Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde 1912

bron
Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912.
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent 1912

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_ver025191201_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

5

Vergadering van 17 Januari 1912.
Aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, bestuurder, en V. DELA
MONTAGNE, onderbestuurder.
De heeren: Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, JAN
BOLS, KAREL DE FLOU, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE
CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Kan. AMAAT JOOS,
Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, Dr. HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK. Prof. Dr. C.
LECOUTERE, Dr. EUG. VAN OYE, FRANK LATEUR, Dr. LEO GOEMANS en Prof. Dr.
JOZ. MANSION, werkende leden;
De heeren IS. BAUWENS, R. VAN DEN BERGHE en Dr. LEO VAN PUYVELDE,
briefwisselende leden.
De heer EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris, alsmede de heeren OMER WATTEZ
en ALF. DE COCK, briefwisselende leden, hadden verzocht hunne afwezigheid te
willen verontschuldigen.
Bij de opening der vergadering, deelt de Heer Bestuurder mede, dat de heer EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris der Academie, door ongesteldheid verhinderd is
de vergadering bij te wonen en dat deze, gebruik makende van de bevoegdheid hem
bij art. 15 van het Instellingsbesluit toegekend, den heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE
verzocht en bereid gevonden heeft om hem in deze vergadering te vervangen.
Dientengevolge, op uitnoodiging van den heer Bestuurder, neemt de heer Dr. DE
VREESE plaats aan het bureel.
De waarnemende Secretaris leest het verslag over de December-vergadering 1911,
dat wordt goedgekeurd.
***
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Leopoldsorde. - Verschillende Heeren Leden, bij Koninklijk Besluit van 1 Januari
1912, in de Leopoldsorde bevorderd of benoemd. - ‘In mijn eigen naam en in den
naam mijner waarde Collega's - zegt de heer MUYLDERMANS, - wensch ik uiterherte
geluk aan de heeren BOLS en VAN OYE, bevorderd tot officier in de Leopoldsorde,
en aan de heeren BAUWENS, DE COCK en LECOUTERE, tot ridder in dezelfde orde
benoemd! Houden wij die onderscheiding voor eene vereerende waardeering der
verdiensten dezer geachte medeleden, toch beschouwen wij ze ook als eene eer voor
onze Koninklijke Vlaamsche Academie zelve. Wij zijn er gelukkig om, te meer daar
wij op voorhand weten, dat die hooge onderscheiding een prikkel wezen zal voor
die heeren, om, in de mogelijke mate, nog meer dan ooit, tijd en geestesgaven ten
dienste onzer Koninklijke Instelling te gebruiken. Eere aan hen! Mogen zij nog lange
jaren het genot smaken der zoo wel volbrachte en zoo heerlijk bekroonde taak!’
De heer BOLS meent de tolk van genoemde Heeren te mogen zijn en spreekt hun
aller oprechten dank uit. ‘Ik bedank - zegt hij - den heer Bestuurder voor zijnen zoo
vriendelijken gelukwensch, en U allen, Mijne Heeren, omdat gij zijne woorden door
uw handgeklap hebt willen bekrachtigen. Mijne Heeren, als men 70 jaar is, dan begint
de werklust zooal een beetje te slabakken. Maar eene onderscheiding als die mij te
beurt viel, en vooral het nieuw bewijs van uwe toegenegenheid jegens mij, is mij
een weldoende prikkel, die mijnen werklust opwekt en mij aanzet om te blijven
arbeiden voor taal en volk, zooveel en zoolang mijne werkkracht het zal toelaten.’
***
Toespraak door den heer Bestuurder. - In de toespraak, waarmede de eerw. heer
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS zijn bestuursjaar opent, brengt deze hulde aan zijn
voorganger, den heer IS. TEIRLINCK,
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bestuurder van het afgeloopen jaar, die met zooveel tact en kieschheid deed wat
moest en sprak wat paste, alsook aan den volieverigen secretaris den heer EDW.
GAILLIARD. Met een gevoel van fierheid, zegt hij, mogen wij op ons Jubelfeest
terugzien. Allen die tot het welslagen daarvan het hunne hebben bijgedragen zij dank
gezegd. Edoch, dit Jubelfeest, de deelneming van zoo talrijke woordvoerders der
wetenschap, de lof die onze Academie zoo te onzent als in 't buitenland inoogstte,
hebben onze plichten verzwaard. Werken heet die plicht: met vernieuwde krachten,
met vernieuwde inspanning voltrekken hetgeen begonnen werd, en aanvangen hetgeen
beraamd en gereed ligt. Blijve onze Academie op de hoogte der ontwikkeling van
de wetenschap, en weze zij als het lichtuitstralend baken in het werk der
geestesontwikkeling van ons Volk!
MIJNE HEEREN, WAARDE COLLEGA'S,
Wanneer de vrienden me gelukwenschten met mijne benoeming tot bestuurder der
Koninklijke Vlaamsche Academie, heb ik telkens met de spreuk geantwoord: ‘Geen
eer zonder zeer!’ en, die spreuk op dit oogenblik indachtig, voeg ik er bij: Was uwe
stemming een blijk van vertrouwen in me, ook mijn eerste woord op heden, mijn
woord van dank, zij tevens een woord van vertrouwen in u. Met dat vertrouwen wordt
de last lichter om dragen. In dat vertrouwen sta ik sterk, overtuigd dat bij u allen de
bloei der Academie nauw aan 't herte ligt, en gij ter bereiking van dat doel te zamen
maar één hert en één ziel hebt.
Eendracht maakt het werken gemakkelijk en vruchtbaar, en ik mag gerust zeggen,
dat, dank zij die eendracht, de Academie met welgevallen, en ja niet zonder eenigen
trots, op haar vijf-en-twintigjarig bestaan mag terugblikken. Ik weel wel, dat die
woorden sommige luitjes buiten de Academie zullen doen glimlachen, of liever, doen
grimlachen: edoch, hun sarcastisch gekribbel wordt licht vergeten, als wij naar het
vereerend oordeel luisteren, dat de stafdragers der wetenschap, zoo van 't binnenals van 't buitenland, over onze Instelling uitbrachten.
Met een gevoel van fierheid mogen wij, ik durf het herhalen, op ons Jubelfeest
terugzien, en vraag ik mij af aan wie het
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welslagen er van te danken valt, dan moet mijne hulde tot elk uwer gaan, die al te
gader zoo bereidwillig geïeverd hebt om de eer der Academie te handhaven; dan
moet ze gaan tot de heeren leden der Feestcommissie, die tot aller voldoening aan
de keus en het vertrouwen hunner collega's wisten te beantwoorden, en een
feestprogramma op te stellen dat onze Academie in de achting heeft doen klimmen;
dan moet mijne hulde nog gaan, zeg ik, tot den waarden Bestuurder van het verloopen
feestjaar, onzen geachten collega TEIRLINCK, die met zooveel tact en kieschheid deed
wat moest en sprak wat paste; dan mag mijne hulde onzen nooit vermoeiden en
volieverigen Secretaris niet vergeten, dien ik, zonder vrees voor tegenspraak, de spil
durf heeten van de feestviering, den heer en vriend GAILLIARD, die daarin, gelijk in
alle andere posten van zijn schrijversambt, het voorbeeld was der nauwgezette
werkzaamheid en der voorkomendste dienstveerdigheid.
Edoch, Mijnheeren, ons terugblikken op het verheugend jubelfeest der Academie
wierde ijdelheid, zoo wij er de les niet uit trokken die er voor elk onzer en voor allen
te zamen in begrepen ligt. Meer dan we denken, hebben onze land- en taalgenooten
de oogen op ons gevestigd, en bij allen is het de vriendelijke toegevendheid niet die
verontschuldigen zou wat in de taakvervulling mocht ontbreken. Ons jubelfeest, de
deelneming van zoo talrijke woordvoerders der wetenschap, de lof dien onze
Academie zoo te onzent als in 't buitenland inoogstte, hebben onze plichten verzwaard.
Werken heet die plicht, werken op het velerlei gebied dat wij voor het onze
afbakenden, en derhalve mag het jubeljaar geen stilstand zijn, maar eene opbeuring,
eene bemoediging, om met vernieuwde krachten, met vernieuwde inspanning te
voltrekken hetgeen begonnen werd, en aan te vangen hetgeen beraamd en gereed
ligt. In 't werken lag de eer der Academie gisteren; in 't werken ligt haar leven van
heden en morgen.
Mag ik dan, geachte en dierbare Collega's, u mijn hert, bij den beginne van dit
jaar, in een diepgevoelden heilwensch uitspreken, dan zij het in de bede die 'k den
Heere toestuur, voor u aller kloeke gezondheid, om met vereende krachten ten dienste
onzer geliefde Academie de geestesgaven te besteden waar de Heer den eene minder,
den andere meer meê bedeelde.
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Gewerkt kan er worden, zei ik, met het oog op het verleden en met oog op de
toekomst.
Zet ge met mij 'nen stap achteruit op den afgelegden weg, dan zult ge bemerken,
dat hier en daar een werk bleef liggen, onvoltooid, al werden vroeger het belang en
de noodzakelijkheid er van ingezien; eveneens in het stuk van prijsvragen, die
uitgeschreven, doch niet bekroond en daarna verwaarloosd werden, kan zich
afgevraagd of er niets beters, niets doelmatigers kan meê gedaan worden; of het niet
geraadzaam is hetgeen aanbesteed of ontworpen werd, af te werken alvorens wat
nieuws op het getouw te leggen. Overhaasting wierde al zoo nadeelig als slordigheid.
Ongetwijfeld heeft deze of gene onder u insgelijks eenigen wensch te uiten, en zal
hij misschien afvragen of in zake der commissiën-vergaderingen niets kan verbeterd,
enz.
Nu, men versta mij wel: vestig ik eene wijl uwe aandacht op hetgene is en was,
en voor verbetering vatbaar is, toch leide men daaruit niet af, dat de toekomst mij
onverschillig laat, ei neen! Blijve onze Academie op de hoogte der ontwikkeling van
de wetenschap, spanne zij daartoe in wat mogelijk is, en weze zij als het
lichtuitstralend baken in het werk der geestesontwikkeling van ons volk! Sluite zij
oog noch oor voor de strooming der gedachten op het gebied van taal- en letterkunde,
en ondersteune zij wat moet en kan gedaan ter verheerlijking van onze taal en ter
handhaving van hare rechten, ter opbeuring van ons volk en ter verheffing van het
vaderland!
Ons ieveren voor Vlaanderens taal en grootheid is geen enghartig regionalisme
dat naar scheiding streeft, zelfs daar niet, waar wij lager, middelbaar en hooger
onderwijs in en door de moedertaal afvragen: zij die het ons verwijten, belasteren
ons. Ik heet ons Vlaamsch regionalisme als de conditio-sine-qua-non om ons volk
betrouwen in zich zelf in te boezemen, en derhalve om de steunpilaren van België's
onafhankelijkheid steviger te maken. Van 't oogenblik dat onze Waalsche
landgenooten hunne vooroordeelen zullen afleggen, en onze strekking, onze
rechtmatige eischen zullen begrijpen, moeten zij noodzakelijk met ons instemmen
en ons ondersteunen. De grootheid en sterkte des vaderlands hangen van beider
eendracht, van beider inschikkelijke verstandhouding af: de bewustheid van
stamgevoel bij ons en bij hen zal de schakels der historie vaster toehalen, den zin en
de lessen van 't verleden beter doen beseffen, en ons vrij en onafhankelijk volksbestaan
versterken. In 't ver-
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levendigen van dat samenwerkend stamgevoel zoo bij Walen als bij Vlamingen ligt
het heil van België: trouwens, zonder dat, gaat al wat Vlaamsch, gaat al wat Waalsch,
gaat, met een woord, al wat Belgisch is te loor: België wordt uit België gerukt, en
het vaderland wordt een cosmopolitisch samenvoegsel, zonder eigen leven, zonder
eigen ziel, zonder dat verheven gevoel dat de borsten kloppen doet van liefde en
trouw voor eigen haard en vrijheid.
Mijne Heeren en geachte Collega's, gij zult me die kleine uitweiding veroorloven:
zegt niet dat zij te ongepaster ure is aangebracht, och neen. Nog zoovelen zijn er die
onze edelmoedige bedoeling niet verstaan, en haar door den beslagen bril van
ingeroesterde vooroordeelen beschouwen. Ons werk in en buiten de Academie is
geen onnut werk: 't is vaderlandch werk. Verheven is het doel dezer Koninklijke
Instelling, en meer dan ooit blijft onze leuze gelijk onze eerste Voorzitter ze vóór
vijf-en-twintig jaar bepaalde: ‘Verheerlijking der moedertaal, geestesontwikkeling
van het Vlaamsche Volk’. Daarnaar moeten alle krachten streven ten spijte van die
't benijdt; daartoe zijn alle krachten noodig: de geringste zelve worde niet verstooten.
En eene kracht zijn wij door eendrachtige werking en wederzijdsche ondersteuning.
Op die kracht, of liever in u allen betrouwend, in u, waarde Ondervoorzitter, op uwe
wijsheid en uw doorzicht; in u, geachte Secretaris, op uwe werkzaamheid en
krachtdadigheid; in u allen, dierbare Collega's, op uwe dienstveerdigheid en
geleerdheid, vertrouwend op de hulp van God en van Vlaanderens Schutsengel,
noodig ik u uit dit nieuwe jaar, of liever dit nieuwe tijdperk met vereenigde krachten
aan te vangen, ter verheerlijking van taal en vaderland door den immer groeienden
bloei onzer geliefde Koninklijke Vlaamsche Academie.
***

Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de waarnemende Secretaris de lijst over van
de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Biographie nationale, publiée par l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et
des Beaux-Arts de Belgique. T. 21, 1er fasc.: SABATIER-SAVERY. Bruxelles, 1911.
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Woordenboek der Nederlandsche Taal. Achtste deel, zevende afl. Lamp-Last, bewerkt
door Dr. J. HEINSIUS. 's Gravenhage en Leiden, 1912.
Middelnederlandsch Woordenboek van wijlen Dr. E. VERWYS en Dr. J. VERDAM,
Hoogleeraar te Leiden. Deel 7, afl. 19/20.
Tooneelgids, IIIe jaar, 1e afl.: Dec. 1911.
TIJDSCHRIFTEN. - Académie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres
et des Sciences morales et politiques et de la Classe des Beaux-Arts, nos 9-11, 1911
- Id. Bulletin de la Commission Royale d'Histoire. Tome 80, no III. - Bibliographie
de Belgique, Première partie: Livres, no 23, 1911; deuxième partie: Publications
périodiques, no 23. 1911; Table onomastique du Tome LXXIX du Bulletin. - Bulletin
bibliographique et pédagogique du Muséc belge, no 10, 1911. - Revue de l'Université
de Bruxelles, no 4, 1911. - Wallonia, nos 11-12, 1911. - Bulletin des Musées royaux,
no 12, 1911. - Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde, te Gent,
nr 8, 1911. - Arbeidsblad, nrs 22-23, 1911. - Maandschrift van Land- en Tuinbouw,
nr 4, 1911.
Door den Antialcoolischen Bond van Oost-Vlaanderen, te Gent:
De Vijand! Almanak voor 1912.
De Vijand! Maandschrift. Achtste jg, 1911, nrs 1-12.
Door de Commissie van Advies voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatien, te 's
Gravenhage:
WORP (Dr. J.A.) - De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687),
uitgegeven door Dr. J.A. WORP, Eerste deel, 1608-1634. 's-Gravenhage, 1911.
POSTHUMUS (Mr. N W.). - Bronnen tot de Geschiedenis van de Leidsche
Textielnijverheid, verzameld door Mr. N.W. POSTHUMUS. Tweede deel, 1481-1573.
's Gravenhage, 1911.
COLENBRANDER (Dr. H.T.). - Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van
Nederland van 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. H.T. COLENBRANDER. Zesde
deel, Inlijving en Opstand, 1810-1813. Hoofdstukken I-III. 's-Gravenhage, 1911.
BROM (Dr. GISBERT). - Archivalia in Italie, belangrijk voor de Geschiedenis van
Nederland, beschreven door Dr. GISBERT BROM, Directeur van het Nederlandsch
historisch Instituut te Rome. Tweede deel: Rome. Vaticaansche Bibliotheek.
's-Gravenhage, 1911.
Door de Commissie tot redactie van den Delftschen Studentenalmanak voor 1912:
Delftsche Studenten-almanak voor het jaarnegentien-honderd-twaalf. Delft.
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Door de ‘Koniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften’, te Munchen:
Abhandlungen. Philosophisch-philologische und historische Klasse. XXV. Band,
3. und 4. Abhandlung.
Sitzungsberichte. Id. Jahrgang 1911. 5. bis 12. Abhandlung.
Door ‘Königl. Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften’, te Leipzig:
Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse, 38. Band, Nr VIII; 39. Band,
Nr I-IV.
Berichte über die Verhandlungen, 63 Band, I.-V. Heft.
Jahresbericht der fürstlich Jablonowskischen Gesellschaft. Leipzig, im Mai 1911.
Door ‘Badische Heimat’, te Freiburg im Breisgau:
Badische Heimat. Zeitschrift fur Stadt und Land, Dorf und Hof. 1911, Heft 1-6.
Alemannia. Zeitschrift für alemannische und fränkische Volkskunde, Geschichte,
Kunst und Sprache. Herausgegeben zugleich im Auftrage des Vereins für Volkskunde,
landliche Wohlfahrtspflege und Heimatschutz Badische Heimat von FRIDRICH PFAFF.
Dritte Folge. Band 3 (der ganzen Reihe 39r, Heft 1-3.
Door de ‘Kaiserliche Akademie der Wissenschaften’, te Weenen:
Sitzungsberichte. Philosophisch-historische Klasse, 168. Band, 2. Abhandlund; 169. Band, 1. Abhandlung.
Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 61 Jahrgang, 1911.
Register zu den Banden I-LX (Jahrgang 1851-1910) des Almanachs und der
feierlichen Sitzungen der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien, 1911.
Door de ‘Kongelige Danske Videnskabernes Selskab’, te Kopenhagen:
Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger.
1911, nos 4-5.
Door de ‘Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg’:
Bulletin, no 18, 1911.
Door den heer Kan. AM. JOOS. werkend lid, te Sint-Niklaas:
JOOS (Kan. AM.). - Beknopte Nederlandsche Spraakkunst voor middelbaar en
normaal onderwijs, door Kan. AM. JOOS, Bestuurder van de Bisschoppelijke
Normaalschool, te Sint-Niklaas. Vierde gansch omgewerkte uitgave. Gent-St.-Niklaas,
z.j.
Door den heer Dr. IS. BAUWENS, briefwisselend lid, te Aalst:
BAUWENS (I.). - Wat een Nederlandsch geneeskundig woordenboek bevatten moet,
door Dr. I. BAUWENS (Aalst). Overdruk uit de Hande-
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lingen van het XVe Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres, gehouden te
Oostende, op 9 September 1911. Gent, 1911.
Door den heer Dr. LEO VAN PUYVELDE, briefwisselend lid, te St.-Amandsberg:
Den Klaren Spiegel der waerachtiger Christelijcker Maechden, waerin sy
volcomelijcken mogen merken, hoe sy dat inwendighe aensicht haerder sielen moeten
vercieren, begeeren sy dat Christo Jesu haren Bruydegom sal behaghen. Nu
anderwerven gecorrigeert ende vermeerdert. Thantwerpen, By Hieronymus
Verdussen, in de X. Geboden. Anno M.DC.VIII.
Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. - Werkzaamheden, 14de jaar,
1911-1912. Aalst, Antwerpen, Brussel, Diksmude, Gent, Leuven, Lier, Mechelen,
Oostende, Sint-Nikolaas en Vilvoorden.
Lijst van Vlaamsche Sprekers, die in de Hoogeschooluitbreiding optraden.
(1898-1911.)
Door Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen:
La Vie diocésaine. Bulletin du Diocèse de Malines. Tome V, fasc. X, Dec. 1911.
Door den heer Kan. Dr. CH. CAEYMAEX, leeraar aan het Groot Seminarie, te
Mechelen:
Kleine kartabel of Beknopte kerkelijke dagwijzer van het Bisdom Mechelen voor
het jaar Onzes Heeren 1912. 25e jaargang. Mechelen.
Door den heer J. SALSMANS, S J, te Leuven:
SALSMANS (J.), S J. - Poirter's Gedenkteeken. (Overdruk uit Dietsche Warande
en Belfort, jg. 1910.)
Door den heer Dr. A.J.J. VANDEVELDEs bestuurder van het Stedelijk Laboratorium
te Gent:
VANDEVELDE A.J.J.). - Alcoholische vetoplossingen, door A.J.J. VANDEVELDE.
Z. pl. of j. (1911.)
Id. - Over de werking van zuren op kaliumsulfaat, door Dr. A.J.J. VANDEVELDE.
Overgedrukt uit de Handelingen van het XVe Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig
Congres, gehouden te Oostende, op 9 September 1911
Door den heer JOZ. DE VOCHT, onderpastoor te Westerloo:
VOCHT (JOZ. DE). - Lichte lanen, Leuven, 1911.
Door de Firma R.W.P. DE VRIES, te Amsterdam:
Catalogue d'une belle collection de Livres, Dessins, Estampes, Cartes, en vente
à prix marqués. Amsterdam, 1911.
Door de Redactie:
Museum, Maandblad voor Bibliographie en Geschiedenis, nr 1, 1912. - Oudheid
en Kunst, nrs III-IV. - Tijdschrift der Gemeentebesturen, nr 11, 1911. - De Vlaamsche
Hoogeschool, nr 10, 1911. - Hoogstudent, nr 12, 1911. - Onthoudersblad, nrs 11 en
12, 1911.
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Ingekomen boeken. - Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen:
SALVERDA DE GRAVE (J J). - De Franse woorden in het Nederlands, door J.J.
SALVERDA DE GRAVE. (Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen
te Amsterdam Afdeeling Letterkunde. Nieuwe reeks, dl. VII. Amsterdam, 1906.
Zentralblatt für Bibliothekswesen, 12. Heft, Dezember 1911.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Vlaamsche Arbeid, nr 12, 1911. - Nederlandsch Archievenblad, nr 2, 1911-1912.
- Biekorf, nr 24 en Bladwijzer, 1911 - Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk
van het aloude Hertogdom Brabant, December 1911. - St. Cassianusblad, nr 1, 1912;
Bijvoegsel, nrs 1-2, Onze Kunst, nr 1, 1912. - Les Marches de l'Est, no 9, 1911-1912.
- Neerlandia, nr 12, 1911 en nr 1, 1912. - Het Katholiek Onderwijs, nr 3, 1912. - De
Opvoeder, nr 34, 1911 en nrs 1 en 2, 1912. - De Opvoeding, nr 1, 1912. - Christene
School, nrs 5-6, 1912. - De Schoolgids, nr 50, 1911; nrs 1 en 2, 1912. - De Student, nr
1, 1911-12. - Studiën, nr 4, 1911. - Dietsche Warande en Belfort, nr 12, 1911.
Ingekomen brieven. - De waarnemende Secretaris stelt de Vergadering in kennis
met de hieronder volgende brieven:
1o) Medaille ter herinnering aan het 25-jarig bestaan der Academie. - Deze
Medaille, op last der Academie, door den zoo gunstig bekenden beeldhouwer
en medailleur HIPP. LEROY gemaakt, werd, ter gelegenheid van de Jubelfeesten,
door de Academie vereerd aan al de Leden, aan verschillende hooggeplaatste
personen, die aan onze feestelijkheden deel hebben genomen en aan de
Academies, Hoogescholen en geleerde genootschappen, die zich daarbij lieten
vertegenwoordigen.
Bij brieve van 8 Januari, heeft de heer FRED. ALVIN, conservator van het ‘Cabinet
des Médailles’ aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, om een ex: van
genoemde Medaille verzocht. - Aan deze vraag werd gevolg gegeven.
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2o) Het Antisemitisme te Byzantium. Ter opname in de Verslagen en
Mededeelingen aangeboden verhandeling. Bij brieve van 14 Januari had de
heer EM DE STOOP leeraar aan het Koninklijk Athenaeum te Gent, de eer,
genoemde verhandeling aan de Academie ter uitgave aan te bieden. Het stuk
bevat twee deelen: a] eene studie over den toestand der Joden in het
Byzantijnsche keizerrijk en over hunne betrekkingen tot de Grieken; b] de
uitgave, met Nederlandsche vertaling, van een pamphlet, in 't Grieksch, tegen
de Joden gericht.
- Het Bestuur heeft de verhandeling van den heer EM DE STOOP, om advies naar
de Bestendige Commissie voor Geschiedenis verzonden.
o
3 ) IVe Congrès international d'Histoire des religions. te Leiden, op 9-13
September 1912, te houden - De Koninklijke Vlaamsche Academie wordt
verzocht aan dit Congres deel te willen nemen. - Daar genoemd Congres buiten
de werkzaamheid der Academie staat, wordt beslist voor deze uitnoodiging te
bedanken.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Diploma. - Het Diploma ter gelegenheid van het Jubelfeest der Academie gemaakt,
is het werk van den heer ALF. VAN NESTE, leeraar aan de Koninklijke Academie van
Schoone Kunsten, te Antwerpen, een kunstenaar die, als teekenaar, in ons land en
in Noord-Nederland buitengewoon goed aangeteekend staat.
2o) Karel Boury-Fonds - Voor den prijskamp, voor het jaar 1912 uitgeschreven,
is den 8 Januari ingekomen een lied, zonder kenspreuk, getiteld: ‘Morgengebed van
kreupel Marieken’. - Dit stuk kan echter voor den wedstrijd niet in aanmerking
komen.
- De heeren LEO VAN GHELUWE, KAREL MESTDAGH en OSCAR ROELS hebben
aan den Bestendigen Secretaris schriftelijk bericht gezonden, dat zij volgaarne de
opdracht aannemen, hun door de Academie aangeboden.
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3o) Hooger Beschermin gs-Comiteit der Gentsche Tentoonstelling. - De instelling
van dit Comiteit heeft, den 10 Januari, te Brussel, in het Paleis der Academiën plaats
gegrepen. De heer IS. TEIRLINCK heeft daar de Koninklijke Vlaamsche Academie
vertegenwoordigd.

Mededeelingen namens Commissiën.
1e) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De heer
V. DELA MONTAGNE, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over
de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Prof. AD. DE CEULENEER, voorzitter; Jhr. Dr. KAREL DE
GHELDERE, ondervoorzitter; KAREL DE FLOU, Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, JAN BOLS,
Dr. JAC. MUYLDERMANS, leden, en V. DELA MONTAGNE, lid-secretaris.
Het verslag over de November-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
1o) Bespreking van het voorstel tot uitgave van Deviezen van Vlaamsche Schrijvers,
enz., door den heer Dr. FERD. VAN DER HAEGHEN.
De heer R. VAN DEN BERGHE brengt verslag uit over het voorstel. Hij is in princiep
gunstig aan de uitgave maar wenscht toch, vóoraleer een vaste voordracht te doen,
dat de Academie inzage bekome van het compleet handschrift.
De heer Mr. NAP. DE PAUW, tweede verslaggever, sluit zich bij dit voorstel aan.
- (Aldus wordt besloten.)
2o) Verhandeling, ter opname in de Verslagen en Mededeelingen, door den heer
EM. DE STOOP, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Gent, aan de Academie
aangeboden: Het Antisemitisme te Byzantium. - Het Bestuur heeft deze verhandeling
om advies naar de Bestendige Commissie voor Geschiedenis verzonden, met verzoek
twee verslaggevers aan te stellen. - Worden tot verslaggevers benoemd, de heeren:
Prof. AD. DE CEULENEER en Prof. Dr. JOZ. MANSION.
- Wegens het vergevorderd uur worden de lezingen van de heeren K. DE FLOU en
BOLS naar de volgende vergadering verzonden.
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2o) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. De heer GUSTAAF SEGERS, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel,
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, voorzitter; Dr. JAC.
MUYLDERMANS, ondervoorzitter; JAN BOLS, Prof. A. DE CEULENEER, Prof. Dr.
JULIUS MAC LEOD, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, Kan. AM. JOOS, Dr. HUGO VERRIEST
en Prof. Dr. C. LECOUTERE, leden; en GUSTAAF SEGERS, lid-secretaris.
Het verslag over de November-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
1o) Lezing door den heer Dr. HUGO VERRIEST: Alle Nederlandsche woorden zijn
Nederlandsch. - Pastor VERRIEST in zijne studie wijst eerst op de twee scholen of
richtingen, in kwestie van de Nederlandsche woorden.
De eerste school aanvaardt de woorden alleen, die in gebruik zijn bij de goede
schrijvers en sprekers.
De tweede school aanvaardt alle woorden die, op Nederlandschen taalgrond geboren
en gegroeid, door Nederlanders gebruikt worden.
Spreker staat bij de tweede school en bewijst zijne thesis:
1o Ex auctoritate, met citaten uit een geheele reeks Zuiden Noordnederlandsche
schrijvers.
o
Uit het wezen zelf der taal, uit het werk van wetenschap en beschaving en
2
uit de gevolgen der eerste thesis.
Hij besluit met de gronden of wetten van den woordenkeus te bepalen.
- De Commissie beslist de lezing van den heer Dr. VERRIEST, mits nadere goedkeuring
der Academie, in de Verslagen en Mededeelingen te laten opnemen. - (Goedgekeurd.)

Letterkundige mededeeling.
door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, over: Lichte Lanen, door JOZ. DE VOGHT. Uitg.
De Vlaamsche Drukkerij, Minderbroederstraat, Leuven, 1911.
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De eerw. heer JOZ. DE VOGHT, onderpastoor te Westerloo, verzocht me zijn eersten
dichtbundel Lichte Lanen aan de Koninklijke Vlaamsche Academie aan te bieden.
Ik doe dit heden en volgeerne, en durf het boek in de gunst der liefhebbers van reine
poëzie uiterherte aanbevelen. De heer DE VOGHT behoort tot het gilde onzer jongere
dichters: versbouw, beeldspraak en woordvorming, kleur en klank werden in hunne
school afgeleerd; maar het gevoel, de ziel zijner gedichten, is niet zoo zwartgallig
droef als in zoo menig gewrocht zijner kunstgenooten: niet de wanhoop spreekt er
uit dit boek, maar het zacht gemoedelijk en tevens opbeurend gevoel van den christen
dichter, dat de ziele roert met teedere weldoende aandoeningen. Heil den jongen
dichter!

Dagorde.
1o) Conscience's Eeuwfeest. (Zie Verslagen en Mededeelingen, jaargang, 1911, blz.
209.) - De Academie heeft vanwege het Conscience-Comiteit te Antwerpen, eene
uitnoodiging ontvangen, tot bijwoning van eene vergadering op 17 Januari te houden.
Aan deze uitnoodiging, die juist op den dag onzer maandelijksche vergadering plaats
grijpt, is geen gevolg kunnen gegeven worden. Het Bestuur verzoekt de heeren Leden,
die eventueele voorstellen zouden te doen hebben, deze schriftelijk te willen indienen.
2o) Wedstrijden voor 1912. - a] Prijsantwoord op den wedstrijd over
KINDERLITERATUUR. Verslaggevers. - Daar de heeren IS. TEIRLINCK en ALF. DE
COCK niet kunnen aannemen, wordt de keurraad als volgt samengesteld: de heeren
GUSTAAF SEGERS (tot vervanging van den heer TH. COOPMAN en op dezes verzoek),
JAN BOLS en Kan. AMAAT JOOS.
b] Prijsantwoord op den wedstrijd: Geschiedenis van de spelling der lange klinkers
in het Middelnederlandsch. (Zie Verslagen en Mededeelingen, jg. 1911, blz. 772). Samenstelling van den keurraad.
Prijs: 600 fr.
Steller van de vraag: de heer Prof. Dr. W. DE VREESE.
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Is ingekomen éen antwoord, met kenspreuk:
't Kan mijn schip niet qualick gaen,
'k Sie mijn' sterr in 't Oosten staen.
C.H.

Worden tot leden van den keurraad aangesteld, de heeren: Prof. Dr. WILLEM DE
VREESE, Prof. Dr. C. LECOUTERE en Prof. Dr. JOZ. MANSION.
Met het oog op de te beoordeelen prijsantwoorden, geeft de waarnemende
Secretaris, namens den heer Bestendigen Secretaris, lezing van de hieronder volgende
nota:
De laatste alinea van de Voorwaarden onzer Wedstrijden luidt als volgt:
‘Ingezonden antwoorden, die in het opzicht van taal, stijl en spelling mochten te
wenschen overlaten, zullen niet meer in aanmerking komen’.
De heeren verslaggevers worden verzocht die bepaling streng in acht te willen
nemen.
Er dient ook nagegaan of het ingezonden handschrift drukvaardig is. Ik heb thans
eene verhandeling onder de handen, welke voor het ter pers gaan niet het minst
geschikt is: de schrijver weet volstrekt niet wat het is, kopij voor een' drukker gereed
te maken. Zijne kopij is slordig aaneengebracht en daarboven is het geschrift
afschuwelijk. Wat last ik daarmede heb, is niet te zeggen. Men eischt te veel van den
Secretaris en niet genoeg van de schrijvers.
EDW. GAILLIARD.
3o) Commissie voor Rekendienst, voor het jaar 1912. - Benoeming van drie Leden,
die, met het Bestuur der Academie, de Commissie voor Rekendienst, voor het jaar
1912, zullen uitmaken. - Worden aangewezen, de heeren: Jhr. Mr. NAP. DE PAUW,
Prof. Dr. WILLEM DE VREESE en KAREL DE FLOU.
4o) Plechtige vergadering op Zondag 30 Juni. Vaststelling van het Programma.
- Het Bestuur verzoekt de Leden, die voorstellen wenschen te doen, deze schriftelijk
in te dienen.
5o) Lezing door den heer Gustaaf Segers: Op wandel met Vondel. - De heer
SEGERS voert JOOST
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VAN DEN VONDEL op, wandelend in zijn gezelschap, door de bosschen, de bebouwde

akkers en de heide. Te dezer gelegenheid worden talrijke lierzangen van den grooten
dichter, ter verheerlijking van het landleven, aangehaald en besproken. Ook gedichten
ter gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen, van het bezoek van vorstelijke
personen, vooral te Amsterdam, komen ter sprake.
VONDEL ontwikkelt zijne theorieën over de roeping van den dichter. Deze heeft
zedelijke, maatschappelijke en nationale plichten te vervullen. Hij moet de man van
zijn volk zijn, en dit volk tot zegen verstrekken. De wetenschap en het vaderland
moet hij verheerlijken. Dit alles wordt door tal van VONDEL's werken toegelicht.
Tot het onderwijs onzer taal, ter bestrijding van het utilitarisme in het onderwijs,
ter ontwikkeling van het esthetisch gevoel en ter verheffing en veredeling van de
poëzie zijn VONDEL's werken uitstekend geschikt.
De groote man besefte ten volle het hooge belang van het Onderwijs. Hij spreekt
over de Doorluchtige School, een instituut voor hooger onderwijs, dat in 1632,
ondanks groote moeilijkheden en tegenkantingen van allerlei aard, tot stand kwam.
Fragmenten uit den heerlijken lierzang ‘Inwijding der Doorluchtige Schole
t'Amsterdam. Aan den Heer Herman Van de Poll, Schepen en Raad derzelve stede’,
door wiens toedoen vooral de school tot stand kwam, worden gelezen.
Op de mededeeling dat wij de gegronde hoop koesteren ook weldra eene
Hoogeschool te bezitten, waar de wetenschap in eigen taal zal onderwezen worden,
belooft VONDEL andermaal in ons midden te verschijnen, en deze Vlaamsche
Universiteit met eenen lierzang in te wijden.
- Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de Vergadering, dat de lezing van
den heer SEGERS in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
De vergadering wordt te 4 uur gesloten.
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Op wandel met Vondel
door Gustaaf Segers.
De wil ontbreekt me niet, al mangelt het aan kunst.
VONDEL.
De maand Juli liep ten einde.
De hitte was schier onverdraaglijk. Geen windje deed zich gevoelen; geen wolkje
was aan den grondeloos blauwen hemel zichtbaar.
Ik wandelde over den smallen steenweg; hij was zoo grijs, dat men hem
ternauwernood van de voetpaden kon onderscheiden.
Aan beide zijden der baan groeiden zwaarstammige eiken. Een zijweg voerde naar
het bosch: de eik, de olm en de beuk trokken er goed. Ze stonden ver van elkander,
en waren hoog opgeschoten; hunne kruinen waren zoo groot, dat ze in elkander
gegroeid waren. Ze vormden een groen gewelfsel, waardoor de zwarte zijtakken als
een levendig geraamte heenspeelden.
Op het vlakke veld brandde de zon ongenadig. Hier was het zoo frisch, zoo koel,
dat men zich zelven niet gevoelde van innig genot. De forsche, kernige stammen,
het wonderschoone gebladerte, ‘eene schemerende schaduw verspreidende over de
pluimige varens, heenwuivende over den bemosten voet’ van den bodem, de
opwekkende geur, die uit het loover stroomde, verhoogden, in niet geringe mate, de
dichterlijke stemming van den wandelaar. Op het vlakke veld was het loofstil: boven
uw hoofd klonk hier het gekweel der grasmusschen en de slag der merels, en vooral
een zacht, geheimzinnig gefluister, hetwelk, evenals de stem der zee, onophoudelijk
daalde en zwol.
De gezichts- gehoor- reuk- en gevoelszin ware blijde aangedaan: hoe kon men
anders dan blijde te moede wezen!
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Sinds lang had ik mijn notaboekje toegeslagen: in de vaste overtuiging, dat niemand
mij afluisterde, galmde ik de schoone verzen uit:
Gij, breede lanen van het woud,
Pilaren, die 't verwulfsel torscht,
Van levend groen en levend goud;
Wel noemde u Neerlands dichtrenvorst:
‘Een kerk van ongekorven hout!’
Want de adem Gods doorzweeff uw bogen,
En 't lofgezang van 't vooglenheer
Daalt uit de diepe nissen neer;
En reukwerk stijgt er naar den hoogen,
Uit al de bloemen wijd en zijd,
Die schittren in het mostapijt(1).

Ik hoorde eene trede op het mos, blikte om, en, ‘Neerlands dichtrenvorst’ stond achter
mij.
Hij had mij verleden winter een bezoek op mijne kamer gebracht. Dat hij mij thans
in Gods heerlijke natuur gezelschap hield, verschrikte mij niet te zeer. Zelfs beschuldig mij niet van laatdunkendheid of aanmatiging - het verwonderde mij schier
niet. Want, ons gesprek had blijkbaar den grooten dichter niet verveeld. Wat meer
is, ik had aan zijnen toon, aan zijne uitdrukking duidelijk bemerkt, dat hij overtuigd
was, dat mijne waardeering van zijn karakter even oprecht was als mijne bewondering
voor zijne meesterstukken. VONDEL, die zoo scherp zag, zoo juist oordeelde, was
van mij heengegaan, diep overtuigd, dat de gevoelens, die ik hem, misschien niet al
te eerbiedig, had uitgedrukt, vrij waren van aanstellerij en geveinsdheid.
Des te meer verschafte het gezelschap van den dichter mij een onbeschrijfelijk
genoegen, daar ik zag, dat VONDEL zeer goed gestemd was, en - ik vraag
verschooning, waarde collegas, doch, ik ben u de waarheid verschuldigd - ik in zijne
blikken las, dat hij niet onaangenaam verrast was mij te hebben aangetroffen.
- Neerlands dichtrenvorst? vroeg hij, een heel weinigje schampend.
- Ja, ‘Neerlands dichtrenvorst’. Wie zou dit anders kunnen zijn dan gij?

(1) Dr. J.P. HEYE.
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- Goed, ging VONDEL, uitermate fijn hekelend, voort. Snijd mij de overige vaarzen
van dit gedicht op.
Zonder mij te bezinnen, deklameerde ik:
O! wie daar eenzaam dwalen moog,
Hoe streng beproefd, hoe zwaar gedrukt,
Hij heffe 't roodgekreten oog,
Hij heffe 't hoofd, zoo diep gebukt,
Naar dien doorluchten tempelboog!
Dan voelt hij op zich nederdalen
Des Heeren gunst, des Heeren vree:
Dan zal zijn ziel, in dank en bêe,
Van nooit gekenden troost verhalen...
O Tempel Gods, o ruischend woud,
O Kerk van ongekorven hout(1)!

- Ik herinner mij, zegde VONDEL: in een mijner treurspelen zingt de ‘Rei van
Batavische Vrouwen’:
Het schepselboek alleen
Leert hen aanbidden d'eeuwigheên,
Uitstralende in het werken,
De godheid, niet bemuurd in kerken.
Zij wijden Gode in 't woud,
Een kerk van ongekorven hout,
Daar zij de daden melden
Van 's lands beschutteren en helden.
Zij schuwen diep te treên
In 't hol van Gods verbolgenheên,
Met geen vernuft te schatten,
Maar door 't geloof alleen te vatten.
De godsdienst hield met schroom
Voor straf de woestheid bij den toom.
De hoop op 't ander leven
Hiet elk zijn recht en eer te geven(2).

(1) Dr. J.P. HEYE, Door het Woud.
(2) Batavische Gebroeders of Onderdrukte Vrijheid. Tweede bedrijf. Rei van Batavische
Vrouwen. ‘De beele reizang is - hier en daar bijna letterlijk - overgenomen uit Tacitus De
moribus Germanorum.’ Zie De Werken van J. Van den Vondel uitgegeven door Mr J. VAN
LENNEP. Herzien en bijgewerkt door J.H.W. UNGER, 1663, blz. 39.
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Wij kwamen op het open veld, waar het koren te rijpen stond.
Daar ontmoetten wij verscheidene landbouwers, die vreemd opkeken mij in
gezelschap van een eerbiedwaardigen grijsaard in de schilderachtige kleedij der
zeventiende eeuw te zien.
VONDEL, tamelijk mager, maar breedgeschouderd en kloek van gestel, stapte flink
over de baan, alsof de ouderdom nog geenen vat op hem had. Zijn groot, blank
aangezicht met korten, grijzen knevel en sikkebaard, was geheel beschaduwd door
zijnen zwarten, breedgeranden hoed; zijne korte, breede broek reikte slechts tot aan
de knieën; zijne kuiten, door fijne, zwartzijden kousen ingesloten, waren aan de
enkels uitermate dun, en zwollen zoo sierlijk aan, alsof men ze in de kleerkamer van
een tooneel aangevuld hadde.
Lang hield de dichter den blik starlings op de korenakkers gevestigd.
De meeste voorbijgangers groetten ons eerbiedig, en schenen mij door hunnen
oogslag te vragen wat toch dien vreemden man in onze streek mocht voeren.
De dichter zag het en zegde:
- Al deze lieden kennen u. Gij hebt nochtans lang te Antwerpen gewoond.
- Ja, in de Vondelstraat.
Joost richtte het hoofd op. Hij bezag mij toch zoo liefderijk, zoo - durf ik het
zeggen - zoo dankbaar; in zijn zoeten blik las ik weer zoo duidelijk, dat hij wel wist
dat ik hem zonder nevenbedoeling vereerde, dat die oogslag nooit uit mijn geheugen
zal gaan.
- Nu zijt ge in uwe geboortestreek teruggekeerd. Ik begrijp dit:
't Wild vogelkijn dat zingt daar 't onbeknipt is(1):
Al d'open lucht is mijn:
Nog steent het om te zijn
Bij 't lieve nestje, daar het uitgekipt is(2).
Ik meed(3); hoewel mijn blijde geest vaart speulen(4),

(1)
(2)
(3)
(4)

Waar het in geene knip of kooi gevangen zit,
Waar het uit de kip, uit de hen, is gekomen.
Mede insgelijks.
Speulen, spelen. Naar de Kempische klankleer. Hier zegt men: veul (veel), speulen (spelen).
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Daar draaiboom sluit noch hek(1);
Een heimelijke trek
Verleidt het hart naar mijn geboortstad Keulen.
Daar heb ik eerst om honig uitgevlogen,
Omtrent den blonden Rijn,
Beplant met Rinschen wijn,
En als een bie violendauw gezogen(2).

- De Rijn, uw trekkende geboortestroom! riep ik uit: VONDEL vatte onmiddellijk
vuur:
Gij schijnt een aardsche regenboog,
Gekleed met levendige kleuren,
En tart den hemelschen omhoog,
Die, hierom nijdig, schijnt te treuren.
De blauwe en purpre, en witte druif
Versiert uw stedekroon en lokken,
En muskadellen wijngerdkuif.
De vlieten staan met wingerdstokken
Rondom u, druipende van 't nat,
En offren elk hun watervat.

Voortdurend was VONDEL uitermate goed geluimd. Het verblijf in mijne Kempische
geboortestreek werkte blijkbaar allergunstigst op hem. De gelegenheid moest
waargenomen worden, om vertrouwelijk met hem te praten.
- Ik zie het beeld van vader Rijn, zegde ik. Ook zijne bijrivieren, zijne vasallen.
Met een enkelen trek hebt gij ze afgebeeld, en ze ons voorgesteld.
Ik kende die stroof; dikwijls heb ik ze bewonderd, zoowel om de juistheid,
waarmede elke bijrivier is geteekend, als om de schoonheid der taal, die nergens het
oor aangenamer aandoet.
Ik wilde ze uit VONDELS mond hooren. Midden op den landweg hield de dichter
stil; met zooveel uitdrukking keek hij vóor zich heen, alsof hij de beelden zag; met
zulk vast besluit in het gebaar stak hij de hand uit alsof, hij ze mij aanwees; hij

(1) In het onbegrensde rijk der verbeelding.
(2) VONDELS geboortehuis had voor uithangberd: De Viool (bloem). - Olijftak aan Gustaaf
Adolf, om Zijne Majesteit te bewegen dat ze Keulen, mijn geboortestad, verschoone. (De
Werken van Vondel, 1630 en 1631, blz. 93)
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artikuleerde zoo scherp, legde den klemtoon zoo juist, en sprak met zulk waar gevoel,
dat ook ik de personaadjes zag, alsof zij met lijf en leden voorbijtrokken.
Daar is de Mein, een pijnbergszoon,
De Moezel met haar Appelvlechten,
De Maas, die met een Mijterkroon
Om d'eer met onzen Rijn wil vechten,
De Roer, die 't haar met riet vertuit,
De Necker, met een riem van trossen,
De Lip, gedost met mos en kruid,
Van overhangende eikebosschen,
En duizend andren, min van roem,
Bekranst met loof en korenbloem(1),

Men spreekt veel van lijn en kleur in de letterkunde; indien een beeld ergens klaar,
duidelijk is voorgesteld, in de onmiddellijke nabijheid des lezers wordt gebracht, is
het stellig in deze heerlijke verzen.
***
Wij waren midden op het veld gekomen: als een onmetelijke ring strekte de horizont
zich rond ons uit. Wijd en zijd golfden de graanakkers als eene gouden zee; als een
reusachtige blauwe koepel welfde het uitspansel boven ons. Daar praalde de zon in
weergaloozen luister; zij stortte hare weldadige warmte en haar bezielend licht over
het heerlijke landschap; de groote dichter, die misschien, als geen tweede in de
Nederlanden, de natuurpracht besefte, zijn bewonderaar, en tal van eenvoudige
landlieden, die slechts bij uitzondering een open oog hebben voor deze gezegende
streek, ademen met volle teugen de zuivere lucht in, die den geest verheft, het hart
opbeurt en het lijf versterkt, terwijl zoovele duizenden, waaronder rijkbegaafde
menschen, in de bedompte straten onzer groote steden verkwijnen.
VONDEL richtte het oog naar de zon,
die, schijnende uit het meer
Van 't oosten zuidwaart aan, met haren gouden wagen,
Den middag kronen ging(2).

