoemd tot Commandeur in de
Orde van Leopold IL 302,
SIMONS (Dr. L ), werkend lid.
Vraagt om redenen van gezondheid zijn ontslag aan als lid
van de Commissies van Nieuwere
Taal- en Letterkunde en van
Middelnederlandsche Taal- en
1,etterkunde. 998.
STERCK (Dr. J F. M.), buitenlandsch
eerelid.
Schenkt een boek, 961

- 1218 —

TEIRLINCK (Herman), werkend lid.
Lijkrede op het graf van Baron
CYR. BuvsSE. 543 - 545.

diger op de Anselmus Boetius de
Boodt-herdenking te Brugge. 999.
Zijn rede op die plechtigheid.i0o51007.
VAN DE WVER (Prof. Dr. J.), briefwisselend lid.
Zijn brief omtrent de « Voorbe-

\Venscht den Heer CORVETTE,
briefwisselend lid welkom te midden zijner Colleg'a's. 965.
Benoemd tot lid van de Bestendige Commissie voor Nieuwere

reiding ran Vlaamsche leerkrachten
tot het onderwils in de Fraltsche
taal 9.

Taal- en Letterkunde, ter vervanging van Dr. L. SIMONS, die out-

— Schenkt boeken. 301.
VAN HOONAC1ER (Prof. Dr. A.),

slag vraagt. 1096.
TOUSSAINT VAN BOELAERE (F.
V.), werkend lid.
Bevorderd tot Commandeur in de
Kroonorde.
\T

VAN CAUWELAERT (Dr. Fr.), wee-

werkend lid.
Aangeduid tot titelvoerend Voorzitter der Commissie belast met
het afnemen van de proeven over
de Moderne Talen (Provincie
West-Vlaanderen). 302.
VAN MIERLO (Prof. Dr. J., S. J.),
werkend lid. Schenkt een boek. 80.
Lezing : De tiende brief van

-

Hadew3'ch ell het Mn en veertigste
der Limburgsche Sernzoenen. 303

kend lid. -- Bevorderd tot Groot-()fficier in de
Leopoidsorde. i 094.
VAN DE VELDE (Prof. Dr. A. J. !.
-

en 373-125.
Lezing Om het V eldeke-probleem.
713, 877-926 en 906.
Lezing : V eldeke i s ontwikkelingsgang. zoof.
Aangesteld tot lid van den kettrraad belast met het beoordeelen
van het prijsantwoord over Letterkunde voor 1932. 1099.

werkend lid.
Lezing : Helmontictna I V. 83 en
1°9-122.
Lezing : Over Scheikund q en 0terkunde. 158, 250.
Lezin.g : Leettwerthoechiana X (Thy

de 300 e verjartng van Leettakiihoeck's geboorte). 20 en 209-240.
Bijdrage : Over 'V perman (aan-

VAN PUVVELDE (Prof. Dr. L.),

vullende aantL.ekening). 207-20S

-

werkend lid.
Benoemd tot Commandeur in de

Aangeduid tot titelvoerend Voorzitter van de Commissie belast
met het afnemen van de proeven

Orde Oranje -Nassau. 155.

over de Moderne Talen (Provincie Oost-Vlaanderen). 302.

Lezing : De beteekenis van de Gebroeders van Eyck. 251 en 287-

Lezing : Letterkunde en Wete4schap. 329-364.
Zal de Academie verte2enwoor-

298.
I,ezing : De Kucstgeschiedenis in

Lezing : Vlaamsche kunstenaccrs te
Rome. io en 46-56.

bet orlderwii.,. 431 en 433-443.
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VERMEYLEN (Prof. Dr. A.), wer-

digen op het XIII e Internationaal
Congres voor Kunstgeschiedenis
te Stockholm. 998.
Lezing : Oubekentle werken vat,
Jacob jordoens. loo [ en 1090-

kend lid.
Aangeduid tot lid van de Commissie tot het voorstellen van
candidaten 205.
Benoemd tot eerelid van de

I019.
Van Roosbroeck, G. L -- Schenkt
boeken. 155, 52 4 , 964.

Van. Schevensteen (Dr. A. F. C.), biedt
ter opneming in V ersla gen en
Mededeelingen « Over Pesteptdemien te Antwerpen ln vvoeger
tijden ». Verslag van de commissarissen. 1002. Opgenomen 1055-

Koninklijke Academie voor Wetenschappen te Amsterdam. 249.
_ Aangeduid tot titelvoerend Voorzitter der Commissie belast met
het afnemen van de proeven over
de Moderne Talen (Pr ovincie
Brabant). 302.
Bevorderd tot Groot-oftieier in de
Leopoldsorde. 1°94.

1092 .

Verachtert (E-v.).— Schenkt een bock

AV

ZOO.

Vercammen (F. A.). -- Schenkt een ! -\\,-ATT2Z, WIER, werkend lid.
boek. 524.
---- Lezing : Goethe en zijn werh beschouwd door Emil Ludwi 1,Y . 1 58 en
V F. RCOULLIE (Prof. Dr. J.), werkend
160-187.
lid.
i
Lezing : De Vlaawsche LetterAangeduid tot plaatsvervangend
Voorzitter van de Commissie belast met het afnemen van de
proeven over de Moderne Talen
(Provincie Oost-Vlaanderen). 302.
Benoemd tot lid der Commissie
tot het voorstellen van prijsvragen
voor 1935. A 32 .

ViiRDEYEN (Prof. Dr. R.), werkend
lid.
Aangeduid tot plaatsvervangend
Voorzitter van de Commissie belast met het afnemen van de proeven over de Moderne Talen (Provincie Limburg). 302.
Benoemd tot lid van de Bestendige Commissie voor Middelnedeilandsche Taal- en Letterkunde, ter vervanging van Dr. L.
SIMONS, die ontslag vraagt. 1 096.

kundigen en het « Modern Woordevboele » 304 , 526 en 573-583.
Lezing : Schrij f aie6r Nederlandsch ; Haar aanleiding van het
onlangs verschenen bock Taalschut van Dr. Ch. F. Hale. 715,
1002 en 1021-1028.
WILLEMS (Dr. Leonard), werkend lid.
-- Lezing : a) Is Pieter Doorlant de

auteur van Elckerlyc? ; b) Tehsthritich op Elcherlye. 7 en 305-328.
Lezing : Een mem() handschrift
van Elckerlyc. 82.
Outvangt den titel van doctor
honoris causa van de Universiteit
te Amsterdam. 249.
Schenkt een bock. 2 8.
Lezing : Lexicographische sprohkelingen, 526 en 547-571
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Lezing : Over de toponylnische — Wordt herkozen tot lid van de
migratie der volkslegenden. 529.
Bestu-urscommissie voor de jaren
Lezing : Nota over de prionteits- 1933-1931. — "too.
vraa g Ekkerlyck-Everynian. Iwo.

III. - LUST VAN IN DE LEZINGEN BESPROKEN
WOORDEN EN TAALVORMEN.
Ba gineeren (Boendale's Teestye)
Baszeren (Hadewych, 1 4,57)
Te broken (Reinaert)
Cloostercrune (Reinaert)
Doorspelen (Hadewych, Lied 44, 20)
Met gelike (Hadewych, 4 0,59)
(eware? (Hadewych, Lied 41, VS. 32)
Den honger widen (Hadewych, 33, 55)
Hi si = lit is (Hadewych, passim)
higaen scaken (Hadewych, 4 3,
Juweren? (Hadewych)
Deer we yden? (Hadewych, Lied 33, vs 1 2)
Nanool (Hadewych, Lied 44, vs. 38)
70)

blz. 1097
»

D
D
D
D
D
D
D

D
D
D

561
1097
1097
557
565
553
564
566
563
56o
547
549

AN)ENDA ET CORRIGENDA
op de Versiagen ell llededeelingen, 1932.
Blz. 193, reg. 25, lees : gemoeid.

Vergadering van 20 April.
Blz. 302, 2°, b) ; lees : Limburg : Prof. Dr. VERDEVEN, Luik.
Blz. 527, Letterkundige Mededeelingen. Bij te voegen : door Prof. M.
Blz. 199, lees :

SABBE.

Blz. 528, Lees : Prijsvragen voor 1935.
Blz. 702, rijbier : Zie Verslagen en Mededeelingen der K. V. A., 1919,
blz. 199 ; 192o, blz. 287.
Blz. 715, Bij te voegen onder de Dagorde : Lezing door den heer Dr. L.
WILLEms : Over de toponymische rnigratte der volkslegenden (Zie : Vergadering
van Augustus, blz. 529).
Op voorstel van den heer Bestuarder zal deze lezing in de Verslagen en
Mededeelingen opgenomen worden.

INHOUD VAN DE « VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN » DER K. V. ACADEMIE VOOR 1932.
Bldz.