(1) De Rijnstroom. Aan Joan Wolphard, Heer te Brederode, Vrijheer te Vianen.
(2) Adam in Ballingschap, tweede bedrijf, 1ste tooneel.
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Opgetogen sprak hij:
Daar rijst het alverkwikkend licht,
Dat, laag gedaald, beneên de kimmen,
De schaduwen en bleeke schimmen
Verdrijft van 's hemels aangezicht(1).

VONDEL strekte de hand uit ten hemel, en riep uit: o, Majesteit der zon,
Wat zit zij hoog in 't goud, betulband met karbonkelen,
Bemanteld met een kleed van vlam en purpergloed,
Waarvoor al 't Oosten knielt, en wierookreuken voedt(2).

Een weerschijn van de zon straalde uit het bruine oog des dichters; als eene
diepgevoelde hymne, als een vurig gebed, ontvielen hem de woorden:
O Schepper van de zon, waarbij wij adem halen!
Verlangt het al wat leeft, des morgens, naar de stralen
Van 't allerschoonste licht, dat gij geschapen hebt;
Hoe komt het, dat de mensch zich zelven zoo misschept,
Nog redeloozer dan de wilden en verblinden,
En hun verwanten wreed verscheuren en verslinden
Met tanden van metaal; berokkenen geen kwaad,
Te gruwzaam, uit een zucht tot overgang van staat,
En heerschlust, zonder 't oog te slaan op 't ongeschapen:
Geen licht, noch Godheid zien, noch kennen dan hun wapen,
En 't glinstren van een kroon, die, krenkbaar door geweld,
In éénen blik, als sneeuw, gelijk hun leven, smelt(3).

Onbeweeglijk staarde Vondel den blauwen hemel aan.
- In eenen helderen winternacht, wanneer daarboven de sterren fonkelen, moet dit
onbegrensde uitspansel overheerlijk wezen, zegde hij:
Wat grootheid, schoonheid, macht, en rijke ontelbaarheid
Ontvouwt zich in 't gestarnte; een schooner majesteit
Dan immermeer de pauw kan schildren en schakeeren,
Wanneer hij voor zijn ga met zijn ontvouwe veêren

(1) Adam in Ballingschap. Eerste bedrijf, 2de tooneel.
(2) Geboorteklok van Willem van Nassau. Daar schrijft VONDEL: Al zit zij hoog in 't goud.
(3) Bespiegelingen van God en Godsdienst. Het derde Boek.
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Den staart vol oogen praalt, en, blind van hoovaardij,
Met zijne vleugelen haar krakend streeft voorbij.
Het groen en blauw, met goud besprenkeld, geeft te kennen
Wat rijkdom vrouw natuur te kost hing aan die pennen.
Ik zie den hemel aan, gelijk een bruidegom
Van d'aarde, zijne bruid. Hij hangt een mantel om,
Vol steenen geborduurd, gezoomd met goude zoomen
En peerlen, elk om 't schoonst(1).

De Melkweg is de weerspiegeling van den Rijnstroom:
De heldre en starrelichte vliet,
Die door den hemel vloeit bij duister,
Is d'Italiaansche Padus(2) niet,
Noch ook de Nijl, Egyptens luister,
Neen, zeker, 't is de rijke Rijn,
Wiens visschen, met een wuft gewemel,
In 't onbevlekte kristalijn
Van eenen onbetrokken hemel,
Met zilvre schubben, zilverklaar,
Als starren dolen, hier en daar(3).

VONDEL was meer dan ooit in zich zelf gekeerd.
- Ik denk aan mijne kinderjaren, aan mijne geboorteplaats, sprak hij. In de opdracht
van mijn treurspel ‘Maagden’ aan Keulen, het aloude Agrippine, dichtte ik:
D'inboorling is in zijne wieg gehouden,
En bakermat. Hoe kan ik die voorbij?
Al wordt de melk der Moeder niet vergouden(4)
Van 't kind, dit strekk' ten aller minste dij
Een klein bewijs van mijn genegenheden,
En groote zucht tot mijn geboorteplaats;
Daar ik, nu stijf een halleve eeuw geleden,
Eerst rijzen zag den glans des dageraads(5).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Bespiegelingen van God en Godsdienst. Het derde Boek.
De Po.
De Rijnstroom.
Vergolden.
Opdracht aan Agrippine.
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Krachtiger, met meer gloed, alsof hij een visioen vóór zich had, hernam de dichter:
Hetzij ik dan mijn oogen sla
Op uw bisschoppelijke torens:
Of met een lent van vaarzen ga
Bevlechten uwe zilvre horens:
Of volg uw wuften ommezwaai:
Of zing op 't ruischen van uw baren:
Of huppel op mijn Keulsche kaai,
Of koom door Bazel afgevaren,
Daar gij Erasmus' grafstee kust,
En wenscht het wijs gebeente rust(1).

Wij wandelden voort; overal hoorden wij de knarsende slagen der korenpikkers. Zij
stonden in onze onmiddellijke nabijheid, langsheen den weg. De wijze, waarop zij
hunne pik in de halmen sloegen, was zoo zwierig, alsof zij voor eenen kunstenaar
opgesteld waren, behalve dat hunne natuurlijkheid en ongedwongenheid ongëevenaard
bleef; het knersend gerucht, in verschillende tonen, was zoo eigenaardig, de halmen
vielen zoo regelmatig, dat men er de oogen niet van afwenden kon. Nu eens hoorde
men slechts eenen slag; dan volgden de slagen elkander op, in verschillende tempo's;
en dat de pikkers er zich op toelegden maat te houden, harde slagen op zachte te doen
volgen, werd men duidelijk gewaar.
Met heldhaftige vreugde vielen die landlieden den oogst aan. Zij smaakten genot
bij de overwinning, die slechts zegen zou aanbrengen; zij genoten de voldoening
welhaast de belooning van den zuren arbeid te smaken, welke deze vrucht hun gekost
had. In den herfst hadden ze die gezaaid; dan was de koude winter er op gevallen;
in Mei was ze in de aren geschoten; in Juni had ze gebloeid. Gelukkiglijk waren de
onweerswolken er over heen gevaren, en was ze van hagelslag gespaard gebleven;
neg enkele dagen, en de eelste Kempische vrucht zou veilig ingeschuurd zijn.
VONDEL scheen in de hoogte te rijzen. Hij strekte de hand uit over het korenveld
en sprak:
't Gezaaide graan lijdt onder d'aarde last,
En boven d'aarde, en worstelt, daar het wast,

(1) De Rijnstroom.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

30
Met regen, zon en vorst en schrale vlagen:
't Wordt dikwijls van een hagelbui geslagen,
Terwijl het bloeit, of in zijn aren schiet,
En zwelt: het lijdt van mist en lucht verdriet:
En schoon de zein het maaide op 't veld ter neder,
Nog worstelt het met wisseling van weder
En winden, eer het op den dorschvloer raakt:
Daar gaat het op een beuken, dat het kraakt;
De vlegel spaart dan halm, noch kaf, noch koren:
De korenaar wordt tot verdriet geboren.
Vier tijden gaan in arbeid van dees vrucht:
De herfst ontvangt het zaad; de winterlucht
De teere spruit; de lent de groene stelen:
De zomerzon begint den halm te gelen,
En kroont de vrucht, die 't leven onderhoudt,
Om 't blonde hoofd, met eene kroon van goud,
Met straal op straal; nog moet ze in 't einde lijden,
Dat 's maaiers vuist haar koom' met zeissens snijden;
Dat d'akkerman haar binde, en sleepe, en torss';
De vlegel haar op 's huismans dorschvloer dorsch';
De wan haar wann'; de molensteen haar breke;
De voet haar knede, en 's ovens gloed haar steke
Op 't hoofd, en sluit' de kruim in eene korst.
Zoo dekt ze op 't lest de tafel van den Vorst,
En spijst en voedt de Koninklijke monden;
Zij stond op 't veld; nu wordt ze op 't hof gevonden;
Flus dekte haar de schuur en grove zak;
Nu dekt haar 't hofgewelf en gouden dak.
O edele aar! laat treffen, wat kan treffen;
Gij neigt uw hoofd, om 't hoofd omhoog te heffen:
Laat hagelen, laat maaien, dorschen, slaan,
Gij valt, om eens op 's Konings disch te staan:
't Vernederen schijnt vruchteloos en deerlijk;
Doch geeft in 't eind meer luisters aan het heerlijk(1).
***

(1) Altaargeheimnissen, het tweede boek Offereere.
‘Wat iemands overtuiging ook moge zijn, iedereen moet met bewondering zien, hoe de
dichter voor de diepzinnigste redeneering altijd, niet alleen eene echte Hollandsche, maar
ook eene echte dichterlijke uitdrukking weet te vinden. Juist in de behandeling van zoo
afgetrokken onderwerpen blinkt zijn meesterschap over de taal het heerlijkste uit: zonder
bastaardwoorden, zonder in het oog vallende nieuwe woorden, zonder ongewone beteekenissen
voor de oude, weet hij de moeilijkste zaken in heldere, voor ieder verstaanbare taal te zeggen.
Nergens misschien heeft hij zoo duidelijk getoond, dat de grootste verhevenheid, de
diepzinnigste redeneering, de hoogste kunst, gepaard kunnen gaan met eenvoud van
uitdrukking, Daarin is hij nog door niemand geevenaard; dat is zijne individualiteit, die hij
nooit gezocht heeft, doordat hij een hoogstaand kunstenaar was. ‘(Het Leven van Vondel
door Dr. LEENDERTZ Jr, blz. 242.)
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De aard van dit gedicht moest VONDEL er bijna onvermijdelijk toe leiden ons gesprek
op het wezen der poëzie te brengen, gelijk hij dit opvatte, en waarover hij, tijdens
zijn bezoek in den winter, tamelijk uitvoerig had uitgeweid.
Het fragment uit de Altaargeheimenissen, dat hij had voorgedragen, heeft,
inderdaad, eene in 't oogvallende leerende strekking. Dit belet niet, dat ik er voor
opging in bewondering, niet het minst om den lyrischen gloed en de schoonheid der
taal.
VONDEL had het gedicht gevoeld, gelijk hij alleen dit gevoelen kon, en dus
voorgedragen, gelijk hij alleen daartoe in staat was. Mij, Kempenaar, van top tot
teen, moest dit gedicht in ongemeene mate treffen, ter plaatse zelf, waar de oogst te
rijpen stond, waar wij hem zagen pikken, waar de geladen karren reeds over het
naburig stoppelveld reden.
VONDEL zelf had zijn gedicht voorgedragen, en dat op eene wijze, die aan alle
leeraars en voordrachtgevers tot les kon dienen. Niet alleen door de duidelijkheid
zijner voordracht, door de juistheid van den klemtoon, door de zorg, dien de dichter
aan de artikulatie besteedde. Van den dichterlijken gloed, van de ongeëvenaarde
kleur der stem, van haar weergaloos gehalte spreek ik niet: dit alles bezit niemand,
en kan ook niemand bezitten als VONDEL.
Maar, zijne leerende strekking kwam vooral hierdoor uit, dat hij, als het ware, het
stuk ontleedde, en mij onderwees hoe men moet onderwijzen, niet alleen door zijnen
leertoon en zijne wijze van voordracht; hij gaf, telkens hij een beeld voorgebracht
had, den noodigen tijd om het te beschouwen; hij zonderde de beelden af, en verbond
die; hij verklaarde zelfs den zin der woorden door hun onderling verband; uit de
afzonderlijke deelen vormde hij een geheel, en door die afzonderlijke deelen deed
hij het geheel begrijpen en gevoelen.
Laat mij toe, hooggeachte collega's, U hier te verklaren, dat ik, lang na dit gesprek
met VONDEL, ik weet niet voor de hoe-
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veelste maal, de prachtige ‘Inleiding’ van het ‘Woordenboek der Nederlandsche
Taal’ herlas, mij deze voordracht van ‘het Graan’ herinnerde.
Ik las:
Een woord op zich zelf genomen, is een bloote klank, eene ijdele abstractie.
Eerst in verbinding met andere woorden wordt het de uitdrukking, het
beeld eener gedachte. Eerst als onderdeel van een volzin verkrijgt het ziel
en leven. Om derhalve den zin en de kracht van een woord in waarheid te
verklaren, moet men het te beschouwen geven in den kring en in het
verband, waarin het zijn wezen openbaart(1).
Zulke voordracht is eene uitmuntende taal- en letterkundige les. Ook meen ik te
mogen zeggen, dat ik niet al te slecht onderlegd ben, om dit gedicht te verstaan en
te gevoelen.
Wandelen, den landman nagaan in zijn bedrijf, is mijn grootste genot. Ik volg hem
op het veld, als de schuinsche stralen der najaarszon over den akker spelen, als hij
den ploeg door de aarde drijft, en deze als eene slang omkronkelt; ik zie hem het
koren, als gouden korrels neerstrooien; ik zie, in het voorjaar, onze velden als in eene
groene zee herschapen; ik zie het bloeisel als eene grijze wolk over de aren drijven;
ik snuif den opwekkenden geur op; ik zie er niet tegen op zelf de hand aan den
ploegstaart of de korenpik te slaan, en, op den dorschvloer, mijne partij in het
trippelend maatgeluid te spelen. Als zoon van eenen bakker ben ik in de bakkerij en
op den molen te huis. Ik geniet dus het onwaardeerbaar voorrecht, dat George Sand
zoo diep betreurde slechts ten halve te kunnen smaken: ik neem aan het landleven
deel, en kan er in ruime mate de poëzie van genieten.
VONDEL moet bemerkt hebben, dat zijne verheerlijking van het koren, de
Kempische vrucht bij uitmuntendheid, mij diep had getroffen. Hij liet een paar
korenaren, eene volle en eene ijle, door de hand glijden, dacht een oogenblik na, en
sprak; ‘Heel de natuur is een leerschool:’
De brave dadeltak,
Bij Duitschen palm genoemd, bezwijkt niet onder 't pak,
Maar heft het oog omhoog, en leert in tegenspoeden
Volharden, en getroost de scha met baat vergoeden.
De kuischheid wederstreeft, gelijk de lauwerier,
De vlamme, en slaat geluid in 't heilloos minnevier.

(1) Woordenboek der Nederlandsche Taal. Inleiding, LXIV.
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De wijngaard, om den olm gevlochten met zijn armen,
Leert man en vrouw uit liefde elkandre trouw beschermen.
De zwangre korenaar, die, zegenrijkst van zaad,
En allervolst, haar hoofd ter aarde hangen laat,
Leert ootmoed aan den rijke, en adel en geleerde.
De zonnebloem, die nooit zich van de zonne keerde,
Vermaant ons 't oog te slaan naar aller lichten bron,
En 't aangezicht van God te kennen in de zon.
De boomen leeren God te zoeken in den wortel.
De kuische weduw volge in eenzaamheid de tortel
Op haren dorren tak. Arachne(1) leert al stil
De huisvrouw hare hand te slaan aan wol en spil,
De zijworm insgelijks. De stomme en stille kranen,
Met keien in den bek, tot zwijgen ons vermanen,
En waken op de wacht. De zwaluw, d'ooievaar,
Elk roept: eenieder neem' seizoen en tijden waar.
De wakkre veldmier leert bij tijds den nooddruft sparen;
En d'arbeidzame bie leert winnen en vergaren,
Ook onderdanigheid aan 's konings majesteit,
De fiere leeuw gena, de hond getrouwigheid,
De slang voorzichtigheid. De schildpad leert de vrouwen,
Als huisvrouw, onder 't dak, haar huis en drempel trouwen;
En d'arend, die zijn nest leert vliegen in de lucht,
Den oudren wijst het spoor van strenge kindertucht(2)

Weer had VONDEL er zich op toegelegd mij, door zijne voordracht, het gedicht
duidelijk te maken. Als hij zweeg, dacht ik nog eenigen tijd na, om de beelden vast
te houden.
- Uit ons laatste gesprek, hernam de dichter, kalm, en goed gezind, maak ik op,
dat dergelijke werken tegenwoordig weinig bijval vinden.

(1) Arachne (Grieksch), de spin. Volgens de sage, de dochter van den puiperverver Idmon, in
Kolofon in Ioniën, had van Athene het weven geleerd, en vermat zich hare leermeesteres
zelf tot eenen wedstiijd uit te dagen. Te vergeefs waarschuwde haar daartegen de godin in
de gedaante eener oude vrouw. De wedstrijd had plaats, en Arachne vervaardigde een kunstig
weefsel, dat de liefdeavonturen der Olympiërs voorstelde. Athene wist daar niets op af te
keuren; zij was echter over het waagstuk zoo vertoornd, dat zij haar het weefsel uit de hand
rukte. Als Arachne zich uit wanhoop verhing, gaf zij haar, wel is waar, het leven terug, doch
veranderde haar in eene spin!
(2) Bespiegelingen van God en Godsdienst, het derde boek.
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- Bijval en bijval is twee, antwoordde ik, terwijl wij langzaam voortwandelden. Daar
zijn leerdichten uit de Oudheid, uit uwe eeuw, en later uit de Fransche, Duitsche en
Engelsche letterkunde, die thans nog door de lieden van smaak met bewondering
gelezen worden. Maar, tegenwoordig volstaat het, dat het woord leerend, didactisch,
uitgesproken wordt, om onze dichters medelijdend de schouders te doen ophalen.
Doch, 't is verwonderlijk, hunne werken hebben weinig of geenen bijval.
- Verwondert u dit? vroeg VONDEL, voortdurend zonder de minste bitterheid in
den toon of in de uitdrukking van zijn gelaat. Mij niet. Verleden winter hebben wij
over de strooming gesproken, die tegenwoordig de maatschappij kenmerkt. Gij hebt
mij gezegd, dat de proefondervindelijke wetenschappen - dit woord heb ik onthouden
- verbazenden vooruitgang hebben gemaakt. Over de wondere uitvindingen der laatste
eeuwen heb ik lang nagedacht.
Plotseling hoorden wij een dommelend geronk; wij blikten op, en hoog in de lucht,
recht boven ons, snorden een dozijn luchtvaarders voorbij.
- Dat zijn de luchtschepen, waar ge me over spraakt? vroeg VONDEL, als buiten
zich zelven.
- Ja, die mannen zijn te Parijs opgestegen; vandaar zijn ze naar Brussel gevaren,
verder naar Luik, vandaar naar Amsterdam. Nu komen ze over Breda van Utrecht,
reizen naar Kales, steken het kanaal over, bezoeken Londen, en keeren naar Parijs
terug: zij leggen twintig mijlen per uur af.
VONDEL oogde de vliegers na tot ze uit ons gezicht verdwenen waren.
- Welke eeuw! riep hij uit. De mensch, beheerscher der stof, doch, als in mijnen
tijd, de slaaf zijner driften!
Hij zweeg geruimen tijd.
- Indien de wetenschap zoozeer in eer is geraakt, indien zelfs de smalle gemeente
dorst naar wetenschap gevoelt, indien de wetenschap meer en meer het leven
beheerscht, begrijp ik niet, dat de poëzie daar zich afwendt. Gij zegt, dat alles wat
onder de zinnen valt, dat alles wat door de ervaring kan worden waargenomen, de
aandacht der groote geesten wekt. Waarom niet van de dichters? Wat mij zeer
duidelijk is, is dat, de poëzie niet kan doordringen, in zulk geval, tot het volk, zelfs
tot de geletterden.
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- Kunt gij mij zeggen hoe de dichters deze tegenstrijdigheid niet inzien?
- Dit is niet gemakkelijk. De beschouwingen der zoogenaamde jongeren laten
veelal te wenschen over, evenals hunne gedichten, wat de duidelijkheid betreft.
Ziehier wat zij o.a. schrijven, ging ik voort, een boekje te voorschijn halend:
‘Poëzie is niets anders dan ons gevoel van het leven, zooals dat is, ontdaan
van tijdelijkheid en toevalligheid. Altijd, als wij het leven voelen als eeuwig
en noodzakelijk, dan is de poëzie in ons, en wie zal beweren, dat dit niet
onze sterkste oogenblikken zijn? De wereld mocht toch, wat ons betrof,
over ons hoofd in elkaar vallen, als wij moesten gelooven dat zij inderdaad
zoo toevallig en voorbijgaand was als haar verschijnselen zich ons
voordoen: alleen het geloof dat zij onwankelbaar dezelfde is houdt ons
sterk te midden van haar verandering. Dit geloof is het wat wij poëzie
noemen; zij is de onbreekbare spil van ons heelalgewelf(1)’.
VONDEL beet op de lippen; ik zag dat hij verlangde meer over deze theorie te hooren.
Ik las dus voort:
‘Gewaarwordingen en begrippen, waarnemingen en gedachten,
voorstellingen en denkbeelden volgen elkander op in den geest en vinden
daar de woorden die eraan beantwoorden: allen zijn tijdelijk, maar ze
kunnen niet dienen, tenzij de dichter ze doordringt met een element van
eeuwigheid. Dat element, het gevoel van een tijdeloos leven, dat hij in
zich kent, is het Ritme.’
- Sta het maar uit, sta het maar uit! riep VONDEL, met bijtend sarcasmus.
‘Wat hij onderscheidt in alle leven, de levens-beweging, als zoodanig, dat
is wat hij Ritme noemt. Er zijn tallooze ritmen, tallooze bizondere
levensbewegingen, maar in alle is de eene, het Ritme, ziel en moeder van
alle andere. Dit Ritme moet ook in zijn gedichten zijn. Het is de eeuwigheid
van het leven zooals ze in de tijdelijkheid verschijnen kan’.
- Ik zeg dat ik er niet aan uit kan, sprak VONDEL, met een afwijzend gebaar.
‘De dichtkunst is, vóór al het andere, kunst van Ritme in woorden(2)’.

(1) ALBERT VERWEY, Inleiding tot de Nieuwe Nederlandsche Poezie, blz. 16.
(2) Inleiding tot de Nieuwe Nederlandsche poëzie, blz. 10.
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- 't Is niet om te gelooven, sprak VONDEL, als tot zich zelf.
- Verleden winter, ging ik voort, heb ik u gezegd, dat noch de maatschappij, noch
het vaderland, noch de wetenschap de jongeren bezielde.
De keuze van het onderwerp boezemt hun weinig of geen belang in. Zij verklaren,
dat als men eene schilderij beoordeelt, men niet vraagt of de voorgestelde personen
flinke menschen zijn, of het landschap schilderachtig is of niet. Wat ons opgedischt
wordt, is ver gezocht; het gebeurt wel, dat de spijs heel fijn gereed gemaakt is; doch
zij kan met de grootste kunst der wereld niet goed gemaakt worden, omdat hare
natuur niet deugt. Zij kan aan enkele verwende magen bevallen; doch ons volk, zelfs
zij, die den keurigsten smaak hebben, lusten haar niet. Om u niets te verzwijgen,
voeg ik er bij, dat ik vast geloof, dat verweg de meesten, die dezen kost prijzen, hem
tegen heug en meug opeten.
Waarde collega's, ik hadde waarlijk gewild, dat ge ons op dien Kempischen aardeweg
haddet zien wandelen. VONDEL was losser, ongedwongener, natuurlijker dan men
zich voorstellen kan, en ik, in gezelschap van een der grootste geniëen, waarop de
wereldliteratuur trotsch is, zoozeer op mijn gemak gesteld, dat ik niet veel verder
mocht gaan of mijne taal zou het triviale nabijkomen.
- Zoo is het gemakkelijk te begrijpen, hernam de dichter, zonder de minste
aanmatiging, zoodat het een weergaloos genoegen was naar hem te luisteren, dat de
poëzie geene hooge vlucht kan bereiken. Zij leeft niet: zoomin in het hart des volks,
als in het hart des dichters. Ze zoeken waar het niet verloren is. Let wel op, dat ik
geenszins wil gezegd hebben, dat het hoofddoel der poëzie hoeft te wezen, te leeren.
Neen, duizendmaal, neen! Doch, dat de dichter eene vaderlandsche, maatschappelijke
roeping te vervullen hebbe; ja. Zoo heb ik de poëzie verstaan, sprak Vondel, fier het
hoofd opheffend. Een dichter moet de man van zijnen tijd, van zijn volk wezen, en
hij moet beiden ten zegen strekken. En, is de dichter een man van dezen tijd, als hij
het oog sluit voor zooveel merkwaardigs, waarin het volk het levendigste belang
stelt?
- De dichter moet zijn hart latenspreken, ging VONDEL voort. Dit bewijst geenszins,
dat de gevoelens, waar hij lucht aan geeft, alledaagsch, nietig hoeven te zijn. Dit
belet niet, dat het vader-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

37
land, de wetenschap, de werkelijkheid, door het persoonlijk oog van den dichter
gezien, door zijne persoonlijke opvatting bewerkt, door zijn hart gevoeld, door gansch
zijne persoonlijkheid doorkneed, door zijne persoonlijke taal weergegeven, geene
verheven stof voor den dichter zijn. Men schijnt te vergeten dat de dichter geen geest,
geen engel, maar een mensch is, en dat hij voor menschen dicht.
Gij spraakt over schilderijen. Ik heb, in mijnen tijd, de beeldende kunsten oprecht
bewonderd, en groot is het getal schilders, beeldhouwers, plaatsnijders, die ik in
mijne gedichten heb verheerlijkt. Doch de keuze van het onderwerp is van het hoogste
belang. Kloeke mannen, schoone vrouwen, ze mogen oud of jong, rijk of arm zijn,
als ze schilderachtig zijn, zullen altijd meer treffen dan onbeduidende wezens, en
een afgewisseld landschap behaagt meer dan een vuile poel, zoowel in de natuur als
in de kunst.
- Maar, heb ik het of heb ik het niet? zei VONDEL, korzelig. Zijn de werken van
Homeros, Vergilius en van de nieuweren, Dante, niet belangrijk, wat den inhoud
betreft? Is hunne dichtkunst: kunst van Ritme in woorden? Kent gij een dichtstuk,
dat aan den tand des tijds weerstand heeft kunnen bieden, en om het onderwerp niet
belangrijk is? Dit zegt geenszins dat de taal van ondergeschikt belang is! Hoezeer
heb ik mijne taal gesmeed en gekneed! De taal is het kleed der gedachte, van het
gevoel; ze zijn met elkander vergroeid, kunnen niet gescheiden worden; daarom:
slechts een rijk onderwerp kan in eene rijke taal behandeld worden.
Wij wandelden eenigen tijd verder.
VONDEL sprak bijna binnensmonds, en toch verstond ik hem goed; zoozeer had
hij de gewoonte, zelfs onbewust, scherp te artikuleeren:
De schors bekleedt den boom, gelijk de schel de vruchten,
De bloem luikt op en toe naar d'ongelijke luchten.
De stam behoudt zijn vaag in wortel en in pit.
Het wild verdadigt zich met klauwen en gebit.
De vogel is ter vlucht voorzien met taaie pennen;
Het wild ter jacht gesterkt met pooten om te rennen;
Het aardrijk, door en door met aderen gelaafd;
De kille noorderas met bosch en hout begaafd;
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De strand(1) met duin bezorgd, of schrikkelijke rotsen,
En bergen, om 't geweld des oceaans te trotsen.
Het hol bewaart den vos, de vogel bouwt zijn nest.
De wind verdrijft de lucht en zuivert ze van pest.
Het vee den akker mest, als dankbaar voor zijn voeder.
De Godheid baart en voedt getrouwer dan een moeder(2).

Ik dacht diep na over deze verzen, en ik moet het bekennen: ik vond ze prachtig. De
werkelijkheid leverde hier stof tot verheven poëzie. De beelden, scherp afgeteekend,
levendig gekleurd, traden mij te gemoet. Alles was goed verlicht. Het gezond, snedig
verstand des dichters was met zijn poëtischen adem doorwaaid: God heeft de gansche
natuur tot eene leerschool geschapen, elk schepsel beschikt over de middelen om in
de streken te wonen, waar het leeft en om in zijn bestaan te voorzien. Dit alles is
hoogst treffend. Of zou een dichtstuk poëzie missen, indien het belangrijke waarheden
bevat, indien de geest voldaan en het hart bewogen wordt?
Wij werden intusschen door eenen persoon ingehaald, dien ik hier niet gaarne
ontmoette. De man is niet dom en evenmin boos. Doch, hij is een praatvaar, een
onverbeterlijke babbelaar. In gewone omstandigheden is dit niet erg: hij heeft gedurig
den mond vol volksspreuken en kent, als weinigen, het leven der Kempenaars. Thans
echter zou ik liever zijne hielen dan zijne teenen gezien hebben. Hij kwam recht op
ons af, en zei, zonder eerbied:

(1) Het woord strand is thans algemeen onzijdig.
(2) Bespiegelingen van God en Godsdienst, het derde boek.
Bilderdijk ontwikkelt dezelfde gedachten:
Ja, 't schepsel werd geschikt voor 't hem verordend lot;
Het lot voor 't schepsel en zijn aard en vatbaarheden.
Geen ijsbeer zwerft in 't Noord met ongedekte leden,
Maar treedt, in 't bont gedoscht, van d'ondoordringore vacht.
Geen roofdier, door natuur geschapen tot de jacht,
Mist klauwen of gebit tot grijpen en verslinden.
Geen vogel, wien zijn vlerk niet opheft door de winden!
Geen visch, die niet door 't nat met vin en zwabber roeit,
Beweegbre waterspaan uit vleesch en been gegroeid.
Het ‘waarachtig Goed’. Uitgesproken in de Maatschappij Felix Meritis, te Amsterdam in
het jaar 1812. (De Dichtwerken van Bilderdijk, zevende deel. Haarlem, A.C. Kruseman 1857,
blz. 142.)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

39
- Zondag is 't overal verkiezing. Hier waren niet meer kandidaten dan er plaatsen
open waren. Er zou dus niets gebeuren. De herbergiers staken de koppen bijeen.
Waar het verkiezing is, wordt ‘geslokt’(1), wordt geld verdiend. Er is dus eene lijst
kandidaten voorgesteld tegen de uittredenden. Allen vrienden ondereen. 't Is maar
om de oorden. Voor de herbergiers!
- Ook voor de gekozenen, zei VONDEL, ondeugend. Wat zegt elkeen?
Men vindt er meer dan ik, die passen wat te hebben.
Eenieder vlamt op winst. De spinne spint haar webben
Om winst: om winning vliegt de bie naar beemd en bosch.
Om loutre winning zit de vlieg op koe en ros.
Om winning zweeten ze al, de kleinen en de grooten.
Om winst pikt d'ooievaar de kikkers uit de slooten.
Om winning loopt de kat uit muizen in het veld,
Als ik er vet bij word, wat roert het wien het geldt(2).

Gelukkig dat onze gast geenen tijd te verletten had.
Enkele passen later ontmoetten wij een jongen boer met zijne vrouw: ze hadden
gezondheid te koop; wederzijdsche liefde en echtelijk geluk stond op beider frisch
aangezicht te lezen. Ze groetten ons eerbiedig, en stapten snel voorbij.
VONDEL zag hen met welgevallen na.
- Kent gij die menschen, vroeg hij.
- Ja, wel. Vroeger was die man een haantje vooruit. Hij was lui, norsch, en werd
om zijn onaangenaam karakter nergens gaarne gezien. Wel van zijne bruid. Deze
behoorde tot een hoogeren stand dan hij. Zij was goed opgevoed, lief, braaf en
deugdzaam. Niemand kon begrijpen hoe die jongen haar tot een huwelijk had kunnen
overhalen; heure ouders wel het minst. Hij was woest, ongemanierd, en zij fijn
beschaafd en teer van gemoed. Maar wat wilt ge? Daar, was liefde mede gemoeid.
Het huwelijk had plaats, en, wat niemand had gedrooind: de jongen werd werkzaam,
oppassend, naarstig, gemanierd, en zag zijne vrouw naar de oogen. Geene gelukkiger
echtgenooten in deze streek, geen blijder paar in gansch de Kempen.
Eene onverklaarbare zoetheid, een weergalooze trek van bekoorlijke blijgeestigheid
en argelooze schalkschheid bestraalde

(1) Wordt jenever gedronken.
(2) De Leeuwendalers. Tweede bedrijf, 3de tooneel.
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VONDELS lieftallig wezen. De toon, dien hij nu aansloeg, verschilde hemelbreed met
al wat ik tot nu toe had gehoord: hij was indrukwekkend, roerend, bijtend, sarrend,
geweest; thans was hij, boven alle beschrijving, innig, lief, aangenaam:
't Is wonder hoe de min de menschen kan verkeeren,
En in zoo kort een tijd zoovele dingen leeren.
De minne wet het brein en zet de zinnen schrap,
En leert in hare school ons deugd en wetenschap,
Ootmoedigheid, geduld en zedige manieren;
Te hopen zonder hoop: eenanders luimen vieren:
Te dienen zonder loon, te zwichten, te bestaan:
Gewilliglijk geboeid in slavernij te gaan:
Te derven om 't genot, en sterven en verrijzen:
Den machteloozen geest met rook en wind te spijzen(1).
***

De streek, waar we thans waren, was wel beboscht; de eik tierde er even goed als de
esch en de kanada. De verwoesting, dien de storm er, weinige dagen geleden,
aangericht had, was nog duidelijk zichtbaar. Hij had o a. eenen eik omgerukt, het
pronkstuk van den plantengroei onzer streek. De boom was stellig meer dan honderd
jaar oud. Twee volwassen menschen konden zijnen ruigen stam niet omvatten; zijne
kruin was wij den statig; uren in het rond werd over dezen reus van het plantenrijk
gesproken. Nu lag hij daar: zijne wortels staken in de hoogte; hij had een diepen put
gemaakt, die vol water stond. De boom was door het dak eener woning gevallen, en
had twee kanadas in zijnen val medegerukt. De kruin lag in een klein riviertje, dat
buiten de oevers trad.
Verscheidene landlieden stonden er rond, en betreurden bitter den val van den
schoonen boom.
VONDEL bleef enkele oogenblikken staan. Wanneer wij eenige stappen verwijderd
waren, sprak hij:
Een bergeik, lang volgroeid, reikt verre met zijn takken,
Schiet diepe wortelen, en grijpt, vóór 't nedersmakken,
Met klauwen, taai en krom, veel aarde, en klompen kleis.
Hij vreest geen akkerliën, al kerft men reis op reis,
Zijn schors en bast, beproefd van 't zuiden en van 't noorden.
Men breekt er bijlen op, en kracht van dikke koorden:

(1) De Bruiloft van Joan Van de Pol en Duifken van Gerwen.
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En zoo hij 't geven moet, na 't kraken heen en weer,
Zoo rukken stronk en stam en wortels alles neer,
Wat met hem was belend van huizen, heggen, boomen.
Hij sleept een baaierd na, ten berg af, stopt de stroomen,
En opent aderen; zoodat men overal
Met tranen op de wang gewag maakt van zijn val(1).

De natuur is eene leerschool; tevens eene onuitputbare bron van poëzie; ik zou dit
op onze wandeling nog op aangrijpender wijze ondervinden.
Het landschap werd al langer hoe schilderachtiger; akkers, weiden, met allerlei
houtsoorten gestoffeerd, wisselden elkander af; vooral de achtergrond, badend in
blauwen nevel, was verrukkelijk. De dichter het er vol welbehagen het oog over
weiden, en sprak:
O wereldsch lustprieel!
O landschap, daar natuur zich zelf aan heeft gekweten,
En elk om 't rijkst volwrocht, voltrokken, niets vergeten!
Wat ordineerder heeft die vonden uitgezocht,
En elk zoo wel geschikt, en op zijn plaats gebrocht.
Den voorgrond, achterdocht, dat flauwen en verschieten;
Hier bosch, daar korenveld, ginds weiden, elders vlieten,
En open lucht en bron.
Wat vliegen daar al vogels,
Bij vluchten door 't geboomt, of drijven op hun vlogels
Bezadigd in de lucht, verkwikt door 't schoone weer,
Aan 't groeien, dat men 't kruid en 't groene gras hoort piepen(2).

- Ik wist, VONDEL, sprak ik, om den dichter over dit onderwerp verder te hooren, dat
gij veel van het landleven hieldt, en een open blik hadt voor de schoonheid der natuur.
- Gij zult ook weten, man, antwoordde VONDEL, (de dichter was voortdurend
uitstekend goed geluimd en mededeelzaam), dat Amsterdam in mijnen tijd de drukste
stad der wereld was. De nacht was er voor geene rust geboren.

(1) Henriette Marie t' Amsterdam. Aan Hare Majesteit.
(2) Bespiegelingen van God en Godsdienst, het derde boek.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

42
Daar klonk op eens de zoete waterslag van de merel, en VONDEL, zich onderbrekend:
Wat zong het vroolijk vogelkijn,
Dat in den boomgaard zat!
Hoe heerlijk blinkt de zonneschijn
Van rijkdom en van schat!
Hoe ruischt de koelte in 't eikenhout,
En versch gesproten lof!(1)
Hoe straalt de boterbloem als goud!
Wat heeft de wildzang stof!
Wat is een dier zijn vrijheid waard!
Wat mist het aan zijn wensch;
Terwijl de vrek zijn potgeld spaart!
O slaaf! O arme mensch!
Waar groeien eiken te Amsterdam?
O kommerzieke Beurs,
Daar nooit genoegen binnenkwam,
Wat mist die plaats al geurs!(2)

VONDEL had deugd van zijn uitstapje.
- Ik had een zeer bedrijvig leven, ging hij voort. Mijn poëtische arbeid hield mijnen
geest onophoudelijk gespannen, de partijtwisten, waar ik mij niet buiten kon houden,
ontzenuwden mij fel. Hoe zoet was het mij de drukke stad te ontvluchten! Daarbuiten
had ik trouwe vrienden. Het verblijf in die stille streek, na al mijne doorgestane
angsten, was dubbel aangenaam! Ook was mijn geweten geiust, en ik geloof dat men
een zuiver geweten moet hebben om het landleven naar volle waarde te kunnen
schatten:
Wie nu een vogel worden wil,

hernam VONDEL, uitgelaten, terwijl hij de zuivere lucht met volle teugen inademde,
Die trekke pluimen aan,
Vermij de stad, en straatgeschil,
En kieze een ruimer baan(3).

(1) Loof.
(2) Wildzang aan de hofstede van de Hinlopers buiten Naarden.
(3) Wildzang.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

43
- Hoe gelukkig is de mensch, die, stil en tevreden, ver van het stadsgeraas, zijn leven
kan slijten, zegde de dichter diep bewogen:
Die in een liefelijke streek,
Bij 't ruischen van een zilverbeek,
Zijn landhuis sticht, en boersche woning,
Wat is dat een gezegend koning!
Die niet en vlamt op ijdel lof,
En zijne lusten met zijn hof
Vernoegt, en indrinkt met zijn ooren
Den vooglenzang, die zich laat hooren,
Als d'uchtenddauw langwerpig leit
Bij druppels hier en daar gespreid:
Op rozebladen, versch ontloken,
Wanneer zich opdoen duizend roken,
En duizend kleuren, voor het oog
Van bloemen; als een regenboog,
Als Iris'(1) bruiloftskleed geweven:
Een schilderij, die zweemt naar 't leven.

Hoe dwaas uit ijdelen hoogmoed, uit persoon!ijk belang, den staatsietabberd na te
jagen, geheel zijn leven te vergallen om op het kussen te geraken!
Ver dwaalt hij van dit leven af,
Dien d'onrust nagaat tot in 't graf,
Die tot den avond van den morgen,
Geknaagd, geplaagd wordt van de zorgen,
Van zorge, die niet rusten laat,
Die slaaf wordt van een vrijen staat,
En tot gemeene best zal ramen,
En brengen zooveel hoofden samen.
Hij wordt gebeten van den nijd,
Hoe vroom en eerlijk hij zich kwijt.

- Waar, juist en schoon gezegd, ontbrak ik; doch VONDEL, alsof hij mij niet hoorde,
ging voort.
De tabberd, ik beken 't, is eerlijk.
En 't kussen deftig en raadsheerlijk;

(1) Iris (de Regenboog). Bij Hesiodes de dochter van Thaumas en Electra, de windsnelle bode
der goden, inzonderheid van Zeus en Here. Dat het ontstaan van den regenboog aan de Mythe
van Isis ten gronde ligt, valt niet te betwijfelen.
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Maar och wat is 't een lastig pak:
Wat moeite nestelt onder 't dak,
Daar ieder vlamt naar hooger stoelen,
En allerlei gebreken woelen.
Die ramp vermijdt mijn burgerboer.
Hij drinkt uit goud, noch parlemoer,
Geen aconit, noch spoch van draken;
't Welk 't hart, de ziel doet kwijnend braken.
Ook schuilt hij voor de poegnerts(1) vrij,
Die achter de tapisserij,
Den man van staat het lijf ontzeggen,
En zijnen voorspoed lagen leggen.
Geen vreeze maakt hem 't leven zuur.
De gunst des volks, dat wispeituur
En wuft, nu strookt, nu steekt zijn heeren,
Hij zonder hertzeer mag ontberen.

- Jammer, dat zoo weinigen dit beseffen, VONDEL, onderbrak ik; doch persoonlijk
belang en ijdelheid zijn machtig.
De dichter, geestdriftig, uitgelaten, ging voort:
Van 't bedde hij niet wordt opgeklopt,
Half suizebollend; noch men stopt
Zijne hand vroegmorgens niet vol schriften,
Men zal zijn ommegang niet ziften(2).

- Ik heb keizers en koningen, bewindvoerders en oorlogshelden bezongen, verheerlijkt.
Zij worden benijd: hoe beklagenswaardig is hun lot!
Alsof een visioen vóór den dichter verscheen, sprak hij, krachtig, grootsch:
Daar rijst een groot gevaart en hemelhooge kerk,
De wereld door geroemd het achtste wonderwerk,
In 't vlek Eskuriaal; gelegen weinig uren
Van 't koninklijk Madrid. De pracht en praal der muren
Uitheemsche wandelaars als voor het voorhoofd slaat;
't Zij 't oog in 't meesterstuk van binnen weiden gaat,
Of buiten: d'een verheft de stoffe na 't bedaren;
En d'ander looft de kunst en geest der kunstenaren.
Wat schatten 't oosten geeft van paarlen en gesteent;
Wat rijkdom jaar op jaar de Westerkust verleent;

(1) Poegnerts, dolken.
(2) Palamedes. Rei van Eubeërs.
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Wat zilver en rood goud ten mijnen uitgegraven,
Filips zijn gouddorst zwelgt, met spilling veler slaven,
Dat dijde hier voedsel toe; tot heugnis van den slag,
Waarin de lelievorst zijn adel sneven zag;
Sint Laurens, om 't geloof geroost op heeten rooster,
Hier zijn autaren heeft en rijk gezegend klooster;
De Koning zijn paleis; 't welk één ding slechts ontbeert:
Dat namelijk de poort geen zorge buiten keert(1).

- Gij hadt een diepen eerbied voor alle wettige overheid, VONDEL, zegde ik.
Mijne geachte collega's vinden wellicht dat mijne opmerkingen samenhang misten;
doch ik had den tijd niet om lang na te denken; ik zegde dus wat mij eerst vóór den
geest kwam, en wat, naar ik hoopte, VONDEL's belang kon wekken.
Als een echt kunstenaar sloeg hij vuur, zoohaast men hem den kei overreikte:
- Ja, antwoordde hij, wettige vorsten waren voor mij van God gezalfde overheden.
Voor allen, die het gezag in handen hadden, had ik den oprechtsten eerbied, indien
zij hunne plich-

(1) Geboorteklok van Willem van Nassau Eskuriaal heet het paleis en Hieronimietenklooster
San Lorenzo el Real. in de Spaansche provincie Madrid, 48 kilometers ten noord-westen van
de stad Madrid, naar het nabij gelegen vlek (7000 inwon.), Eskuriaal, aldus genaamd. Het
ligt 1100 meters boven den zeespiegel. Geen ander paleis kan er in grootte en pracht mede
vergeleken worden. Het heeft zijn ontstaan te danken aan eene gelofte van Filips II, in den
slag van St.-Quintijn, 1557. Daar de heilige Laurentius te Rome op een gloeienden rooster
den marteldood stierf, werd dit hem toegewijde klooster, in den vorm van eenen rooster, in
1563-84 door Juan Batista de Toledo en Juan de Herrera gebouwd. Het is 240 meters lang,
100 meters breed, heeft 7 torens en 15 poorten, en dient tot paleis en klooster. De indruk van
het gebouw is overweldigend. Gelijk VONDEL zegt, slaan de muren, met granietsteenen
opgetrokken, den wandelaar voor het voorhoofd. Van binnen zijn de hoofdkerk met haar
hoofdaltaar, onder den 107 meters hoogen koepel, de 48 autaren, 2 orgels, de frescos van
Giordano, Carduchi, Pelegrini; de bronzen, levensgroote beelden van Karel V, Filips II,
hunne gemalinnen en verwanten buitengewoon prachtig. Men heeft in he Eskuriaal, in het
Oratorium, de graftomben der meeste Spaansche koningen. te beginnen met Karel V. De
woonkamers van Filips II zijn in 't oogvallend eenvoudig.
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ten waarnamen. Niets haatte ik zoozeer als opstand tegen wettig gezag. Dit ging zeer
wel samen met mijn onbegrensden eerbied voor de vrijheid. Lucifer was de vader
van alle opstandelingen. Ik heb het treurspel, waarin deze verwaten booswicht voor
eeuwig in de hel gedonderd wordt, geschreven ‘ten spiegel van alle staatzuchtigen’.
Ik heb mijn werk opgedragen aan ‘den onverwinnelijksten Vorst en Heere, den
Heere Ferdinandus den Derden, gekoren Roomschen Keizer, altijd vermeerder des
Rijks’.
‘Gelijk de Goddelijke Majesteit in een ongenaakbaar licht gezeten is’, schreef ik,
‘zoo zit ook de wereldsche Mogendheid, die haar licht uit God schept en de Godheid
afbeeldt, in haren glans verheerlijkt’(1).
Ik dichtte mijn treurspel ten schrik en spiegel van alle ondankbaare staatzuchtigen.
Zonder een wettig opperhoofd kan geene burgerlijke gemeenschap bestaan(2).
- Gij waart gelukkig aan Vorsten hulde te bewijzen, zegde ik, daar ik vreesde, dat
VONDEL van het onderwerp mocht afstappen.
- Ja, vooral hun, die Nederland met hun bezoek vereerden.
De dichter had deugd van onze samenspraak. Hij had nog geene aangelegenheden
aangeroerd, die hem konden verbitteren. Zijne uitdrukking werd dan ook gedurigaan
blijder, zijne houding ongedwongener, zijn toon gemeenzamer, zijne voordracht
lieftalliger.
- Ik spreek nog niet van de blijde inkomst van Maria de Medicis, weduwe van
Hendrik den Vierden, den 1 September, 1639, te Amsterdam, zegde hij, smakelijk.
De gedichten, te dezer gelegenheid vervaardigd, waren het werk van mijnen vriend
Kasper van Baerle. Ik vertaalde ze uit het Latijn. Een paar daarvan wil ik U aanhalen.
Op het Oost-Indisch Huis stond te lezen:
Fortuin trok over zee, en ging naar 't Oosten bruisen,
En hield in Indiën ten langen leste stand;

(1) Opdracht van ‘Lucifer’.
(2) Opdracht.
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Daar was zij wellekom in der Molukken huizen,
Bij Memnons koningen, verbonden hand aan hand.
De Dageraad ontsloot zijn kamers voor ons kielen.
Daar werden Hollanders van Mooren wel onthaald:
't Was niet genoeg dat zij in Neerland 't veld behielen;
Zij zeilden 't aardrijk om, zoo wijd de zonne straalt;
Vermaakt, omdat de zee getuigde van hun daden,
Zoo verre en zoo uitheemsch. Ons Holland strekt een schuur
Voor 't Indiaansch gewas. Het Noorden heeft geladen
Al 't geen het Oosten teelt. Al wat het hemelsch vuur
Des zomers kookt en braadt, bewaart, in dit geweste,
De kille Wintervorst, die vier uit peper kauwt.
Arabiën geeft ons zijn wierookvat ten beste.
De handel met den Pers tot nog toe niet verflauwt:
Hij mangelt zijne zijde en zijn katoene waren.
Het groote Java deelt ons zijne schatten mee,
En China 't porselein. Wij, Amsterdammers, varen
Al waar de Ganges loost zijn wateren in zee;
Al waar de winst ons voert, naar alle zeeën en kusten.
Gewinzucht liet tot nog geen havens onbezocht.
Wij deelen met den Taag de zee en 't land, en rusten
Ten oorlog tegen een, die alles overmocht.
Wie twijfelt, sla maar 't oog op schansen, steên en wijken;
Ik wijs hem andre steên, een ander Vaderland,
Daar andre starren zijn. Zoo wisselt men met Rijken:
Zoo koopt de wereld zich, en strekt 't verkochte pand:
Aldus wordt d'oogst, gemaaid op wijd verspreide gronden,
Heel Indiën, in een Oost-Indisch huis gevonden(1).

- Gij hoort, dat ik niet weinig prat was op mijn Amsterdam. Ik had daar wel reden
toe. We onthaalden onze gasten heerlijk. Op hetzelfde Oost-Indisch huis boden wij
Hare Majesteit een prachtig banket aan. Het was met Oost-Indische planten versierd,
en al de gerechten waren van Oost-Indischen oorsprong.
Des Konings Moeder stond gelijk voor 't hoofd geslagen
Om d'ongemeene spijze, en proefde met haar mond
Het Indiaansch banket, daar zij ten disch zag dragen
Het edele gewas van 's aardrijks Morgenstond,
De vrucht des Arabiers, de Perziaansche waren.
Zij proeft met grooten smaak welriekend pijpkaneel,

(1) Op het Oost-Indisch Huis.
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't Verkwikkende gerecht, dat Oostersche akkers baren.
Zij riekt de vruchtbaarheid van 's werelds ander deel,
Het wierook, balsem, myrrhe, als heilige offergiften,
Eenieder op zijn plaats. Het een haar oog behaagt.
Het ander smaakt de tong. Wie zal partijen schiften?
Hier pleiten Reuk en Smaak, terwijl men riekt en knaagt.
Men at op Thetis' feest nog nooit dees lekkernijen.
Jupijn werd nooit genood op dergelijk banket;
Noch Cesar, toen hij kwam het Capitool oprijen
Met zegenrijken roof van 's vijands bloed besmet,
De wereld monpelde een, die Grieken Kosmos(1) heeten,
Nood Cosmos' dochter dus op haar banket ten eten.

- De feesten, in 1642, ingericht ter gelegenheid van het bezoek van Henriette-Marie
van Engeland, waren nog schitterender, ging VONDEL voort.
De herinnering daaraan was den dichter minder aangenaam: dit viel mij aanstonds
op. De sarkastische trek om den mond, de gloeiende straal in het oog, en de rimpel
in het voorhoofd, welke hem tijdens zijn bezoek in den winter zoo lang bijgebleven
waren, kenmerkten hem weder op ongemeene wijze. Doch het duurde ditmaal niet
lang. VONDEL schudde met het hoofd, als om alle booze gedachten te verjagen. Hij
slaagde er

(1) Kosmos (Grieksch, de wereld, het heelal). Maria stamde af van Cosmos de Medicis, den
grooten Florentijn, geb. 1389, gest. 1464. Hij was een mild beschermer der schoone kunsten,
zooals overigens de meeste leden der werelberoemde Medici.
De hier vermelde koningin (geb. 1573), was de dochter van Groothertog Frans II Medici,
van Toskanen en van Joanna van Oostenrijk. In het jaar 1600 trad zij in het huwelijk met
koning Hendrik IV van Frankrijk. Deze werd in 1610 door Ravaillac vermoord.
Henriette-Marie was ongelukkig.
De burgeroorlog brak uit: de koningin werd meermaals door haren eigen zoon in de gevangenis
opgesloten. In 1638 vluchtte zij naar Engeland, en van daar naar Keulen, waar zij den 3 Juli
1642 stierf. Maria de Medici beschermde de Schoone Kunsten. Zij deed te Parijs het paleis
Luxemburg bouwen naar het plan van het paleis Pitti te Florence. Ook de galerij Medici in
het Louvre-museum heeft men haar te danken. Terwijl Rubens er aan werkte, vond Maria
de Medici er een bijzonder genoegen in met den Vlaamschen Meester in het Italiaansch, hare
moedertaal, te spreken.
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niet geheel in aan zijne stem de vastheid, de blijmoedige gezondheid te geven, welke
haar tot nog toe gekenmerkt had.
- Den 9 Mei 1642 was Henriette Marie, de gemalin van Koning Karel van Engeland,
met haar dochtertje, het bruidie van onzen Erfprins te Hellevoetsluis aangekomen,
sprak hij. In den Briel werd zij door den Stedehouder, Frederik-Hendrik, verwelkomd.
De Koningin bezocht 's Gravenhage, Delft, Rotterdam en Amsterdam. In deze stad
was de ontvangst zeer hartelijk. Gelijk het nogal dikwijls gebeurt, hield de Koningin
het ware doel harer reis verborgen. Zij had geld noodig, zei VONDEL, wel een weinig
schampend. En onze Amsterdamsche kooplie waren rijk, voegde hij er, niet zonder
fierheid bij. Henriette verpandde hier de juweelen van de Kroon van Engeland.
Wickefort leende haar zeventig duizend gulden. De Banken van Rotterdam en
Amsterdam bezorgden haar bij de dertien tonnen gouds(1).
- Amsterdam pakte te dezer gelegenheid uit, VONDEL, hitste ik hem weder op.
Hij, heldhaftiger dan ooit:
Het scheeprijk IJ houdt feest, maar nooit zoo wimpelrijk.
De jachten, op den stroom, de ridders(2) op den dijk,
Braveeren(3) elk om 't braafst, met brieschen en trompetten.
De stad loopt overend. De burgervendels zetten
Zich rustig in 't gelid. Het zwangere metaal
Baart onweer, niet tot schrik, maar heerelijk onthaal.
Men ziet een aangezicht in duizenden ontwaken,
Op steigers, wal en brug, op straten, dam en daken,

(1) Belangrijke bijzonderheden over dit bezoekt treft men aan in ‘Werken van JOOST VAN DEN
VONDEL’, uitgegeven door Mr J. Van Lennep. Herzien en bijgewerkt door J.H.W. Unger,
1641-1642, blz. 101.
(2) Ridders. Op den 20 Mei kwam het vorstelijk gezelschap naar Amsterdam, en werd op de
uiterste grenzen der stadsvrijheid, buiten de Haarlemmerpoort ontmoet door Dirk Tholinckx,
voorzittend Schepen en Raad, aan 't hoofd eener treffelijke ruitersbende.
(3) Braveeren. In volle pracht prijken, pronken, pralen: meest met betrekking tot zwierigen tooi
of opschik. Woordenboek der Ned. Taal. III, kol. 1160.
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De bogen van triomf verlangen hun gordijn
Eens 't openen(1) voor 't licht van zulk een zonneschijn,
Die 's Werelds Koopstad komt voor 't hoofd slaan en verbazen,
En met een glans van vreugd door stralen alle glazen.
De huizen zwellen van het schaterend geluid.
De vensters springen op: de blijdschap vliegt er uit(2).

- Uw eerbied voor wettige vorsten straalt krachtig uit in dit gedicht, VONDEL,
onderbrak ik. Aan oversten en onderdanen duift gij hunne plichten voorhouden.
VONDEL, fier, zelfbewust:
Nijdigheid is blind en brusk in haar bedrijf,
En volgt de kroon alszins gelijk de schaduw 't lijf.

- Dit hebben de Stuarts wel ondervonden, sprak VONDEL verder, alsof hij rechtstreeks
op mijne onderbreking antwoordde,
Dan, God, een wreker der verwaten lasterstukken,
Laat wel verdrukken, maar niet ganschlijk onderdrukken
De weereldlijke Goôn, stadhouders van zijn macht.
Hij handhaaft t' zijner tijd 't geheiligde geslacht,
En reikt eens over zee met albereikende armen,
Tot hulp der billijkheên, die zijn gemeent' beschermen,
Lieftallig en beleefd, als Titus en Trajaan.
Het misbruik van zijn' staat past vorst noch onderdaan.
't Zijn vrome vorsten, die hun vrome burgers loonen.
't Zijn booze burgers, die gewenschte vorsten hoonen.
Eenieder ware 't ambt, dat hem is opgeleid.
Verwaandheid en bederf volgt toomloos onbescheid.
De besten zullen u onschendbre trouw bewijzen,
En gij, naar uw gewoont', der goeden ijver prijzen(3).

- Het scheiden van haar dochtertje viel de moeder pijnlijk, hernam VONDEL. Ik
troostte haar. Zij zelf had hare moeder om Karels kroon verlaten.

(1) Langs den weg, welken de stoet nemen moest, om naar 't Prinsenhof te komen, waren vier
zegenbogen opgericht. ‘Onder deze zegebogen hadden, na 't opschuiven der gordijnen,
schitterende vertooningen plaats.’ (De Werken van J. VAN DEN VONDEL), 1641-1642, blz.
102.
(2) Henriette Marie 't Amsterdam.
(3) Een heerlijke dichtregel.
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Verdraag dan dat het kind naar zijne moeder aardt.
Al d'Amsterdammers staan gereed om u te zweren
Dat zij uw Dochtertje voor eeuwig zullen eeren,
Met zulk een eere, als gij te Londen werdt begroet,
Toen 's Konings zetel danste op uw gelanden voet(1).
De Hollanders zijn schuw van hartewee te brouwen
Stadhouders van hun staat en hooggeboren Vrouwen.
Z'ontzien hen, die van God, tot Goôn zijn ingewijd,
Ten dienst van 't algemeen. Ze kroppen haat noch nijd(2).

- Haddet gij geweten wat acht jaren later met den bruidegom zou voorvallen, waagde
ik, - onvoorzichtig, mij den aanslag van Prins Willem II op Amsterdam, en VONDELS
geweldige hekelschriften herinnerend, - zoudt gij uwe lier eenige tonen lager gestemd
hebben.
Hoezeer betreurde ik mijne roekelooze onderbreking! VONDELS vingers bibberden;
zijne wenkbrauwen fronsten vreeslijk te zamen. De harpoenen gingen van hem
uitvliegen. Doch, neen. VONDEL blikte over het landschap, hetwelk toch zoo heerlijk
door de zon beschenen was, en een zoo treffend beeld van kalm geluk en ongestoorden
vrede opleverde, dat kracht, levensmoed, tevredenheid, opgewektheid in u kwam
gevaren, men mocht nog zoozeer door het noodlot beproefd, de ziel mocht nog zoo
krank wezen.
Tot mijne groote vreugde was de blijde stemming in mijn doorluchtigen gezel
teruggekeerd. Ik wilde hem daarin versterken.
- Het bezoek van den Keurvorst van het Heilige Roomsche Rijk laat u aangenamer
herinneringen na.
- O, ja, antwoordde VONDEL, mij reeds in de rede vallend, en mij als verjongd
aanziende. In het jaar 1640 was de twintigjarige Frederik-Willem, keurvorst van
Brandenburg, naar de

(1) ‘Henriette Marie t' Amsterdam.’ Ik vestig de bijzondere aandacht op dit heerlijk gedicht. Het
behoort tot Vondels meesterstukken.
(2) Zij kroppen haat noch nijd. Het woord kroppen kan hier twee beteekenissen hebben.
Kroppen, in den krop bergen; hij kropt zijn leed: in de Kempische volkstaal zeer gewoon:
ook, kroppen, verdragen. Hij kan zijn verdriet niet kroppen. Men zegt ook, verkroppen.
V. wil dus zeggen: De Hollanders verbergen (broeien op) haat, noch nijd; of wel zij verdragen
haat noch nijd.
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Nederlanden gekomen, om zich te Leiden in de wetenschappen te bekwamen, en
ook, om in de legerplaats van onzen Stedebedwinger, de krijgskunst te leeren.
De prins was kloek gebouwd en rank van lijf en leden; hij was eenvoudig, vroom,
zuiver van zeden, matig in spijs en drank. Hij kwam aan het hof van Frederik-Hendrik,
en leerde daar zijne oudste dochter, de schoone en deugdzame Louise kennen.
Natuurlijk werden beiden door het minnegoodje geraakt.
Guitig sprak VONDEL:
De keurvorst, aan 't ontvonken,
Begon in 's Gravenhaag zijn Schoone te belonken,
Te kwijnen in den gloed van 't schoone minnevier.
Haar wezen, haar gelaat, haar opzicht, spraak en zwier
Gaan waren door zijn ziel. Nu denkt hij om geen Heeren,
Noch wilde zwijnejacht, noch renstrijd, noch regeeren,
Hij acht op land, noch liên: al zijn gemoed en zin
Blijft staren op Louise, om hare wedermin
't Ontvonken, en haar pruik met zijne Keur te kronen,
Tot heil van zooveel volks en al zijn erreftronen.
De vader ondergaat(1) zijn Dochter, die beschreit,
En bang voor 't juk des echts, te noo van Holland scheidt,
En wisselt Vaders hof om al 't gewas der zomeren,
Van 't graanrijk Pruisen, en den korenoogst van Pomeren.
Een teedere Prinses verlaat haar ouders noo.
De teederheid, en schaamte, en jonkheid maakt ze bloo.
Haar Bruigom troost ze: ik zal uw Vaders plaats vervullen,
Wanneer hij u ontvalle. Ik wil u laten hullen(2)
Te Kleef op mijnen stoel, uw Vaders nagebuur,
Ik schenk dien Bruidschat u, zoolang uw leven duur'.
Daar wachten op uw komst veel duizend onderdanen,
Dien gij een ruimen weg kunt tot genade banen,
En winnen ieders hart door uwen heuschen aard.
Indien gij eenen zoon, der landen zegen, baart,

(1) Ondergaan. Iemand behendig met woorden naderen, aanklampen, aan boord komen, met
beleid toespreken, hetzij zacht en vleiend met goede woorden, beloften enz., hetzij dringend
met klem van woorden; altijd met het doel om hem te overreden, iets van hem te verkrijgen
of hem tot iets te bewegen. (Woordenboek der Nederlandsche Taal X. Kol 130 P.)
(2) Huldigen.
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Die zal uw Vaders naam, en mijne Keurmuts dragen.
Op zulk een hope laat dien trouwring u behagen.
Zoo spreekt hij: zij aanvaardt dat Vorstelijke pand,
En trouwt de Keur des Rijks met 's Vorsten rechte hand(1).

- Ik, natuurlijk, kon dit huwelijk niet onbezongen laten. Ik wenschte onze brave
prinses alle heil toe:
Leef lang, o Keurvorstin, en kweek zijn minnevlammen,
Om haast van wederzijde uw Keizerlijke stammen
Te kronen met een vrucht, de glorie van haar tijd.
Zoo vreeze uw erfgebied noch ongeval noch strijd.
Zoo scheppe 't Heilig Rijk, de bodem van Germanje,
Veel heils uit Brandenburg, en 't heldenrijk Oranje,
Waar gij uw treden zet, en zegent iedereen.
Verdadig en beschut den Vrijdom van 't gemeen.
Verschoon des landzaats hals van al 't ondraagb're jukken,
Laat niemand, die u eert, verdelgen of verdrukken.
Dat goedertierenheid in al uw daden blijk!
De goedheid maakt Vorstin en Vorst een God gelijk(2).

VONDEL was diep bewogen.
- Ik heb vorsten en burgers bezongen, die het vertrouwen beschaamd hebben, dat
ik in hen had gesteld, sprak hij. Maar, dat ik den Keurvorst en zijne doorluchtige
Bruid mijne eerbiedige hulde heb gewijd, maakt mij gelukkig. Frederik-Willem van
Brandenburg was een man. Hij was een geweldig krijgsheld, en tevens een man des
vredes; hij ontbood talrijke Hollandsche landlieden en veefokkers, die een zegen
voor zijn gebied waren.
Louise stond haren echtgenoot waardig ter zijde; zij was een engel voor de
noodlijdenden; stichtte gast- en weezenhuizen, en dichtte zelf het roerend lied: Jesu,
meine Zuversicht! Zij was vroom, godvreezend, verdraagzaam, en tot het einde haars
levens herinnerde zij zich de woorden, welke ik haar als afscheidsgroet van haar
vaderland had toegezongen: ‘Dat goedertierenheid in al uw daden blijk!

(1) ‘De Kleefsche Hofzwaan’. Aan de doorluchtigste Prinses Louise van Oranje, Keurvorstin
des Heiligen Roomschen Rijks, Prinses van Oranje.
(2) De Kleefsche Hofzwaan.
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- Frederik-Willem van Brandenburg, zegde ik, draagt in de geschiedenis den naam
de Groote Keurvorst. Hij is de grondlegger van de Pruisische macht. Frederik de
Groote, de wereldberoemde Pruisische Koning, Keizer Willem I en de thans levende
Duitsche Keizer Willem II, zijn zijne nazaten. De groote Hohenzollernsche helden
hebben tot stammoeder eene prinses uit het heldenrijk Oranje. Frederik de Groote
prijst Louises gemaal als den schepper van den roem en den luister van zijn Huis.
Zijn ruiterstandbeeld prijkt op de Kurfürstenbrücke over de Spree te Berlijn. Ook de
herinnering der ‘fromme Luise von Oraniën’, gelijk het Duitsche volk haar nog
noemt. en die wel waard was, door U zoo prachtig te worden bezongen, blijft bij
onze Oosterburen in zegen. Haar marmeren standbeeld verheft zich in het Oranjepark,
te Berlijn, de hoofdstad van Pruisen en tevens van het Duitsche Rijk.
- VONDEL, ging ik voort, daar ik zag dat de dichter gelukkig was, om den roem door
zijne landgenoote in den vreemde verworven, ik zal u zeggen, waarom ik u zoo
dankbaar ben, daar ik in uw gezelschap mag vertoeven, en gij, te dezer gelegenheid,
mijne aandacht op uw werk vestigt. Fier ben ik zeker om de eer die mij te beurt valt,
en poëtisch genot smaak ik daarbij in ruime mate. Doch er is iets anders. Uw werk
komt thans wondergoed te pas. Gij moet weten, dat onze taal lang verdrukt werd.
Wij werden in eene vreemde taal bestuurd, onderwezen en gevonnist.
- En gij zegdet mij verleden winter dat gij een vrij, onafhankelijz volk waart.
- Wij berustten daarin, ging ik voort, daar ik zag, dat de dichter eenen roskam te
voorschijn haalde, en ik overigens over VONDELS werken, en niet over de Vlaamsche
Beweging wilde spreken.
- Thans echter zijn wij uit onzen slaap opgestaan, hernam ik, terwijl ik bemerkte
dat de dichter met de levendigste belangstelling luisterde, en o, wonder, onze
ontwaking valt samen met uwe heropstanding. Zoudt gij gelooven, dat uwe treurspelen
in onzen tijd ten tooneele gevoerd worden?
- Wat! Mijne treurspelen ten tooneele gevoerd! riep VONDEL, vreugdestralend.
Welke?
Lucifer, Adam in Ballingschap, Jephta, Jozef in Dothan, voor zooveel ik weet;
door kunstenaars van beroep, door studenten
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onzer scholen, soms in open lucht, en dat met den grootsten bijval.
- Wie hadde gedacht, riep VONDEL, als zegevierde hij thans over zijne bitterste
vijanden, dat uw tijd en uw volk genoegen in mijn treurtooneel zouden smaken! Wie
hadde dat gedacht, sprak hij sarrend, als de predikanten Ruleus, Langhely met Elyson
de Heeren Burgemeesteren gingen verzoeken ende remonstreren dat de Heeren met
hunne autoriteit zouden beletten, dat mijn Lucifer gespeeld werde!
Weer zag ik harpoentjes in VONDELS hand blinken; doch hij borg ze in zijnen
binnenzak.
- Zoo spoedig mogelijk kom ik zulke vertooning bijwonen, zegde hij. Nu luister
ik.
- Het onderwijs in het algemeen, en dat onzer taal in het bijzonder, heeft hier te
lande te wenschen overgelaten, veel te wenschen over gelaten. Om hierin verbetering
te brengen, komt uw werk wonderwel te pas.
Een woord over den inhoud. Aldus in de verzen, waar wij over gesproken hebben,
komen eene menigte hoogst belangrijke zaken voor, waar in onze scholen haast niets
over geleerd wordt, terwijl beuzelarijen veler aandacht opslurpen.
Den tijd, den grooten tijd, waar in gij leefdet, leeren wij door uw werk kennen, en
zulke tijd voedt voortreffelijk op.
De studie van uwe gedichten in onze scholen is een heilzaam middel ter bestrijding
van de materialistische strooming, van de verstoffelijking van ons volk, die al te zeer
door ons onderwijs begunstigd wordt.
De studie van uw werk is eene onuitputbare bron van poëtisch genot. Zij zal den
kunstsmaak veredelen en onze poëzie heropbeuren. Bijna vijf en twintig jaren geleden,
las een onzer beste dichters, Kanunnik CLAEYS, verleden jaar overleden, in de
Koninklijke Vlaamsche Academie eene hoogst merkwaardige verhandeling: Terugkeer
tot Vondel.
Uwe werken zullen het onderricht onzer taal ten stade komen.
Ik moet u niet zeggen, dat in uwen tijd de maatschappij fel bewogen was. Uw tijd
tintelt in uw werk. Hij tintelt in uwe taal. Uw groot, uw frisch, uw levendig werk;
uwe groote, uwe frissche, uwe levendige taal! Gij hebt die taal opgevangen uit den
mond van het volk, van het strijdende, zegevierende, arbeidende,
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spelende, juichende volk. Uit dit materiaal hebt gij uwe juweelen gesmeed.
Dat het overwegend belang aan de Fransche taal gehecht, en de afwezigheid, of
ten minste de verzwakking van nationalen trots, ons taalgevoel moest bederven; dat
de verlamming van onzen geest, van ons karakter, verlammend op onze taal moest
werken, zult gij beter dan iemand beseffen. Uwe poëzie zal onze poëzie, uwe taal
zal onze taal heropbeuren. Te meer daar onze tijd daartoe bijdraagt.
Na tachtig jaren strijdens voor de rechten onzer taal, mochten wij er in slagen ons
volk tot het besef zijner waardigheid op te roepen. Het is ontwaakt. Het erkent zich
zelf. Het is prat op eigen roem, op eigen aard, op eigen kunst, op eigen taal.
De bespreking der maatschappelijke wetten, die al de klassen der samenleving
aanbelangen; de strijdende geest, de groote gebeurtenissen, dit alles brengt natuurlijk
veel beroering onder de bevolking. Daar is woeling, beweging; het volk voelt zich
in de hoogte geheven, en met hem, onvermijdelijk, zijne kunst, zijne letterkunde en
zijne taal, want de kunst, de letterkunde, de taal van een volk zijn dit volk zelf.
Een onzer tijdgenooten, die best uw werk doorgrond hebben, een der geestdriftigste
ieveraars voor uwen roem, Pater SALSMANS, schreef nog onlangs:
‘Geen beter taalvechters dan de maatschappelijke strijders, zooals,
omgekeerd, geen sociale werker iets ingrijpend tot stand brengen kan
zonder de taal van 't volk van harte toegedaan te zijn(1)’.
- Nu zult ge begrijpen, VONDEL, hoe gelukkig wij zijn, in zulken opwekkenden tijd,
zulk opwekkend werk, zulke opwekkende taal aan onze studeerende jeugd te kunnen
voorhouden.
- De studeerende jeugd heb ik liefgehad, zei VONDEL, als in geestesontheffing, en
niemand heeft het onderwijs zoo hoog geschat als ik. In 1629 besloot de Regeering
van Amsterdam tot het oprichten eener School voor Hooger Onderwijs(2), en van den
tegenstand, die dit besluit ontmoette, hebt ge geen denkbeeld. Het was mijn weldoener,
Schepen Herman Van de Poll,

(1) Hooger Leven, 2 September 1911.
(2) Zie De Werken van J. VAN DEN VONDEL 1630-1636, blz. 87, waar men belangrijke
bijzonderheden over deze school aantreft.
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die, ondanks zijne hooge jaren, ondanks zijn rimpelig voorhoofd en besneeuwden
baard, aan allen openlijken en bedekten tegenstand het hoofd bood, en de school tot
stand bracht. Ik wijdde haar met een leerdicht in, en zong den edelen grijsaaid toe:
O vrome vader, glorie van mijn luit,
Uw stemme steef dit loflijk Raadsbesluit,
Nu veegt ge nog ván vreugd een kreuksken uit,
En wordt herboren;
Gelijk somtijds de gure winter plag
't Ontluiken met een zomerzonnelach,
En 't hart t' ontdooren ep een zoeten dag,
Als 't was bevroren.
Mijn zwaneschacht, mijn trekkebeksken, drinkt
Zich dronken in onsterfelijken inkt;
Ons wapenkroon veel heerelijker blinkt
Op d'eer der feesten.
De Wijsheid zet men op den hoogsten trap,
Beschonken met den glans der burgerschap,
En toegejuicht met vroolijk handgeklap
Van brave geesten(1).

Al de wetenschappen zouden in deze school onderwezen worden, die aan den
Fluweelen Burgwal was gelegen; daarop zwommen ontelbare zwanen, de vogel der
dichters:
De Poëzij, het Goadelijkst van al,
Spant keel en snaar op sluizenwaterval,
En trippelt op Fluweelen Burregwal,
Die knelt van zwanen.
Ze dompelt Baarles hoofd in d'Amstelbron.
Ze schept door hem in Holland Helikon(2).

(1) Inwijding der Doorluehtige Schole 't Amsterdam. Aan den Heer Herman Van der Pol, Raad
en Schepen derzelve Stede. Ik vestig hier de aandacht der leeraars op dit overheerlijk gedicht.
(2) Kaper Van Baarle onderwees de Wijsbegeerte en de Welsprekendheid in de Door uchtige
School.
De Helikon, thans Zagora; is een van het Oosten naar het Westen loopende, aan bronnen en
heilzame kruiden, rijke bergkam, in het Zuid-Westen van het Grieksche landschap Bôotien,
tusschen het Kopeisch meer en den binnenlandschen zeeboezem van Korinthe; hij werd door
de oude dichters als heilige woonplaats der Muzen verheerlijkt. Op den ongever 1600 meters
hoogen top der bergketen stond een altaar van Zeus Helikonios; slechts 70, 80 meters daar
beneden, ontspringt eene bron van het zuiverste en frischte water, de Hippokrene, welke,
volgens de sage, door den hoefslag van Pegasus' paard ontstaan was. Ongeveer 8 kilometers
verder, lager, in eene smalle hoogvlakte, bevond zich in de oudheid, eene open plaats, aan
de Muzen toegewijd; zij was met talrijke beeldwerken versierd, en met woningen voor de
priesters omgeven.
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Ik kwinkeleer, beschaduwd, voor de zon,
In lindelanen.
O goude lettereeuw! o wijze lent!
O lucht vol geurs, na 's onweers dreigement(1)!
***

Wij waren op de heide gekomen, de onafzienbare heide.
Ze was ros, verschroeid, door den heeten zomer.
Wallen, als duinen, loopen er in alle richtingen over heen. Ze omsluiten perken
van allerlei vorm en grootte, of kronkelen, als reuzenslangen, naar den gezichteinder,
waarmede zij samenvloeien.
Geen wolkje drijft aan het donkerblauw azuur, dat, met die uitgestrekte vlakte,
verheven beelden in den minst gevoelige stort, en hem tot ontheffing stemt.
De geest van het oneindige schijnt ons toe te waaien.
- VONDEL, zegde ik; wij ook zullen onze Doorluchtige School, onze Vlaamsche
Hoogeschool hebben, waar de Wetenschappen in onze Taal zullen onderwezen
worden, waar onze Taal als Vorstin zal tronen.
- Dan verschijn ik weder, antwoordde de dichter, om met eenen lierzang uwe
Vlaamsche Hoogeschool in te wijden.
Wat gebeurde dan?
VONDELS gestalte scheen zich in dien reusachtigen dampkring op te lossen, en ik
stond alleen op mijne Kempische heide.
25 October 1911.

(1) Inwijding.
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Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het
Nederlandsch.
Alle Nederlandsche woorden zijn Nederlandsch.
Ik heb aanveerd, in deze Commissie voor het Onderwijs, te lezen ‘OVER
NEDERLANDSCHE WOORDEN,’ en de grondwaarheid, die ik wille uit een zetten en
verdedigen, schrijve ik in dezen vorm: ALLE NEDERLANDSCHE WOORDEN ZIJN
NEDERLANDSCH.
Die dit leest, hope ik, monkelt en zegt zuutjes: Une vérité à la Palisse. Alle fransche
woorden zijn fransch; alle duitsche woorden zijn duitsch; alle engelsche woorden
zijn engelsch; ook alle nederlandsche woorden zijn Nederlandsch.
Die simpele naïeve waarheid schijnt zoo klaar dat men eerst denken zou: niemand
kan daar tegen opkomen, noch daar een woordeken uitleg over vragen.
Mis!
De geleerden staan daarvooren met een vraagteeken op het voorhoofd, en fluisteren
diepdenkend: Wat zijn nederlandsche woorden? Ik zou bijna mogen zeggen: zoo
veel hoofden, zoo veel zinnen. De eenen staan wat nader malkaar; de anderen wat
verder.
De eersten geven wat meer toe; de laatsten wat min; maar er zijn bijzonderlijk
twee scholen, twee wendingen, wier thesis of stelsel duidelijk verschil teekent en ja
verre uit een staat.
Op die vraag: Wat zijn nederlandsche woorden? antwoordt die eerste school kort
en klaar:
Zijn Nederlandsche woorden die op nederlandschen taalgrond gegroeid, door
Nederlanders gebruikt worden.
De tweede school:
Zijn Nederlandsche woorden die door goede Nederlandsche schrijvers en sprekers
in boek en spraak gebruikt worden, en alzoo of daardoor tot het algemeen beschaafd
nederlandsch behooren.
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Eenen Collega, die bij de tweede school staat, en die mij vezelde: ik ben nieuwsgierig
te weten wat gij over die kwestie schrijft, antwoordde ik: welk is uw gedacht? en op
mijn zakboekje hebbe ik hier zijn eigenhandig geschreven woord:
‘Zijn aan te zien als Nederlandsch alle woorden, die tot den woordvoorraad
behooren van al wie goed Nederlandsch spreekt’.
Op mijne vraag: wie zijn dezen die góéd Nederlandsch spreken? trok hij de oogen
open, de schouders op, en monkelde stilletjes als of hij zeide: ja, that's the question.
Twee systema's dus:
Het eerste: De woorden komen uit den stam, uit den groei, uit den mond van een
levend volk, buiten alle boeken en geleeidheid of geleerden die slechts mogen
onderzoeken, getuigen en gebruiken.
Het tweede: De woorden halen hun bestaan en burgerrecht uit boeken en
geleerdheid, en beschaving. Zij worden Nederlandsch door een doop die geleerden
hun geven, en wat zij te vooren zijn kan niemand zeggen.
Dat sluit nog korter: alle nederlandsche woorden zijn nederlandsch, en daar tegen:
Zijn nederlandsch die woorden alleen die door eenige honderde uitverkorenen gebruikt
worden.
Ik sta bij de eerste school en houde aan het eerste systema.
De redens die ik hier geven wil zijn tweederlei, en bijgebracht, 1o door Auctoritas;
dat is het gedacht van Zuid en Noord, bij groot en klein; 2o door het gezond verstand.
De Auctoritas spreekt voor ons.
Ja er zweeft wel in de lucht een onbepaald algemeen gedacht dat geleerden van
Noord en Zuid het tweede systema aankleven, et dat de Westvlamingen alleen, die
scheurmakers, die oproermakers, de volkstaal willen voorhouden; maar dat gedacht
is valsch. In 1882 in het Congres te Brugge, in 1902 in het Congres van Kortrijk
hebbe ik dat mogen bewijzen, en hier schrijve ik wederom: De geleerden van Noord
en Zuid spreken ons mede.
Uit Zuid Nederland noeme ik eerst de Leden onzer Academie, en voorenaan stelle
ik den naam van kanunnik JOOS.
Zijn boekje: ‘Spraakkunst en Volkstaal’ en andere werken stellen dat in zulk helder
licht dat ik eerst aan mijn zelven
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zegde: Pastor VERRIEST uwe lezing heeft geen nut; verzend eenvoudiglijk naar JOOS,
die het recht van alle woorden bewijst, en toogt hoe geleerdheid de woorden en
wetten niet maakt, maar in ‘de taal’ zoekt.
Uit eene Studie van zaliger PIETER BAES hale ik de andere namen en citaten.
Kanunnik MUYLDERMANS schrijft:
Welk is het onmiddelijk gevolg geweest van het onderzoeken der gewestspraken?
Men zag met blijde verassing dat de Zuid-Nederlandsche taal nog tal van
edelgesteenten bezat vol glans, die uit de gewone schrijftaal waren weggevallen! dat
zij eene frischheid en bevalligheid vertoonde, welke fel afstaken bij de gemaaktheid
en stijfheid der boekentaal, dat zij in een woord nog grootendeels den rijkdom der
middeleeuwen gaaf bewaard had; terwijl de geschreven taal verarmd was in het
keurslijt van onbermhertige en onbezonnen grammatici En JAN BOLS:
Wij willen dat niet één dialect, maar wat goed is in al de dialecten van Belgie gelijk
van heel Holland, toehoore aan de Nederlandsche taal.
en Pastor CLAEYS:
Onze taal is geen doode boekentaal, maar wel eene levende volks- en moedertaal;
de geschrevene taal is op de geprokene taal geënt en leeft een zelfde leven met haar;
onze eigene woorden en eigene wendingen, onze krachtige volksspreuken en
figuurlijke uitdrukkingen, waar zij alleszins gewettigd en alleszins aan te bevelen
zijn, mogen wij niet verloochenen om aan te nemen wat in hunne plaats door onze
noorderburen wordt gebruikt, mogen wij niet verloochenen enkel omdat zij in de
woordenboeken niet zijn opgegeven.
en GUIDO GEZELLE:
Welhoe een woord of een zegwijze is Grieksch, Latijn, Hoogduitsch, Engelsch,
IJslandsch, Deensch, Zweedsch, Fransch zelve, en 't en zou geen Vlaamsch mogen
zijn, enkel omdat het in zulk of zulken woordenboek niet meer staat.
DE BO:
De grondregel is dat alles wat er goed en deugdelijk is, in welk dialekt het ook zij,
met volle recht deel maakt van de algemeene taal.
Zijn min bekend de woorden van DAVID.
......maar ieder zal met mij besluiten dat er eene menigte van
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echte oorspronkelijk nederduitsche uitdrukkingen in den vergetelhoek zijn geraakt,
die alleszins uit de levende volksspraak verdienen opgezameld en in onzen nationalen
woordenschat hersteld te worden.
van SNELLAERT:
Het behoorde voor ons, Nederlanders, eene wet te zijn, dat elk gewest, elke gemeente
van ons land het zijne bijbracht tot beschaving en verrijking der moedertaal. Alle
vrijheid heeft hare perken; toch waar die perken moeten staan, weet men niet en 't
gezond verstand alleen kan daarover beslissen. Het ware eene doodende dwingelandij
indien aan enkele gewesten, b.v. aan Holland, het recht wierde toegekend, alleen
datgene wat hun eigen is voor bruikbaar in geschrift of in deftige kringen te doen
aannemen.
van SCHUERMANS:
De gesproken taal moet tot maatstaf dienen van de beschaafde of geschreven taal.
Hieruit volgt dat al wat in de volkstaal nog bestaat, aan de taal toebehoort.. De
Hollandsche schrijvers hebben hun dialect tot grondslag genomen en er hunne
litterarische taal van gemaakt. Maar Holland is slechts de helft van Nederland,
waarvan wij. Vlamingen, Brabanders en Limburgers de andere helft uitmaken.
van FRANS DECORT:
Nederlandsch is niet alleen de in Holland heerschende spreeken schrijfwijze; wat
hier goed is moet het daar ook zijn, en omgekeerd.
MAX ROOSES:
Een woord dat gebruikt wordt door de oude schrijvers, dat nog door twee of drie
millioenen menschen gebezigd wordt, dat in overeenstemming is met de logiek, en
de algemeene taalregels, moet uit het nederlandsch verworpen worden omdat de
beschaafde luî en de keurige schrijvers van twee of drie hollandsche provinciën het
niet erkënnen.. Dit stelsel bestrijden wij uit al onze krachten.
PAUL FREDERICQ:
Door hun toedoen (dier schrijvers) zijn tot ieders voldoening, uit de verschillige
tongvallen vele goede bruikbare woorden in de algemeene moedertaal weer ingevoerd.
Ik voege hier nog bij de namen van JAN VAN BEERS, VAN DROOGENBROECK,
HAERYNCK en MATHOT en zou de lijst nog een blad ver kunnen verlangen.
De Schrijvers en Dichters van onzen tijd staan quasi eenparig langs onze zijde:
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STIJN STREUVELS, VERMEYLEN, HERMAN TEIRLINCK, VAN LANGENDONCK,
HEGENSCHEID, VANDEWOESTYNE, RENE DECLERCK en honderd andere.
RODENBACH dien ik nog niet genoemd heb.
De School van Antwerpen.
De School van Brussel en Brabant.
De School van Limburg.
De School van Gent en Vlaanderen.
Zij schrijven vrij al dat goed is in den mond van het volk.
De geleerden uit het Noorden spreken ook vast en klaar.
Eerst noeme ik JOHAN WINKLER. Hij schrijft daarover jaren lang en boeken vol,
en ik lees in zijn dialecticon:.....
....Omdat hij rijkeiijk put uit die bron van schoone oude woorden, die bron, die elders
in Nederland reeds lang verdroogd en verslapt is, maar die in Westvlaanderen steeds
blijft vloeien en er de volkstaal oorspronkelijk rein en levensfrisch houdt. - De taal
van Gezelle's gedichten is zuiver en schoon nederlandsch, echt oorspronkelijk
nederlandsch, duizendmaal schooner, zuiverder en oorspronkelijker dan modern
Hollands is.
Prof. KERN zegt dat de taal dier westvlamingen geen tongval is, maar niets anders
dan het gewone goede of slechte nederlandsch, en als hij westvlaamsche proza hoort
lezen, zegt hij wederom: ik heb geglimlacht, want de bewoordingen waren geheel
Nederlandsch.
TEN KATE (Am. JOOS.)
Ik heb de taal als een heiligdom van 't gemeen geschat, daar ik, noch iemand eenig
bevoorrecht eigendom aan heeft, en daarom getracht de taalwetten te vinden en niet
te verzieren.
BILDERDIJK wilt dat de Westvlamingen hunne woorden, hunne woordvormen bewaren,
en hij gebruikt ze zelf.
HALBERTSMA (P. Baes.)
De volkstaal is de eerste en altijd wellende fontein van elke taal des menschdoms,
uit welke de conventuëele taal der schrijvers elk oogenblik moet verrijkt, vernieuwd
en verfrischt, met een woord verbeterd worden.
ROOS wilde dat
de westzeeuwsch-Vlaamsche volkspraak hare honderde woorden..... in het
woordenboek mocht zien bijdragen.
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DE VRIES.
Daarom beschouwen wij het als den plicht van elk wien de taal ter harte gaat, de
verfrissching van den nederlandschen stijl uit de levenwekkende bron der gesprokene
volkstaal met alle krachten te bevorderen
En Dr. DEJAGER.
Men zal mij tegenwerpen, dat toch. naar mijn eigen verklaring, van verschillende
woorden kan gezegd worden, dat ze in Holland verouderd zijn. In Holland, ja, maar
daarom niet in de nederlandsche taal. Tot háár gebied behoort ook het Vlaamsch.
Die dit lezen zullen misschien zeggen: Dat is ouder volk!
Jamaar de jongere tijd spreekt nog veel luider.
WILLEM KLOOS na dien allerhoogsten lof over den Dichter, zegt van zijne taal:
Guido Gezelle schrijft zuiver Hollandsch! alleen wat leniger, wat frisscher, wat
jeugdiger dan het burgerlijk nette en afgepast-schoolsche van de meeste noorderlingen
in zijnen tijd.
Even hoog en klaar luidt het woord van FREDERIK VANDEN EEDEN en CAREL
SCARTEN, en omzeggens van alle groote Hollandsche Tijdschriften.
Erger nog Dr. BOREND BIESTERMAN schrijft in de Ploeg: ‘Gaan die Vlamingen
verder in die richting van 't Noorden en trekken ze voor goed de Moerdijk-Rubicon
over’ zij plegen zelfmoord.
En nu in dezen allerlaatsten tijd, komen, een prijs voor het schoonste nederlandsch
toe te kennen aan Stijn Streuvels die Heeren:
Dr. ALETRINO, Dr. BOEKEN, ERENS, WILLEM KLOOS, JAC. VAN LOOY, FR.
NETSCHER, ARY PRINS en secr. DE BEAUFORT, of liever: de Nieuwe Gids.
Dit deel van mijne lezing sluite ik met de blijde woorden van een Hollander die mij
zegde: ‘Wat wilt gij daar in het Zuiden, over die afgedane zaak blijven twisten en
discuteeren: Schrijft uwe taal en woorden, en wat daarin goed is en schoon zal wel
in het algemeen Nederlandsch aanveerd worden.
Wie zou er kunnen anders denken.
Die nu die namen leest moet bekennen dat wij in treffelijk gezelschap staan. Die de
woorden en citaten leest, moet zeggen:
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Dat is klaar gedacht en klaar woord. De thesis is net bepaald en afgelijnd. De grond
ligt vast, en wordt met vasten voet doorwandeld. ‘Alle nederlandsche woorden zijn
nederlandsch. Zijn nederlandsche woorden die op nederlandschen taalgrond gegroeid
door nederlanders gebruikt worden.’
Die taalgrond ligt in den stam, in het volk, in zijn bloed, in zijn geest en hert, in zijn
lijf en leden, in zijn oog en oor, in zijn mond, in zijn lang bestaan en leven, in die
diepe wonderlijke wet van crystallisatie die zijn woord en taal doet worden, groeien
en bloeien.
De vraag die geheel deze studie b e h e e r s c h t is dus: Wat is eene taal. Waar liggen
hare gronden. Hoe leeft zij en wordt zij in leven gehouden?
De antwoorde klinkt klaar:
Eene taal is de spraak van een volk.
Zij ligt eerst buiten de boeken en buiten de wetenschap. In de boeken worden hare
woorden overgenomen, en de wetten die studie in haar vindt worden in boeken
geschreven. Woorden en wetten komen uit de sprake, en boeken en wetenschap zijn
ervan de min zekere getuigen.
De taal bestaat daar buiten. Zij is het objectief van boeken en wetenschap.
Zij bestond eer men van boeken droomde en eer wetenschap haar klein lichtjen
ontsteken mocht.
Zij is de uitwendige klank van het innerlijk wezen van een volk.
- Zij komt uit een nood en een macht van den levenden mensch, die, - uit de algemeene
spreekbegaafdheid, - volgens een plooi, een wervel, eigen wet geeft en doet
crystalliseeren in eigen gedaante en vorm; gelijk eigen boom, wortel en stam en
bloem en blad crystalliseert naar eigen wet en leven.
Eene taal is een boom, en alle bladeren zijn zijne bladeren, zoolang geen vreemde
macht boom en blad hebben doen ontworden.
Zij ligt in die groote natuur, in die mysterievolle natuur. Zij is een physica met
duizende ingewikkelde wetten, waar wij zelf een deel van dragen en een deel van
zijn, en gelijk de wetenschappelijke physica die natuur niet is, maar het krank bespie-
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den ervan, het blijde vinden van een hoekje of een wet, en beschrijven in boeken van
iets uit de natuurwereld; zoo zijn boeken en wetenschap het bespieden van de taal,
het zoeken en vinden van eenige harer peerlen en schatten; maar dat levende wonder
die taal blijft daar buiten.
Zwicht U en komt met weigere nieuwsgierigheid bij dit natuurwonder. Zwicht u
en treedt voorzichtig, ik zou zeggen met ontschoeide voeten op den taalgrond, want
hij is heilig, en raakt de taal aan met reine eerbiedige handen, want zij draagt den
geest van een volk, het gevoelen van een volk, het lichaam dat zijn spraakgetuig en
rythmenroering is. Zij is zijne spraak, de uitwendige klank van zijn wezen.
Dat is het groot Leven in eene wet van Schepping en vorming die het gedacht, het
gevoelen van den mensch doen in klankbeelden bestaan.
Inderdaad, als men dat nu wilt ontleden, en zuutjes zegt: Paulo minora canamus, zoo
is het best die woorden op eene reek te zetten nevens malkaar: TAAL, in grooten
letter, en in minderen letter daarbij: wetenschap, philologie, als gij wilt, beschaafdheid,
kunst zelf. Dan straalt het klaar in de oogen dat Wetenschap de taal onderzoekt en
ontleedt, maar de taal niet is; dat beschaafdheid de taal zuivert en kuischt, maar de
taal niet is; dat kunst de taal veredelt en verheft, maar niet is.
De taal bestaat op haar eigen in den geest, in het hert, in het lichaam, in den mond
van het volk.
Daar leeft zij.
Daarom mag men peizen en zeggen dat indien al met eens alle boeken van eene
taal weg vielen, het misschien voor de taal klein verlies zou zijn; dat indien alle studie
en wetenschap bij eene taal verloren ging, dat wel meerder jammer zou wezen, toch
niet onherstelbaar; maar indien het levende woord uit den levenden mond van een
levende volk ging wegvallen, de taal gestorven zou zijn en voor eeuwig dood.
Dat levende woord is de taal.
Niemand kan aan een Nederlander zeggen: Gij zijt geen Nederlander, of hij liegt.
Niemand kan aan een nederlandsch woord zeggen: Gij zijt geen nederlandsch, of
hij liegt.
Geboren en gegroeid in Nederland: dat is de wet.
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Boeken en beschaving en geleerdheid hebben daar niets aan te zeggen. Zij kunnen
en mogen getuigen. Niets anders.
Indien men nu zich wendt naar de zoogezegde goéde schrijvers en sprekers, de
taal door hen wilt zien bepalen en de grenzen ervan afteekenen, die eerste
onoverwinnelijke moeielijkheid zal zijn van die goede schrijvers zelf te keuren en
te antwoorden op de vraag: Noemt ze alle drie! Daarbij, er kunnen er vandaag tien,
morgen twintig zijn. Eenen tijd later, zullen er wel enthoeveel wegvallen, zijnde
gebleken geen goede maar slechte schrijvers.
Wie ook zal er zeggen wanneer eigenlijk een schrijver een goede schrijver wordt.
Dat komt immers op geen dag gewoonlijk, en zoo moet het gebeuren dat woorden
van een zelfden schrijver vandaag nog geen nederlansch zijn, het worden toekomende
week, om weerom geen neerlandsch te zijn maanden later.
Nog iets: Veel woorden, ontelbaar veel woorden, zijn onbekend. Daarom schrijft
de Academie prijsvragen uit om de woorden van ambachten en bedrijven en vakken
te verzamelen en te boeken, om de woorden van alle gewestspraken bijeen te brengen,
en altijd blijft die zelfde waarheid: Zij worden geen nederlandsch omdat zij geboekt
en door geleerden gebruikt worden, maar zij worden geboekt en door geleerden
gebruikt omdat zij nederlandsch zijn.
Anderszins ware de Circulus vitiosus overal meester. Het woord is nederlandsch
omdat goede schrijvers het schrijven. Zijn goede schrijvers alleen die dat woord in
de pen hebben.
En wat gezeid van die woorden die leeg, vuil, onedel en oneerlijk zijn. Zij komen
in geen beschaafde boeken en bij geen beschaafd volk. - Geen Neêrlandsch? - Flaccus
had het anders op, en..... Le latin dans ses mots brave l'honnêteté...
Woordenboeken en alle boeken zijn Catalogussen. Zij halen binnen, maar sluiten
niet uit. Woorden zijn gelijk appelen en peren, en zooals ik dat eens te Amsterdam
in eene voordracht vertelde: Indien de maker van zulk een catalogus, een geleerde
Hollander aan tafel in de pastorij van Ingoyghem, wees naar mijn fruit en zeide: dat
zijn geene appelen, geene peren, want zij staan in mijn catalogus niet, wij zouden
beiden monkelen, en ze smakelijk en smekkend eten.
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Ja zeker er bestaan wetten; er is goed en kwaad, en zoo hebbe ik in 't jaar 1875
geschreven:
‘De levende taal bestaat uit al de woorden die het gedacht en het gevoelen
uitdrukken van alle menschen die dezelfde sprake spreken, dus van een geheel volk.
De algemeene taal is dan gemaakt als al die woorden bekend zijn en gebruikt.........
Een tak van den boom is af...... als men Limburg buitensluit, ook als men Brabant
buitensluit, ook als men Holland buitensluit, maar ook als men Vlaanderen buitensluit.
Natuurlijk moet studie en wetenschap onderzoeken wat goed en kwaad is, wat groeite
is en bederf, en moet het kwaad dempen, omdat het kwaad is, en niet omdat het
vandaar of van daar komt of elders onbekend is. Wij en zeggen niet: Quid boni a
Nazareth.’
De vijf grondregelen van DEBO blijven bestaan, en ik schrijve ze hierbij tot
meerdere klaarheid:
1o Hebben burgerrecht alle woorden die rusten op gezonde etymologie.
2o hebben burgerrecht alle woorden die door analogie te wettigen zijn.
3o alle woorden die medebestaan in aanverwante talen.
4o alle woorden die vroeger in de schrijftaal bestonden en nu nog bleven in den
mond van het volk.
o
De woorden die in de algemeene schrijftaal geene weergade hebben.
5
Ik sluite daarmede:
Er zijn regels, er zijn wetten. Zij liggen daar buiten in de natuur. Wetenschap gaat
ze na, mag ze boeken, niet maken.
De taal ook is een wonder der natuur. Zij heeft haar wezen, haar leven, haar groei
en bloei, zoo wel als gras en bloem. Zij ontplooit uit den kiem, ontzwachtelt,
ontwikkelt, zet uit en voort. Wetenschap, en schrijvers en sprekers, bespieden haar
met gerige oogen. Ieder woord dat leeft draagt door dat leven een wonderlijke kracht
die ademt, heft en daalt, roert en groeit, schemert en schittert, in spel en zin, vol tinten
en verband. De ‘goên dag,’ alleen die van mijn lippen springt schakeert
honderdvoudig. Hij is blij of droef. Hij is kwaad, droog of genegen. Hij is
beschermend of misprijzend. De geschreven goêndag roert niet. O levende woord
wat zijt gij prachtig. Ieder woord dat dood is, zit vast, onroerbaar, met onroerbare
beteekenis, is..... ‘gefixeerd’.
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Gesproken taal alleen, is waarlijk taal. Geschreven taal, is, hoe schoon ook, half
dood: ‘Wie ooit een doode maged zag....
Men antwoordt mij: Al wel maar de algemeene beschaafde taal die den voorraad
uitmaakt van al dezen die goed nederlandsch spreken, is ook gesproken taal.
Ik antwoorde: Zeker ja, maar zij niet alleen. Daarbij: Voor den voorraad blijve ik
vol wantrouwen. Hij wordt opgeëten. Hij verslijt. Hij kankert uit. Hij is half of geheel
dood. Een voorraad is de ton. De taal is de bron.
Ten andere die algemeene beschaafde nederlandsche taal, zoo zij bijna overal in
Zuid-Nederland beschouwd wordt, gelijkt aan eene stad, aan een voorname stad, vol
schoone gebouwen, en vol gekuischt, gekamd, gewasschen en schoon gekleed volk,
dat binnen woont. Ik roep haar: Houd uwe poorten open, en laat den buiten
binnenstroomen. Anderszins gij vergaat, gij sterft uit. Wetenschap heeft dat bewezen,
en de Dichter heeft het bezongen:
O menschenetend steegedrocht
Gij slindt bij honderdduizenden
den onbekenden levenstocht
der steêwaards inverhuizenden!
O stad, gij stierft van hongersnood,
Gij stierft van levensdorstigheid,
ontbrake U eens dat dagelijksch brood,
ontbrake eens uwe angborstigheid
dat levend landvolk, arm en kleen,
dat, uit zijne overvloedigheid
van leven, laaft uw dor gebeen,
o stad, en uw' hoogmoedigheid.