Vergadering van 20 januart 1 932 (Versiag)
Eat litteratre Brusselsche Tongval utt de 13 e eeuw, door J. JACOBS
Over de Spreekwoordert, door Kan. AMAAT J 00S
De Vlaarnsche Kultstenaars to Rome, door Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE

Een Vlaamsche

I
II
22

46
VOY111

van de Brabanconne, door LAMBRECHT-LAM-

BRECHTS

Vergadering vc,61. 17 Februari 1932 (Versiag)
De Code-vertalingen in den Franschen ttjd, door Prof. Dr. PAIL BELLEFROID

57
75
87

Helmontiana I V, door Prof. Dr. ALB. J. J . VAN DE VELDE ..
De 001'SPI't kelijke Taal der Plaatsnomen tusschen de Somme en de
Gauche, door t KAREL DE FLou
Nog wat over Poirters, door Dr. EDWARD R OMBAFTS

109

Vergadering van 16 Maart 1932 (Versiag)
De Taalgrens van het Nederlandsch in de Zuidergewesten, door 1 KAREL

I53

DE FLOLT

123
131

159

Gcethe. Zzjn levee era zeyn werk, beschoitwd door Enal Ludwig. Lezing
door ()MER WATTEZ

I 69

Het onderwijs in de Fransche taal en de vorming der leer° ars M. 0.,
door Dr. Ixo G0EMANS

Vergadering van 20 April 1932 (Versiag)
Yperman, aarivullende aanteekening, door Prof. Dr. A. J.

189
199

Over

VAN DE VELDE

207

Leeuwenhoekiana, io e bijdrage, door Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE
en IR. VANDEKEERE, regentes

209

V-ergadering van 18 Mei 1932 (Versiag)
247
Priysvragen VOOY 931 — Verslagen der Keurraden
253
Drze Ascetische schnivers der Troonpriorij, Jan Storm (l 1488), Jacob
Roecx (t 152 7) en Cornelis Bellew (j 1573), door Dr. FLORIS PRIMS 263
De beteekenis van de van Eyck's, door Prof. Dr. LEO VAN PUVVELDE.
287
Vergadering van 15 June 1932 (Verslag)
Is Pieter Doorlant de auteur van den « Elckerlyc ») , door Mr. LEONARD
WILLEMS

299

307

--I222-

Bldz.
Letterkunde en Wetenschap, door Prof. Dr. ALB. J. J. VAN DE VELDE 329
Over Nederlandsche Handboeken in het IVIiddelbaar Onderwijs, door
j. JACOBS

365

De 10 e Brief van Hadewtich en het 41 e der Liniburgsche Sermoenen.
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10) KAREL BARBIER-PRIJS,
Op 31 December 1932 loopt het 3 e tijdvak (begin 1931 tot
einde 1932) van den KAREL BARBIER-PRIJS ten einde. Hij bedraagt 1000 fr. en wordt toegekend aan den Belgischen schrijver
die in die tijdruimte het beste belletristisch verhaal op nationaalgeschiedkundigen grondslag (historische roman, geromanceerde
levensbeschrijving, enz.) zal uitgegeven hebben, in 't Vlaamsch
geschreven en geput uit onze eigene geschiedenis.
De prijs kan niet toegekend worden aan hem die voor hetxelf de in een door het Staatsbestuur of een Academie uitschreven prijskamp reeds bekroond werd.
De werken dienen ingezonden aan den Bestendigen Secretaris
der Koninklijke Vlaamsche Academie, uiterlijk-op ro December
1932, met de vermelding op het adres BARBIER-PRIJS.
2°) NESTOR DE TIERE-PRIJS.
De NESTOR DE TIERE-PRijs, bedragende 2000 fr., wordt om
de twee jaar toegekend aan het beste onder de Vlaamsche tooneelwerken Welke, gedrukt cf in handschrift, voor het einde van elk
tweejarig tijdvak, door hunne schrijvers op de Koninklijke
Vlaamsche Academie zullen ingezonden zijn. Het eerste tijdvak
omvat de jaren 1932 er 1933.
Voor den prijs komf,n alleen in aanmerking tooneelwerken :
a) die nog in geen andere prijskampen werden bekroond ; b) die
in den loop van het tweejarig tijdvak werden geschreven, of die
althans, voor di g tijdvak, noch door den druk, noch door de opvoering, openbaar werden gemaakt.

De uitgaven der Academie zijn to verkrijgen :
GENT : W. SIPPER, Sint Baafsplein, en VAN RYSSELBERGHE,
Kouter, I.
BRUSSEL : STANDAARD-BOEKHANDEL, Em. Jacqmainlaan, 127.
ANTWERPEN : DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL, SintSTANDAARD - BOEKHANDEL, Korte
Jacobsmarkt, 60.
Nieuwstr., 41.