Dat is waar voor U, o stad: dat is waar voor U, o algemeen beschaafde Taal!
Over beschaafdheid schrijve ik ook wel eens een blad voor deze Commissie, en
bewijze dat zij niet komt van de beschaafde taal, maar dat de beschaafde taal komt
van het beschaafde volk. Gij leert uw jonger volk beschaafde taal: Goed zoo! maar
wilt eerst dat jonger volk beschaven.
Daarvan spreke ik niet maar besluite met mijn eerste woord: alle nederlandsche
woorden zijn nederlandsch.
Zijn nederlandsche woorden, de woorden die op neerlandschen taalgrond gegroeid
door nederlanders gebruikt worden.
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Zijn die woorden niet algemeen bekend: Wij zullen ze bekend maken, zoo dat geheel
Nederland er mede kan omgaan. Zoo blijft het Vlaamsch niet buiten, maar gaat binnen
het neerlandsch tot meerderen rijkdom en schoonheid van onze Moedertaal.
Zoo wordt wederom waarheid wat Willem De Vreese zei en schreef:
‘Het is er verre van, dat NEDERLANDCH tegenover Vlaamsch zou staan.
Nederlandsch is eer Vlaamsch dan Hollandsch. Wie onder ons het verloochent,
verloochent de overlevering van zijn eigen geslacht.’
Ik voege daarbij:
Dat was alzoo; dat moet alzoo zijn!
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Kleine verscheidenheden.
71. - Scof en Slackelic.
SCHOF is het vierde deel van den dag eens werkmans, - nl. van de ‘ambachtslieden
die wercken in dachueren’, - of drie uren; fr. Quart de journée. (De Bo, Westvl.
Idiot.) Zie ook Verdam, h.v. Een eigenaardig voorbeeld volgt:
Archief der stad Brugge, Fonds der Hallegeboden, Register van 1513 tot 1530, fol.
ije xxvj: ‘Voort, omme de groote faulten die bevonden zijn in alle de ambochtslieden
die wercken in dachueren, in dat zij hem qualic quijten, slackelie wercken ende te
late te wercke commen..., dat zij metten ludene vander wercclocke up de Halle te
wercke commen ende voor tverlaten van diere in huerlieder were zijn, up de peyne
van, daer zij een vierendeel huers naer tverlaten vander clocke beyden, hemlieden
een scof ghemijnct te zijne van huerheder dachuere, ende alsghelicx indien zij ooc
voor tluden vander clocke uten wereke schieden.’
Van het bijwoord SLACKELIC hierboven, hebben wij nergens een voorbeeld
aangetroffen. SLACKELIC WERCKEN beteekent Traag, slap werken; Fr. Lambiner. De
tekst hierboven is van Brugschen oorsprong. Te Brugge, zooals elders nog in
West-Vlaanderen, is SLAKE hetzelfde als Slap. Zie bij De Bo. Een SLAKKE JAN
beteekent Slap mensch, Fr. Lambin, homme veule, sans vigueur, sans énergie. Met
SLAK (Fr. Limace), Westvl. Slekke, heeft ons woord niets te maken.

72. - Bloedsuper, coordesleper en critser.
Bij hallegebod was, in de jaren 1500, door Schepenen der stad Brugge verbod gedaan,
de gerechtsdienaren voor ‘coordeslepers, critsers’ en ‘bloedsupers’ uit te maken.
De tekst luidt als volgt:
Archief der stad Brugge, Fonds der Hallegeboden, Register van 1513.30, fol. ije xvij
vo: ‘Dat niement hem en vervoordere den voor-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

72
seiden justiciers ende officiers ofte huerlieden assistenten te injurijerne of te heetene
coordeslepers, critsers, bloedsupers ofte anderssins...’
Van BLOEDSUPER = Bloedzuiper wordt in het Wdb. van Verdam, onder Bloetsuper,
enkel een voorbeeld aangetroffen. In onzen tekst echter heeft het woord de beteekenis
niet van Bloedgierige, hij die iemands bloed vergiet, moordenaar, zooals bij dien
lexicograaf, maar veeleer deze van het Fr. Vampire, sprekende van hem ‘qui s'enrichit
par des gains illicites et aux dépens du peuple’. Men vergelijke met Levereter, uit
Despars, Cron. v. Vlaand., III, 400.
Het w. COORDESLEPER hebben wij tot nog toe nergens geboekt gevonden. Hoe dient
het verstaan? Wordt bedoeld de houding ‘la corde au cou, dans l'attitude d'un criminel
qui va être pendu’? (Littré, Dict., vo Corde 9o), ofwel - wat meer waarschijnlijk is het dragen van eene koord om den hals tot teeken van knechtschap? Het woord schijnt
samengesteld zooals het Fr. Traíne-malheur, Traîne-potence en Traîne-rapière. Dit
laatste is, naar Littré, een ‘terme de dénigrement’. Cfr. overigens Traîneur d'épée en
Traîneur de sabre, bij Littré, vo Traîneur.
Wat CRITSER beteekent is moeilijk vast te stellen. Verdam geeft Cretsen = Cratten
= Krabben. In de Horae Belgicae, 72, 96, vindt men Schrobben, Crouwen, Cretsen
= Scabere. Naar Kiliaan, beteekent Kretser: Lastdrager, Sjouwerman. Verdam doet
evenwel opmerken, dat CRETSEN ook in de beteekenis Tergen, Plagen, in het
Middelnederlandsch kan bekend zijn geweest. Wat er van zij, men vergelijke met
SCHROBBER = Deugniet, Schavuit, Boef (A.C. Oudemans Sr, Woordenboek op de
gedichten van G. Az. Bredero). Zie overigens Verdam, in vo Schrobbe, waaronder
verwezen wordt naar het hoogduitsch Schrubber = ‘een nietswaardig of verachtelijk
mensch’, en voornamelijk in vo Schrobben, alwaar de variante Cratsen vermeld is.
EDW. GAILLIARD.
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Over het opslorpen van zouten door de kleefstof van het tarwemeel
door A.-J.-J. Vandevelde en L. Bosmans.
Als een klompje vochtige kleefstof uit tarwemeel, samengesteld uit meelproteïnen
en water, gebracht wordt in eene waterige zoutoplossing, samengesteld uit een
welkdanig zout en water, dan ontstaan er ruilingen tusschen de twee aanwezige
stelsels, waaruit een nieuwe bepaalde evenwichtstoestand wordt voortgebracht: de
proteïnen en de zouten worden nu in nieuwe verhoudingen met het water verbonden
of vermengd, terwijl een zekere hoeveelheid zout door de kleefstof opgenomen wordt;
daarenboven kan de kleefstof, in veranderlijke mate, in oplosbare proteïnen door
proteolyse worden omgebracht.
Het is zeker niet onnoodig hier over de begrippen kleefstof, proteolyse en evenwicht
uit te weiden.
1o) De kleefstof wordt aanzien als een mengsel van verscheidene proteïnen(1), die
zich in het meel der graangewassen bevinden; dit mengsel onderscheidt zich van de
andere planten-

(1) De proteinen of eiwitstoffen maken de hoofdbestanddeelen van de planten en dieren uit. Men
vindt ze namelijk in de graangewassen: circa 12% bij de tarwe, 11.5% bij de rogge, 10.5%
bij de haver, 9.5% bij de gerst en de maïs, 6,75% bij de rijst. In biergist vindt men 13%
proteinen, hetgeen overeenkomt met 40% van de droge stof. In vleesch (fibrine), eieren
(eiwit), meel (kleefstof), melk (kaasstof), enz., vindt men groote hoeveelheden proteïnen.
Deze verbindingen bestaan uit koolstof, zuurstof, waterstof en stikstof, soms ook uit kleine
hoeveelheden zwavel (onzuiverheden?). Het gehalte dezer bestanddeelen is namelijk als
volgt: 50 tot 55% koolstof, 15 tot 19% stikstof, 6.9 tot 7.3% waterstof, 19 tot 24% znurstof,
1.3 tot 2.4% zwavel.
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proteïnen hierdoor, dat een gedeelte van de bestanddeelen er van in alcohol oplosbaar
is.
Aangaande den aard der kleefstofproteïnen zijn de onderzoekers het nog niet eens(2).
Met VON FENYVESSY(3) kunnen wij aannemen, dat de kleefstof van de tarwe een
mengsel is van twee proteïnen, te weten gliadine en glutenine: gliadine vertoont een
groote rekbaarheid, is oplosbaar in alcohol à 70 v % en in zeer verdunde zuren en
alkaliën (waaruit zij door neutraliseeren neergeslagen wordt), en is weinig oplosbaar
in chloornatriumoplossingen; glutenine blijft als onoplosbaar overschot van de
gliadine en is niet rekbaar.
Het tarwemeel houdt ± 10% stikstofverbindingen in, waaronder ± 6.5% gliadine
en ± 3.5% glutenine. In onze proeven werd de kleefstof bereid volgens de in het
Gemeentelijk Laboratorium te Gent gevolgde doseeringsmethode, namelijk door
uitwasschen van een klompje deeg, bereid met 50 gr. tarwemeel en 25 gr. water(4).
2o) De proteolyse der proteïnen is een zeer algemeen verschijnsel; bij het verteren
worden in de maag en in den dunnen darm de opgenomene doorgaans niet oplosbare
eiwitstoffen in oplosbare, waaronder de zoogenoemde peptonen, omgezet.

(2) Zie F. CZAPEK, Biochemie der Pflanzen, 1905, II, 150; - A.J.J. VANDEVELDE, De kieming
der spermatophyten, 3e deel, 1903, uitgave van het Kruidkundig Genootschap Dodonaea; A.J.J. VANDEVELDE, L. BOSMANS en A. REVIJN, Onderzoekingen over de gisting van het
brooddeeg, Versl. en Med. der Kon. Vl. Acad., 1908, blz. 495.
(3) B. VON FENYVESSY, Ueber den Einfluss einiger vegetabilischen Proteide auf den
Weizenkleber. Zeitschr. Unters. Nahrungsm., 1911, 21, 658.
(4) A.J.J. VANDEVELDE en F. LEPERRE, Over de doseering van de kleefstof in tarwemeel. Handel.
5e Vlaamsch Nat. Geneesk. Congres, 1901. De voorwaarden van het kneeden zijn, zooals
zij in den Codex alimentarius van Nederland (no 5, 1911, blz. 164) beschreven worden,
eenigszins verschillend: 30 gr. meel worden met 15 gr. water tot deeg gemaakt; van het deeg
worden onmiddellijk twee hoeveelheden afgewogen, die elk juist 20 gr. bedragen. Elk dezer
hoeveelheden wordt afzonderlijk in de hand tot een kogeltje gerold en vervolgens op kleefstof
uitgewasschen. De kleefstof wordt, na op filtreerpapier of onverglaasd porcelein uitgerold
te zijn, in een weegfleschje gewogen, vervolgens zoo dun mogelijk uitgestreken en tot constant
gewicht bij 102°-105° C. gedroogd.
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Doch buiten het levend organismus ontstaat ook proteolyse: door de bacteriën worden
de bederfbare stoffen aangetast en vloeibaar gemaakt; vele vochten uit levende
wezens, - o.a. het bloed, de melk, een koud gerstemoutuittreksel, stellig ook maagsap,
enz., - hebben het vermogen om de proteolyse van proteinen die daarin worden
gedompeld voort te brengen; zelfs de proteïnen, als zij niet verwarmd zijn geweest,
vertoonen een zeer duidelijke neiging om langzaam, zelfs buiten het bereik der
bacteriën, te proteolyseeren. Zulke verschijnselen doen zich voor bij de
melkproteïnen(5), bij het bloedfibrine(6), bij de eiwitstoffen van aan eiwitziekte lijdenden
urine, bij de kleefstof van het tarwemeel, enz.
Geen wonder dus, zoo in de proeven die hier worden beschreven, de
kleefstofklompjes in de zoutenoplossing gedeeltelijk worden opgelost, zelfs als de
bacteriën, als gevolg van de hooge concentratie der benuttigde zouten, in hunne
levensverrichtingen belemmerd worden.
3o) De studie van het evenwicht onder stoffen die gemengd worden, is een der
belangrijkste der scheikunde; hier komen niet alleen, zooals bij voorbeeld in het
geval van oplossingen, de oplosbaarheid van de stoffen in het oplossingsmiddel in
aanmerking, doch kunnen daarenboven onder de gebruikte stoffen onderling, en
onder die stoffen en het oplossingsmiddel, scheikundige reactiën zich voordoen. Te
dezen aanzien zijn de waterige zoutenoplossingen hoogst belangwekkend.
Het is hier stellig de plaats niet om de theorie van het chemisch evenwicht uiteen te
zetten; daarover vindt men belangrijke hoofdstukken in de leerboeken(7). Alleen zullen
wij ons beperken tot het bespreken van het geval dat in deze mededeeling wordt
onderzocht.
Als het klompje kleefstof, samengesteld uit proteïnen en water, gebracht wordt in
een zoutoplossing, samengesteld uit zout

(5) A.J.J. VANDEVELDE. Nouveiles recherches sur les ferments solubles du lart. Mem. Cour.
Acad. Sciences Belg., 1907, blz. 28.
(6) Zie bovenstaande citaat, blz. 59.
(7) Zie o.a.: J. KRAMERS. Leerboek der algemeene scheikunde, Nijmegen, 1908, blz. 111.
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en water, dan ontstaat er eene beweging van de eene bestanddeelen naar de andere.
Zout zal uit de zoutoplossing naar het klompje kleefstof, en water van het klompje
naar de zoutoplossing overgaan. Het kan ook gebeuren dat de proteïnen een
gedeeltelijke proteolyse ondergaan, op zulke wijze dat de ontstane oplosbare proteïnen
zich uit het klompje kleefstof naar de oplossing begeven.
Na een zekeren tijd houden die bewegingen op; het klompje en de oplossing houden
eene hoeveelheid zout in, die in de voorwaarden van de proef niet meer verandert;
dan zijn de bestanddeelen van het stelsel in evenwicht.
Ten einde een nauwkeurig begrip van dien toestand van evenwicht tusschen het
klompje kleefstof en de waterige zoutoplossing te krijgen, kan men den
deelingscoëfficiënt berekenen, die de verhouding aanduidt tusschen het zoutgehalte
in het vloeibaar, en het zoutgehalte in het vast gedeelte van het stelsel. Een dergelijke
berekening(8) kan bijdragen tot het afleiden van gevolgtrekkingen uit de genomene
proeven.
De gebruikte zoutenoplossingen werden op 37° C in verzadigden toestand gebracht;
op dezelfde temperatuur werden 10 cm3 met het pijpje afgezonderd, in een gewogen
schaaltje gewogen, uitgedampt en het overblijvend zout gedoseerd. Aldus werden
de volgende uitslagen verkregen, terwijl voor de half verzadigde oplossingen de
noodige waarden werden uitgerekend. (V = verzadigde oplossing, V/2 = half
verzadigde oplossing bereid met 10 cm3 van de verzadigde oplossing en 10 cm3 of
10 gr. water op 37° C.
Chloorkalium V:

10 cm3 wegen 11.64 gr. met 3.33 gr. KCl.

Chloorkalium V/2:

20 cm3 wegen 21.64 gr. met 3 33 gr. KCl.

Chloornatrium V:

10 cm3 wegen 11.73 gr. met 3.12 gr.
NaCl.

Chloornatrium V/2:

20 cm3 wegen 21.73 gr. met 3.12 gr.
NaCl.

Chloorammonium V:

10 cm3 wegen 10.61 gr. met 3.21 gr.
NH4Cl.

Chloorammonium V/2:

20 cm3 wegen 20.61 gr. met 3.21 gr.
NH4Cl.

(8) Het begrip van verdeelingscoëfficiënt werd in de wetenschap ingevoerd in 1870 door
BERTHELOT en JUNGFLEISCH, Bull. Soc. chim. Paris, 2e reeks, 13, blz. 303.
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Chloorbaryum V:

10 cm3 wegen 12.16 gr. met 2.91 gr.
BaCl2.

Chloorbaryum V/2:

20 cm3 wegen 22.16 gr. met 2.91 gr.
BaCl2.

Chloorstrontium V:

10 cm3 wegen 13.68 gr. met 4.98 gr.
SrCl2.

Chloorstrontium V/2:

20 cm3 wegen 23.68 gr. met 4.98 gr.
SrCl2.

Chloorcalcium V:

10 cm3 wegen 13.17 gr. met 4 90 gr.
CaCl2.

Chloorcalcium V/2:

20 cm3 wegen 23.17 gr. met 4.90 gr.
CaCl2.

Chloormagnesium V:

10 cm3 wegen 12,67 gr. met 6.68 gr.
MgCl2.

Chloormagnesium V/2:

20 cm3 wegen 22,67 gr. met 6.68 gr.
MgCl2.

Kaliumnitraat V:

10 cm3 wegen 12 03 gr. met 3.87 gr.
KNO3.

Kaliumnitraat V/2:

20 cm3 wegen 22 03 gr. met 3.87 gr.
KNO3.

Natriumnitraat V:

10 cm3 wegen 13.83 gr. met 6.97 gr.
NaNO3.

Natriumnitraat V/2:

20 cm3 wegen 23.83 gr. met 6.97 gr.
NaNO3.

Ammoniumnitraat V:

10 cm3 wegen 13.17 gr. met 9 41 gr.
NH4NO3.

Ammoniumnitraat V/2:

20 cm3 wegen 23.17 gr. met 9.41 gr.
NH4NO3.

Baryumnitraat V:

10 cm3 wegen 10.64 gr. met 1.25 gr.
Ba(NO3)2.

Baryumnitraat V/2:

20 cm3 wegen 20.64 gr. met 1.25 gr.
Ba(NO3)2.

Strontiumnitraat V:

10 cm3 wegen 13.99 gr. met 5 52 gr.
Sr(NO3)2.
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Strontiumnitraat V/2:

20 cm3 wegen 23 99 gr. met 5.52 gr.
Sr(NO3)2.

Calciumnitraat V:

10 cm3 wegen 15 88 gr. met 12.06 gr.
Ca(NO3)2.

Calciumnitraat V/2:

20 cm3 wegen 25.88 gr. met 12.06 gr.
Ca(NO3)2.

Magnesiumnitraat V:

10 cm3 wegen 13.32 gr. met 6.62 gr.
Mg(NO3)2.

Magnesiumnitraat V/2;

20 cm3 wegen 23.32 gr. met 6.62 gr.
Mg(NO3)2.

Kaliumsulfaat V:

10 cm3 wegen 10.71 gr. met 1.23 gr.
K2SO4.

Kaliumsulfaat V/2:

20 cm3 wegen 20.71 gr. met 1.23 gr.
K2SO4.

Natriumsulfaat V:

10 cm3 wegen 13.16 gr. met 4 43 gr.
Na2SO4.

Natriumsulfaat V/2:

20 cm3 wegen 23.16 gr. met 4.43 gr.
Na2SO4.

Ammoniumsulfaat V:

10 cm3 wegen 12.28 gr. met 5.41 gr.
(NH4)2SO4.

Ammoniumsulfaat V/2:

20 cm3 wegen 22.28 gr. met 5.41 gr.
(NH4)2SO4.

Magnesiumsulfaat V:

10 cm3 wegen 12.97 gr. met 3.66 gr.
MgSO4.

Magnesiumsulfaat V/2:

20 cm3 wegen 22.97 gr. met 3.66 gr.
MgSO4.

De berekeningen voor de evenwichtswaarden werden op de volgende wijze
gemaakt:
Het gewichtspercent bekomt men door de verdeeling van 100 maal het gewicht
van elk opgeloste zout door het gewicht
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van het overeenstemmend oplossingsvolumen. Het soortelijk gewicht is het quotient
van het gewicht van 10 of 20 cm3 oplossing, verdeeld door 10 of 20.
De samenstelling van het klompje kleefstof na 7, 14 of 21 dagen is berekend uit
het gewicht gv van het vochtig klompje, het gewicht gd van het gedroogd klompje,
het gewicht gz van de daarin door analyse bepaalde zouthoeveelheid:
gv - gd = gr. water (gw)
gd - gz ofwel gv - (gw + gz) = gr. watervrije kleefstof (gk).
De analysen van de klompjes naar de gewone methoden der analytische chemie,
bracht de volgende uitslagen op voor het gewicht van het vochtig klompje, van het
gedroogd klompje, en van het in het klompje aanwezig zout:
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ZOUTEN VerzadigingDagen

Chloorkalium V
KCl

V/2

Chloornatrium V
NaCl

V/2

Choorammonium V
NH4Cl

V/2

Chloorbaryum V
BaCl2

V/2

Toestand
van het
klompje

7

gr. vochtig gr.
gr. zout
klompje gedroogd (gz)
(gv)
klompje
(gd)
36
2.0
0.24

14

3.6

19

0.21

vloeiend

21

34

1.8

0.23

vloeiend

7

4.0

1.7

0.16

brokkelig

14

3.9

1.6

0.15

brokkelig

21

3.4

1.5

0.13

bedorven

7

3.7

1.9

0 43

hard

14

3.8

21

0.48

hard

21

3.8

2.0

0.48

hard

7

36

1.6

0.20

rekbaar

14

37

1.6

0.27

brokkelig

21

3.6

1.6

0.30

brokkelig

7

4.1

2.3

0.60

taai

14

4.3

2.2

0.60

brokkelig

21

42

22

0 60

brokkelig

7

4.7

2.0

0.30

rekbaar

14

4.8

1.9

0.40

rekbaar

21

4.2

1.8

0 30

bedorven

7

53

22

0.72

rekbaar

14

6.2

2.4

0.83

rekbaar

21

5.7

2.3

0.86

rekbaar

7

5.4

1.8

0.37

rekbaar

14

5.5

1.8

0 43

weinig
rekbaar

21

5.6

1.9

0.46

vloeiend

rekbaar
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ZOUTEN VerzadigingDagen

Chloorstrontium V
SrCl2

V/2

Chloorcalcium V
CaCl2

V/2

Chloormagnesium V
MgCl2

V/2

Kaliumnitraat V
KNO5

V/2

Toestand
van het
klompje

7

gr. vochtig gr.
gr. zout
klompje gedroogd (gz)
(gv)
klompje
(gd)
5.2
2.8
1.07

14

6.0

31

1 39

rekbaar

21

7.2

36

1.76

rekbaar

7

4.5

22

0.55

rekbaar

14

4.5

22

0 74

rekbaar

21

5.6

2.2

0.74

bedorven

7

4.0

2.4

0.83

hard

14

46

2.0

1 04

hard

21

5.2

2.8

1.22

hard

7

5.1

2.5

0.78

rekbaar

14

63

2.8

1.10

hard

21

6.5

2.8

1.16

hard

7

4.0

3.3

0.59

hard

14

4.9

2.5

0.77

hard

21

4.7

29

1 03

hard

7

5.0

2.3

0 51

rekbaar

14

5.6

25

0.63

rekbaar

21

6.2

2.7

0 88

rekbaar

7

4.7

2.3

0.41

rekbaar

14

4.4

2.2

0.40

rekbaar

21

4.7

2.3

0.44

rekbaar

7

5.2

1.9

0.28

rekbaar

14

4.9

1.7

0.25

bedorven

21

48

1.8

0.27

bedorven

rekbaar
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ZOUTEN VerzadigingDagen

Natriumnitraat V
NaNO3

V/2

Ammoniumnitraat V
NH4NO3

V/2

Baryumnitraat V
Ba(NO3)2

V/2

Strontiumnitraat V
Sr(NO3)2

V/2

Toestand
van het
klompje

7

gr. vochtig gr.
gr. zout
klompje gedroogd (gz)
(gv)
klompje
(gd)
3.6
20
0 38

14

3.9

2.2

0 46

rekbaar

21

4.2

2.2

0 57

rekbaar

7

48

21

0.37

rekbaar

14

4.9

2.3

0.45

bedorven

21

49

2.2

0 47

bedorven

7

4.0

24

0.70

rekbaar

14

4.5

25

0.80

rekbaar

21

4.3

2.5

0.80

bedorven

7

5.8

2.4

0 70

rekbaar

14

58

2.4

0 70

rekbaar

21

57

23

0.60

bedorven

7

5.4

1.6

0 37

rekbaar

14

4.9

1.5

0 32

bedorven

21

48

1.0

0.24

bedorven

7

43

1.0

0.16

brokkelig

14

42

1.1

0.16

brokkelig

21

4.3

12

0.19

bedorven

7

58

3.2

1.58

rekbaar

14

5.9

3.5

1.74

rekbaar

21

7.7

4.0

2.31

rekbaar

7

64

2.6

1 12

rekbaar

14

6.3

2.4

1.13

rekbaar

21

52

1.9

0.90

bedorven

rekbaar
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ZOUTEN VerzadigingDagen

Calciumnitraat V
Ca(NO3)2

V/2

Magnesiumnitraat V
Mg(NO3)2

Kaliumsulfaat V
K2SO4

V/2

Natriumsulfaat V
Na2SO4

V/2

Toestand
van het
klompje

7

gr. vochtig gr.
gr. zout
klompje gedroogd (gz)
(gv)
klompje
(gd)
42
3.0
1.32

14

54

3.8

1.99

rekbaar

21

6.3

4.3

2.47

rekbaar

7

6.1

30

1.48

rekbaar

14

77

3.4

1 89

rekbaar

21

8.6

4.2

2.31

rekbaar

7

4.8

28

1.30

brokkelig

14

5.5

3.2

1.67

brokkelig

21

60

32

1.75

brokkelig

7

2.6

1.6

1.12

hard,
bedorven

14

2.5

1.6

-

bedorven

21

2.5

1.3

-

bedorven

7

3.3

14

0.05

bedorven

14

3.4

1.3

-

bedorven

21

32

1.5

-

bedorven

7

2.6

16

0.12

hard,
bedorven

14

2.5

1.6

0.23

bedorven

21

2.5

1.3

0.15

bedorven

7

33

14

0.16

hard,
bedorven

14

3.4

1.3

0.14

bedorven

21

3.2

1.5

0.18

bedorven

rekbaar
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ZOUTEN VerzadigingDagen

Ammoniumsulfaat V
(NH4)2SO4

V/2

Magnesiumsulfaat V
MgSO4

V/2

Toestand
van het
klompje

7

gr. vochtig gr.
gr. zout
klompje gedroogd (gz)
(gv)
klompje
(gd)
3.5
2.1
0.3

14

-

-

-

bedorven

21

-

-

-

bedorven

7

2.9

1.6

0.1

hard,
bedorven

14

-

-

-

bedorven

21

-

-

-

bedorven

7

2.2

1.5

0 08

hard

14

-

-

-

bedorven

21

-

-

-

bedorven

7

3.8

1.3

0.17

bedorven

14

-

-

-

bedorven

21

-

-

-

bedorven

hard

Uit deze uitslagen, kan, voor ieder geval, het zoutgehalte evenals de
evenwichtswaarden berekend worden.
In de volgende tabellen wordt de berekening aangegeven met de noodige
inlichtingen om de samenstelling van het stelsel kleefstof, en van het vloeibaar stelsel,
in den toestand van evenwicht tusschen beide aanwezige stelsels, te bepalen.
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Chloorkalium, KCl.
A)

Verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 28.6 G % KCl en 71.4 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1 164.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 46.5 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof (gk)
-

Water (gw)
33.2

Chloorkalium Totaal (gv)
(gz)
13.3
46.5

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1 76

1 60

0.24

3.6

id. na 14 dagen 1 69

1.70

0.21

3.6

id. na 21 dagen 1.57

1.60

0.23

3.4

40 cm3
oplossing

Het vast evenwicht is reeds na 7 dagen bekomen, en de gemiddelde waarden voor
het stelsel kleefstof zijn:
1.67 gr. watervrije kleefstof
+ 1.63 gr. water
+ 0.23 gr. KCl
= 3 53 gr. met 6.5 G % KCl.
Het vloeibaar stelsel heeft de volgende samenstelling:
(33.2 + 1.77 =) 34.97 gr. water
+ (13.3 - 0.23 =) 13.07 gr. chloorkalium
= 48,0 gr. met 27.2 G % KCl.
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B)

Half verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 15.2 G % KCl en 84.8 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.082.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 43.3 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

Chloorkalium Totaal

36.7

6.6

43.3

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.54

2.30

0.16

4.0

id. na 14 dagen 1.45

2.30

0.15

3.9

-

(3.4)

40 cm3
oplossing

id. na 21 dagen bedorven

De samenstelling van het steleel kleefstof is, gemiddeld:
1.50 gr. watervrije kleefstof
+ 2.30 gr. water
+ 0.15 gr. KCl
= 3.95 gr. met 3.8 G % KCl.
Het vloeibaar stelsel heeft de volgende samenstelling:
(36.7 + 1 10 =) 37.8 gr. water
+ (6.60 - 0.15 =) 6.45 gr. KCl
= 44.23 gr. met 14.5 G % KCl.
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Chloornatrium, NaCl.
A)

Verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 26.5 G % NaCl en 73.5 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.173.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 46.9 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

Chloornatrium Totaal

34.5

12 4

46.9

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.47

1.80

0.43

3.70

id. na 14 dagen 1.62

1.70

0.48

3.80

id. na 21 dagen 1.52

1.80

0.48

3.80

40 cm3
oplossing

Het vast evenwicht is reeds na 7 dagen bekomen, en de gemiddelde waarden voor
het stelsel kleefstof zijn:
1.6 gr. watervrije kleefstof
+ 1.75 gr. water
+ 0.45 gr. chloornatrium
= 3.8 gr. met 10 9 G % NaCl.
Het vloeibaar stelsel heeft de volgende samenstelling:
(34.5 + 1.65 =) 36.15 gr. water
+ (12.4 - 0.45 =) 11.95 gr. chloornatrium
= 48.1 gr. met 24 8 G % NaCl.
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B)

Half verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 14.3 G % NaCl en 85.7 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.086.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 43.4 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

Chloornatrium Totaal

37.2

6.2

43.4

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.40

2.00

0.20

3.60

id. na 14 dagen 1.33

2.10

0.27

3.70

id. na 21 dagen 1.30

2.00

0.30

3.60

40 cm3
oplossing

De samenstelling van het stelsel kleefstof is, na 21 dagen:
1.3 gr. watervrije kleefstof
+ 2.00 gr. water
+ 0.30 gr. NaCl
= 3.60 gr. met 8.3 G % NaCl.
Het vloeibaar stelsel heeft de volgende samenstelling:
(37.2 + 2.0 =) 39.2 gr. water
+ (6.2 - 0.3 =) 5.9 gr. NaCl
= 45.1 gr. met 13.1 G % NaCl.
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Chloorammonium, NH4Cl.
A)

Verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 30.2 G % NH4Cl en 69.8 G. % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.061.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 42 4 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

ChloorammoniumTotaal

29.6

12 8

42.4

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

50

kleefstof na 7
dagen

17

1.8

06

41

id. na 14 dagen 1.6

2.1

06

4.3

id. na 21 dagen 1.6

2.0

0.6

42

40 cm3
oplossing

Het vast evenwicht wordt reeds na 7 dagen verkregen, en de gemiddelde waarden
voor het stelsel kleefstof zijn:
1.65 gr. watervrije kleeistof
+ 1.95 gr. water
+ 0.6 gr. NH4Cl
= 4.20 gr. met 14 3 G % NH4Cl
Het vloeibaar stelsel heeft de volgende samenstelling:
(29.6 + 1.45 =) 31.05 gr. water
+ (12.8 - 0 6 =) 12 2 gr. NH4Cl
= 43.25 gr. met 28.5 G % NH4Cl.
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B)

Half verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 15.5 G % NH4Cl en 84.5 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.030.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 41.2 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

ChloorammoniumTotaal

34.8

6.40

41.2

5 gr. vochtige
kleefstof

16

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

17

2.7

0.3

4.7

id. na 14 dage

1.5

2.9

0.4

4.8

40 cm3
oplossing

id. na 21 dagen bedorven

(4.2)

De samenstelling van het kleefstofstelsel is, gemiddeld:
1 6 gr. watervrije kleefstof
+ 2.8 gr. water
+ 0.35 gr. NH4Cl
= 4.75 gr. met 7.3 G % NH4Cl.
Het vloeibaar stelsel heeft de volgende samenstelling:
(34 8 + 0.6 =) 35 4 gr. water
+ (6 40 - 0.35 =) 6 05 gr. NH4Cl
= 41 45 gr. met 14.5 G. % NH4Cl.
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Chloorbaryum, BaCl2.
A)

Verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 23.9 G % BaCl2 en 76.1 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.216.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 48,6 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

Chloorbaryum Totaal

37.0

11.6

48.6

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

34

-

50

kleefstof na 7
dagen

1 48

3.10

0.72

5.3

id. na 14 dagen 1.57

3.80

0.83

6.2

id. na 21 dagen 1.44

3.40

0 86

5.7

40 cm3
oplossing

Het vast evenwicht is na 7 dagen bekomen, en de gemiddelde waarden voor het
stelsel kleefstof zijn:
1.50 gr. watervrije kleefstof
+ 3.35 gr. water
+ 0.80 gr. chloorbaryum
= 5.65 gr. met 14 2 G % BaCl2.
Het vloeibaar stelsel heeft de volgende samensteiling:
(37.0 + 0 05 =) 37 05 gr. water
+ (11.6 - 0.8 =) 10.8 gr. chloorbaryum
= 47.85 gr. met 22.5 G % BaCl2.
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B)

Half verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 13.1 G % BaCl2 en 86 9 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.108.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 44.3 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

Chloorbaryum Totaal

38.5

5.8

44 3

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

34

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.43

3.6

0 37

5.4

id. na 14 dagen 1.37

3.7

0.43

5.5

id. na 21 dagen 1.44

3.7

0.46

5.6

40 cm3
oplossing

Het vast evenwicht heeft als gemiddelde waarden, voor het stelsel kleefstof:
1.41 gr. watervrije kleefstof
+ 3 70 gr. water
+ 0.42 gr. chloorbaryum
= 5.53 gr. met 7 6 G % BaCl2.
Het vloeibaar stelsel heeft de volgende samenstelling:
(38.5 - 0.3 =) 38.2 gr. water
+ (5 8 - 0.42 =) 5 38 gr. BaCl2
= 43.58 gr. met 12.3 G % BaCl2.
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Chloorstrontium, SrCl2.
A)

Verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 36.4 G % SrCl2 en 63.6 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.368.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 54.7 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

ChloorstrontiumTotaal

34 8

19.9

54 7

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.73

2.4

1.07

5.2

id. na 14 dagen 1.71

29

1.39

6.0

id. na 21 dagen 1.74

3.7

1 76

7.2

40 cm3
oplossing

Het vast evenwicht wordt na 21 dagen bekomen; het stelsel kleefstof heeft de volgende
samenstelling:
1.74 gr. watervrije kleefstof
+ 3 70 gr. water
+ 1.76 gr. chloorstrontium
= 7.20 gr. met 24.4 G % SrCl2.
Het vloeibaar stelsel heeft de volgende samenstelling:
(34.8 - 3.7 =) 31.1 gr. water
+ (19.9 - 1.76 =) 18.14 gr. SrCl2
= 49.24 gr. met 36.8 gr. SrCl2.
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B)

Half verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 21.0 G % SrCl2 en 79 0 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.184.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 47.4 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

ChloorstrontiumTotaal

37.5

99

47 4

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

50

kleefstof na 7
dagen

1.65

2.3

0 55

4.5

id. na 14 dagen 1.46

2.3

0.74

4.5

40 cm3
oplossing

id. na 21 dagen bedorven
Het stelsel kleefstof heeft na 14 dagen de volgende samenstelling;
1.46 gr. watervrije kleefstof
+ 2.30 gr. water
+ 0.74 gr. chloorstrontium
= 4.50 gr. met 16.4 G % SrCl2.
Het vloeibaar stelsel is samengesteld uit:
(37.5 - 2.3 =) 35.2 gr. water
+ (9 9 - 0.74 =) 9.16 gr. SrCl2
= 44 36 gr. met 20.6 gr. SrCl2.
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Chloorcalcium, CaCl2.
A)

Verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 37 2 G % CaCl2 en 62.8 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.317,
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 52.7 gr.

Evenwichtswaarden (gr):
Watervrije
kleefstof
-

Water

Chloorcalcium Totaal

33.1

19.6

52.7

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.6

1.57

0.83

4.0

id. na 14 dagen 1 6

1 96

1 04

4.6

id. na 21 dagen 1.6

2.38

1.22

5.2

40 cm3
oplossing

De samenstelling van het kleefstofstelsel is, na 21 dagen:
1.6 gr. watervrije kleefstof
+ 2 38 gr. water
+ 1.22 gr. CaCl2
= 5.20 gr. met 23.5 G % CaCl2.
Het vloeibaar stelsel heeft de volgende samenstelling:
(33.1 + 1.02 =) 34.12 gr. water
+ (19.6 - 1.22 =) 18.48 gr. CaCl2
= 52.60 gr. met 35.0 G % CaCl2.
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B)

Half verzadigde oplossing ep 37° C.
De oplossing houdt 18.6 G % CaCl2 en 81.4 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.143.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 45 7 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

Chloorcalcium Totaal

37 2

8.5

45.7

5 gr. vochtige
kleefstof

16

34

-

50

kleefstof na 7
dagen

17

2 62

0.78

5.1

id. na 14 dagen 1.7

3.50

1.10

6.3

id. na 21 dagen 1.6

3.74

1.16

6.5

40 cm3
oplossing

De samenstelling van het kleefstofstelsel is, na 21 dagen:
1.6 gr. watervrije kleefstof
+ 3.74 gr. water
+ 1.16 gr. CaCl2
= 6.50 gr. met 17.8 G % CaCl2.
Het vloeibaar stelsel heeft de volgende samenstelling:
(37.2 - 0.34 =) 36.86 gr water
+ (8.5 = 1.16 =) 7.34 gr. CaCl2
= 44 20 gr. met 16.6 G % CaCl2.
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Chloormagnesium, MgCl2.
A)

Verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 52.7 G % MgCl2 en 47.3 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.267.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 50.68 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watorvrije
kleefstof
-

Water

ChloormagnesiumTotaal

24.0

26.7

50 7

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1 71

1.7

0.59

4.0

id. na 14 dagen 1.73

2.4

0.77

4.9

id. na 21 dagen 1.87

1.8

1.03

47

40 cm3
oplossing

Het gehalte chloormagnesium groeit aan, en na 21 dagen is de samenstelling van het
kleefstofstelsel:
1.8 gr. watervrije kleefstof
+ 1.8 gr. water
+ 1 03 gr. MgCl2
= 4.7 gr. met 21.9 G % MgCl2.
Het vloeibaar stelsel heeft de volgende samenstelling:
(24.0 + 1.6 =) 25.6 gr. water
+ (26.7 - 1.03 =) 25.67 gr. MgCl2
= 51.27 gr. met 50.1 G % MgCl2.
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B)

Half verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 29 4 G % MgCl2 en 70.6 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.133.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 45.32 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

ChloormagnesiumTotaal

32.0

13 3

45.3

5 gr. vochtige
kleefstof

16

34

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.8

2.7

0.51

5.0

id. na 14 dagen 1.87

3.7

0.63

5.6

id. na 21 dagen 1.82

3.5

0.88

6.2

40 cm3
oplossing

Na 21 dagen vertoont het stelsel kleefstof de volgende samenstelling:
1.8 gr. watervrije kleefstof
+ 3 5 gr. water
+ 0.88 gr. MgCl2
= 6.20 gr. met 14.2 G % MgCl2.
Het vloeibaar stelsel is samengesteld als volgt:
(32.0 - 0.1 =) 31.9 gr. water
+ (13.3 - 0.88 =) 12.42 gr. MgCl2
= 44.32 gr. met 28.0 % MgCl2.
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Kaliumnitraat, KNO3.
A)

Verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 32.2 G % KNO3 en 67.8 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.203.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 48.12 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

kaliumnitraat Totaal

32.6

15.5

48.01

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.89

24

0.41

4.7

id. na 14 dagen 1.80

22

0.40

4.4

id. na 21 dagen 1.82

24

0.44

4.7

40 cm3
oplossing

De gemiddelde samenstelling van het stelsel kleefstof is:
1.84 gr. watervrije kleefstof
+ 2.3 gr. water
+ 0.42 gr. KNO3
= 4.56 gr. met 9.2 G % KNO3.
Het vloeibaar stelsel heeft de volgende gemiddelde samenstelling:
(32.6 + 1.1 =) 33 7 gr. water
+ (15.5 - 0.42 =) 15.08 gr. KNO3
= 48.78 gr. met 30.9 G % KNO3.
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B)

Half verzadigde oblossing op 37° C.
De oplossing houdt 17.5 G % KNO3 en 82.5 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.101.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 44.04 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

Kaliumnitraat Totaal

36 3

7.7

44.0

5 gr. vochtige
kleefstof

16

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.62

3.3

0.28

52

id. na 14 dagen 1 45

3.2

0.25

4.9

id. na 21 dagen 1.53

3.0

0.27

48

40 cm3
oplossing

Gemiddelde samenstelling van het stelsel kleefstof:
1.53 gr. watervrije kleefstof
+ 3.2 gr. water
+ 0.27 gr. KNO3
= 5.0 gr. met 5.4 G % KNO3
Gemiddelde samenstelling van het vloeibaar stelsel:
(36.3 + 0 2 =) 36.5 gr. water
+ (7.7 - 0.27 =) 7.43 gr. KNO3
= 43.93 gr. met 16.9 G % KNO3.
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Natriumnitraat, NaNO3.
A)

Verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 50 4 G % NaNO3 en 49.6 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.383.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 55.32 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

Natriumnitraat Totaal

27.4

27.9

55.3

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

34

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.62

16

0.38

3.6

id. na 14 dagen 1.74

1.7

0.46

3.9

id. na 21 dagen 1.63

2.0

0.57

4.2

40 cm3
oplossing

Na 21 dagen is de samenstelling van het stelsel kleefstof:
1.63 gr. watervrije kleefstof
+ 2.00 gr. water
+ 0.57 gr. NaNO3
= 4.23 gr. met 13 G % NaNO3.
De samenstelling van het vloeibaar stelsel:
(27.4 + 1.4 =) 28.8 gr. water
+ (27.9 - 0.57 =) 27.33 gr. NaNO3
= 56.13 gr. met 48.7 G % NaNO3.
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B)

Half verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 29 2 G % NaNO3 en 70.8 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1 191.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 47.64 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

Natriumnitraat Totaal

33.7

13.9

47.6

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.73

2.7

0.37

4.8

id. na 14 dagen 1.85

2.6

0.45

4.9

id. na 21 dagen 1.73

27

0.47

49

40 cm3
oplossing

Gemiddelde samenstelling van het stelsel kleefstof:
1.77 gr. watervrije kleefstof
+ 2.66 gr. water
+ 0.43 gr. NaNO3
= 4.86 gr. met 8.8 G % NaNO3.
Samenstelling van het vloeibaar stelsel:
(33.7 + 0.7 =) 34.4 gr. water
+ (13.9 - 0.43 =) 13.47 gr. NaNO3
= 47.87 gr. met 28.1 G % NaNO3.
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Ammoniumnitraat, NH4NO3.
A)

Verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 70.8 G % NH4NO3 en 29.1 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.317.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 52.68 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

AmmoniumnitraatTotaal

15.4

37.3

52.7

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

34

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.7

1.6

0.70

4.0

id. na 14 dagen 1.7

2.0

0.80

4.5

id. na 21 dagen 1.7

1.8

0.80

4.3

40 cm3
oplossing

Gemiddelde samenstelling van het stelsel kleefstof:
1.70 gr. watervrije kleefstof
+ 1.80 gr. water
+ 0.77 gr. NH4NO3
= 4,27 gr. met 18.0 G % NH4NO3.
Samenstelling van het vloeibaar stelsel:
(15.4 + 1.6 =) 17.0 gr. water
+ (37.3 - 0.77 =) 36.53 gr. NH4NO3
= 53.53 gr. met 68.2 G % NH4NO3.
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B)

Half verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 40.6 G % NH4NO3 en 59.4 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.158.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 46.32 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

AmmoniumnitraatTotaal

27 5

18.8

46.3

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.7

3.4

0.70

5.8

id. na 14 dagen 1 7

34

0.70

5.8

id. na 21 dagen 1.8

3.4

0.60

5.7

40 cm3
oplossing

Gemiddelde samenstelling van het stelsel kleefstof:
1.73 gr. watervrije kleefstof
+ 3.40 gr. water
+ 0.66 gr. NH4NO3
= 5.79 gr. met 11.4 G % NH4NO3.
Samenstelling van het vloeibaar stelsel:
27.5 gr. water
+ (18.8 - 0.66 =) 18.14 gr. NH4NO3
= 45.64 gr. met 39.8 G % NH4NO3.
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Baryumnitraat, Ba(NO3)2.
A)

Verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 11.7 G % Ba(NO3)2 en 88.3 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.064.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 42.56 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

Baryumnitraat Totaal

37.6

50

42.6

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

34

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.23

3.8

0.37

5.3

40 cm3
oplossing

id. na 14 dagen { bedorven.
id. na 21 dagen { bedorven.
Na 7 dagen heeft het stelsel kleefstof de volgende samenstelling:
1.23 gr. watervrije kleefstof
+ 3 80 gr. water
+ 0.37 gr. baryumnitraat
= 5.40 gr. met 6.9 G % Ba(NO3)2.
Samenstelling van het vloeibaar stelsel:
(37.6 - 0.4 =) 37.2 gr. water
+ (5.0 - 0.37 =) 4.63 gr. Ba(NO3)2
= 41.83 gr. met 11.6 G % Ba(NO3)2.
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B)

Half verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 6.1 G % Ba(NO3)2 en 93.9 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.032.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 41.28 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

Baryumnitraat Totaal

39.0

2.3

41.3

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

0.84

33

0.16

4.3

id. na 14 dagen 0.84

3.2

0.16

42

40 cm3
oplossing

id. na 21 dagen bedorven.
Gemiddelde samenstelling van het stelstel kleefstof:
0.84 gr. watervrije kleefstof
+ 3 25 gr. water
+ 0.16 gr. baryumnitraat
= 4.25 gr. met 3.8 G % Ba NO3)2
Samenstelling van het vloeibaar stelsel:
(39 0 + 0.15 =) 39.15 gr. water
+ (2 3 - 0.16 =) 2 14 gr. Ba NO3)2
= 41.29 gr. met 5 2 G % Ba(NO3)2.
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Strontiumnitraat, Sr(NO3)2.
A)

Verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 39.4 G % Sr(NO3)2 en 60.6 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.399.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 55.96 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

StrontiumnitraatTotaal

34.0

22.0

56.0

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.62

2.60

1.58

5.8

id. na 14 dagen 1.76

2.40

1.74

5.9

id. na 21 dagen 1.69

3.70

2 31

7.7

40 cm3
oplossing

Na 21 dagen is de samenstelling van het stelsel kleefstof:
1.69 gr. watervrije kleefstof
+ 3.70 gr. water
+ 2.31 gr. strontiumnitraat
= 7.70 gr. met 30 G % strontiumnitraat.
Samenstelling van het vloeibaar stelsel:
(34.0 - 0.3 =) 33.7 gr. water
+ (22.0 - 2.31 =) 19.69 gr. Sr(NO3)2
= 53.39 gr. met 36.8 G % Sr(NO3)2.
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B)

Half verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 23 G % Sr(NO3)2 en 77 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.199.
Het gewicht van 45 cm3 oplossing is 47.96 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

StrontiumnitraatTotaal

37.0

11 0

48.0

5 gr. vochtige
kleefstof

16

34

-

5.6

kleefstof na 7
dagen

1 08

42

1.12

6.4

id. na 14 dagen 1.27

39

1.13

6.3

40 cm3
oplossing

id. na 21 dagen bedorven
Gemiddelde samenstelling van het stelsel kleefstof:
1.17 gr. watervrije kleefstof
+ 4 05 gr. water
+ 1 12 gr. strontiumnitraat
= 6.34 gr. met 17 7 G % Sr(NO3)2.
Samenstelling van het vloeibaar stelsel:
(37 - 0.65 =) 36.35 gr. water
+ (11 - 1.12 =) 9.88 gr. strontiumnitraat
= 46.23 gr. met 21.4 G % Sr(NO3)2.
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Calciumnitraat, (CaNO3)2.
A)

Verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 75.9 G % Ca(NO3)2 en 24.1 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.588.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 63.52 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

Calciumnitraat Totaal

15.3

48.2

63.5

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.68

1.20

1.32

4.20

id. na 14 dagen 1.81

1.60

1.99

5.40

id. na 21 dagen 1.83

2.00

2.47

6.30

40 cm3
oplossing

De samenstelling van het stelsel kleefstof na 21 dagen is:
1.83 gr. watervrije kleefstof
+ 2.00 gr. water
+ 2.47 gr. calciumnitraat
= 6.30 gr. met 39.2 G % Ca(NO3)2.
Samenstelling van het vloeibaar stelsel:
(15.3 + 1.4 =) 16.7 gr. water
+ (48.2 - 2.47 =) 45.73 gr. calciumnitraat
= 62.43 gr. met 73.2 G % Ca(NO3)2.
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B)

Half verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 46.9 G % Ca(NO3)2 en 53.1 G % water in:
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.294.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 51.76 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

Calciumnitraat Totaal

27.5

24.3

51.8

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

34

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.52

3.10

1.48

6.10

id. na 14 dagen 1.51

4.30

1.89

7.70

id. na 21 dagen 1.89

4.40

2.31

8.60

40 cm3
oplossing

De samenstelling van het stelsel kleefstof na 21 dagen is:
1 89 gr. watervrije kleefstof
+ 4.40 gr. water
+ 2.31 gr. calciumnitraat
= 8 60 gr. met 26.9 G % Ca(NO3)2.
Samenstelling van het vloeibaar stelsel:
(27.5 - 1.0 =) 26.5 gr. water;
+ (24.3 - 2.31 =) 21.99 gr. calciumnitraat
= 48.49 gr. met 45.3 G % Ca(NO3)2.
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Magnesiumnitraat, Mg(NO3)2.
A)

Verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 49.7 G % Mg(NO3)2 en 50.3 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.332.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 53.28 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

MagnesiumnitraatTotaal

26.8

26.5

53.3

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.50

2.00

1.30

4.80

id. na 14 dagen 1.53

2.30

1.67

5.50

id. na 21 dagen 1 45

2 80

1.75

6 00

40 cm3
oplossing

De samenstelling van het stelsel kleefstof na 21 dagen is:
1.45 gr. watervrije kleefstof
+ 2 80 gr. water
+ 1.75 gr. magnesiumnitraat
= 6.00 gr. met 29.2 G % Mg(NO3)2.
Samenstelling van het vloeibaar stelsel:
(26.8 + 1.6 =) 28.4 gr. water
+ (26 5 - 1.75 =) 24.75 gr. magnesiumnitraat
= 53.15 gr. met 46.5 G % Mg(NO3)2.
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B)

Half verzadigde oplossing op 37° C.

De proeven zijn mislukt en konden met dezelfde kleefstof niet herbegonnen worden.
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Kaliumsulfaat, K2SO4.
A)

Verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 11.5 G % K2SO4 en 88.5 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.071.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 42.84 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

Kaliumsulfaat Totaal

37 9

4.9

42 8

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

34

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.48

1.00

0.12

2.6

40 cm3
oplossing

id. na 14 dagen bedorven
id. na 21 dagen bedorven
De samenstelling van het stelsel kleefstof na 7 dagen is:
1.48 gr. watervrije kleefstof
+ 1 00 gr. water
+ 0.12 gr. kaliumsulfaat
= 2.6 gr. met 4.6 G % K2SO4.
Samenstelling van het vloeibaar stelsel:
(37.9 + 2.4 =) 42.3 gr. water
+ (4.90 - 0.12 =) 4.78 gr. kaliumsulfaat
= 47.08 gr. met 10.2 G % K2SO4.
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B)

Half verzadigde oplossing op 37° C.
De oplossing houdt 5 9 G % K2SO4 en 94.1 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.035.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 41 4 gr.

Evenwichtswaarden (gr):
Watervrije
kleefstof
-

Water

Kaliumsulfaat Totaal

39.0

2.4

41.4

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.35

1.90

0.05

3.3

40 cm3
oplossing

id. na 14 dagen bedorven
id. na 21 dagen
De samenstelling van het stelsel kleefstof na 7 dagen is:
1.35 gr. watervrije + 1.90 gr. water
kleefstof

+ 0.05 gr.
kaliumsulfaat

= 3.3 gr. met 1.5 G
% K2SO4.

Samenstelling van het vloeibaar stelsel:
(39.0 + 1.5 =) 40.5 gr.
water

+ (2.4 - 0.05 =) 2.35 gr.
kaliumsulfaat

= 42.85 gr. met 5.5 G %
K2SO4.
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Natriumsulfaat, Na2SO4.
A)

Verzadigde oplossing op 37o C.
De oplossing houdt 33.6 G % Na2SO4 en 66.4 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.316
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 52.64 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

Natriumsulfaat Totaal

34.9

17.7

52.6

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.48

1.0

0.12

2.6

id. na 14 dagen 1.37

0.9

0.23

2.5

id. na 21 dagen 1.15

1.2

0.15

25

40 cm3
oplossing

Gemiddelde samenstelling van het stelsel kfeefstof:
1.33 gr. watervrije + 1.0 gr. water
kleefstof

+ 0.17 gr.
natriumsulfaat

= 2.50 gr. met 6.8 G
% Na2SO4.

Gemiddelde samenstelling van het vloeibaar stelsel:
(34.9 + 2 4 =) 37.3 gr.
water

+ (17.7 - 0.17 =) 17.53 gr. = 54.83 gr. met 32.0 G %
natriumsulfaat
Na2SO4.
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B)

Half verzadigde oplossing op 37o C.
De oplossing houdt 19.1 G % Na2SO4 en 80.9 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.158.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 46.32 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

Natriumsulfaat Totaal

37.5

88

46.3

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.24

1.9

0.16

3.3

id. na 14 dagen 1.16

2.1

0.14

3.4

id. na 21 dagen 1.32

1.7

0.18

3.2

40 cm3
oplossing

Gemiddelde samenstelling van het stelsel kleefstof:
1.24 gr. watervrije kleefstof
+ 1.90 gr. water
0.16 gr. natriumsulfaat
= 3.30 gr. met 4.8 G % Na2SO4.
Gemiddelde samenstelling van het vloeibaar stelsel:
+ (37.5 + 1.5 =) 39.0 gr. water
+ (8.80 - 0.16 =) 8.64 gr. natriumsulfaat
= 47.64 gr. met 18.1 G % Na2SO4.
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Ammoniumsulfaat, (NH4)2SO4.
A)

Verzadigde oplossing op 37o C.
De oplossing houdt 44.0 G % (NH4)2SO4 en 56.0 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.228
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 49.12 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

AmmoniumsulfaatTotaal

27.5

21.6

49.1

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.8

1.4

0.3

3.5

40 cm3
oplossing

Samenstelling van het stelsel kleefstof na 7 dagen:
1.8 gr. watervrije kleefstof
+ 1.4 gr. water
+ 0.3 gr. ammoniumsulfaat
= 3.5 gr. met 8.6 G % (NH4)2SO4.
Samenstelling van het vloeibaar stelsel:
(27.5 + 2.0 =) 29.5 gr. water
+ (21.6 - 0.3 =) 21.3 gr. ammoniumsulfaat.
= 50.8 gr. met 41.9 G % (NH4)2SO4.
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B)

Half verzadigde oplossing op 37o C.
De oplossing houdt 24.3 G % (HN4)2SO4 en 75.7 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.114.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 44.56 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

AmmoninmsulfaatTotaal

33.8

10.8

44.6

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.5

1.3

0.1

2.9

40 cm3
oplossing

Samenstelling van het stelsel kleefstof na 7 dagen:
1.5 gr. watervrije kleefstof
+ 1.3 gr. water
0.1 gr. ammoniumsulfaat
= 2.9 gr. met 3.4 G % (NH4)2SO4.
Samenstelling van het vloeibaar stelsel:
+ (33.8 + 2.1 =) 35.9 gr. water
+ (10.8 - 0.1 =) 10.7 gr. ammoniumsulfaat
= 46.6 gr. met 23.0 G % (NH4)2SO4.
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Magnesiumsulfaat MgSO4.
A)

Verzadigde oplossing op 37o C.
De oplossing houdt 28.2 G % MgSO4 en 71.8 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.297.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 51.88 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

MagnesiumsulfaatTotaal

37.3

14.6

51.9

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.42

0.7

0.08

2.2

40 cm3
oplossing

Samenstelling van het stelsel kleefstof na 7 dagen:
1.42 gr. watervrije kleefstof
+ 0.70 gr. water
+ 0.08 gr. magnesiumsulfaat
= 2.2 gr. met 3.6 G % MgSO4.
Samenstelling van het vloeibaar stelsel:
(37.3 + 2.7 =) 40 gr. water
+ (14.6 - 0.08 =) 14.52 gr. magnesiumsulfaat
= 54 52 gr. met 26 6 G % MgSO4.
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B)

Half verzadigde oplossing op 37o C.
De oplossing houdt 16 G % MgSO4 en 84 G % water in.
Soortelijk gewicht van de oplossing = 1.148.
Het gewicht van 40 cm3 oplossing is 45.92 gr.

Evenwichtswaarden (gr.):
Watervrije
kleefstof
-

Water

MagnesiumsulfaatTotaal

38 5

7.4

45.9

5 gr. vochtige
kleefstof

1.6

3.4

-

5.0

kleefstof na 7
dagen

1.13

2.5

0.17

3.8

40 cm3
oplossing

Samenstelling van het stelsel kleefstof na 7 dagen:
1.13 gr. watervrije kleefstof
+ 2.50 gr. water
+ 0.17 gr. magnesiumsulfaat
= 3 8 gr. met 4.4 G % MgSO4.
Samenstelling van het vloeibaar stelsel:
(38.5 + 0.9 =) 39.4 gr. water
+ (7.4 - 0.17 =) 7.23 gr. magnesiumsulfaat
= 46.63 gr. met 15.5 G % MgSO4.
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Over het algemeen ontstaat geen proteolyse van de kleefstof in de sterke oplossingen;
in verscheidene gevallen doch is het gehalte aan droge kleefstof in de klompjes
verminderd, maar dan is ook eene besmetting door bacteriën waar te nemen, die de
oorzaak is van de oplossing der proteïnen; dit is namelijk het geval bij de halve
verzadiging van chloornatrium (1.30); - bij baryumnitraat (1.23 en 0.84 voor de totale
en de halve verzadiging); - bij de halve verzadiging van strontiumnitraat (1.17); - bij
de halve verzadiging van magnesiumnitraat; - bij het kaliumsulfaat (1.48 en 1.35
resp. bij de volle en de halve verzadiging); - bij het natriumsulfaat (1.33 en 1.24 resp.
bij de volle en de halve verzadiging), alsook bij het magnesiumsulfaat (1.42 en 1.13
resp. bij de volle en de halve verzadiging). In die gevallen is de zoutenconcentratie
niet hoog, en daardoor is de besmetting verstaanbaar. In de afwezigheid der bacteriën
is er dus geen echte proteolyse waar te nemen.
Indien wij met de meeste gevallen rekening houden, dus deze gevallen waarin de
bacteriën hun invloed niet hebben uitgeoefend, dan kunnen wij in de studie van het
evenwicht, drie gevallen onderscheiden:
1o De verdeeling van het zout tusschen de kleefstof en het water.
2o De verdeeling van het water tusschen de kleefstof en het zout.
3o De verdeeling van de kleefstof tusschen het water en het zout.
Alleen is hier het eerste geval van beteekenis, daar de echte stelsels die wij te
onderscheiden hebben juist de kleefstof (als vaste stelsel) en het water (als vloeibaar
stelsel) zijn. Trouwens wordt het klompje kleefstof in de zoutenoplossingen gebracht,
en hier is het belangrijk de verdeeling van het zout te bestudeeren. Deze studie wordt
vergemakkelijkt door het berekenen van den zoogenoemden deelingscoëfficiënt van
het zout.
Laat ons een voorbeeld gebruiken als toelichting, namelijk het geval chloorkalium.
Voor de verzadigde oplossing, heeft het vaste stelsel de volgende samenstelling:
1.67 kleefstof
1.63 water
0.23 chloorkalium;
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dit vaste stelsel houdt dus 0.23 × 100/1.67 + 103 of 6.5% chloorkalium in.
Het vloeibaar stelsel heeft de volgende samenstelling:
34.97 water
13.07 chloorkalium;
Dit vloeibaar stelsel houdt dus 13.07 × 100/34.97 + 13.07 of 27.2% chloorkalium
in.
Het quotient van de waarde Vl = 27,2 van het vloeibaar stelsel en de waarde V =
6,5 van het vaste stelsel is de deelingscoëfficiënt waarvan in het begin van deze
mededeeling is gesproken geworden:
Vl/V = 27 2/6.5 = 4.2.
Daar water in het vaste stelsel aanwezig is, kan men ook de oplossingswaarde der
zouten berekenen in die waterige oplossing die in het vochtig kleefstofklompje zich
bevindt; aldus komt men tot een andere waarde van den deelingscoëfficiënt namelijk
het quotient van het zoutgehalte in de waterige oplossing van het vloeibaar stelsel
en van het zoutgehalte in de waterige oplossing van het kleefstofstelsel; bij het hooger
gekozen voorbeeld, hebben wij aldus:
Het vaste stelsel houdt in:
1.67 kleefstof
1 63 water
0 23 chloorkalium;

dit maakt 0.23 chloorkalium in 0.23 + 1.63 = 1.86 zoutoplossing of 12.3% (V′).
In dit geval wordt de deelingscoëfficiënt:
Vl/V′ = 27.2/12.3 = 2.2.
Aldus werden de volgende deelingscoëfficiënten bij de bestudeerde zouten bekomen:
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ZOUT

VERZADIGING% ZOUT IN

DEELINGSCOEFFICIENT

het
het vast het water Vl/V
vloeibaar stelsel (V) van het
stelsel (Vl)
vast stelsel
(V′)
27.2
6.5
12.3
4.2

Vl/V′

Chloorkalium 1/2
{

14 5

3.8

61

3.8

2.3

Chloornatrium 1
{

24 8

10.9

20.4

2.3

1.2

Chloornatrium 1/2
{

13.1

8.3

13.0

1.6

10

Chloorammonium 1
{

28.5

14.3

23.5

20

1.2

Chloorammonium 1/2
{

14.5

7.3

11.1

2.0

1.3

Chloorbaryum 1
{

22.5

14 2

19.3

1.6

1.2

Chloorbaryum 1/2
{

12.3

7.6

10 0

1.6

12

Chloorstrontium 1
{

36.8

24 4

32 2

15

1.1

Chloorstrontium 1/2
{

20.6

16.4

24.3

1.2

0.8

Chloorcalcium 1
{

35.0

23.5

33.9

1.5

10

Chloorcalcium 1/2
{

16.6

17 8

23.7

0.9

07

Chloormagnesium 1
{

50.1

21 9

36.4

2.3

14

Chloormagnesium 1/2
{

28.0

14 2

20.1

20

1.4

Kaliumnitraat 1
{

30 9

92

15 5

3.3

20

Kaliumnitraat 1/2
{

16 9

54

77

3.1

2.2

Chloorkalium 1
{

2.2
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Natriumnitraat 1
{

48.7

13.0

22 2

37

22

Natriumnitraat 1/2
{

28.1

8.8

13.9

3.2

20

Ammoniumnitraat 1
{

68.2

18.0

30 0

3.8

22

Ammoniumnitraat 1/2
{

39 8

11.4

16 2

3.3

2.4

Baryumnitraat 1
{

11 6

6.9

8.9

1.7

1.3

Baryumnitraat 1/2
{

5.2

38

47

1.4

1.1

Strontiumnitraat 1
{

36 8

30 0

38.4

1.2

0.9

Strontiumnitraat 1/2
{

21.4

17 7

21 6

1.2

1.0

Calciumnitraat 1
{

73 2

39 2

55 3

1.9

13

Calciumnitraat 1/2
{

45.3

26 9

34.4

1.8

13

Magnesium 2
nitraat {

46.5

29 2

38 5

1.6

12

Magnesium 1/2
nitraat {

-

-

-

-

-

Kaliumsulfaat 1
{

10.2

4.6

10 7

2.2

1.0

Kaliumsulfaat 1/2
{

5.5

15

26

3.7

2.1

Natriumsulfaat 1
{

32.0

68

14.5

4.7

2.2

Natriumsulfaat 1/2
{

18 1

4.8

7.8

3.9

2.3

Ammoniumsulfaat 1
{

41 9

86

17.6

4.9

2.3

Ammoniumsulfaat 1/2
{

23.0

34

7.1

67

2.9

Magnesiumsulfaat 1
{

26.6

36

10 3

7.4

2.6

Magnesiumsulfaat 1/2
{

15.5

44

6.4

3.5

2.4
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De deelingscoëfficiënt bij de chloriden en de nitraten, zoowel als hij de verhouding
van de zoutenconcentratie uitspreekt tusschen het vloeibaar stelsel en het vaste stelsel
(Vl/V), als tusschen het vloeibaar stelsel en de waterige oplossing van het vaste
stelsel (Vl/V), blijft voor de volle verzadiging der oplossingen als voor de halve
verzadiging, tusschen dichtstaande grenzen doorgaans constant, namelijk 4.2 en 3.8,
2.2 en 2.3 voor het chloorkalium; 2.3 en 1.6, 1.2 en 1.0 voor het chloornatrium; 2.0
en 2.0, 1.2 en 1.3 voor het chloorammonium; 1.6 en 1.6, 1.2 en 1.2 voor het
chloorbaryum; 1,5 en 1.2, 1.1 en 0.8 voor het chloorstrontium; 1.5 en 0.9, 1.0 en 0.7
voor het chloorcalcium; 2.3 en 2.0, 1.4 en 1.4 voor het chloormagnesium; 3 3 en 3.1,
2.0 en 2.2 voor het kaliumnitraat; 3.7 en 3.2, 2.2 en 2 0 voor het natriumnitraat; 3.8
en 3.3, 2.2 en 2.4 voor het ammoniumnitraat; 1.7 en 1.4, 1.3 en 1.1 voor het
baryumnitraat; 1.2 en 1.2, 0.9 en 1.0 voor het strontiumnitraat; 1.9 en 1.8, 1.3 en 1
3 voor het calciumnitraat.
Bij de sulfaten echter is het verschil tusschen de waarden van de volle, en die van
de halve verzadiging, vrij aanzienlijk; de coëfficiënt Vl/V is grooter voor de halve
verzadiging bij het kalium- en het ammoniumsulfaat; bij het natrium- en het
magnesiumsulfaat treft men daarentegen het omgekeerde aan.
De vergelijking tusschen de zouten voor het geval der volle verzadiging kan zeer
wel gemaakt worden, als men een blik werpt op de volgende tabel, waarin de
verscheidene waarden vereenigd zijn:
CHLORIDEN

SULFATEN

NITRATEN

Kalium

Vl/V
42

Vl/V′
2.2

Vl/V
3.3

Vl/V′
2.0

Vl/V
2.2

Vl/V′
1.0

Natrium

23

12

37

22

4.7

2.2

Ammonium 2 0

1.2

3.8

22

49

23

Baryum

1.6

12

1.7

1.3

-

-

Strontium 1.5

1.1

1.2

0.9

-

-

Calcium

1.5

1.0

1.9

13

-

-

Magnesium 2.3

1.4

1.6

1.2

7.4

2.6
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Uit deze uitslagen blijkt:
1o) Voor de kalium-, natrium-, en ammoniumchloriden en sulfaten is de coëfficiënt
hooger als voor de baryum-, strontium-, calcium- en magnesiumzouten.
2o) Voor de baryum-, strontium, culcium- en magnesiumchloriden en nitraten is de
coëfficiënt nog al constant.
3o) Voor de nitraten is het coëfficiënt der kalium-, natrium-, en ammoniumzouten
nagenoeg tweemaal zoo groot als die der baryum-, strontium-, calcium- en
magnesiumzouten.
4o) Daar voor eenige zouten, namelijk voor de natrium-, ammonium-, baryum-,
strontium-, calciumchloriden, voor de baryum-, strontium-, calcium-, en
magnesiumnitraten, en voor het kaliumsulfaat, de deelingscoëfficiënt Vl/V′ (dit
is de verhouding tusschen de concentratie van de oplossing in de vloeistof, en
de concentratie van de waterige oplossing in de vochtige kleefstof), ongeveer
1 is, kan men daaruit besluiten dat de concentratie in de beide genoemde
oplossingen dezelfde is.
5o) De coëfficiënt vermindert voor de kaliumzouten, van het chloride tot het sulfaat;
voor de natrium- en ammomumzouten heeft men het omgekeerde: 4.2, 3.3, en
2.2 voor de kaliumzouten, 2.3, 3.7 en 4.7 voor natriumzouten, 2.0, 3.8 en 4.9
voor de ammoniumzouten.
6o) De natrium- en ammoniumzouten gedragen zich op de zelfde wijze.
7o) Ammoniumsulfaat en magnesiumsulfaat, die in het neerslagen van proteïnen
een hoogst belangrijke rol vervullen, bezitten hooge coëfficiënten; het opnemen
dezer zouten door de kleefstof is gering en het grootste gedeelte blijft in de
oorspronkelijke oplossing.
8o) Als men zich herinnert dat het atoomgewicht van kalium 39, van natrium 23,
van ammonium 17 is, zoo treft men den regel aan, dat voor deze drie metalen
de coëfficiënt met het atoomgewicht vermindert bij de chloriden, verhoogt
daarentegen bij de nitraten en de sulfaten. Voor de zouten van baryum, strontium,
calcium en magnesium kan niets van dien aard afge-
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leid worden. In eene vroegere mededeeling(9) deelden wij mede dat bij
chloorkalium, -natrium en -ammonium, het gistingsenergiegetal in verband staat
met het moleculair gewicht, dat namelijk in dit geval, dit getal aangroeit naarmate
het moleculair gewicht daalt: in de lange reeks onderzoekingen die op de gisting
werden gedaan, werd deze regel, evenals nu in onze nieuwe proeven, als eene
uitzondering aangetroffen.
9o) Uit deze proeven kan niet afgeleid worden dat het water met de kleefstof eene
verbinding zou vormen of wel door een eenvoudige opslorping met de kleefstof
zou gemengd zijn(10), vermits, in de eerste plaats bij zekere zouten de concentratie
dezelfde is, zoowel tegenover het water van de oplossing, als tegenover het
water van het vochtig kleefstofklompje, in de tweede plaats bij andere zouten
zeer groote afwijkingen worden aangetroffen, waardoor een algemeene wet niet
kan worden afgeleid.

(9) A.J.J. VANDEVELDE en L. BOSMANS. Onderzoekingen over de werking van sterke
zoutøplossingen op de gist en de gisting. - Verslagen en Mededeelingen Koninklijke Vlaamsche
Academie, 1910, blz. 252.
(10) Zie daarover de volgende handboeken:
L. BOUTROUX. Le pain et la panification. Paris, 1897, blz. 202.
H. VAN LAER. La chimie dans ses rapports avec la boulangerie et la patisserie. Rousselaere
en Brussel, 1908, blz. 184.
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Kleine verscheidenheden.
73. - Alfondertijd.
Wij hebben in ons Glossaire à l'Inventaire des Archives de Bruges, van L.
Gilliodts-van Severen, breedvoerig over het w. Halfonderen gehandeld. Zie aldaar
blz. 100 en 635-638. Uit teksten door ons aangehaald, is klaarblijkend op te maken
dat daardoor op Zeven uur 's morgens gewezen werd. Het is echter aannemelijk, dat
het w. niet altijd en overal deze beteekenis heeft gehad en dat, zooals Verdam schrijft,
onderen verschillende uren van den voormiddag heeft uitgedrukt.
Eene variante is Alf onder tijd, waarvan evenwel weinige voorbeelden bekend
zijn. Wij laten er een van volgen, dat onuitgegeven is.
Archief der stad Brugge, Fonds der Hallegeboden, Register van 1513 tot 1530, fol
cxvij: ‘Voort, also te meer stonden gheboden heift gheweist, dat de backers ende
coornebijters van deser stede ghehouden zijn, te wetene de backers sVridaechs naer
der noene, ende de coornebijters ende andre met coorne ommegaende tSaterdaechs
voor der noene, ende immers binnen alf onder tijde, te commene zelve in persoone
int camerkin... ende aldaer over te brijnghene de menichte vander taerwe ende rugghe
die zij ende elc van hemlieden binnen de weke inghecocht, vercocht ende ontfaen
zullen hebben...’

74. - Landtsneerde (?).
Zou dit w. eene variante zijn van LANTNERINGE = bij Verdam het Boerenbedrijf?
Het komt in den hieronder volgenden tekst voor:
‘Vorme ende concept tot het maken van eene generaele costume van. Vlaenderen
Flamingant’ (XVe eeuw), bij D. Berten, Ancien projet de coutume générale du pays
et comté de Flandre Flamingante, (overdruk uit Bulletin de la Commission royale
des anciennes lois et ordonnances de Belgique, t. IX). blz. 178: ‘Nochtans indien
sulke clercken in eenighe prochie landtsneerden ende bedryf deden, sy souden ter
causen van dien bedryve ende negotiatie, ghelden met die van de prochie...’
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Wij vragen ons echter af, of de tekst soms niet verkeerd werd afgeschreven. Stond
er oorspronkelijk niet: ‘... in eenighe prochie 's landts neerden ende bedryf deden’,
in de plaats van ‘landtsneerden’? Uit het vervolg van den tekst ‘... van dien bedryve
ende negotiatie...’ schijnt zulks te mogen worden opgemaakt. Men zie overigens bij
Verdam, Neren III, Nering doen.

75. - Martelaersche = martelares.
Van dien vorm zijn enkel twee voorbeelden bekend. Zie bij Stallaert, Gloss, en bij
Verdam, vo Martelaersce. Het woord komt ook voor in een Getijdenboek, dat op de
Keizerlijke Bibliotheek te Sint-Petersburg, als Ms. Gollandskaja O.v. I no 7, bewaard
wordt en dat werd ‘ghescreven int jaer Ons Heren Mo CCCC ende XXXV te Haerlem’:
Fol. 213: ‘Van Sinte Appollnia (sic) Antiphona O edele maghet ende martelaersche
Appollonia, storte voer ons ghebeden totten Here, op dat wi niet ghequetstet en
werden, om die misdaet der sonden, mitter siecte des hoefdes ende der tanden.
Versikel God coes haer, uutvercoes haer ende doet se woenen in sinen tabernakel.
Collecte. God, om welkes minne dijns alre heilichsten name, die heilighe maghet
ende martelaersche Appollonia gheleden heeft volstandelike die verveerlike
crijskinghe der tanden, wi bidden, ghif ons dat wi die haer huechnisse mit ynnigher
devocien doen, overmits hoerre bede ende verdiente, wils bewaren altoes onghequest
vander wrede droefheit der tanden ende der andere leden ende vander droefheit deses
levens, wils leiden totter ewigher blijscappen, overmits Christum onsen Here. Amen.’
Men lette nog op CRIJSKINGHE DER TANDEN en DROEFHEIT DER TANDEN, uit den
tekst hierboven, welke Tandgeknais, Tandpijn, Tandwee, Tandzeer, beteekenen en
bij Verdam, vo Crijsc, CRIJSCH VAN TANDEN, CRIJSCHEN VAN TANDEN, GHECRIJSCH
VAN TANDEN enz. heeten.
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76. - Bueren: ‘Alsmen tsacrament buert’.
BUEREN is In de hoogte heffen, en hetzelfde als Opboren, Opboeren, Opbueren, uit
Verdam's Wdb. Bij Kiliaan: Opbeuren = Levare, Elevare; bij Plantin: In altum
evehere. ‘Doe men in der missen opbuerde dat heilighe lichaem Christi’, door Verdam
aangehaald, wijst op de Opheffing der Heilige Hostie, onder de mis. Verdam kent
alleen Boren, Boeren, Beuren = Heffen, met het oog op het innen van gelden, renten,
tollen, enz. Ziehier een voorbeeld van BUEREN, met de beteekenis van Opbueren
hierboven:
Keizerlijke Bibliotheek te Sint-Petersburg, Getijdenboek gemerkt als Ms.
Gollandskaya O.v. I no 7 (‘ghescreven in tjaer Ons Heren Mo CCCC ende XXXV te
Haerlem’), fol, 209 vo: ‘Alsmen tsacrament buert so les dan: Ghegruet sijstu, waer
lichaem, gheboren vander maghet Maria, waerlic ghepassijt ende gheoffert inden
cruce om den menschen, welkes side was doersteken, daer uytvloeyede water ende
bloet, laet ons di te voeren smaken eer wi sterven, O ghenadich, O godertieren, O
kijnt Marie.’
‘Alst sacrament ghebuert is. O waer lichaem Cristi, wes ghegroet. O alre
duerbaerste bloet Cristi, wes gegroet. O onse waer soutmaker, heer Jhesu Criste, wes
ghegroet ende make ghesont alle die ghene die di groeten ende in di gheloven. Ontbint
alle die bande onser sonden ende vestighe ons in rechten ghelove, in volmaecter
minnen, in heiligher vresen ende leide ons herten ende onse lichame, onse
verstandenis, onse woerden ende al onse werken in godliker minnen ende in die ewe
ende inden heilighen weghen dijnre gheboden, ende ghif ons dat wi di behaghen
moeten in ewicheiden. Amen.
EDW. GAILLIARD.
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Vergadering van 21 Februari 1912.
Aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, bestuurder, V. DELA MONTAGNE,
onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris.
De heeren: Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, JAN
BOLS, KAREL DE FLOU, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE
CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Kan. AMAAT JOOS,
Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, Dr. HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. C.
LECOUTERE, Dr. EUG. VAN OYE, FRANK LATEUR en Prof. Dr. JOS. MANSION,
werkende leden;
De heeren IS. BAUWENS en Dr. LEO VAN PUYVELDE, briefwisselende leden.
De heer Dr. LEO GOEMANS, werkend lid, alsmede de heeren OMER WATTEZ en ALF.
DE COCK, briefwisselende leden, hadden verzocht hunne afwezigheid te willen
verontschuldigen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Januari-vergadering, dat wordt
goedgekeurd.
***

Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de heer Bestendige Secretaris de lijst over
van de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Royaume de Belgique. Ministère de l'Industrie et du Travail. Office du Travail.
Rapports annuels de l'Inspection du Travail. 16me année (1910). Bruxelles, 1911.
Annuaire de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique, 1912. 78e année. Bruxelles.
1912. Annuaire administratif de Belgique et de la capitale du Royaume. Bruxelfes.
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De Vlaamsche Kunstbode. Maandelijksch Tijdschrift voor Letteren. Kunsten en
Wetenschappen, onder Hoofdredactie van JAN BOUCHERIJ. 40ste jaargang. Antwerpen,
1910.
Tooneelgids. IIIe jaar, 1e en 2e afl. Dec. 1911. Jan. 1912.
TIJDSCHRIFTEN. - Bibliographie de Belgique, 1911. Première partie: Livres, no 24;
Deuxième partie: Publications périodiques, no 2 Bulletin trimestriel des sommaires
des périodiques, no 3 (Juillet-Septembre). - Le Musée belge, no 1. 1912. - Bulletin
bibliographique et pédagogique du Musée belge, no 1, 1912. - Revue Sociale
Catholique, nos 3-4, 1912. - Bulletin des Musées royaux, 1911. Table des matières,
1912, no 1. - Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie nos 9-10, 1911.
- Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde, te Gent, nrs 9-10, 1912.
- Arbeidsblad, nrs 24, 1911; nr 1, 1912. - Maandschrift van Land- en Tuinbouw, nrs
5-6, 1911.
Door de Académie Royale d'Archéologie de Belgique, te Antwerpen:
Bulletin, no 4, 1911.
Door het Leesgezelschap, te Hasselt:
Limburgsche Bijdragen. Uitgegeven door het Leesgezelschap van Hasselt. Jaargang
1909-1910. Hasselt, 1910.
Door den Oudheidkundigen Kring van de stad en het voormalig Land van Aelst:
REYNTENS (OSCAR). - Het ontwerp van afleidingsvaart van den Dender naar de
Nederschelde in de XVIIIe eeuw. Aalst, 1912. (6e-7e jaar [1910-1911], nr II der Annalen
van den Oudheidkundigen Kring.)
Door den Cercle Archéologique et Historique d'Audenaerde, de sa Châtellenie et
de l'ancien Pays d'entre Maercke et Ronne:
Annales, 3me vol., 4me livr., Nov. 1911.
Door de Vereeniging ‘Het Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres’:
Handelingen van het XVe Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres, gehouden
te Oostende, op 7, 8 en 9 September 1911. Uitgegeven door het Bestuur der
Vereeniging ‘Het Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres’. Gent, 1911.
Door het Beschermingscomiteit der Werkmanswoningen van het Arrondissement
Gent:
BUCK (P. DE). - De beluiken binnen de stad Gent, door P. DE BUCK. Verslag over
het onderzoek gedaan in het jaar 1911. St.-Amandsberg, 1911. (Tweevoud.)
Door de ‘Association des Anciens Mellistes et Mutualité Melliste’:
Bulletin de l'Association des Anciens Mellistes et de la section dite:
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Mutualité Melliste. Organe officiel et mensuel. Comptes-rendus des séances
mensuelles et communications diverses. Février 1912.
Door het Historisch Genootschap, te Utrecht:
FEITH (J.A.) en BRUGMANS (H.). - De Kroniek van Abel Eppens tho Equart,
uitgegeven en met kritische aanteekeningen voorzien, door Jhr. Mr. J.A. FEITH en
Dr. H. BRUGMANS. Deel I. (3e série, nr 27, van Werken uitgegeven door het Historisch
Genootschap.) Amster dam, 1911.
HAPPARD (F.A.L. ridder van) en MULLER (S.). - Verslagen van kerkvisitatien in
het Bisdom Utrecht uit de 16de eeuw, uitgegeven door wijlen Mr. S. MULLER FZ..
(Nr 29, van id.) Amsterdam, 1911.
Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht).
32e deel. Amsterdam, 1911.
Door de Rijksuniversiteit, te Groningen:
TFRPSTRA (HEERT). - De vestiging der Nederlanders aan de kust van Koromandel.
Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Nederlandsche
Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen, door HEERT TERPSTRA. Groningen,
1911.
HOORN (DIRK VAN). - Bijdrage tot de psychologie van den veldheer. Proefschrift....
(als boven), door DIRK VAN HOORN. Groningen. 1910.
Door het Groningsch Studentencorps ‘Vindicat Atque Polit’, te Groningen:
Groningsche Studentenalmanak voor 1912, 84e jg. Uttgegeven door het Groninsch
Studentencorps ‘Vindicat Atque Polit’. Groningen, 1912.
Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden:
Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, over het jaar 1910-1911. Leiden, 1911.
Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden. (Bijlagen tot de Handelingen van 1911-1912.)
Leiden, 1911.
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, uitgegeven vanwegede
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 30e dl Nieuwe reeks, 22e
deel, 1e-4e afl.
Door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg:
Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland,
uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1911. Middelburg,
1911.
Door de ‘Koniglich Preussische Akademie der Wissenschaften’, te Berlijn:
Sitzungsberichte, nrs 39-53, 1911.
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Door ‘Historisch-literarische Zweigverein des Vogesen-Clubs’, te Strassburg:
Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Elsass-Lothringens, herausgegeben
von dem Historisch-literarischen Zweigverein des Vogesen-Clubs. XXVII Jahrgang.
Strassburg, 1911.
Door ‘Badischer Verein für Volkskunde’, te Freiburg im Breisgau:
Dorf und Hof. Monatsblätter des Vereins für ländliche Wohlfahrtspflege in Baden
1. Jahrgang, 1903: nrs 2, 4-6, 8, 9, 11, 12; - 2. Jahrg., 1904: nrs 1, 3-8, 10, 12; - 3.
Jahrg., 1905: nrs 1-12; - 4. Jahrg., nrs 1-12 (voll.): - 5. Jahrg., 1907: nrs 2-12; - 6.
Jahrg., 1908: nrs 1-12 (voll.). - Neue Folge, 1. Jahrg., 1909: nrs 1-6 (voll.); - 2. Jahrg.,
1910: nrs 2, 4-6.
Blatter des Badischen Vereins für Volkskunde. Heft 4, 6 en 7, en Inhalt, 1-7.
PFAF (FR.) - Elard Hugo Meyer. 1837-1908. Gedenkblätter von FRIDRICH PPAFF.
Sonder-Abdruck aus ‘Allemannia’. Dritte Folge, Band I, Heft 2/3.
Door de Académie Impériale des Sciences, te St.-Petersburg:
Bulletin, nrs 1-2, 1912.
Door de ‘Reale Accademia delle Scienze deli'Istituto di Bologua (Classe di Scienze
morali):
Memorie Serie I, Tome V (1910-11): Sezione di Scienze Storico-Filologiche. Fasc.
unico - Sezione di Scienze Giuridiche. Fasc. unico. - Rendiconto. Serie prima, vol.
IV (1910-11).
Door den heer Dr. L. SCHARPÉ, briefwisselend lid, te Leuven:
SCHARPÉ (L.). - Nederlandsche Uitspraakleer. Lier, 1912.
Door den Heer Dr. P.J BLOK, buitenlandsch eerelid, te Leiden:
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, IVe Reeks, deel
X, afl. 3.
Door Z Em den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen:
La Vie diocésainc. Bulletin du Diocèse de Malines. Tome VI, fasc. 1, Janvier 1912.
Door den weledelgeboren Heer Baron DE KERCHOVE D'EXAERDE, gouverneur der
Provincie Oost-Vlaaanderen, te Gent:
1911. Officieele Processen-verbaal en stenographisch verslag der zittingen van
den Provincieraad van Oost-Vlaanderen. 3e Buitengewone zittijd van 1910.
Buitengewone en Gewone zittijd van 1911, Gent, 1911.
Door den heer P.H. EIJKMAN, geneesheer te 's Gravenhage:
EIJKMAN (P.H.) - Fondation pour l'Internationalisme. L'internationalisme
scientifique (Sciences pures et lettres), par P.H. EIJKMAN, médecin à La Haye. La
Haye, 1911.
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Door de Redactie:
Het Boek, nr 7, 1911. - De Vlaamsche Hoogeschool, Januari 1912. - Hoogstudent,
Jan. en Febr. 1912. - Museum. Maandblad voor Philologie en Geschiedenis, nr 5,
1912. - Répertoire d'art et d'archéologie, no 8, 1911. - Tijdschrift der
Gemeentebesturen, nr 12, 1911 en nr 1, 1912.
Ingekomen boeken. - Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen:
Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op
heden. Samengesteld door de Tentoonstelings-commissie der Nationale
Tentoonstelling van het Boek, Juni-Augustus 1910. Uitgave van de Vereeniging ter
Bevordering van de Belangen des Boekhandels. 's Gravenhage, 1911.
MEYBOOM (Dr. H.V.) - Clemens Alexandrinus, door Dr. H.V. MEYBOOM. Leiden,
1912.
Handelingen van het XXXIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres gehouden
te Maestricht, 28-31 Augustus 1910. Maastricht, z.j.
CREIZENACH (W.). - Geschichte des neueren Dramas, von WILHELM CREIZENACH,
professor der deutschen Sprache und Literatur an der Universität Krakau. Erster
Band. Mittelalter und Frührenaissance. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage.
Halle, a.S., 1911.
Deutsches Wórterbuch van JACOB GRIMM und WILHELM GRIMM. Zwölften Bander
Achte Lieferung Versitzen-Verspruhen. Bearbeitet von Dr. R. MEISSNER und Dr. M.
LEOPOLD. Leipzig, 1912.
Dubbele Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen voor het jaar
1912 50' jaar. Gent.
Plantijn Letterkundig overzicht van de Nederlandsche boekhandel. nr 1, 1912.
De Gids. Februari 1912. - Sint-Lucas, nr 4, 1911.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Biekorf, nrs 1-2, 1912 en Bijblad: Eene studie over Gezelle's Kerkhofblommen (1858),
blzz. I-XXXII. - Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het Aloude
Hertogdom Brabant, Januari 1912. - Het Boek. Tweede reeks van het Tijdschrift voor
Boek- en Bibliotheekwezen, 15 Januari 1912. - St. Cassianusblad, nr 2, 1912;
Bijvoegsel, nr 3. - De Vlaamsche Gids, nr 1, 1912. - Onze Kunst, nr 2, 1912. - De
Vlaamsche Kunstbode, nr 1, 1912. - De Maasgouw, nrs 10-12, 1911 - Les Marches
de l'Est, no 10, Janvier 1912. - Neerlandia, nr 2, 1912.
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- Het Katholiek Onderwijs, nr 4, 1912. - De Opvoeder, nrs 3-5, 1912. - De Opvoeding,
nr 2, 1912. - Christene School, nr 12, 1911; nrs 7-8, 1912. - De Schoolgids, nrs 3-7,
1912. - Studiën, nr 5, 1911; nr 1, 1912. - Volkskunde, nrs 1-2, 1912 - Dietsche Warande
en Belfort, nr 1, 1912
Ingekomen brief. - De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in kennis met den
hieronder volgenden brief:
Conscience's Eeuwfeest. - Brief van 26 Januari, waarbij het Conscience-Comiteit
van Antwerpen, de Koninklijke Vlaamsche Academie verzoekt, ter gelegenheid van
het plechtig vieren van Conscience's Eeuwfeest, zekere prijsvragen te willen
uitschrijven. - (Zie beneden, op Dagorde, 3o.)

Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De heer KAREL DE FLOU, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel,
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, voorzitter; Prof Dr. C. LECOUTERE,
ondervoorzitter; EDW. GAILLIARD, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Prof. Dr. WILLEM
DE VREESE, TH. COOPMAN, Kan. AMAAT JOOS, IS. TEIRLINCK, leden, en KAREL DE
FLOU, lid-secretaris.
Het verslag over de December-vergadering 1911 wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
A) Voorstel tot uitgave, door den heer Dr. L. SIMONS: Waltharius metrisch vertaald
en met aanteekeningen voorzien, en de Walthersage. - Verslag door de heeren Dr.
LEO GOEMANS en Prof. Dr. J. MANSION. - Beslissing.
Namens de heeren verslaggevers, wordt door den heer Prof. Dr. C. LECOUTERE,
ondervoorzitter, lezing gegeven van de door hen uitgebrachte verslagen.
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a] Verslag van Dr. Leo Goemans:
Na lezing van de studie van Dr. L. SIMONS over Waltharius en de Walthersage,
bevinden wij:
1o Het werk is zeer uitgebreid. Geen wonder: niet alleen behelst het de metrische
vertaling van het gedicht met, in nota, al de gewenschte ophelderingen van den
tekst, maar het behandelt tevens al de vraagstukken die met den Waltharius
samenhangen, o.a. aangaande den schrijver, den verbeteraar, het oud-Duitsch
origineel, de navolging van Vergilius, Ekkehard's bronnen, enz.
Daarbij voegt Dr. SIMONS nog eene volledige letterkundige studie van het
gedicht.
Buitendien worden de bronnen van de Walthersage afzonderlijk in oogenschouw
genomen en de voornaamste stelsels omtrent den oorsprong dier sage uiteengezet.
Schr. geeft als conclusie van het geheel een eigen stelsel ten beste.
2o De metrische vertaling van den Waltharius is uiterst wel gelukt wat de
getrouwheid aan den latijnschen tekst betreft. Ook schijnt het gebruik van den
hexameter Schr. in 't geheel niet te hebben belemmerd: de Nederlandsche verzen
getuigen van een zeldzaam meesterschap over den vorm.
3o Uit het overige van 't werk blijkt, dat Dr. SIMONS een degelijk en nauwgezet
onderzoek heeft geleverd van de zoo ingewikkelde als overvloedige
Waltharius-litteratuur en dat hij eene grondige kennis van zijn onderwerp bezit.
4o Maar Dr. SIMONS heeft zich niet tot een vulgarisatiewerk bepaald, hetgeen al
zeer mooi zou zijn. Neen: overal treedt hij echt wetenschappelijk op en in menig
geval verdedigt hij persoonlijke zienswijzen tegenover de mannen van 't vak
die hem in de studie der Waltharius-problemen zijn voorgegaan.
Om die redenen acht ik de bijdrage van Dr. SIMONS ten volle drukwaardig.
Dr. L. GOEMANS.

b] Verslag van Prof. Dr. Jos. Mansion:
In deze beoordeeling van den ‘Waltharius’ van Dr. L. SIMONS kan ik mij ten volle
aansluiten bij de conclusiën door Dr. L. GOEMANS in zijn verslag neergelegd. In
dubbei opzicht mag het werk van ons geacht medelid uiterst geslaagd heeten. Wat
de letterkundige zijde betreft, hij heeft het middeleeuwsche epos voor onze
tijdgenooten in vloeiende Nederlandsche hexameters weten weer te geven. Wie den
Latijnschen grondtekst met de vertaling ver-
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gelijkt, staat werkelijk verbaasd over de juistheid en de sierlijkheid van deze metrische
bewerking, waarin geene enkele schakeering van het origineel schijnt verloren te
gaan. Niet minder kunstzin heeft de schrijver getoond in de letterkundige beoordeeling
van zijn onderwerp. De karakterontleding beantwoordt volkomen aan hetgeen men
verwacht van een geleerde die op zoo uitnemende wijze vertrouwd is met zijn
onderwerp, en de studie der andere kunstmiddelen door Ekkehard gebruikt, getuigt
van evenveel smaak en spreekt duidelijk voor 's Schrijvers ontwikkeld
schoonheidsgevoel. Maar benevens zijn letterkundige zijde, heeft het werk van Dr.
SIMONS groote waarde uit een zuiver philologisch oogpunt.
En deze wetenschappelijke basis was er noodig: voor de beoordeeling van een
middeleeuwsch kunstgewrocht in Latijnsche taal gedicht en dat eene Germaansche
sage behandelt, is kunstzin zeker noodzakelijk, maar eerst en vooral is een juist en
omvattend begrip van de stof onontbeerlijk. Smaken en voelen is goed, maar begrijpen
is de eerste eisch van den lezer. Dr. SIMONS heeft niets nagelaten om zelf zijn tekst
zoo volkomen mogelijk te kennen en te vatten en ook heeft hij er zorg voor gedragen
dat die tekst voor anderen bevattelijk werd. De aanteekeningen bij de vertaling hebben
reeds op zichzelf veel inspanning en studie gevergd; ze zijn slechts een deel van
hetgeen de schrijver heeft willen bijdragen tot de interpretatie en opheldering van
den Waltharius. DR. SIMONS heeft meer gepresteerd en de vraag van het verband
van den Waltharius met de overige Germaansch-epische stoffen heeft hij in al haar
omvang aangedurfd. Dit is naar mijn bescheiden meening, eene der groote verdiensten
van het werk. Met het onderzoek aangaande den oorsprong en de vorming van het
heldendicht bij de Germanen is men ver van klaar te zijn; is op bepaalde punten
zekerheid verkregen, op andere heerscht nog volslagen duisternis. Welnu het
Nederlandschlezend publiek zal niet ongraag een en ander over de oudste
overleveringen van de volksverbeelding vernemen. En ook de geleerden zullen met
belangstelling kennis nemen van eene studie waar zij de allerlaatste meeningen,
zooals b.v. die van BOER en van SIJMONS uiteengezet en besproken vinden. Voor
beide klassen van lezers, algemeen ontwikkelden die belang stellen in de sagenwereld
en specialisten, die er hun werk van maken de disjecta membra van de doode
Germaansche wereld te verzamelen, zal het boek van Dr. SIMONS uiterst gelegen
komen en welkom zijn. Wij meenen dus dat de Academie de beste redenen heeft om
het in eene harer reeksen op te nemen.
J. MANSION.
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- Deze verslagen gehoord, brengt de Commissie een gunstig advies uit tot de uitgave
van het werk van Dr. L. SIMONS. - (In hare vergadering in pleno, heeft de Academie
deze beslissing goedgekeurd.)
B) Door den heer Dr. BUITENRUST-HETTEMA, uit Zwolle, ter uitgave aangeboden
verhandeling: Oude Glossen en hun beteekenis. - Verslag door de heeren Dr. W. DE
VREESE en Dr. L. GOEMANS. - Beslissing.
De heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE geeft lezing van zijn verslag. Edoch, de heer
Dr. LEO GOEMANS, tweede verslaggever, verhinderd zijnde de vergadering bij te
wonen, wordt de zaak tot de volgende vergadering uitgesteld. (Een buitengewone
vergadering, zonder bezwaar voor 's Lands Schatkist, zal tot verdere bespreking op
20n Maart e.k. gehouden worden.)
C) Kleine verscheidenheden. Mededeeling door den heer EDW. GAILLIARD, namens
den heer Dr. JOZ. CUVELIER, afdeelingsoverste aan het Rijksarchief te Brussel: De
Bietebauw.
De heer Prof. Dr. C. LECOUTERE, ondervoorzitter, geeft lezing van deze mededeeling.
- Er wordt beslist het stuk in de Verslagen en Mededeelingen te laten opnemen. - (In
hare vergadering in pleno, heeft de Academie deze beslissing goedgekeurd.)
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer TH.
COOPMAN, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, voorzitter; Dr. JULIUS MAC
LEOD, ondervoorzitter; Mr. JULIUS OBRIE, Dr. WILLEM DE VREESE, IS. TEIRLINCK,
Dr. L. SIMONS, JAN BOLS, leden, en TH. COOPMAN, lid-secretaris.
Het verslag over de December-vergadering 1911 wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
A] Reglement voor het Aug. Beernaert-Fonds. Ontwerp, voorgelegd door de heeren
TH. COOPMAN, JUL. OBRIE en IS. TEIRLINCK, leden der sub-commissie.
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Dit ontwerp werd onderzocht en besproken door de heeren Dr. W. DE VREESE, Dr.
MAC LEOD, Dr. JAC. MUYLDERMANS, Prof. OBRIE, DR. SIMONS en IS. TEIRLINCK.
Een nieuwe vergadering (zonder bezwaar voor 's Lands Schatkist) zal, tot voortzetting
der bespreking, op 20 Maart a.s. belegd worden.
B] Verslag over de Fondsen bij de Academie - Met behulp der inlichtingen door den
heer Bestendigen Secretaris verstrekt, heeft de heer COOPMAN, secretaris, voor de
verschillende Fondsen, waarvan het beheer aan de Commissie is opgedragen, de
rekening opgemaakt voor het afgeloopen dienstjaar 1911. - Deze rekeningen zullen
in de vergadering der Academie in pleno worden medegedeeld.
- Het uur verloopen zijnde, worden de andere punten van de dagorde tot een volgende
vergadering verdaagd.
3o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. De heer JAN
BOLS, die het ambt van secretaris heeft waargenomen, legt het hieronder volgende
verslag ter tafel, over de morgenvergadering (zonder bezwaar voor 's Lands Schatkist)
door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Prof. AD. DE CEULENEER, voorzitter; Jhr. Dr. KAREL DE
GHELDERE, ondervoorzitter; K. DE FLOU, Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, JAN BOLS, EDW.
GAILLIARD en Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, leden.
Aan de dagorde staat:
Door den heer EM. DE STOOP, ter opname in de Verslagen en Mededeelingen
aangeboden verhandeling: Het Antiseminsme te Byzantium. - Verslag door de heeren
Prof. AD. DE CEULENEER en Prof. Dr. JOZ. MANSION. - Beslissing.
De heer Prof. A. DE CEULENEER geeft lezing van zijn eigen verslag en van dit door
den heer Prof. Dr. JOZ. MANSION ingezonden. Deze verslagen luiden als volgt:

1o) Verslag van Prof. A. de Ceuleneer:
Onder den titel Het Antisemitisme te Byzantium, onderwerpt aan het oordeel der
Academie de H. DE STOOP het afschrift van een tot nu toe onuitgegeven pamflet,
geschreven tegen de Joden van het Byzantijnsch Keizerrijk door een bisschop der
negende eeuw, wiens naam ons onbekend blijft. Eene Nederlandsche vertaling is er
bijge-
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voegd, er deze beide teksten zijn voorafgegaan van eene uitgebreide inleiding
bevattende eene ontleding van het handschrift benevens belangrijke wenken over
den toestand der Joden in het Byzantijnsche Keizerrijk. Derhalve zou ik de voorkeur
geven aan volgenden titel: Het antisemitisme in het Byzantijnsche Keizerrijk in de
IXde eeuw. De zeer zaakrijke schets van den H. DE SROOP over den toestand der
Joden in het Keizerrijk is zeer wetenschappelijk behandeld; enkel, voor wie niet heel
en al de geschiedenis van die tijden in al hare kleinigheden beheerscht, zouden eenige
korte uitleggingen of bijvoegsels meer klaarte bijbrengen. Zoo gewaagt de schrijver
(blz. 3) van het proselijtisme der Joden onder Keizer Leo den Isauiier. Heel juist;
om dit nu te verstaan dient er bijgevoegd te worden cat Keizer Leo, door zijne Novelle
van 723. aan de Joden de verplichting had opgelegd zich te laten doopen; maar dat
hij weldra volle vrijheid aan de Joden liet, enkel bekommerd zijnde met zijn stiijd
tegen de beeldenvereerders, sedert hij, in 726, door zijn Edict deze vereering verboden
had. De Joden maakten van die vrijheid gebruik om nieuwe aanhangers voor hunnen
godsdienst aan te winnen. Verder (blz. 6) vernemen wij dat voor den Bijzantijn de
Jood vooral een verrader is. Wel mogelijk voor wat de geestelijkheid betreft, maar
was hij bij het volk niet vooral misprezen omdat er zoovele Joden woekeraars waren.
Ik wil het vraagpunt hier niet beslissend beantwoorden; het ware evenwel belangrijk
geweest, om den toestand klaarder uiteen te zetten, er, na opzoekingen, een wooi dje
over te reppen. De heer DE STOOP vermeldt verschillende Concilies zonder het
jaargetal er bij te voegen. Ik duid enkel aan: tweede Concilie van Nicaea (1787);
zesde Concilie: ik denk dat men hier bedoelt het Concilie van Konstantinopel van
680; dan wordt er gesproken van een Concilie van Antiochie, zonder meer. Nu, er
hadden verschillende kerkvergaderingen te Antiochië plaats. Schrijver zou juiste
inlichtingen kunnen vinden bij HEFELE, Conziliengeschichte Het verwondert mij ook
dat hij over de Joden noch GRAETZ Geschichte der Juden (Leipzig, 1858-1868), noch
SCHüRER, Geschichte des Judischen Volkes geraadpleegd heeft. De stijl zou ook voor
verbetering vatbaar zijn
Even belangrijk is het pamflet zelt; en ik denk dat het verdient in't licht te komen,
daar het ons toestanden doet kennen waarover wij tot nu toe zeer weinig ingelicht
zijn, namelijk in zake van de tegenkanting die de verzoeningspolitiek van Keizei
Basilius bij de hooge geestelijkheid ontmoette. De tekst wordt uitgegeven volgens
drie Bombicini: Vallicellianus (XIIIe E.), Palatinus (XIVe E.) en Parisinus (Regius
XVe E.). Tot grondslag zijner uitgaaf neemt de heer DE STOOP den Regius aan, met
aanduiding van de verschillende lezingen van den Vallicellianus en van den Palatinus.
In het pamflet komen talrijke aanhalingen uit den Bijbel voor, hoofdzakelijk uit het
Nieuw Testament. De heer DE STOOP duidt de plaatsen aan; maar nu komt het wel
voor dat de tekst der drie handschriften niet vol-
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komen overeenstemt met de schrijfwijze van den Bijbel gelijk hij nu, volgens de
beste handschriften, vastgesteld is. Daar de Schrijver nu toch de plaatsen heeft
aangeduid, zoo zou het hem heel licht vallen ook de varianten in te lasschen: dit zou
van geen gering gewicht zijn voor de Bijbelkritiek, daar het pamflet voor de eerste
maal uitgegeven wordt. Al de teksten heb ik niet nagezocht; ik beperk mij slechts
met een voorbeeld. Op blz 15 geven de drie handschriften eene aanhaling uit PAULUS.
Brief aan de Romeinen, XI, 25, op volgende wijze: τι πώρωτις π μέρους τ
σρα λ γέγοεν λρτς ο τ πλ ρωμα τ ν θν ν ε τέλθη, κα τότε π ς
σρα λ σωθ σεται, vertaald door den heer DE STOOP: dat de verharding voor een
deel van Israel gekomen is totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, en alzoo
zal geheel Israel zalig worden. In de uitgaaf van Buttmann (Leipzig, Teubner),
hoofdzakelijk gesteund op den Codex Sinaiticus van Tischendorf, leest men >
πώρωτις π μέρους τ
σρα λ έγονεν, χρι ο τ πλ ρωμα τ ν θν ν
ε τέλθη, χα ο τως π ς σρα λ σωθ σεται vertaald door Beeien (Het Nieuwe
Testament, Leuven, 1863, II, 334, nota): dat de verblindheid voor een deel over Israel
gekomen is, totdat de volheid der Heidenen is ingegaan, en zoo zal gansch Israel
zalig worden. χρις in plaats van χρι is eene licht verstaanbare fout van een der
eerste Konstantinopolitaansche overschrijvers, daar χρις de volksschrijfwijze is en
χρ het zuiver letterkundig woord; maar hetzelfde kan niet gezegd worden van τ 'τε
en ο τως. Ik heb hier ongelukkiglijk niet te mijner beschikking de uitgave van
BRANDSCHEID (Freiburg, Herder, 1901 noch die van A. SOUTER (Oxford, Clarendon
Press, 1910); en, indien de Schrijver aan mijn wensch gevolg denkt te kunnen geven,
zoo zou ik hem aanraden deze twee laatste uitgaven te vergelijken. Voor het Oud
Testament raadplege hij: SWETE. The old testament in Greek according to the
Septuagint. Cambridge, University Press (3 D. 1905-1900). Het zijn wel kleinigheden,
maar op het gebied der tekstkritiek kan het eenvoudigste woordverschil soms van
belang wezen.
Deze korte woorden toonen, ons dunkens, op voldoende wijze aan van welk groot
belang de verhandeling van den heer DE STOOP ons voorkomt; ook hebben wij de
eer aan de Academie voor te stellen het ons aangeboden werk in hare verslagen op
te nemen, onder voorbehoud dat de Nederlandsche vertaling nevens en niet achter
den Griekschen tekst gedrukt worde.
Het is een verblijdend verschijnsel dat men al meer en meer op het gebied van alle
wetenschappen onze Nederlandsche taal hier te lande begint te bezigen. Ook sturen
wij aan den heer DE STOOP onze gelukwenschen omdat hij het Nederlandsch voor
het opstellen zijner zaakrijke verhandeling verkozen heeft.
A. DE CEULENEER.
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2o) Verslag van Prof. Dr. Jos. Mansion:
De studie over het Antisemitisme te Byzantium, door den heer DE STOOP aan de
Academie ter uitgave aangeboden, behandelt slechts eene episode uit de geschiedenis
der bestrijding van het Jodendom te Constantinopel, daar de heele verhandeling
uitsluitend gewijd is aan een kort pamfletje van de IXe eeuw, waarin krachtig verzet
wordt aangeteekend tegen de al te gemakkelijke opneming van Joden in den schoot
der Grieksche kerk. Nochtans zou men ongelijk hebben als men meende dat het
onderwerp geheel van belang is ontbloot, daar integendeel het korte Byzantijnsche
schotschrift in elk opzicht en voor den tijd en voor de vraag van het antisemitisme
kenteekenend is. Trouwens heeft de studie van het Oostersche rijk op den huidigen
dag hare plaats in de wetenschap niet meer te veroveren en ook hoeft men niet veel
woorden te verliezen om te bewijzen dat het Jodenvraagstuk in vroeger tijden de
belangstelling van onze tijdgenooten nu nog kan gaande maken Elke bijdrage, hoe
gering ook, tot de oplossing van deze hoogst belangwekkende vraagstukken moet
bij een geleerd korps als de Academie welkom zijn. Nu de heer DE STOOP heeft meer
gedaan dan zijn tekst enkel uit te geven en te vertalen. In eene uitvoerige inleiding
heeft hij daaraan beschouwingen van meer algemeenen aard vastgeknoopt, en al
moet ik met ons geacht medelid Prof. de Ceuleneer aannemen dat de titel het
Antisemitisme te Byzantium wel wat weidsch is, toch mag ik den schrijver mijn lof
niet onthouden voor zijne breede en veelomvattende behandeling van het onderwerp.
Dat het Grieksche pamfletje het licht verdiende te zien, dat wisten wij reeds door
de mededeelingen van Prof. Cumont in de Revue de l'Instruction publique (1903.
blz. 8 en vlg.). Wie er nog mocht aan twijfelen zou door het lezen van het werk van
den heer DE STOOP ten volle overtuigd worden. Schrijver heeft zich van zijne taak
als uitgever op lofwaardige wijze gekweten, de lezingen der handschriften zijn
uitvoerig meegedeeld, de waarde der codices naar goede methodische beginseien
beoordeeld, de aanhalingen die in den tekst vaak voorkomen zijn zorgvuldig nagezien
in de bronnen waaruit ze genomen zijn: kortom dit gedeelte van het werk verraadt
de ervaren hand van een philoloog. Even veel philologischen zin legt Schrijver aan
den dag in zijne Inleiding. De beteekenis van het naamloos schotschrift wordt er
duidelijk in het licht gesteld en de schrijver heeft zich goed in de omgeving weten
terug te plaatsen. Blijkbaar is hij in de geschiedenis van Byzantium goed te huis.
Deze inleiding bespreekt eveneens een aantal punten die de interpretatie van den
tekst zelf raken. Hoe raadzaam
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het ook moge zijn van meet af partij te kiezen in de talrijke strijdvragen die later
zullen ontmoet worden, toch hadden wij liever gezien dat de heer DE STOOP een deel
van deze discussiën in den vorm van een commentaar op den tekst had meegedeeld.
Bij het vergelijken van de vertaling met het oorspronkelijke, zullen veel lezers hier
en daar moeilijkheden hebben of twijfel aangaande de door den Schrijver gekozen
opvatting van den tekst. Als ze dadelijk op de plaats zelve het antwoord op hun
bezwaar vinden, is er meer kans dat zij zijne zienswijze en de gronden waarop hij
steunt zullen begrijpen en aannemen. Zulk een commentaar is voor een werkje als
het pamflet door den heer DE STOOP uitgegeven geenszins overbodig. De geleerde
taal van Byzantium, hoe getrouw ook aan de classieke overlevering, wijkt in menig
punt af van het gebruik dat wij kennen, en in veel gevallen zouden wij den heer DE
STOOP kunnen dankbaar zijn, als hij voor eene bepaalde vertaling van enkele termen
ook de beweegredens mededeelde die hem deze of gene beteekenis hebben doen
aannemen. Ik denk hier aan θριαμ εύειν, παρρησΐα,
ορ en eenige andere
woorden. Ook zou in een commentaar kunnen gewezen worden op woordspelingen
als νεπισγ πτων πισκ πων, die in de vertaling natuurlijk verloren gaan. Eene
soortgelijke aanmerking kan aangaande π κλησις gemaakt worden, dat een
technische term is in de Grieksche liturgie.
Deze en andere aanmerkingen die ik nog zou kunnen maken doen aan de waarde
van de studie des heeren DE STOOP niets af. Behoudens de enkele verbeteringen die
boven aangeduid zijn en die hoofdzakelijk den uiterlijken vorm betreffen, acht ik
zijn werk uiterst geschikt om in de Verslagen der Academie opgenomen te worden.
Ik ben het dus ten volle met den heer verslaggever, Prof. de Ceuleneer, eens en stel
aan de Academie voor het Antisemitisme van den heer DE STOOP te laten drukken.
J. MANSION.
- Beide heeren verslaggevers beslissen tot de uitgave, onder de voorwaarden door
hen gesteld. De Commissie, mits nadere goedkeuring der Academie, sluit zich daarbij
aan. - (In hare vergadering in pleno, heeft de Academie deze beslissing goedgekeurd.)
4o) Commissie van beheer voor het Salsmans-Fonds. Leden de heeren: Prof. Dr.
W. DE VREESE, EDW. GAILLIARD, AM. JOOS. TH. COOPMAN, Prof. Mr. JULIUS OBRIE,
en KAREL DE FLOU. - De rekening over den geldelijken toestand van het
Salsmans-Fonds wordt
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opgemaakt naar de gegevens, door den Bestendigen Secretaris, aan de Commissie
verschaft. - Deze rekening zal aan de Academie, in hare vergadering in pleno, worden
voorgelegd.

Letterkundige Mededeeling
door den heer JAN BOLS, werkend lid, over:
1o) Het spel van O.-L.-Vrouw of Maria's Leven. Mysteriespel in twee deelen (zeventien
tafereelen en een voorhang), gedicht van AL WALGRAVE, Pr., en muziek van ALF.
MOORTGAT. - Hoogstraten, L. van Hoof-Roelants, 1907,
In September 1.1. woonde ik te Halle de uitvoering van Maria's Leven bij. Bewogen
en gesticht heb ik gezien, verrukt geluisterd, van aandoening geweend. 't Is waar,
het door dichter AL. WALGRAVE puik behandelde onderwerp alleen moest reeds de
eendergeloovende toeschouwers in hert en ziel treften, maar ook de tooneelschikking
en de uitvoering waren uitstekend. Zoowel M. WALGRAVE als de hoogbegaafde
toondichter ALFONS MOORTGAT, zoowel de bewonderensweerdig geoefende
tooneelisten, zangers, zangeressen en orkestuitvoerders, als de mrichter en de ziel
van die vertooningen, M. de kanunnik-deken Dr. MICHIELS, halen eer van hun werk.
Geen wonder dat de vele opvoeringen in 1911 telkens voor eene zeer ruime
proppensvolle zaal plaats grepen: worde Halle, volgens een reens uitgedrukten
wensch, door de verledene en de toekomende vijfjaarlijksche opvoeringen een
Belgisch Oberammergau!
2o) Vrede op aarde. Een Kerstspel in drie bedrijven, door AL. WALGRAVE, leeraar
aan het Klein Seminaric van Hoogstraten. Muziek door MAURITS HENDERICK. Hoogstraten, bij L. van Hoof-Roelants, 1911.
Met het Evangeliespel De Blindgeborene en het pas vermelde Maria's Leven werd
dit 3de stuk door M. AL. WALGRAVE geschreven om, naar het verlangen van den
betreurden advocaat Em. de Visschere, ‘eene vernieuwing van ons oud godsdienstig
tooneel in de hand te werken’.
Voor de samenstelling van het Kerstspel, voor de afschildering der karakters, voor
de frissche, eenvoudige, gemoedelijke taal verdient dichter AL. WALGRAVE allen
lof. Hij kent ons
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Vlaamsche volk: hij vliegt niet te hoog, noch pronkt met ongewone, onnatuurlijke
woorden, gelijk zoovelen, eilaas, die vergeten dat verstaanbaarneid toch de eerste
vereischte is van schrift of voordracht. Hoe wil men bewegen, als de toehoorders u
maar half of dikwijls niet verstaan? Tusschen twee aangenomen vormen van een
woord kiest AL. WALGRAVE, schrijvende voor het volk, den volksvorm, en hij heeft
overschot van gelijk. Het stuk behaagt en roert en sticht.

Dagorde.
1o) Conscience's Eeuwfeest. Voorstel door het Bestuur, de Jaarlijksche Plechtige
Vergadering aan CONSCIENCE te wijden en, die, bij uitzondering, den Zondag 4n
Augustus, te houden. - Vaststelling van het Programma. - De heer bestuurder geeft
lezing van een brief van 26 Januari, uitgaande van het Conscience-Comiteit te
Antwerpen: naar genoemd Comiteit, ‘komt het er vooral op aan HENDRIK CONSCIENCE
te huldigen in zijne werken en de groote waarde daarvan te doen uitkomen door ze
te onderwerpen aan eene nieuwe, nauwlettende en wel-gedocumenteerde studie’.
Derhalve heeft het Comiteit de eer, de Koninklijke Vlaamsche Academie te verzoeken,
ter gelegenheid van het plechtig vieren van Conscience's Eeuwfeest, over te willen
gaan tot het uitschrijven van eene breedvoerig uiteengezette lijst prijsvragen, die
CONSCIENCE zouden doen kennen in zijn leven en in zijne werken, tot klaarder besef
zijner grootsche persoonlijkheid.
De heer Bestuurder spreekt aller leedwezen uit, dat dit schrijven niet te gepaster
ure zij gekomen. Om tot den gewenschten uitslag te geraken, dienden immers de
voorgestelde prijsvragen minstens sedert een tweetal jaren uitgeschreven. Overigens
de Academie heeft hare lijst prijsvragen voor 1912 sinds lang rondgestuurd en thans
is het te laat om er nog nieuwe uit te schrijven. - (In dien zin zal aan het Comiteit
geschreven worden.)
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Na een langdurige bespreking beslist de Academie, hare jaarlijksche Plechtige
Vergadering dit jaar, bij uitzondering, op den Zondag 4n Augustus, te houden en die
vergadering uitsluitend aan HENDRIK CONSCIENCE te wijden. - Op voorstel van Prof.
Dr. W. DE VREESE zal een buitenlandsch eerelid worden uitgenoodigd, bij die
gelegenheid een voordracht over CONSCIENCE te willen houden.
2o) Boekerij der Academie - Jaarlijksch verslag door den Bestendigen Secretaris,
ingevolge art. 16 van het Reglement van inwendige orde voor de Secretarie. - De
Bestendige Secretaris legt zijn verslag ter tafel, over den toestand van de Boekerij
der Academie gedurende het afgeloopen dienstjaar 1911 - De Vergadering beslist
dat dit stuk in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden. - (Zie beneden
blz. 148.)
3o) Boekerij: Afdeeling Handschriften. - Photographietoestel der Academie Lijst der handschriften, door Prof. Dr. WILLEM DE VREESE reeds gephotographeerd.
De heer Dr. DE VREESE legt ter tafel de lijst van de verschillende handschriften,
geheel of ten deele, voor de Boekerij der Academie (Afdeeling Handschriften), door
hem gephotographeerd met het photographietoestel, ten behoeve zijner Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta, te zijner beschikking gesteld (Zie Verslagen en
Mededeelingen, jaargang 1907, blz. 952-954.)
De heer Bestuurder spreekt den oprechten dank der Academie uit, voor de
belangloosheid waarmede Prof. W. DE VREESE het photographeeren van handschriften
op zich genomen heeft. Hij hoopt dat, ten bate van de Wetenschap, die lijst jaarlijks
zal aangroeien. Vervolgens stelt hij voor, genoemde Lijst in de Verslagen en
Mededeelingen te laten opnemen. (Goedgekeurd.) - (Zie beneden blz. 149.)
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4o) Begrooting der Academie voor het jaar 1912. - De Bestendige Secretaris legt
de Begrooting ter tafel, door hem voor het dienstjaar 1912 opgemaakt en welke, door
de Commissie voor Rekendienst, in hare vergadering van 19 Februari werd
goedgekeurd. - De Bestendige Secretaris geeft aan de Vergadering lezing van het
stuk, dat overigens ter inzage op het bureel is neergelegd. - Na kennisneming, keurt
de Vergadering de voorgestelde Begrooting goed: deze zal, door het Bestuur, aan
den Weledelen Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten, ter bepaalde
goedkeuring worden voorgelegd.
5o) Commissie tot voorstelling van candidaten voor het Lidmaatschap der
Academie. - Benoeming eener Commissie van drie Leden, die, te zamen met het
Bestuur, het noodig getal candidaten zal voorstellen. - Worden benoemd de heeren
KAREL DE FLOU, Eerw. Kan. AMAAT JOOS en FRANK LATEUR.
6o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - Verslag over
de Fondsen. waarvan het beheer door de Commissie wordt waargenomen: Dienstjaar
1911. - Namens de Commissie, doet de heer TH. COOPMAN, secretaris, verslag over
de werkzaamheid betreffende het Karel Boury-Fonds, het Vande
Ven-Heremans-Fonds en het Aug. Beernaert-Fonds en dezer geldelijken toestand
gedurende het dienstjaar 1911. - (Zie beneden blz. 153.) - Ingevolge bepaling van
de Koninklijke Besluiten houdende goedkeuring dier Fondsen, zal een afschrift van
genoemd verslag aan den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten
worden overgemaakt.
7o) Commissie van beheer voor het Salsmans-Fonds - Verslag over het dienstjaar
1911. - Namens de Commissie doet de Bestendige Secretaris verslag over de
werkzaamheid van dit Fonds en dezes gelde-
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lijken toestand gedurende het dienstjaar 1911. - (Zie beneden blz. 156.) - Ingevolge
art. 5 van het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van
dit Fonds, zal een afschrift van genoemd verslag aan den Weled. Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten worden medegedeeld.
8o) The Image of Governance van Sir Thomas Eliot. Laatste advies te geven door
den heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE. - Dr DE VREESE verklaart dat hij zich
gekweten heeft van de opdracht, hem door de Commissie voor Nieuwere Taal- en
Letterkunde gegeven, om het werk van den heer BROUNTS nog eens door te zien, en
daarbij bevonden, dat aan de opmerkingen van de heeren verslaggevers naar behooren
is voldaan.
9o) Lezing door den heer Alf. de Cock: De onwondbaarheid en de Achilleshiel.
Het uur te ver gevorderd zijnde, wordt deze lezing tot de eerstvolgende vergadering
verdaagd.
De vergadering wordt te vier uur gesloten.
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Koninklijke Vlaamsche academie.
Secretarie.
Boekerij.
I.
Verslag over het dienstjaar 1911.
MIJNE HEEREN,
Ten einde te voldoen aan de voorschriften van het Reglement voor de Secretarie,
heb ik de eer verslag te doen over den toestand der Boekerij onzer Koninklijke
Instelling gedurende het jaar 1910.
Aanwinsten. - 326 boeken en 70 tijdschriften zijn ingekomen. Daarvan werden 260
boeken en 58 tijdschriften aan de Academie ten geschenke gegeven, nl.:

Door de Regeering:

BOEKEN
41

TIJDSCHRIFTEN
22

Door openbare besturen, 13
letterkundige en andere
genootschappen,
onderwijsinrichtingen enz.,
uit Belgie:

7

Door Academieën,
hoogescholen, openbare
bibliotheken,
genootschappen enz., uit
het buitenland:

19

78

Door werkende en
48
briefwisselende leden der
Academie:
Door buitenlandsche
eereleden:

6

1

Door bijzondere personen 59
in Belgie:

7

Door bijzondere personen 15
in den vreemde:

2

_____

_____

260

58

Aangekochte boeken. - Werden aangekocht: 49 boeken en 5 tijdschriften.
Ruildienst. - Uit België ontving de Academie 17; uit andere landen, 7 tijdschriften.
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.
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II.
Handschriften, ten behoeve der boekerij gephotographeerd.
Lijst,
door den heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, in vergadering der Academie van 21
Februari 1912, op het bureel neergelegd, houdende de beknopte aanwijzing van de
handschriften door hem ten behoeve der Boekerij gephotographeerd met het
photographietoestel, door de Academie, voor zijne Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta te zijner beschikking gesteld. (Zie Verslagen en Mededeelingen, jaargang
1907, blz. 952-954):
1. Amsterdam. - Fred. Muller & Co.
Spiegel der maechden, ao 1457. 47 bladen 8o.
2. Amsterdam. - Fred. Muller & Co. Veiling van 3-7 Mei 1909, no 815.
Getijdenboek, ao 1491. - 37 bll. 8o.
3. Amsterdam. - Fred. Muller & Co. Veiling van 16-17 Juni 1910.
Getijdenboek. - 38 bll. 8o.
4. Amsterdam. - Bibl. Dr. P. Leendertz.
Gebedenboek. - 47 bll. 8o.
5. Antwerpen. - Bibl. Rosel, no 1.
Het Avontmael ons Heren. - 59 bll. 8o.
6. Antwerpen. - Bibl. Rosel, no 2.
Het avontmael ons Heren. - 42 bll. 8o.
7. Antwerpen. - Bibl. Rosel, no 3.
Gebedenboek. - 58 bll. 8o.
8. Bazel. - Universiteitsbibl., Hs. A. VII. 58.
Ruusbroec, V.d. gheesteliker Brulocht, in het Hgd. - 114 bll. 8o.
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9. Berlijn. - Kon. Bibl. ms. germ. oct. 430.
Geert Groote. - 8 bll. 8o.
10. Brussel. - Kon. Bibl., incun. 2119.
Salomonis et Marcolphus dyalogus. 2 bll. 8o.
11. Brussel. - Kon. Bibl. Hs. II 1171.
Boerden. - 13 bll. 8o.
12. Dresden. - Kon. Bibl.
Cat. van de Bibl. Frenswegen. - 19 bll. 8o.
13. Florence. - Bibl. Olschki. Cat. 74, no 25.
Getijdenboek. - 121 bll. 8o.
14. 's-Gravenhage. - Bibl. R. van Marle.
Getijdenboek. - 6 bll. 8o.
15. 's-Gravenhage. - Kon. Brbl.
Salomo & Marc. (Campbell 458). - 1 bl. 8o.
16. 's-Gravenhage. - Kon. Bibl. Hs. veiling Lutge 1737.
Uit H. SUSO, Ew. wijsh. - 112 bll. 8o.
17. 's-Gravenhage. - Kon. Bibl. Hs. 75 B. 7.
Reinaert-fragmenten. - 12 bll. 4o.
18. 's-Gravenhage. - Kon. Bibl. Hs. veiling Lütge 1738.
Kalender. - 15 bll.
19. Groningen. - Univ. Bibl. Hs 415: Zutfensch-Gron. Hs.
Kalender; vander Mane; &a. - 7 bll. 8o; 27 bll. 4o.
20. Hamburg. - Stadtbibl. ms. germ. 24 fol.
Melibeus, Sidrac. - 49 bll. 8o.
21. Krakow. - Bibl. Czartorisky, ms. 2493.
Getijdenboek. - 182 bll. 8o.
22. Krakow. - Bibl. Czartorisky, ms. 2946.
Getijdenboek. - 316 bll. 8o.
23. Krakow. - Bibl. Czartorisky, ms. 3001.
Getijdenboek. - 161 bll. 8o.
24. Leipzig. - Univ. Bibl. Poet. lat. rec. 169.
Salomon & Marcolf (Hgd). - 13 bll. 8o.
25. Londen. - Brit. Mus. Ms. Add. 10286.
Lucidarius boec. - 19 bll. 4o.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

151
26. Milano. - Bibl. Trivulziana. Hs. 396.
Getijdenboek. - 33 bll. 8o.
27. Milano. - Bibl. Trivulziana. Hs. 397.
Getijdenboek. - 13 bll. 8o.
28. Milano. - Bibl. Trivulziana. Hs. 461.
Lat. Gebedenboek, met Mnl. gebed. - 4 bll. 8o.
29. München. - K. Hofbibliothek. Cod. germ. 346.
Ruusbroec, Brulocht (Hgd.). - 155 bll. 8o.
30. München. - K. Hofbibliothek. Cod. germ. 818.
Ruusbroec, Brulocht (Hgd.) - 25 bll. 8o.
31. München. - Bibl. L. Rosenthal.
Missale. - 39 bll. 8o.
32. Nijmegen. - Bibl. Grandjean.
Ascetische Traktaten; kalender. - 93 bll. 8o.
33. Nijmegen. - Jezuietenhuis.
Sermoenen, ao 1458. - 10 bll. 8o.
34. Perk (bij Leuven). - Premonstratenserabdij.
Ruusbroec, Samuel, ± 1380. - 28 bll. 8o.
35. S.-Petersburg. - Keizerl. Bibl. Hs. O.v. I. 3.
Getijdenboek. - 192 bll. 8o.
36. S.-Petersburg. - Keiz. Bibl. Hs. O.v. I. 2.
Souter. - 285 bll.
37. S.-Peterburg. - Keiz. Bibl. Hs. O.v. I. 7.
Getijdenboek. - 204 bll. 8o.
38. Pommersfelden. - Gräfl. Bibl.
Glossen en Glossarium op den Isengrinus. - 20 bll. 8o.
39. Reckheim. - Minderbroederklooster.
Mellibeus. - 23 bll. 8o.
40. Rolduc. - Bibl. Geurts.
Leven v.S. Katherina van Zweden. - 103 bll. 8o.
41. Sanct-Gallen. - Landesbibl. Hs. 1002.
Ruusbroec, Brulocht. (Hgd.) - 75 bll. 8o.
42. Stockholm. - Kon. Bibl.
Vita Katherine filie s. Birgitte. [Holmis, 1483]. - 64 bll. 8o.
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43. Stuttgart. - Kon. Bibl., Comburgsche Hs.
Reinaert. - 74 bll. 8o.
44. Stuttgart. - Kon. Bibl.
Hs. theol. in 4o 140. - 3 bll. 8o.
45. Stuttgart. - Kon. Bibl. Hs. theol. 140.
Evangelien. - 53 bll. 8o.
46. Stuttgart. - Kon. Bibl. Hs. Brev. X. 11.
Getijdenboek. - 168 bll. 8o.
47. Tilburg. - Pater Desiderius.
Leven ons Heren. - 4 bll. 8o.
48. Tilburg. - Pater Desiderius.
Overweging der Passie. - 34 bll. 8o.
49. Trier. - Stadtbibliothek. Hs. 897.
Mnl. Glossarium. - 15 bll. 8o.
50. Uden. - Brigittinersen. Hs. no 2.
Leven v.S. Katherina v. Zweden. - 79 bll. 8o.
51. Uden. - Brigittinersen. Hs. no 3.
Leven v.S. Katherina v. Zweden. - 111 bll. 8o.
52. Uppsala. - Univ. Bibl. Inc. 35b. 152.
Salomon & Marcolphus. - 3 bll. 8o.
53. Uppsala. - Univ. Bibl. Incunabel 31. 259.
Collationes Salomonis & marcolphi. - 5 bll. 8o.
54. Uppsala. - Univ. Bibl. Inc. 35. 167.
Salomon & Marcolf. - 4 bll. 8o.
55. Uppsala. - Univ. Bibl. Inc. 34. 95.
Salomon & Marcolphus. - 4 bll. 8o.
56. Weimar. - Groothertogl. Bibl. ms. 0. 82.
Getijdenboek. - 21 bll. 8o.
57. Weenen. - K.K. Hofbibl.
Cartularium van Gent. - 52 bll. kl fol.
58. Weenen. - K.K. Hofbibl. Hs. 2818.
Kalenders; Geneeskundige traktaten. - 250 bll. 8o.
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Fondsen bij de koninklijke Vlaamsche academie.
Jaarlijksch verslag.
A.
Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde.
Verslag
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, in vergadering van 21 Februari 1912
gedaan, en aan den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten tot
inlichting overgemaakt, over de Fondsen, waarvan het beheer, ingevolge bepaling
van het Koninklijk Besluit houdende goedkeuring dier Fondsen, door de Bestendige
Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde wordt waargenomen.

I.
Van de Ven-Heremans-Fonds.
(Art. 4 van het Koninklijk Besluit van 18 Mei 1905)

Geldelijke toestand.
Ontvangsten.
1911. Batig slot op 15 Februari 1911

Fr. 1467.01

1911. 7 Jah. Rent 1e halfjaar 1911
(Jan.-Juni.)

Fr. 300.00

1911. 14 Jah. Interest op de Spaarkas,
voor 1910

Fr. 35 81

1912 12 Januari. Rent 2e halfjaar 1911
(Juli-Dec.)

Fr. 300.00
_____

In kas op 21 Februari 1912:

Fr. 2102.82
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Kas.
Op de Spaarkas:
Nationale Bank (Spaarboekje 3749,
Reeks 4a)

Fr. 2102 82

Dit jaar werden geen verhandelingen ter uitgave aangeboden. In verband met de
werkzaamheid van het Fonds is echter in de Verslagen en Mededeelingen voor 1911,
blzz 261-286, verschenen: Over de werking van zuren op ae gisting van het meeldeeg,
door de heeren Dr. A.J.J. VANDEVELDE en L. BOSMANS.
Ter opname in de Verslagen en Mededeelingen zijn verder aangeboden door de
heeren A.J.J. VANDEVELDE en L. BOSMANS:
1o) Over samenleven van gistrassen.
2o) Over het opslorpen van zouten door de kleefstof van het tarwemeel.
Deze twee verhandelingen zullen eerlang verschijnen.

II.
Karel Boury-Fonds.
(Art. 6 van het Koninklijk Besluit van 22 Januari 1909.)

Geldelijke toestand.
Ontvangsten.
1911. In kas op 15 Februari 1911

Fr. 707.24

1911. 7 Juli. Rent 1e halfjaar 1911
(Jan-Juni)

Fr. 125.24

1911. 14 Juli. Interest op de Spaarkas.
voor 1910

Fr. 14.95

1912. 12 Januari. Rent 2e halfjaar 1911
(Juli-Dec.)

Fr. 125.95
_____

In kas op 21 Februari 1912:

Fr. 972.19

Kas.
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Nationale Bank (Spaarboekje 3747,
Reeks 4a)

Fr. 972.19

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

155

III.
August Beernaert-Fonds.
Geldelijke toestand.
Ontvangsten.
1911. Nov. 30. Rent Mei-November 1911 Fr. 255.00

Kas.
Op de Spaarkas:
Nationale Bank (Spaarboekje 3775,
Reeks 4a)

Fr. 255.00

***

Aldus voorgelezen en goedgekeurd door de Bestendige Commissie voor Nieuwere
Taal- en Letterkunde, in hare vergadering van 21 Februari 1912.
NAMENS DE COMMISSIE:
De Leden:
J. OBRIE.
WILLEM DE VREESE.
IS. TEIRLINCK.
L. SIMONS.
JAN BOLS.
De Voorzitter,
JAC. MUYLDERMANS.
De Ondervoorzitter,
J. MAC LEOD.
De Secretaris,
TH. COOPMAN.
Goedgekeurd door de Koninklijke Vlaamsche Academie, in vergadering van 21
Februari 1912.
De Onderbestuurder,
V. DELA MONTAGNE.
De Bestuurder,
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De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.
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B.
Commissie van Beheer voor het Salsmans-fonds.
Verslag
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, in vergaring van 21 Februari 1912
gedaan en aan den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten tot inlichting
overgemaakt, over het Salsmans-Fonds, waarvan het beheer, ingevolge art. 5 van
het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van dit Fonds,
door eene bijzondere Commissie wordt waargenomen.

Geldelijke toestand.
Ontvangsten.
1911. In kas op 15 Februari 1911

Fr. 1206.74

1911. 7 Juli. Rent Nov. 1910-Mei 1911

Fr. 300.00

1911. 14 Juli. Interest op de Spaarkas,
voor 1910

Fr. 24.55

1911. 30 Nov. Rent Mei-November 1911 Fr. 300.00
_____
In kas op 21 Februari 1912

Fr. 1831.29

Kas,
Op de Spaarkas:
Nationale Bank (Spaarboekje 3752,
Reeks 4a)

Fr. 1831.29

***

Twee prijsvragen werden uitgeschreven:

Voor 1917.
Middeleeuwsche Liturgie.
Inrichting en verspreiding der Middelnederlandsche Getijden- en Gebedenboeken.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1916.
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Voor 1918.
Men vraagt een methodischen inventaris, met nauwkeurige beschrijving. van al de
nog bestaande, zoo geschreven, als gedrukte, liturgische boeken. welke vóór het jaar
1600 in de verschillende kerken eener zelfde Vlaamsche stad in gebruik waren, hetzij
om den openbaren eeredienst uit te oefenen, hetzij om de kerkplechtigheden te
schikken en te regelen.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1917.
***

Aldus voorgelezen en goedgekeurd in vergadering der Commissie van 21 Februari
1912:
DE COMMISSIE VAN BEHEER:
EDW. GAILLIARD

} Voor de Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde.

W. DE VREESE

} Voor de Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde.

AMAAT JOOS

} Voor de Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde.

J. OBRIE

} Voor de Bestendige Commissie voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde.

TH. COOPMAN

} Voor de Bestendige Commissie voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde.

K. DE FLOU

} Voor de Bestendige Commissie voor
Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.

Goedgekeurd door de Koninklijke Vlaamsche Academie, in vergadering van 21
Februari 1912.
De Onderbestuurder,
V. DELA MONTAGNE.
De Bestuurder,
JAC. MUYLDERMANS.
De Bestendige Secretaris,
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Kleine verscheidenheden.
77. - Compact.
Dit woord heeft de beteekenis van het Fr. Pacte (Convention), maar, althans in onzen
tekst, met de bijgedachte van bedriegerij, van het gebruik van slinksche vonden tot
het bekomen daarvan.
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 550: ‘Item, waert dat yement, om
voorderinghe van huwelicke, eenich compact maecte van ghifte of ghelde tzinen
proffite, dat wert tselve compact van onweerden, ende boven dien zal verbueren,
jeghens den heere ende stede, de dobbel weerde vanden seiven compacte.’ (1535.)
Men vergelijke met Compaks bij De Bo. Zij zijn compaks: Fr., Ils s'entendent comme
larrons en foire.

78. - Bullench.
Bij De Bo, Westvl. Idiot., staat een woord BEULING geboekt, dat Ingewand van dieren
beteekent; Fr. Tripaille. Kiliaan heeft BEULINCK: Intestinum. In onze Keure van
Hazebroek, I, 251, hebben wij de variante BOLLENS, BOLLENSEN, uit de Keure van
Roeselare (1685) aangehaald. Hieronder volgt een voorbeeld met den vorm
BULLENCH:
L. Gilliodts-van Severen. Cout. d'Ypres, I, 428: ‘Gheen bullenchen(1) ter straten. Item,
dat niement eeneghe bullenchen ofte inghewant van beesten en bringhe noch en
legghe ter straten...’ (1535.)
EDW. GAILLIARD.

(1) Op. cit., I, 561, wordt dit w., bij misslag, Beelinghen geschreven.
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Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde.
De bietebauw, door Dr. Joz. Cuvelier, afdeelingsoverste aan het
Algemeen Rijksarchief, te Brussel.
Verscholen in eenen diepen gracht, of wel achter een hoogen struik of dikken
boomstam, bespiedt de bietebauw zijne prooi. Wee den eenzamen reiziger die 's
nachts voorbij zijne geliefkoosde schuilplaats trekt! Van geld en goed wordt hij
beroofd en zijn leven is niet altijd veilig. Zooals zijn neef de weerwolf. is de bietebauw
in eene zwarte berenhuid gehuld en verspreidt hij een verpestenden reuk, die hem
van zijnen ontuchtigen handel met den boozen geest is bijgebleven. Hij heeft namelijk,
als mensch, zijne ziel aan den duivel verkocht en nu komt hij op de aarde terug alleen
om kwaad te stichten.
Vóór een dertigtal jaren vond men nog in ieder Limburgsch dorp een weerwolf of
bietebauw. En niet altijd was hij een zuiver verzinsel. Meer dan eens werden zijne
wandaden den eenen of anderen slecht befaamden inwoner aangerekend, die dan
later ook als een geduchte baanstrooper herkend werd. En zie, indien de juistheid
dezer bijdrage bevestigd wordt, dan zou de bietebauw, na eeuwenlang te zijn
aangezien als een spook, een boeman, een bullebak of een weerwolf, waarmeê men
vooral de stoute kinderen bang maakte, wederom voor de menigte geworden zijn
wat hij aanvankelijk was, een dief of een straatroover!
Sedert ten minste drie eeuwen is het woord ‘bietebauw’ bekend, zoowel in Zuid- als
in Noord-Nederland. Marnix, Cats, Hooft en Vondel gebruikten het, evenals van
Lennep, Schotel, Sleeckx en Coopman, in den zin van verschijnsel dat vrees aanjaagt(1).

(1) Het woord komt nog voor in een minder bekend pamflet ‘Claghte van den kloecken soldaet
ende van den poltron: als oock een disput van den soldaet ende boer, uut het Fransche in
Nederlandsche ghetranslateert.... in het jaer ons Heeren 1609, voorlaatste bladzijde: ‘Hij
speelde hier voor mij den bietebau.’ (Zie aanwinst Gaston Moeremans van Dilbeek, 1912,
no 133. (Algemeen Rijksarchief, te Brussel.)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

160
Van waar komt het woord? Het ‘Woordenboek der Nederlandsche taal’ (col. 2559)
zegt: In het Engelsch heeft men in den zin van spook een woord bug, dat van
Keltischen oorsprong schijnt te zijn en daarnaast bugaboo, dat men houdt voor de
Engelsche vervorming van een Keltisch compositum, alsmede bugbear. Eene zekere
gelijkenis tusschen bietebauw, bietebeer en bugaboo, bugbear is niet te ontkennen’(1).
Mij ontbreekt de noodige bevoegdheid om de taalkundige stelling van de heeren
Kluyver en Lodewijckx te betwisten. Opmerkenswaardig is het echter dat de door
deze geleerden aangehaalde voorbeelden niet hooger dan tot de tweede helft der
XVIe eeuw opklimmen. De hiernavolgende teksten dagteekenen van de eerste helft
der XVIe eeuw, en de omstandigheden waarin ze voorkomen zouden wellicht
aanleiding kunnen geven tot eene wijziging van de tot nu toe aangenomen afleiding
van dezen zonderlingen naam. Met andere woorden, men zal zich waarschijnlijk
afvragen of we hier ook niet te doen hebben met een eigennaam die, zooals dit zoo
vaak in andere talen gebeurde, op den duur een gemeene naam is geworden. Wat er
ook van zij, ziehier wat nieuws omtrent den bietebauw.
In het jaar 1530 verscheen vóór de vierschaar der schepenen van Brussel een
booswicht die, voor zijne dieverijen, tot driemaal toe gepijnigd en gegeeseld werd
en wien eindelijk de beide ooren werden afgesneden. Hij heette FRANS BIETEBAUW.
Deze straffen beletten hem niet zijne strooperijen voort te zetten, wederom gevangen,
‘te water en te brood’ in de Steenpoort opgesloten en daarna uit de stad ‘op de galg’
gebannen te worden. Ondanks alles kwam hij nogmaals in Brussel terug, waar hij
eindelijk, den 21 Februari 1533, ‘op Flotsenberch’ aan de galg geraakte.
Zoo 'n geduchte boef, die drie jaar lang in eene groote stad de onrust zaaide,
verkreeg natuurlijk de vermaardheid die

(1) In zekere Waalsche streken, heet het bête-bou dat ongetwijfeld eene verbastering is van
bietebauw. Verwijs en Verdam maken van het woord geen gewag.
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gewoonlijk aan alle booswichten ten deel valt. En dan gebeurde wat vroeger voor
HERCULES en later voor CARTOUCHE en anderen plaats greep. BIETEBAUW werd de
of een bietebauw, zooals nu voor de meeste menschen een hercules slechts een zeer
sterke kerel en een cartouche een uiterst behendige dief beteekent. Weinig
ongeletterde lieden kennen den waren CARTOUCHE, geene zullen u iets over het - zij
het dan ook slechts mythologisch - bestaan van HERCULES kunnen vertellen. Wat
het meer geletterd publiek der steden betreft, dit zou weldra zijne aandacht aan
ernstiger zaken te wijden hebben. Gedurende meer dan eene halve eeuw zouden de
godsdienstoorlogen de burgerij der steden bezig houden en den onbenijdenswaardigen
roem van BIETEBAUW in het vergeetboek doen geraken. Heden is het woord zelf uit
den taalschat der stedelingen bijna gansch verdwenen.
Men gelieve op te merken dat ons verhaal de afleiding van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal niet uitsluit. Zelfs, indien later degelijk bewezen werd dat
Bietebauw reeds in het begin der XVIe eeuw een eigennaam was, blijft het woord
niettemin voor eene uitlegging vatbaar. Doch het is ook zeer mogelijk dat we hier
enkel met een booswicht te doen hebben wiens echte familienaam ons onbekend
bleef en wien de naam van Bietebauw als een bijnaam gegeven werd. Deze
waarschijnlijkheid zou zekerheid worden, indien men het woord als gemeenen naam,
vóór het tweede vierde der XVIe eeuw aantrof, hetgeen we nog moeten afwachten.
Ziehier nu de teksten die tot deze bijdrage aanleiding gaven. Zij komen alle voor in
het register nr 12707 van het Archief der Rekenkamers op het Algemeen Rijksarchief
te Brussel (Rekeningen van den Amman van Brussel).
1) Rekening Kerstmis 1529 tot Sint-Jan 1530, onder ‘Uuytgeven’:
‘Item betaelt xviij Maii den voerscreven scherprechter om uuyter stadt te gheesselen
Fransen Bietebau ende Lowys Kehot, stercke rabauwen, die dagelijcx metten dieverien
verkeerden 2 s. gro’
2) Rekening Sint-Jan tot Kerstmis 1530:
‘Item ultima Augusti betaelt den scerprechter om te examimineren Fransen Bietebau
die van dieverijen befaempt was 6 d. gr.’
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‘Item 24 Novembris betaelt om Fransen Bietebau te gheesselen ende beyde sijn ooren
midts zijnder dieverijen aff te snijden 2 s. gr.’
3) Rekening van 1533, fol 2 vso:
‘Van Fransen Bietebau die midts zijnder dieverijen alhyer te Brusssele gegeesselt
hadde geweest, daernae beyde zijn ooren gecort ende aen 't hooft affgesneden; die
daernae nyet en cesseerde, soe dat hij doen geduempt wordde een jaer op de
Steenporte te water ende te broode te moeten sitten ende dairna gebannen op te galghe
uuyter stadt ende amptmannye van Bruesselle; die een wijle tijts daernae wederom
in de stadt quam ende wederom metten dieven converseerde; die dairom op
Flotsenberch metten baste geexecuteert wordde ende ten tijde van zijnen aentaste
gelt noch baggen en hadde, dairom hyer nyet.’
fol 26:
‘Item gegeven den scerprechtere om ten selven dage (21 Februari) op Flotsenberch
metten baste te executeren Fransen Bietebau, die op te galge uuyter stadt gebannen
was, 2 s. 9 d.
Item voer zijn corden ende hantscoen 12 d. gro.
Item betaelt den kerreman die de leeren van der stadt aen de Justitie vuerde ende
wederom brocht midts dat die leere aen de Justitie gebroken was, 12 d. gro.
Item betaelt den biechtvader die den voergen. delinquant onderwees ende biechte
2 s. 9 d. gro.’
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Over samenleven van gistrassen
door Dr. A.-J.-J. Vandevelde en L. Bosmans.
Bij het gisten, en over het algemeen, als microorganismen, zooals gisten en bacteriën,
physiologisch werken, dient in aanmerking genomen, of de werkzame wezentjes van
hetzelfde ras ofwel alleen, ofwel met wezentjes van een andere ras samenlevend in
den voedenden bodem zich bevinden. Aldus treft men de zoogenaamde zuivere
gistingen aan, voortgebracht door de individuën van een zelfde soort en ras, en
symbiotische gistingen. die zich voordoen wanneer de organismen in samenleving
verkeeren met individuën van een andere soort of van een ander ras.
Zuivere gistingen zijn uiterst zeldzaam, en werden in de natuur tot nu toe nooit
ontdekt; alleen in het laboratorium is men er in gelukt in gesteriliseerde bodems, en
door kunstmatige enting, een enkel organismus of een colonie uit hetzelfde organismus
in te brengen, en aldus een zuivere gisting voor te roepen.
In de talrijke gistingsverschijnselen in de nijverheid, brouwerij, bakkerij,
alcoholdistilleerderij, zuivelnijverheid, azijnbereiding, vruchtengisting, enz., werkt
nooit een enkel ras, doch werken verscheidene microorganismen, ja zelfs ook een
groot aantal soorten; en aldus moet het eindproduct, bier, brood, brandewijn, wijn,
kaas, azijn, enz., aanzien worden als de resultante van de veelzijdige werkingen van
talrijke gisten, bacteriën, schimmels, enz., op de voedende stoffen die de
cultuurbodems uitmaken.
Reeds in 1876, heeft FRANCK(1) de aandacht gevestigd op die ingewikkelde
verschijnselen, en deze onder het algemeen begrip van symbiose(2) op de volgende
wijze gerangschikt:

(1) A.B. FRANK, Beitrage zur Biologie der Pflanzen, 1876, 2, blz. 123.
(2) Door symbiose verstaat men gewoonlijk het samenleven van twee of verscheidene individuën
op of in elkander, met wederkeerig dienstbetoon. Vele natuuronderzoekers hebben echter
aan het begrip symbiose een meer uitgebreide beteekenis gegeven, namelijk eenvoudig
samenleven, met of zonder wederkeerig dienstbetoon, ook als de symbionten of samenlevende
wezens elkander al of niet benadeelen.
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1o Parasitismus (woekeren), als het eene wezen door het andere wordt gevoed,
zonder wederkeerig dienstbetoon. B.v.: woekerwormen in de spijsbuis van de
waarddieren.
o Pseudoparasitismus (onecht woekeren), als de twee wezens in hunne voeding
2
van elkander onafhankelijk zijn, en als alleen werktuiglijke betrekkingen tusschen
hen bestaan. B.v.: het klimop dat op een boomstam gevestigd is, doch, evenals
de boom zelf, rechtstreeks uit den grond zijn voedsel weet te trekken.
o Huisvesting (‘Miete’), als een van de wezens in het lichaam van het andere leeft
3
en daar het oorspronkelijk, nog niet omgezet voedsel gebruikt, zonder een echte
schade aan den waard te veroorzaken. B.v.: de mistel die op een eikstam
gevestigd is, zonder in aanraking te zijn met den grond, en zich met de door de
wortels van den eik opgenomen vloeistof voedt.
o Homobium, ook door GRISEBACH(3) en REINKE(4) Konsortium (samenwerkende
4
vereeniging) genoemd, als de twee wezens, als het ware, tot een derde nieuw
wezen versmolten zijn, en elkander onderling onontbeerlijke diensten bewijzen.
B.v.: de korstmossen(5) of vereenigingen van een zwam met een wier.
BARY(6) heeft aan het begrip symbiose een veel meer uitgestrekte beteekenis
gegeven dan FRANK, en dit uitgebreid tot de betrekkingen tusschen bloemen en
insekten, tot het verspreiden van gistcellen door de insekten. Andere biologen hebben
dit echter niet algemeen aangenomen, zooals het namelijk blijkt uit de rangschikkingen
van WARD en van PFEFFER.
WARD(7) onderscheidt de echte symbiose, het samenleven met wederkeerig
dienstbetoon, als de vereenigde wezens de eene zonder de andere niet zouden kunnen
voortleven, - en de
DE

(3) GRISEBACH. Göttinger Nachrichten, 1872, 108.
(4) REINKE. Morphologische Abhandlungen. Leipzig, 1874, 95.
(5) Het geelgekleurde korstmos Physcia parietina op muren en boom-stammen is samengesteld
uit een groen eencellig wier en eene zwam.
(6) A. DE BARY. Die Erscheinungen der Symbiose. Strassburg, 1879.
(7) WARD. Annals of Botany. 1899, 13, 549.
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disjunkte symbiose (of toevallig samenleven), als de betrekkingen tusschen de
samenlevende wezens van de omstandigheden afhangen, of als die betrekkingen
slechts voorbijgaande zijn. In dit laatste geval heeft men de metabiose(8), vereeniging
waarin zekere deelgenooten voor de andere het voedsel bereiden, en antibiose,
vereeniging waarin het leven van het eene wezen door het andere wordt gestoord.
In zijne belangrijke studie over de betrekkingen tusschen de lagere zwammen,
neemt J. BEHRENS(9) de rangschikking van PFEFFER(10) aan, in konjunkte en disjunkte
symbiose.
De wezens verkeeren in konjunkte symbiose als de eene deelgenoot rechtstreeks
het voedsel trekt uit den anderen; er is mutualismus (wederkeerigheid)(11) als de
vereeniging voor al de deelnemers gunstig is, - en parasitismus (woekeren), als een
der deelgenooten al het voordeel uit de vereeniging trekt, namelijk als hij de andere
deelgenooten als voedingsvoorraad gebruikt.
Bij de disjunkte symbiose treft men geen vaste verbinding onder de symbionmen
aan, die zich van elkander gemakkelijk losmaken; hier dienen metabiose en
antagonismus (tegenkanting) onderscheiden te worden, al naar gelang de door zekere
der deelgenooten bereidde voedingsstoffen voor de andere gunstig of ongunstig zijn.
Wij wenschen over die vier hoofdwijzen van het samenleven uit de reeds zeer
uitgebreide litteratuur eenige gevallen aan te halen, vooral met het oog op
verschijnselen waarin de gist, of zekere bacteriën, eene rol spelen.

(8) Reeds in 1887 aangenomen door C. GARRÉ, Centralbl. Bakt., 1887, 2, 312.
(9) J. BEHRENS. Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Organismen. Handbuch der
technischen Mycologie von Lafar, 1905, I, 501.
(10) W. PFEFFER. Handbuch der Pflanzenphysiologie. Leipzig, 1897, Bd. I.
(11) In dit geval heeft men wel de echte symbiose in den zin van samenleven met wederkeerig
dienstbetoon.
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I. - Konjunkte symbiose.
A. Mutualismus.
De bacteriën van de wortelknollen der leguminosen nemen de stikstof uit de lucht
op en verwerken deze tot voedende stikstofverbindingen, namelijk de nitraten, die
door de plant gebruikt worden. Daarentegen levert de plant zelf aan de bacteriën een
zeker gedeelte van het door haar bereide organisch voedsel.
Volgens KOSSOWITSCH(12) bestaat er in den grond eene verhouding tusschen
stikstofbacteriën en wieren; stikstofbacteriën werden inderdaad in groote hoeveelheid
gevonden in de wierenculturen van de geslachten Nostoc en Oscillaria(13).
PASTEUR heeft vastgesteld dat anaërobe bacteriën, dus bacteriën die buiten het
bereik van de zuurstof van de lucht leven en gebonden zuurstof opnemen, zich beter
ontwikkelen, als in denzelfden bodem aërobe bacteriën, bacteriën die zonder
luchtzuurstof niet leven kunnen, aanwezig zijn. Men heeft talrijke proeven(14) genomen
om dit feit uit te leggen, doch zonder bevredigenden uitslag.
Glucose wordt ontbonden onder vorming van normalbutylalcohol(15) door de
vereenigde bacteriën Micrococcus acidi paralactici en Bacillus sarcophysematos
bovis (of B. Chauvoei); werkt ieder dezer bacteriën alleen, zoo scheiden uit glucose
de Micrococcusbacteriën paramelkzuur af, en de andere bacteriën waterstof, koolzuur,
normaal boterzuur en onwerkzaam melkzuur. In vereeniging wordt, buiten genoemde
stoffen, een groote hoeveelheid normaal butylalcohol gevormd.

(12) P. KOSSOWITSCH. Bot. Zeitung, I, 1894, 52, 97.
(13) BOUILHAC. Ann. agron., 1900, 24, 561; - Kochs Jahresber., 1900, II, 261. - H. FISCHER.
Centr. Bakt., II, 1904, 12, 268.
(14) Zie daarover: KEDROWSKY. Zeitschr. Hyg., 1895, 20, 358. - SCHOLTZ. Zeitschr. Hyg., 1898,
27, 132. - T. MATZUSCHITA, Zeitschr. Hyg., 1902, 43, 267. - V. VON OETTINGEN. Zeitschr.
Hyg., 1903, 43, 463. - BIENSTOCK. Ann. Inst. Pasteur, 1903, 17, 850.
(15) M. VON NENCKI. Centr. Bakt., 1892, II, 225.
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In eene oplossing van kaliumnitraat(16) wordt door Bacillus coli en Bacillus
denitrificans I te samen vrije stikstof in vrijheid gesteld, wat geen van beide in staat
is alleen te verrichten.

B. Parasitismus.
Als echte woekerende wezens(17) op gistcellen en bacteriën, dienen zekere
splijtzwammen, namelijk Dictyostclíum mucoroides, genoemd te worden. Op de
soorten Mucor, Phycomyces woekeren Chaetocladium Piptocephalis(18), op de
mucorinee Pilobolus crystallinus leeft de chytridinee Pleotrachelus fulgens(19), verder
heeft FISCHER(20) talrijke woekerende saprolegnieën, namelijk Leptomitus onderzocht
en beschreven.
Alhoewel andere gevallen nog bekend gemaakt worden, hebben deze meer
betrekking met andere zwammen als gisten en bacterien, en zijn aldus in dit overzicht
zonder belang(21).

II. - Disjunkte symbiose.
A. Metabiose.
De Japaansche drank Sake wordt voortgebracht door de gisting van een echte gist
en van een schimmel Aspergillus Oryzae; een dergelijk verschijnsel wordt
aangetroffen in de bereiding van arrak waarin de schimmel Mucor Oryzae de gistcellen
vergezelt. In de bereiding van alcohol volgens het stelsel van COLLETTE en BOIDIN(22)
wordt in het steriel wort eerst eene

BURRI et STUTZER. Centr. Bakt., 1894, 16, 815.
CHRZASZOZ. Centr. Bakt., 2, 1902, 8, 431. - G. POTTS. Flora, 1902, 91, 281.
O. BREFELD. Botanische Untersuchungen über Schimmelpilze. 1872, I en 1881, IV. Leipzig.
W. ZOPF. Ueber einige niedere Algenpilze. Halle, 1887.
A. FISCHER. Jahrb. wiss. Bot., 1882, 13, 50.
Zie namelijk: J. SCHRÖTER. Die Pilze Schlesiens. Breslau, 1886. - KIHLMANN. Zur
Entwicklungsgeschichte der Ascomyceten. Act. soc. scient. Fennicae Helsingfors, 1883, 13.
- LINDAU, G. Hilfsbuch für das Sammeln der Ascomyceten. Berlin, 1903.
(22) A. FERNBACH. L'Amylomyces Rouxii et son emploi en distillerie; procédé de MM. Collette
et Bordin. Ann. brass. dist., 25 juli 1898.
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
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schimmel Amylomyces Rouxii ingezaaid, en daarna eene cultuur van zuivere gist. In
deze gistingen wordt het zetmeel door de schimmel eerst in suiker omgezet, en na
de saccharificatie kan de gist de echte alcoholgisting voorroepen. De schimmel bereidt
dus uit het zetmeel de suiker, die voor de alcoholische gisting door de gist, noodig
is.
Als het druivenwort aan de lucht wordt blootgesteld, wordt door de gistcellen van
het wort eerst alcohol voortgebracht; als de suiker in voldoende hoeveelheid is
uitgegist, komen andere wezens op den voorrang, namelijk de azijnbacteriën,
Mycoderma aceti, die nu den alcohol tot azijnzuur oxydeeren. Het eerste ontstaan
van alcohol is tot de azijnzure gisting onontbeerlijk.

B. Antagonismus.
In de gisting van gemberbier(23) werkt benevens eene gistsoort Saccharomyces
pyriformis, een splijtzwam, Bacterium vermiforme; de eerste brengt alcohol voort,
de andere melkzuur. De twee organismen zetten suiker om, en de werking van het
eene is voor het andere schadelijk; toch is de gist in dit geval sterker dan de bacterie,
waaraan het ontstaan van het bier, een alcoholhoudende vloeistof, te danken is.
De biersoorten faro en lambic(24) zijn produkten met alcoholische gisten en melkzure
bacteriën bereid; in dat samenleven worden de gisten gedeeltelijk benadeeld en
daardoor geschiedt de gisting trager.
Reeds in 1881 werd door HANSEN(25) de aandacht gevestigd op het feit dat mengsels
van Saccharomyces apiculatus en gewone ondergist zich minder sterk
vermenigvuldigen dan als de twee soorten afzonderlijk in het voedende wort
werkzaam zijn.

(23) M. WARD. Philos. Trans. 1892, 125; - Kochs Jahresb. 1891, 2, 133; 1892, 3, 138; - Trans.
Inst Brewing, 1892, 5, 59.
(24) De gisting van lambic is hetgeen men noemt eene zelfgisting; de gist wordt in het bierwort
door de lucht ingezaaid, en alleen na 1 1/2 tot 2 jaar komt het bier in den handel. Mars-bier
wordt gebrouwen door nagieten van lambic, onder toevoegen van suiker, en wordt veel jonger
gebruikt. Faro is een mengsel van lambic en marsbier.
(25) E.-C. HANSEN. Comptes rendus Labor. Carlsberg, 1881, 1, 59 en Zeitschr. ges. Brauwesen,
1881, 4, 449.
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In de wijngisting oefenen de cellen van Saccharomvces apicutatus een ongunstigen(26)
invloed uit op de wijngist(27) zoodanig dat niet alleen het vermenigvuldigen van de
gist, doch ook de gisting zelf op zeer sterke wijze wordt onderdrukt.
Tusschen de wijngisten en de schimmels bestaat ook antagonismus(28); in
druivenwort waarin Penicillium of Botrytis gegroeid hebben, worden de ontwikkeling
en het gistingsvermogen van de ingezaaide gist zeer benadeeld: echte giftige stoffen,
die voor de gistcellen schadelijk zijn, schijnen door de schimmels afgescheiden te
worden.
De azijnzure bacteriën werken op de gistcellen op zeer ongunstige wijze(29). Worden
deze gistcellen aan de werking van verdund zuiver azijnzuur onderworpen, dan lijden
zij tamelijk minder dan wanneer azijnzuur van dezelfde concentratie, doch azijnzure
bacteriën inhoudend, wordt toegediend.
Boterzure bacteriën, melkzure bacteriën(30) werken schadelijk tegenover de gist;
Oidium lactis en Penicillium glaucum zijn op zeer ongunstige wijze werkzaam.
Het is in de bakkerij bekend dat het tarwemeel zeer veel melkzure bacteriën
inhoudt; deze bacteriën, evenals de boterzure, werken de gist tegen. Een normale
gisting wordt niettemin in het tarwedeeg voorgeroepen, als men met eene aan
melkzuur gewone gistsoort zaait. Bakkersgist wordt daarom gewoonlijk bereid als
volgt: na de omzetting van het zetmeel in glucose, worden in het wort op 55-60° C.
melkzure bacteriën ingezaaid, - een brokje van een vorige bewerking is daartoe
voldoende -; daarna wordt de temperatuur hooger gebracht dan 60° C, ten einde de
melkzure bacteriën te dooden, waarna de gist zelf in den cultuurbodem wordt
ingebracht.
***
Men kan zich nu afvragen welke de werking zal zijn van het eene ras eener soort
op een ander ras van deze zelfde soort,

(26) H. MULLER THURGAU. Kochs Jahresber., 1895, 6, 182.
(27) Onder andere Saccharomyces ellipsoideus.
(28) H. MULLER THURGAU Verhandl. des 11. und 12. Weinbaukongresses 1889-1890, 80 en
1890-1891, 128; - J. BEHRENS. Centr. Bakt., II, 1898, 4, 514.
(29) FR. LAFAR, Landw. Jahrbucher, 1895, 24, 445; - J. BEHRENS. Jahresber. Versuchsanst.
Augustenberg fur 1902, 1903, 53.
(30) W. HENNEBERG. Wochenschr. Brauerei, 1904, 21, 260.
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en omgekeerd. In dezen zin hebben reeds DUCLAUX, NIKITINSKY en THIBAUT
belangrijke feiten vastgesteld. DUCLAUX(31) heeft bemerkt dat de voedingsbodems
waarin eene gist zich ontwikkeld heeft, voor deze gist van generatie tot generatie
ongunstiger worden; voor de schimmels, namelijk voor Aspergillus niger, Penicillium
glaucum en Rhizopus nigricans, vond daarentegen NIKITINSKY(32) dat deze wezens
beter gedijen in cultuurbodems waarin reeds dezelfde wezens zijn gekweekt geweest,
stellig als dezelfde noodige voedingstoffen die van de eerste cultuur. opnieuw aan
de tweede cultuur worden toegediend.
THIBAUT(33) heeft ook bij gisten vastgesteld dat als de gistingsprodukten in de
verhouding van ongeveer 20% aanwezig zijn, de snelheid van de vermenigvuldiging
op merkelijke wijze wordt verhoogd.
Wij kunnen ook niet onopgemerkt laten dat antagonismus werd vastgesteld door
HANSEN(34) voor gemengde culturen van Saccharomyces apiculatus en gewone
ondergist, en door MüLLER THURGAU(35) voor als symbionten levende Saccharomyces
apiculatus en wijngist; verder dat, zooals wij het in het begin van deze mededeeling
vastgesteld hebben, dat in al de spontane en in de nijverheidsgistingen, de
resulteerende werking alleen en onderling van de werking van de symbionten afhangt;
doch in al deze gevallen is het moeielijk te zeggen of de bekomene uitslag (totale
werking) meer of minder is dan de som van de werking van ieder ras of soort
afzonderlijk.
Interessante gevallen kunnen zich voordoen als twee gistrassen te zamen in
denzelfden cultuurbodem worden ingezaaid, en als de voortgebrachte
gistingsverschijnselen met deze door een enkel ras voorgeroepen vergeleken worden.
Stellig moet in zulke onderzoekingen alleen met zuivere gistiassen gewerkt, en
kunnen alleen gesteriliseerde cultuurbodems gebruikt worden.
***

DUCLAUX. Traité de microbiologie. Paris, 1900, Bd. 1 en 3.
NIKITINSKY. Jahrb. wiss. Bot., 1904, 40, 1.
THIBAUT. Centr. Bakt. II, 1902, 9, 743.
E.C. HANSEN. Comptes rend. Lab. Carlsberg, 1881, 1, 59; en Zeitschr. ges. Brauwesen,
1881, 4, 449.
(35) H. MüLLER THURGAU. Koch's Jahresber., 1895, 6, 182.
(31)
(32)
(33)
(34)
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Dit was het doel van de proefnemingen die wij nu wenschen te beschrijven, en
waarvan wij de resultaten in de volgende bladzijden mededeelen.
Zes gistrassen werden onderzocht:
(36)
1o) Saccharomyces cerevisiae, ras Carlsberg, lage gist , te Carlsberg (Denemarken)
afgezonderd door HANSEN(37).
2o Saccharomyces cerevisiae, ras Saaz, de lage varieteit. Tot dit ras behooren lage
of hooge(38) varieteiten, die gewoonlijk zwak zijn. Dit ras werd te Saaz in
Bohemen onderzocht door DELBRüCK(39) en IRMISCH; het kan zekere dextrienen
niet uit-

(36) Lage of ondergist, werkt op lage temperatuur (circa 6°C) in de diepe lagen van de vioeistof;
hooge of bovengist werkt op hoogere temperaturen (circa 16° C) in de bovenste lagen van
de vioeistof. Het is onmogelijk deze twee gistsoorten naar uiterlijke eigenschappen van
elkander te onderscheiden.
De Duitsche wetgeving (Brausteur-Ausfuhrungsbestimmungen vom 24 Juli 1909, Zeitschr.
Unters. Nahrungsm., 1910, Gesetze, blz. 126) beschrijft daartoe officieele proeven, namelijk:
1o) De gist schudden met water in een hoog glazen cylinder, in de verhouding van een
koffielepel geperste of een soeplepel stroopachtige gist en 250 cm3 water. Ondergist
scheidt zich vlokkig af, bovengist blijft melkachtig.

2o) Proef 1o) kan ook genomen worden in een glazen schaalije.
3o) Gistingproef met raffinoseoplossing die gansch omgezet wordt door ondergist, en
slechts zeer weinig door bovengist.
(37) EMIL-CHRISTIAN HANSEN (Ribe Jutland 8 mei 1842, † Carlsberg 27 Aug. 1909), van 1879
af tot zijn dood, bestuurder van de physiologische afdeeling van het Laboratorium van
Carlsberg; hij heeft in 1881 de eerste zuivere gistculturen bereid werke nog heden in de
brouwerijen worden gebruikt, en voor de eerste maal voor de gisting te Carlsberg in 1883
werden benuttigd. Met O. UHLWORM, was HANSEN de uitgever van het Zentralblatt fur
Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, 2e Abteilung.
(38) Zie zelfde blz.
(39) MAX DELBRuCK (geboren te Bergen auf Rugen op 16 Juni 1850). In 1874 stichtte hij te
Berlijn den Versuchs-und Lehranstalt für Brauerei waarvan hij thans nog hoofd is. Hij heeft
talrijke onderzoekingen over gistsoorten gedaan; hij is de uitgever van de Wochenschrift für
Brauerei en van de Zeitschrift für Spiritusindustrie. Hij heeft de 9e uitgave van het
Standaardwerk van MAX MAERCKER (Professor aan de Universiteit te Halle, 25 Oct. 1842,
† 19 Oct. 1901), Handbuch der Spiritus fabrikation bewerkt. In 1910 verscheen onder de
leiding van DELBRüCK het Illustriertes Brauereilexikon.
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gisten en wordt gevonden, gemengd met het ras Frohberg, in de gist der
brouwerijen van het Luiksche gewest.
o Saccharomyces cerevisiae, ras Frohberg, de hooge varieteit. Dit ras met hooge
3
en lage varieteiten werd onder andere in de brouwerij Frohberg te Grimna door
LINDNER(40) bestudeerd. Tot het hooge Frohbergsras behoort de Belgische
brouwersgist. DELBRüCK en IRMISCH hebben dit ras vergeleken met het lage
Saazras, en gevonden dat de Frohbergsgist dextrienen kan vergisten die door
de Saazgist niet worden aangetast.
o Saccharomyces cerevisiae, ras Logos, ook Saccharomyces brasiliensis genoemd,
4
hooge varieteit. Dit ras werd afgezonderd door VAN LAER(41) uit de gist van de
brouwerij Logos te Rio de Janeiro. Deze gist werkt zeer sterk, kan
dextrienensoorten omzetten die door andere gistsoorten niet worden aangetast,
en vertoont de hoogst bekende grensattenuatie(42), terwijl het Saazras de type is
van de gistsoorten met zwakke grensattenuatie.
o Eene gist door ons uit gistenden honig getrokken en door achtereenvolgende
5)
culturen gezuiverd, en die volgens NUSSBAU-

(40) PAUL LINDNER (geboren in 1861 te Giesmannsdorf bei Naisse). Sedert 1887 is hij de overste
van de afdeeling voor zuiver cultuur aan den Versuchs-und Lehranstalt fur Brauerei te Berlin.
Hij heeft talrijke ontdekkingen gedaan op het gebied van gisten en schimmels. In 1895 liet
hij zijn Mikroskopische Betriebskontrolle in den Gärungsgewerben verschijnen, waarvan in
1909 de 5e uitgave het licht zag. In 1905 publiceerde hij een Atlas der mikroskopischen
Grundlagen der Gärungskunde.
(41) H. VAN LAER (geboren te Hasselt op 4 Juli 1864), bestuurder van het Hooger
Brouwerijinstituut te Gent, sedert 1887 professor in de algemeene en physiologische chemie
te Gent, en repetitor, daarna professor in de algemeene chemie in de Mijnenschool te Mons.
Hij heeft talrijke mededeelingen laten verschijnen over gisten, wilde biergisten, enzymen en
zetmeel. In 1908 publiceerde hij een zeer leerrijk boek La chimie dans ses rapports avec la
boulangerie et la patisserie.
(42) Door attenuatie bedoelt men eigenlijk de vermindering van het soortelijk gewicht der
suikeroplossingen door de alcoholische gisting.
Theoretisch leveren (volgens C.J.N. BALLING) 100 gr. moutextrakt 48.391 gr. aethyalcohol,
46.285 gr. koolzuurgas en 5.324 gr. gist.
Deze theoretische attenuatie wordt echter nooit bekomen, daar het moutextrakt dextrienen
inhoudt, die door zekere gistrassen worden ontbonden, door andere weinig of niet.
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(43)

een Zygosaccharomyces is, nauw verwant met Zygosaccharomyces
Priorianus van KLÖCKER; naar onze ervaring roept deze gist hevige gistingen
voor in den honig, doch vertoont zich in suikeroplossingen en bierwort weinig
werkzaam. Volgens NUSSBAUMER is de honiggist samengesteld uit twee
stammen; de gist A veroorzaakt de gisting van glucose, fructose, maltose,
mannose, saccharose, dextrine en galactose, en kan lactose, manniet en arabinose
niet ontbinden; de gist B roept de gisting voor van glucose, fructose, mannose,
saccharose, dextrine en galactose, doch niet van lactose, maltose, manniet,
arabinose en raffinose.
Daar het bierwort, eene oplossing van maltose, door de door ons afgezonderde
zuivere honiggist, alhoewel traag, in gisting wordt gebracht, zoo meenen wij
deze gist als identisch met de honigstam A van NUSSBAUMER te mogen
beschouwen.
o Schizosaccharomyces Pombe, eene splijtgist die bij hooge temperatuur van
6)
hooge gisting is, werd in 1890 door SAARE in zekere gerstbiersoorten van
Duitsch-Afrika gevonden. Deze gist is in staat veel alcohol te bereiden, wordt
door groote alcoholhoeveelheden weinig gestoord, en zet saccharose, dextrose,
maltose en dextrine, doch niet dextromannose om.
MER

Deze gistrassen werden, uit zuivere culturen, in gesteriliseerd bierwort ingezaaid, en
gedurende 6 dagen op 25° C gekweekt. Na dezen tijd zijn de culturen gereed om in
de proefnemingen gebruikt te worden.
De cultuurbodems hadden de volgende samenstelling:
a) Glucose en peptone: een liter vloeistof houdt 56.86 gr. zuivere glucose en 20
gr. peptone.
b) Bierwort: een liter houdt 54 gr. maltose.
c) Saccharose en peptone: een liter vloeistof houdt 54 gr. saccharose en 20 gr.
peptone.
d) Saccharose: een liter vloeistof houdt 54 gr. saccharose in.
Deze vier bodems houden dezelfde hoeveelheid suiker in: 54 gr. maltose
(moutsuiker), 54 gr. saccharose (rietsuiker) en

(43) TH. NUSSBAUMER. Beitrag zur Kenntnis der Honiggärung nebst Notizen über die chemische
Zusammensetzung des Honigs. Zeitschr. Unters. Nahrungsm., 1909, 20, 272-277.
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56.86 gr. glucose (druivensuiker). De hoeveelheid 56.86 gr. glucose stemt overeen
met 54 gr. maltose, naar de formule:
C12H22O11 + H2O = C6H12O6(44) 342 gr. maltose + 18 gr. water = 360 gr.
glucose.
In de cultuurbodems a, b, c, vonden de gisten stikstofvoedsel,

in d waren zij in een eenvoudige suikeroplossing. Voor iedere proef werden die
vloeistoffen met hoeveelheden van 50 cm3 in kolven van ERLENMEYER van 150 cm3
inhoud gebracht; de kolven zelf waren gesloten met een kurken stopsel, met eene
opening voorzien, waarin een droogingsbuisje van HARTMANN, (zie fig.) met
zwavelzuur geschoven was.
In iedere kolf werden telkens 2 cm3 zuivere vloeibare gistcultuur aseptisch
ingezaaid, voor de gevallen met een enkele gistras, en voor de gevallen met twee
gemengde gistrassen, I cm3 van ieder van twee zuivere vloeibare gistculturen.
De kolven werden gewogen, dan ter gisting overgelaten op 25° C., en alle dagen
opnieuw gewogen, ten einde de snelheid van de gisting door het verlies van het
gewicht, als gevolg van het vrijmaken van koolzuurgas, te bepalen.

I. Culturen met de zuivere gisten.
a) Glucose en peptone.
Gevormde 1
CO2 na
dagen
S.
cerevisiae
Carlsberg

2

3

4

7

-

-

-

0

8

(44) 342 gr. maltose stemmen overeen met 360 gr. glucose; daaruit 54 gr. maltose stemmen
overeen met 360 × 54/342 = 56.86 gr. glucose.
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S.
cerevisiae
Saaz

-

-

-

0

S.
0.05
cerevisiae
Frohberg

0.11

0.22

0.40

0 85

S.
0.40
cerevisiae
Logos

0.95

0 95

1.00

1.00

Zygosaccharomyces 0.07

0.30

0.45

0 52

0 60

Schizosacch. 0.23
Pombe

0.78

1.03

1.08

1.08

0.88

0.62
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b Bierwort (maltose).
Gevormde1
CO2 na
dagen
S.
0.30
cerevisiae
Carlsberg

2

3

4

7

11

14

0.60

0.90

0.90

0 95

1.00

S.
0.05
cerevisiae
Saaz

0.65

0.75

0.75

0.85

0.95

S.
0.60
cerevisiae
Frohberg

0.80

0.90

0 90

0.90

S.
0.60
cerevisiae
Logos

0.95

1.00

1.00

1.05

1.15

Zygosaccharomyces 0.15

0.30

0.50

0.65

0.95

1.05

0.10

Schizosacch. 0.40
Pombe

0.95

1.05

1.10

1.20

1.25

1.35

c) Saccharose en peptone.
Gevormde1
CO2 na
dagen
S.
0.05
cerevisiae
Carlsberg

2

4

5

7

9

12

0.15

0 40

0.70

1.10

1.15

-

S.
0.07
cerevisiae
Saaz

0.40

1.15

1.30

1.30

-

-

S.
0.30
cerevisiae
Frohberg

0.95

1.45

1.50

-

-

-

S.
0.37
cerevisiae
Logos

1.05

1.35

1.40

1.40

-

-

Zygosaccharomyces 0.05

0.10

0.15

0.15

0.30

0.50

0.79
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Schizosacch. 0.12
Pombe

0.80

1.20

1.20

1.20

-

-

d) Saccharose alleen.
Gevormde1
CO2 na
dagen
S.
0.05
cerevisiae
Carlsberg

2

3

4

5

7

9

11

14

0.05

0.08

0.10

0.10

0.12

-

-

-

S.
cerevisiae
Saaz

0.05

0.05

0.05

0.05

-

-

-

-

S.
0.10
cerevisiae
Frohberg

0.15

0.20

0.23

0.25

0.35

-

-

-

S.
0.10
cerevisiae
Logos

0.20

0.31

0.38

0.45

0.60

0.75

0.85

0.95

Zygosacchaormyces 0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

-

-

-

-

Schizosacch. 0.07
Pombe

0.15

0.15

0.33

0.40

0.55

0 65

0.80

0.95
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Door deze cijfers kennen wij de gistingswaarde van de bestudeerde gistsoorten. De
Logosgist vertoont de hoogste gistingssnelheid; het Pomberas is ook zeer krachtig
en geeft zelfs op het einde meer koolzuurgas als Logos. Daarentegen werken de lage
gistsoorten Carlsberg en Saaz minder krachtig; in den bodem glucose + peptone
ontstaat zelfs geen gisting; met maltose en saccharose verloopt de gisting in het begin
traag. De Frohberggist bevindt zich, voor wat de gistingskracht aangaat, tusschen
genoemde rassen. De honiggist is een zwakke gist.
In de oplossing saccharose alleen zonder peptone, dus zonder stikstofvoeding,
treft men ook dergelijke verschijnsels, doch minder krachtig uitgesproken. Alleen
Logos en Pombe, krachtige gisten, kunnen een zekere hoeveelheid saccharose in
alcohol omzetten.
Wij zullen nu onderzoeken welken invloed het eene ras op het andere uitoefent,
als twee rassen tegelijker tijd in den gistingsbodem worden ingezaaid. Met de
bekomen waarden, geven wij ook de berekende waarden, uit de som van twee halve
waarden voor ieder zuivere gist bekomen; voor de gemengde culturen werd echter
van ieder ras de helft van de in de zuivere culturen gebruikte hoeveelheid gist
ingezaaid.
De berekening wordt dus op de volgende wijze gedaan bij voorbeeld S. Carlsberg
en S. Saaz in bierwort:
Gevormde 1
CO2 na
dagen
S.
0.30
Carlsberg
alleen: (2
cm3 zaad)

2

3

4

7

11

0.60

0.90

0.90

0.95

1.00

S. Saaz
0.05
alleen: (2
cm3 zaad)

0.65

0.75

0.75

0.85

0.95

1 cm3 zaad 0.15
Carlsberg:

0.30

0.45

0.45

0.475

0.50

1 cm3 zaad 0.025
Saaz:
Som, (1
cm3 zaad

0.325

0.375

0.375

0.425

0.475

-

-

-

-

-

0.625

0.825

0.825

0.900

0.975

Dus:

Carlsberg 0.175
+ 1 cm3
zaad Saaz)
berekend:
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II. Culturen met Saccharomyces cerevisiae Carlsberg en een ander ras.
1o) S. Carlsberg + S. Saaz.
Gevormde
1
CO2 na
dagen
a)
Glucose Gev.(45)

2

3

4

5

7

0.44

0.97

1.00

-

1.00

+
0
peptone Ber.(46)

0

0

0

-

0

- Gev. 0.30
b)
Bierwort

0.80

0.90

0.90

-

- Ber.

0.17

0.62

0.82

0.82

- Gev. 0.10
c)
Saccharose

0.40

-

+
- Ber.
peptone

0.06

0.27

- Gev. 0.05
d)
Saccharose
- Ber.

0.02

9

11

0.95

-

1.00

-

0.90

-

0.97

0.90

1.05

1.25

-

0 77

1.00

1.20

0.10

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.05

0.06

0.07

0.07

0.08

0.08

In al de cultuurbodems leidt dus het samenleven tot betere uitslagen; van
antagonismus is er hier geen spraak; zeer merkwaardig is het feit dat de twee gisten,
als zij afzonderlijk in den bodem glucose + peptone gekweekt worden, geen gisting
geven, en dat zij een tamelijk sterke gisting voorroepen als zij te zamen worden
gekweekt.

2o) S. Carlsberg + S. Frohberg.
Gevormde
1
CO2 na
dagen
- Gev. 0
a)
Glucose

2

3

4

5

7

0.02

0.07

0.93

-

0.93

+
- Ber.
peptone

0.05

0.11

0.20

-

0.42

0.02

9

11

(45) Gev. = gevonden.
(46) Ber. = berekend.
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- Gev. 0.45
b)
Bierwort

0.70

0.75

0.75

-

0.75

- Ber.

0.45

0.70

0.90

0.90

-

0.92

- Gev. 0.26
c)
Saccharose

0.95

-

1.50

-

-

+
- Ber.
peptone

0.17

0.45

-

0.92

1.10

1.32

- Gev. 0.05
d)
Saccharose

0.10

0.17

0.17

0.15

0.20

- Ber.

0.10

0.14

0.16

0.17

0.23

0.07

1.62
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Hier werken te samen een lage gist, de Carlsberg, en een hooge gist, de Frohberg.
In de bodems bierwort, en saccharose alleen zijn de uitslagen slechter als met ieder
ras alleen. Met glucose + peptone en saccharose + peptone zijn echter de uitslagen
merkelijk hooger. Antagonismus is bij gevolg hier geen algemeene regel.

3o) S. Carlsberg + S. Logos.
Gevormde
CO2 na
dagen
- Gev.
a)
Glucose
+

1

2

3

4

5

7

11

0.37

0.94

0.98

0.08

-

1 00

peptone - Per.

0.20

0.47

0.47

0.50

-

0 50

- Gev.
b)
Bierwort

0.55

0.80

0.90

0 90

-

0 90

1.00

- Ber.

0.45

0 77

0.95

0.95

-

1.00

1 00

- Gev.
c)
Saccharose

0.25

0 95

-

1.30

1.35

1.35

+
- Ber.
peptone

0.21

0 60

-

0.87

1 05

1 25

- Gev.
d)
Saccharose

0 05

0 20

0.27

0 35

0.45

0 60

- Ber.

0.07

0.12

0.19

0 24

0.27

0 36

Buiten zeer geringe afwisselingen in den bodem bierwort, zijn hier de uitslagen
van het samenleven gunstig, zelf in zekere gevallen vrij aanzienlijk, namelijk in de
bodems glucose + peptone, en saccharose alleen.

4o) S. Carlsberg + Zygos. honig.
Gevormde
CO2 na
dagen
- Gev.
a)
Glucose
+

1

2

3

4

5

7

-

0 28

0.60

0.85

-

0 93

peptone - Ber.

0 03

0.15

0.22

0.26

-

0.30

11
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- Gev.
b)
Biervort

0.20

0.70

0.75

0.75

-

0.80

0.80

- Ber.

0.22

0.45

0.70

0.77

-

0 95

1.02

- Gev.
c)
Saccharose

0.15

0.45

-

1.05

1.25

1.25

+
- Ber.
peptone

0.05

0.12

-

0.27

0.42

0 70

- Gev.
d)
Saccharose

0.05

0.13

0.20

0.23

0.25

0.30

- Ber.

0.04

0.04

0.05

0.06

0.06

0.09
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Het samenleven van het laag gistras Carlsberg met de zwakke honiggist levert dus
over het algemeen gunstige uitslagen op, bijzonderlijk in de culturen met saccharose
+ peptone; in de laatste periode, na 7 en 11 dagen, en alleen in bierwort werken de
zuivere culturen beter.

5o) S. Carlsberg + Schizos. Pombe.
Gevormde
1
CO2 na
dagen
- Gev. 0.15
a)
Glucose

2

3

4

5

7

0.75

1.03

1.08

-

1 08

+
- Ber.
peptone

0 11

0.39

0.51

0.54

-

0.54

- Gev. 0.35
b)
Bierwort

0 85

0 95

1.00

-

1.00

- Ber.

0 35

0 77

0 97

1 00

-

1.07

- Gev. 0 17
c)
Saccharose

0 85

-

1 25

1.25

1.25

+
- Ber.
peptone

0.08

0.47

-

0 80

0 95

1.15

- Gev. 0.10
d)
Saccharose

0 15

0.25

0.33

0 40

- Ber.

0.10

0.11

0.21

0.25

0.06

9

11

0.55

0.70

0 80

0.33

0 38

0.46

Alhoewel in het geval van het bierwort, de bekomen resultaten zeer goed met de
berekende waarden overeenstemmen, geven de gemengde culturen in de andere
bodems betere uitslagen dan de zuivere culturen zelf.
De gemengde culturen met de lage Carlsberggist en de rassen Saaz, Logos, met de
honiggist en het Pomberas bevinden zich in den toestand van metabiose, doch met
deze beperking dat het onmogelijk is vast te stellen of het ééne symbiont eene stof
bereidt die voor het ándere symbiont gunstig werkt. Antagonismus wordt in de meeste
cultuurproeven met te zamen gistende Carlsbergras en Frohbergras aangetroffen.

III. Culturen met S. cerevisiae Saaz en een ander ras.
1o) S. Saaz + S. Carlsberg.
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Dit geval werd reeds onderzocht in de gemengde culturen II, 1o. De samenleving
geeft gunstige resultaten.
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2o) S. Saaz + S. Frohberg.
Gevormde
CO2 na
dagen
- Gev.
a)
Glucose
+
peptone

1

2

3

4

5

7

0.05

0.20

0.46

0.75

-

1.05

- Ber.

0.02

0.05

0.11

0.20

-

0.54

- Gev.
b)
Bierwort

0.50

0.70

0.75

0.75

-

0.75

- Ber.

0.32

0.72

0.82

0.82

-

0.87

- Gev.
c)
Saccharose
+
peptone

0.20

0.85

-

1.40

1.40

1.40

- Ber.

0.18

0.67

-

1.29

1.40

1.42

- Gev.
d)
Saccharose

0 05

0.10

0.13

0.18

0.20

0.30

- Ber.

0.05

0.10

0.12

0.14

0.15

0.17

In de culturen met bierwort zijn de gevonden resultaten een weinig minder gunstig
als de berekende; met saccharose + peptone is er bijna geen verschil. Met saccharose
alleen, en vooral met glucose + peptone zijn de uitslagen beter.

3o) S. Saaz + S. Logos,
Gevormde
1
CO2 na
dagen
- Gev. 0.35
a)
Glucose

2

3

4

5

7

0.95

1.00

1.00

-

1.00

+
- Ber.
peptone

0.20

0 47

0.47

0.50

-

0.50

- Gev. 0.50
b)
Bierwort

0.75

0.85

0.85

-

0.85

- Ber.

0.80

0.87

0.87

-

0.95

0.32

9

11
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- Gev. 0.25
c)
Saccharose

0.70

-

1.15

1.20

1.20

+
- Ber.
peptone

0.22

0.72

-

1.25

1.35

1.35

- Gev. 0.10
d)
Saccharose

0.15

0.28

0.38

0.45

0.65

0.75

0.85

- Ber.

0.12

0.20

0.21

0.25

0.30

0.40

0.45

0.05

Evenals in het vorig geval zijn de uitslagen beter voor de bodems glucose + peptone
en saccharose alleen; in de andere gevallen grijpt het omgekeerde plaats.
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4o) S. Saaz + Zygos. honig.
Gevormde
1
CO2 na
dagen
- Gev. 0 05
a)
Glucose

2

3

4

5

7

0.28

0.56

0.82

-

0.91

+
- Ber.
peptone

0.03

0.15

0.22

0.26

-

0.30

- Gev. 0.10
b)
Bierwort

0.55

0.70

0.70

-

- Ber.

0.10

0.47

0.62

0.69

- Gev. 0.05
c)
Saccharose

0.55

-

+
- Ber.
peptone

0.06

0.25

- Gev. 0.10
d)
Saccharose
- Ber.

0.01

9

11

0.80

-

0.80

-

0.90

-

1.00

1.25

1.40

1.40

-

0.64

0.72

0.80

0.10

0.15

0.20

0.20

-

0.30

0 04

0.04

0.04

0.04

-

0.04

In de cultuurbodems betere uitslagen voor de gemengde culturen, uitgezonderd
voor bierwort.

5o) S. Saaz + Schizos. Pombe.
Gevormde
1
CO2 na
dagen
- Gev. 0.15
a)
Glucose

2

3

4

5

7

0.70

1.05

1.08

-

1.00

+
- Ber.
peptone

0.11

0 39

0.51

0.54

-

0.54

- Gev. 0.20
b)
Bierwort

0.90

1.00

1.05

-

1.05

- Ber.

0.22

0.80

0.90

0.92

-

1.02

- Gev. 0.15
c)
Saccharose

0.85

-

1.20

1 25

1.25

+
- Ber.
peptone

0.60

-

1.17

1.25

1.25

0.09

9

11
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- Gev. 0.08
d)
Saccharose

0.15

0.15

0.35

0.45

0.65

0.75

0.85

- Ber.

0.10

0.10

0.19

0.22

0.27

0.35

0.42

0.03

In den bodem saccharose + peptone vindt men bijna geen verschil; in de andere
gevallen geven de gemengde culturen betere uitslagen.
In de met Saazras gemengde culturen verkeeren dus de symbionten in betere
voorwaarden, als deze symbionten tot de rassen Carlsberg, honig en Pombe
toebehooren. Met de rassen
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Frohberg en Logos zijn de resultaten veranderlijk, doch blijken deze resultaten meest
gunstig.

IV. Culturen met S. cerevisiae Frohberg en een ander ras.
1o) S. Frohberg + S. Carlsberg.
Dit geval werd reeds onderzocht in de gemengde culturen II, 2o. De uitslagen waren
ongunstig in de bodems bierwort en saccharose alleen, doch weinig; zij waren
daarentegen zeer gunstig in de bodems glucose + peptone en saccharose + peptone.

2o) S. Frohberg + S. Saaz.
De resultaten van dit geval zijn aangegeven onder III, 2o. Gunstige uitslagen in de
bodems glucose + peptone en saccharose alleen, geen merkelijk verschil voor bierwort
en saccharose + peptone, doch in ongunstige richting.

3o) S. Frohberg + S. Logos.
Gevormde
1
CO2 na
dagen
- Gev. 0.40
a)
Glucose

2

3

4

5

7

0.92

1.00

1.00

-

1.00

+
- Ber.
peptone

0.22

0.53

0.58

0.70

-

0.92

- Gev. 0.50
b)
Bierwort

0.70

0.70

0.70

-

0.70

- Ber.

0.60

0.87

0.95

0.95

-

0.97

- Gev. 0.30
c)
Saccharose

0 85

-

1.15

1.20

1.25

+
- Ber.
peptone

0.33

1.00

-

1.39

1.40

-

- Gev. 0.05
d)
Saccharose

0.10

0.15

0.20

0.30

- Ber.

0.17

0.25

0.30

0.35

0.10

9

11

0.35

0.50

0.57

0.47

0.55

0.60
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Alleen in het geval glucose + peptone werken deze twee hooge gisten samen beter,
dan wanneer zij afzonderlijk worden gekweekt. In de andere gevallen zijn de resultaten
minder gunstig. Het verschil is echter niet groot in de bestudeerde gevallen.
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4o) S. Frohberg + Zygos. honig.
Gevormde
1
CO2 na
dagen
- Gev. 0.05
a)
Glucose

2

3

4

5

7

0.30

0.65

0.90

-

0.90

+
- Ber.
peptone

0.06

0.20

0.33

0.46

-

0.72

- Gev. 0 50
b)
Bierwort

0.75

0.85

0.85

-

0.85

- Ber.

0.37

0.55

0.70

0.77

-

0.92

- Gev. 0 15
c)
Saccharose

0.80

-

1.25

1.30

1.30

+
- Ber.
peptone

0 17

0.52

-

0.79

0 82

0 92

- Gev. 0.10
d)
Saccharose

0.20

0.33

0 40

0.45

0.60

- Ber.

0.09

0.11

0.13

0.14

0.17

0 06

9

11

Betere resultaten voor de gemengde culturen; alleen in bierwort is het verschil
niet groot.

5o) S. Frohberg + Schizos. Pombe.
Gevormde
1
CO2 na
dagen
- Gev. 0.25
a)
Glucose

2

3

4

5

7

0.85

1.13

1.13

-

1.13

+
- Ber.
peptone

0.14

0.44

0.62

0 74

-

0 96

- Gev. 0.50
b)
Bierwort

1.00

1.10

1.10

-

- Ber.

0.50

0 87

0 97

1 00

- Gev. 0.22
c)
Saccharose

0.97

-

+
- Ber.
peptone

0.87

-

0.21

9

11

1.20

-

1.30

-

1.05

-

1.09

1.37

1 42

-

1.32

1.35

1.37
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- Gev. 0 05
d)
Saccharose

0.15

0 15

0.30

0.35

0.50

0.55

0.65

- Ber.

0.15

0 17

0.28

0.32

0.45

0.50

0.57

0 08

In de 4 gevallen werden gunstige uitslagen bekomen.
In de ge mengde culturen met het ras Frohberg, zijn de uitslagen dus gewoonlijk
gunstig; zij zijn alleen met het ras Logos, ook een bovengist, ongunstig te noemen.
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V. Culturen met S. cerevisiae Logos en een ander ras.
1o) S. Logos + S. Carlsberg.
Geval onderzocht onder II, 3o. Resultaten gunstig.

2o) S. Logos + S. Saaz.
Geval onderzocht onder III, 3o. Resultaten gunstig voor de bodems glucose + peptone
en saccharose alleen; resultaten niet gunstig, doch zonder groot verschil, in de
cultuurbodems bierwort en saccharose + peptone.

3o) S. Logos + S. Frohberg.
Geval onderzocht onder IV, 3o. Resultaten gunstig alleen met den bodem glucose +
peptone, niet gunstig in de andere cultuurbodems.

4o) S. Logos + Zygos. honig.
Gevormde
1
CO2 na
dagen
- Gev. 0.40
a)
Glucose

2

3

4

5

7

1 00

1.02

1 02

-

1.02

+
- Ber.
peptone

0.23

0 62

0.70

0.56

-

0 80

- Gev. 0.60
b)
Bierwort

0.85

0.95

0.95

-

1.05

- Ber.

0.37

0.62

0.75

0.82

-

1.00

- Gev
c)
Saccharose

0.30

1.05

-

1.40

1.45

1.45

+
- Ber.
peptone

0.21

0.57

-

0.74

0.77

0 85

- Gev. 0.05
d)
Saccharose

0.15

0.22

0.30

0.40

0 55

- Ber.

0.11

0 17

0.20

0.24

0.30

0.06

9

11
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De resultaten zijn overal gunstig.
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5o) S. Logos + Schizos. Pombe.
Gevormde
1
CO2 na
dagen
- Gev. 0 43
a)
Glucose

2

3

4

5

7

0.98

1.03

1.03

-

1.05

+
- Ber.
peptone

0 31

0 86

0 98

1 04

-

1 04

- Gev. 0 70
b)
Bierwort

0.90

0.90

0.90

-

0 90

- Ber.

0.50

0 95

1.02

1.05

-

1.12

- Gev. 0.30
c)
Saccharose

1.15

-

1.45

-

-

+
- Ber.
peptone

0.24

0 92

-

1 27

1.30

1.30

- Gev. 0.05
d)
Saccharose

0 15

0.23

0.30

0.40

- Ber.

0 17

0.23

0 35

0.42

0.08

9

11

0 55

0.65

0.70

0.57

0.70

0 82

Tusschen de gemengde culturen en de berekende resultaten voor de zuivere culturen
vindt men geen groot verschil; de uitslagen zijn gunstig in de cultuurbodems glucose
+ peptone en saccharose + peptone, ongunstig in de andere gevallen.
De gemengde culturen met S. Logos zijn dus gunstig bij aanwezigheid van het laag
ras Carlsberg en van de honiggist. Veranderlijke resultaten worden aangetroffen met
Schizos. Pombe, S. Frohberg en S. Saaz.

VI. Culturen met Zygos. honig en een ander ras.
1o) Zygos. honig + S. Carlsberg.
Geval onderzocht onder II, 4o. Gunstige resultaten met de bodems glucose + peptone,
saccharose + peptone en saccharose alleen, ongunstige met bierwort.

2o) Zygos. honig + S. Saaz,
Geval onderzocht onder III, 4o. Zelfde resultaten als in de gemengde culturen met
S. Carlsberg.
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3o) Zygos. honig + S. Frohberg.
Geval onderzocht onder IV, 4o. De gemengde culturen geven betere uitslagen. Het
verschil is niet groot voor den bodem bierwort.
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4o) Zygos. honig + S. Logos.
Geval onderzocht onder V, 4o. Resultaten gunstig.

5o) Zygos honig + Schizos. Pombe.
Gevormde
1
CO2 na
dagen
- Gev. 0.22
a)
Glucose

2

3

4

5

7

0.82

1 02

0.98

-

0.98

+
- Ber.
peptone

0.15

0.54

0 73

0.80

-

0 84

- Gev. 0 25
b)
Bierwort

0 90

1.00

1.05

-

- Ber.

0.27

0.62

0.77

0.87

- Gev
c)
Saccharose

0.15

0.85

-

+
- Ber.
peptone

0.08

0 45

- Gev. 0 05
d)
Saccharose
- Ber.

0 05

9

11

1.10

-

1.20

-

1.07

-

1.16

1.25

1.25

1 30

-

0.67

0.67

0 75

0.15

0 20

0 30

0.35

0.46

0.55

0.09

0 09

0.18

0.21

0.27

0.34

Resultaten in al de cultuurbodems gunstig.
Bij de honiggist geeft dus het samenleven met de andere onderzochte gisten gunstige
resultaten.

VII. Culturen met Schizosaccharomyces Pombe en een ander ras.
1o) Schizos. Pombe + S. Carlsberg.
Geval onderzocht onder II, 5o. Resultaten gunstig met de bodems glucose + peptone,
saccharose + peptone, saccharose alleen. Geen verschil in bierwort.

2o) Schizos. Pombe + S. Saaz.
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Geval onderzocht onder III, 5o. Resultaten gunstig; in saccharose + peptone is het
verschil zeer gering.

3o) Schizos. Pombe + S. Logos.
Geval onderzocht onder IV, 5o. Resultaten gunstig.
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4o) Schizos. Pombe + Zygos, honig.
Geval onderzocht onder V, 5o. Weinig verschil, doch gunstige uitslagen in de
cultuurbodems glucose + peptone, en saccharose + peptone.

5o) Schizos. Pombe + Zygos. honig.
Geval onderzocht onder VI, 5o. Resultaten gunstig.
In de gemengde Schizos. Pombeculturen bekomt men dus gunstige uitslagen,
uitgezonderd met S. Logos.
***

Een algemeene samenvatting van al onze resultaten vindt de lezer in het volgende
tabel, waarin + een gunstigen, - een ongunstigen invloed van het samenleven aanduidt;
door O wordt aangewezen dat er geen beduidend verschil bestaat tusschen de
resultaten voor de gemengde culturen en de met de zurvere culturen berekende
waarden. Genoemde teekens worden voor de vier cultuurbodems in hunne volgorde
gebruikt.

Algemeen overzicht der resultaten.
Carlsberg Saaz
Carlsberg
++++

Frohberg Logos
+-++O++

Honig
+-++

Pombe
+O++

Saaz

++++

+-O+

+--+

+-++

++O+

Frohberg

+-+-

+-O+

+---

+O++

++++

Logos

+O++

+--+

+---

++++

O-+-

Honig

+-++

+-++

+O++

++++

Pombe

+O++

++O+

++++

O-+-

++++
++++
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Daaruit valt, als algemeene regel, de gunstige invloed van het samenleven in de
voorwaarden van onze proeven in het oog. De gemengde culturen van de ondergisten
Carlsberg en Saaz vooral, zijn in dat opzicht belangwekkend. De meest ongunstige
resultaten werden daarentegen in de gemengde culturen van de bovengisten Frohberg
en Logos gevonden.
Deze verschijnselen dienen in verband gebracht te worden met het feit dat de
temperatuur waarop de gistingsproeven werden genomen (25° C) ongunstig is voor
de ondergist, en nog normaal voor de bovengist.
Met de Zygos. uit den honig die weinig werkzaam is, werd ook in de meeste
gevallen eene verhooging der gistingskracht vastgesteld.
De drie krachtige rassen Frohberg, Logos en Pombe en vooral Logos en Pombe
die de sterkste gistingen veroorzaken, geven door samenleven onderling gewoonlijk
ongunstige resultaten; dit is in het geval met de gemengde culturen van S. Frohberg
en S. Logos bijzonder wel uitgesproken, waar men werkelijk het symbiosegeval
antagonismus (Het geval II, B. van de rangschikking van PFEFFER(47) aantreft.
De cultuurbodems oefenen in dat opzicht ook een invloed; het mengsel glucose
en peptone geeft over het algemeen betere resultaten dan saccharose en peptone, en
dit laatste mengsel betere uitslagen dan bierwort zelf. Het is moeielijk daarvan een
voldoende uitlegging te geven; alleen doen wij opmerken dat de cultuurbodems met
glucose eene suikersoort inhouden, die niet, evenals saccharose en maltose(48), vóór
de alcoholische gisting door de gist, moet worden geïnverteerd, alhoewel het bekend
is dat maltose rechtstreeks zonder inversie, gistbaar is.
Als wij onze resultaten bestudeeren ten opzichte van de rangschikking die wij in
het begin van deze mededeeling hebben aangegeven, moeten wij vaststellen dat het
moeielijk is het toepasselijk geval te bepalen. De eerste oorzaak daarvan ligt stellig
in het feit dat mogelijke afscheidingsprodukten die buiten

(47) W. PFEFFER. Handbuch der Pflanzenphysiologie. Leipzig, 1897, Bd. I.
(48) Door inversie wordt saccharose (rietsuiker) omgezet in glucose (druivensuiker) en fructose
(vruchtensuiker), - en maltose (moutsuiker) in glucose alleen.
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alcohol en koolzuurgas op de gistcellen werken, ons bijna onbekend zijn. Van
woekeren, echt of onecht, van huisvesting, van homobium is er hier geen spraak, en
de door ons bestudeerde gevallen van samenleving vallen dus buiten de rangschikking
van FRANK.(49) Hier kan er wel spraak zijn van de disjunkte symbiose of toevallig
samenleven, door WARD(50), BEHRENS(51) en PFEFFER(52) aangegeven, doch moeten er
hier geen betrekkingen zijn ten opzichte van de voeding; het eene ras bereidt voor
het andere geen echte voedingsstoffen, die gunstig of ongunstig werken, maar
misschien wel zekere prikkels, die gewoonlijk de gistingskracht der symbionten
verhoogen, doch in zekere gevallen ook verminderen; dit is echter een loutere
veronderstelling; wij verkiezen eenvoudig de feiten vast te stellen en ze mede te
deelen, zooals zij gevonden werden, en deze feiten in verband te brengen met de
vroegere beweringen van HANSEN(53) dat mengsels van Saccharomyces apiculatus
en gewone ondergist, zich minder sterk vermenigvuldigen dan als de twee rassen
afzonderlijk in het wort werken, - van MÜLLER-THURGAU(54) dat dezelfde
Saccharomyces apiculatus een ongunstigen invloed uitoefent op de wijngist, zoowel
op de gisting als op de vermenigvuldiging der gistcellen, - eindelijk van de nijverheid
waar de algemeene meening heerscht dat gemengde gisten betere uitslagen opleveren
dan zuiver gistzaad.

(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)

A.B. FRANK. Beiträge zur Biologie der Pflanzen. 1876, 2, 123.
WARD. Ann. Botany, 1899, 13, 549.
J. BEHRENS, Handb. Mycologie Lafar, 1905, I, 501.
W. PFEFFER. Handbuch Pflanzenphysiologie. Leipzig, 1897. Bd. I.
E.C. HANSEN, Zeitschr. ges. Brauwesen, 1881, 4, 449.
H. MÜLLER THURGAU. Kochs Jahresber., 1895, 6, 182.
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Kleine verscheidenheden.
79. - Hem (zich) vercleeden met enighen brudecome.
Krachtens eene ordonnantie van schepenen der stad Iperen, van 31 Maart 1371, was
het eenieder verboden, zich met eenigen bruidegom te ‘vercleeden’, zoo hij niet
vader, broeder of zoon van dezen of van de bruid was. Aan degenen die de bruid
zouden opleiden, was zulk ‘vercleeden’ ook toegelaten.
Wat moet door dit ‘VERCLEEDEN’ verstaan worden? Daardoor, meenen wij, wordt
eenvoudig bedoeld het verbod, voor allen, buiten de door de wet gemaakte
uitzonderingen, zich, ter gelegenheid van een huwelijksfeest, ‘ruebes ou parures’,
zooals beneden, te laten maken. Zou ZICH VERCLEEDEN in den grond niet beteekenen
Zich in 't nieuwe steken, geheel in 't nieuwe steken; Fr. s' Habiller de neuf? De tekst
luidt:
L. Gilliodts-van Severen, Cout d'Ypres. II, 219: ‘Vort es gheordineert dat niement
hem vercleeden moet met enighen brudecome te zinen huwelike, zonder vader,
broeder of 't kint van den brudecome of van der bruut, ende die de bruut leeden
zouden, up x lb. van elken persoon diere meide vercleet zoude zijn.’
In HEM (zich) VERCLEEDEN MET ENIGHEN BRUDECOME heeft men, ten onrechte, de
‘Mariage avec ravestissement’ gezien, d.i. het huwelijk met ‘ravestissement entre
deux conjoints’, of met ‘don mutuel’ (Dupin et Laboulaye, Glossaire de l'ancien droit
français, Paris, 1846, vo Ravestissement). Jammer genoeg, zijn, bij bedoelde
uitlegging, de woorden ‘of van der bruut, ende die de bruut leeden zouden’ in de pen
gebleven, juist die, welke van het verkeerd opvatten van den tekst moesten vrijwaren.
Welnu, de beteekenis van ons VERCLEEDEN is duidelijk op te maken, uit het
hieronder volgend artikel van ‘Che sont les keures des mariages’, den 18 Maart 1295,
door de schepenen van Iperen uitgevaardigd:
Id, op. cit, II, 48: ‘Quiconques feroit ruebes ou parures pour le raison des nueches
seroit à x 1b., se n'est li espouseis et li espousée, et li doi ki le mainent au moustier
et li doi ki le ramainent.’
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Naar deze verordening mochten derhalve, ‘pour le raison des nueches’, enkel de
bruidegom en de bruid, alsmede de twee personen die ze naar de kerk leidden en de
twee die ze naar huis terug brachten, zich ‘ruebes ou parures’ aanschaffen.
Overigens, door dezelfde ordonnantie was bepaald, dat ‘nus fianchies, ne fianchie,
ne fachent ruebe de aucun draep teint en graine, se il naient et portent en samble
chiunc cens Ib. ou plus, sour 1 1b. Et le quantiteit del avoir, doit on croire le fiancheit
sur son sairement’. (Op. cit, II, 49.) Door ‘Ruebe de aucun draep teint en graine’
werd dus een praalgewaad bedoeld; daarmede moet ongetwijfeld ‘Ruebes ou parures’
in rechtstreelsch verband staan.
HEM (zich) VERCLEEDEN MET ENIGHEN BRUDECOME heette elders HEM (zich) CLEDEN
MET ENIGHEN BRUDEGOME (of: BRUDECOME), of HEM (zich) CLEDEN MET
BRUDECOME:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. de Bruges, I, 354: ‘Wie hem moghen cleden met
brudecomen als si huwen. Het was ghekuerd ende gheordineerd, bi den here ende
bij der wet, anno M ccc ende lxx, up ten negensten dach van November, dat niemene
ne gheoorlooft te cledene met enighen brudegome te sinen huwelike, sonder vader,
broeder iof tkint van den brudecome ende van der bruut, ende die de bruut leeden;
up die boete van x 1b. parisise van elken persoon diere meer mede cleeden.’
Het zal wel moeilijk aan te nemen zijn, dat door HEM (ZICH) CLEDEN met brudecomen
het Fr. Escorter un fiancé le jour du mariage zou te verstaan zijn; evenmin dat dit,
zooals in Annales de la Société d'Emulation (van Brugge), Ie reeks, I, 221, ‘Qui
peuvent porter des habits de fiancés lorsqu'ils se marient’ zou beteekenen. Daardoor
wordt zooals boven, gewezen op het aanschieten van ‘ruebes ou parures’ of van
feestgewaad, of zich ter eere van iemand kleeden, d.i. sierlijk kleeden, uitdossen.
Wij kunnen dan ook geenszins met Verdam de meening bijtreden, dat de in spraak
zijnde uitdrukking bij uitbreiding beteekent: Iemand eershalve begeleiden, Zich bij
een plechtigen optocht-aansluiten. Wij hebben ongetwijfeld in de twee besproken
teksten, enkel en alleen te doen met een der vele voorschriften, in vroegere tijden,
bij de wet tegen de overdreven kleederpracht uitgevaardigd: ‘Van die bedraghen zin
cledre te draghene tieghen de kuere’, luidt een post uit de rekening der stad Brugge,
over het jaar 1308. (L. Gilliodts-van
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Severen, Invent. Archives ville de Bruges, IV, 151.) Laten wij herinneren, dat de
hertog van Bourgondië, graaf van Vlaanderen, op 20 October 1497, een streng placcaat
uitgaf, ‘pour obvier et pourvoir à lexcessive et superflue despence qui se fait
journelement..., à cause des draps de velours et de soye, dont chacun veult user à sa
voulenté...’. (L. Gilliodts-van Severen, op. cit., VI, 481.)

80. - Reghelbanc.
Men leze KEGHELBANE = Kegelbaan, Fr. Jeu de quilles en niet ‘Jeu de dédale’.
L. Gilliodts-van Severen, Cout d'Ypres, I, 506: ‘Item, dat niement... houde...
tafelschole, dobbelschole, queecbertschole (en niet: queerbertschole),
quaertspelschole, keghelbane (en niet: reghelbanc), bolberden ofte ander derghelycke
spelen...’ (1535.)
Quid BOLBERD?

81. - Clopspaen.
CLOPSPAEN is eene variante van CLAPSPAEN (zie bij Verdam) = Ratel, Fr. Crécelle,
- evenals CLOPBART, uit Inventaire des Archives de Bruges, van L. Gilliodts-van
Severen, Int. 129, een andere vorm is van CLAPBART (= Claptafel, zie ons Gloss. à
l'Inv. u.s.). Het Fr. ‘Bassinet’ wees op het Bekken, en niet op den ‘Clapspaen’.
Verkoopingen werden ‘metten clopspane’ aangekondigd:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 456: ‘Ende datte ghedaen, zal gheroupen
zyn te coope metten clopspane ende daer naer byden heere vercocht ter hauche...’ Id., op. cit., I, 504: ‘Doen cryeren metten clopspane...’ (1535.)
EDW. GAILLIARD.
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Vergadering van 20 Maart 1912.
Aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, bestuurder. V. DELA MONTAGNE,
onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris.
De heeren: Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, JAN
BOLS, KAREL DE FLOU, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE
CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Kan. AMAAT JOOS,
Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, Dr. HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. C.
LECOUTERE, Dr. EUG. VAN OYE, FRANK LATEUR, Dr. LEO GOEMANS en Prof. Dr.
JOS. MANSION, werkende leden;
De heeren ALF. DE COCK en Dr. LEO VAN PUYVELDE, briefwisselende leden.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Februari-vergadering, dat wordt
goedgekeurd.
***

Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de heer Bestendige Secretaris de lijst over
van de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Royaume de Belgique. Ministère de l'Industrie et du Travail. Office du Travail.
Statistique des Grèves et Lock-out en Belgique, 1906-1910. Bruxelles, 1911.
BUFFIN (C.). - Académie Royale de Belgique. Commission Royale d'Histoire.
Mémoires et documents inédits sur la Révolution belge et la campagne de dix-jours
(1830-1831), recucillis et annotés par le Baron CAMILLE BUFFIN, avocat. Bruxelles,
1912. (2 tomes.)
COLLARD (A.). - Bibliothèque de l'Observatoire Royal de Belgique, à Uccle.
Catalogue alphabétique des livres, brochures et cartes, préparé et mis en ordre par
A. COLLARD, Bibliothécaire de l'Observatoire Royal de Belgique. Fascicule II.
Bruxelles, 1911.
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TIJDSCHRIFTEN. - Académie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres
et des Sciences morales et politiques et de la Classe des Beaux-Arts, no 12, 1911, et
no 1, 1912. - Id. Bulletin de la Commission Royale d'Histoire. Tome 24, no IV. - Id.
Prix perpétuels de l'Académie Royale de Belgique et du Gouvernement. Bibliographie de Belgique. Table alphabétique 1911 de la 1re et de la 2me partie. Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée belge, no 23, 1912. - Sommaire
idéologique des ouvrages et revues de philosophie, 15 février 1912. - Revue
Néo-scolastique de philosophie. février 1912. - Revue Sociale Catholique, no 5, 1912.
- Revue de l'Université de Bruxelles, no 56, 1912 - Bulletijn der Maatschappij van
Geschied- en Oudheidkunde. te Gent, nr 1, 1912 - Tooneelgids, nr 3, 1912. - Wallonia,
nos 1-2, 1912. - Arbeidsblad, nrs 2-4, 1912. - Maandschrift van Land- en Tuinbouw,
nr 7, 1912. - Annales des travaux publics, no 1, 1912.
Door de Katholieke Hoogeschool te Leuven:
Annuaire de l'Université catholique de Louvain, 1912. 76e année. Louvain.
Université catholique de Louvain. Bibliographie. Cinquième supplément,
1908-1911. Louvain, 1911.
Door de ‘Société d'Emulation’, te Brugge:
Annales, 1er fasc., février 1912.
Door den ‘Cercle archéologique’, te Mechelen:
Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines. Tome 21,
1911. Malines, 1911.
Door de ‘Société liégeoise de littérature wallonne’, te Luik:
Bulletin, t. XLVIII. (Liber memorialis, 2e partie, 1856-1906.)
Bulletin, 6e année, 1911, nos 3-4.
Door de Rijksuniversiteit, te Groningen:
Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1910-1911. Groningen, 1911.
Door de ‘Société historique et archéologique dans le Limbourg’, te Maastricht:
Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg, à
Maestricht. Tome XLVII. Nouvelle Série, tome XXVII, 1911. Maestricht, 1911.
Door de ‘Kaiserliche Akademie der Wissenschaften’, te Weenen:
Anzeiger. Philosophisch-historische Klasse, XLVIII. Jahrgang 1911, nr I-XXVII.
Door ‘Danmarks Folkeminder’, te Kopenhagen:
GRAVLUND (THORHILD). - Dansk Folkekarakter Sjoelloendere og jyder.
Kobenhavn, 1911.
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Door de ‘Académie Impériale des Sciences’, te St.-Petersburg:
Bulletin, nos 3 et 4, 1912.
Door de ‘Reale Accademia dei Lincei’, te Rome:
Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Fasc. 7-10, 1911.
Door den heer EDW. GAILLIARD, bestendigen secretaris, te Gent:
Carte générale de la province d'Anvers, 1898.
Door den eerw. heer Kan. AM. JOOS, werkend lid, te St.-Niklaas:
JOOS (AM.). - Bemint de armen. Een reeks lezingen voor
liefdadigheidsgenootschappen, door Kan. AMAAT JOOS, Bestuurder van de
Bisschoppelijke Normaalschool, te Sint-Niklaas, werkend lid van de Koninklijke
Vlaamsche Academie. (Wordt verkocht ten voordeele van Sint-Jozefspatronage, te
Sint-Niklaas). Sint-Niklaas, z.j.
Door den heer O. WATTEZ, briefwisselend lid, te Schaarbeek:
WATTEZ (OMER). - Hendrik Conscience. Leven en Werken, door OMER WATTEZ.
Antwerpen, z.j.
Door den heer Dr. LEO VAN PUYVELDE, briefwisselend lid, te Sint-Amandsberg:
SEBBRECHTS (JAN), landbouwingenieur. - De Vlaamsche Landbouwetenschappelijke
Taal. Brecht, z j.
PUYVELDE (LEO VAN), voorzitter van de Algemeene Koninklijke Vlaamsche
Hoogeschooluitbreiding. - Aard en inrichting; en ROEY (E.H. AUG. VAN). leeraar
aan het St.-Romboutscollege te Mechelen. - Welke onderwerpen worden best
behandeld. Antwerpen, 1910.
JOOS (Kan. AM), bestuurder van de Bisschoppelijke Normaalschool te St.-Niklaas,
lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie. - Wetenschappelijke voordrachten
voor het volk. Gent, 1910.
Door den heer Dr. A. BEETS, buitenlandsch eerelid, te Leiden:
BEETS (Dr. A). - Het Heilige Geest- of Armewees- en Kinderhuis. te Leiden, door
Dr. A. BEETS. Leiden, 1912. (Overdruk uit Het Huis Oud en Nieuw. Jg. 10, afl. 1 en
2.)
Door den E H.J. SALSMANS, S.J., te Leuven:
VERSTRAETEN (A.M.). - Vondels meesterstuk Lucifer. Treurspel in vijfbedrijven,
taal- en letterkundig verklaard door A.M. VERSTRAETEN, S.J. - Schooluitgaaf, 6e
druk, bezorgd door J. SALSMANS, S.J. Gent, 1912.
Door Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen:
La Vie diocésaine. Bulletin du diocèse de Malines. Tome VI, fasc. II.
Door den heer Dr. JAAK BOONEN, namens den heer FRITZ BLEY, te Berlijn:
BLEY (FRITZ) und HOFFMANN (ANTON). - Der Burenkrieg in Bild und Wort. Von
FRITZ BLEY, Schriftsteller in Berlin, und ANTON HOFFMANN, kunstmaler in München.
35. Tausend. München, o.J.
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Der Kampf um das Deutschtum. 11. Heft (1897): Die alld eutsche Bewegung und
die Niederlande Von FRITZ BLEY.
Id. 17. Heft (1898): Südafrika niederdeutsch! Von FRITZ BLEY.
Id. - Die Buren im Dienste der Menschheit. Von FRITZ BLEY. Wien, o.J.
Uit Zeitfragen. Wochenschrift fur deutsches Leben
17. März 1907: Die Franzosierung des vlämischen Belgiens.
1. Juli 1910: Die vereinfachung der niederländischen Sprache.
3. Oktober 1910: Belgische oder vlämische kunst?
14. November 1910: Das Vereinigte Südafrika und die Deutschen.
5. December 1910: Eine Südafrikanische Akademie für Sprache, Literatur und
Kunst.
2. Januar 1911: Die vldmische Hochschule.
20. Februar 1911: Der niederdeutsche Sprachenkampf in Südafrika.
11 Juli 1911: Südafrika Niederdeutsch!
Door den heer Dr. PAUL VAN OYE, te Oostende:
OYE (Dr. P. VAN). - De bewegingen bij de platwormen door Dr. PAUL VAN OYE
(Oostende). (Overdruk uit Handelingen van het XVe Vlaamsch Natuur- en
Geneeskundig Congres, Oostende, 1911.)
OYE (Dr. P. VAN). - Beschouwingen over Prof. Plateau's bloementheorie. (Uit
Botanisch Jaarboek, Gent 1911.)
OYE (Dr. P. VAN) - Het Mikroskoop in de School, door PAUL VAN OYE, Doctor
in Natuurwetenschappen. (Overdruk uit Noord en Zuid, paedagogisch Maandschrift.)
Door den heer Dr. RAF. VAN OYE, te Oostende:
OYE (R. VAN). - Een geval van polykystisch enterokystoma door Dr. RAF VAN
OYE (Oostende). (Overdruk uit de Handelingen van het XIIIe Vlaamsch Natuur- en
Geneeskundig Congres, Brussel, 1909.)
OYE (Dr. R. VAN). - Oostende's mineraalwater, door Dr. RAF. VAN OYE (Oostende).
(Overdruk uit Handelingen van het XVe Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres,
Oostende, 1911.)
Door den heer ARS VANDER SCHELDEN, boekhandelaar, te Gent:
Q. CURTH Hoogberoemde Historie van 't Leven ende de daden. Alexandri de
Groote. Inhoudende hoe hij Europa overheerd, Darius der Persen Coninck, met
gansch Asia ende India, tot de Oceanise Zee t'ondergebracht heeft, ende eyntlijck
tot Babilon ghestorven is. Overgeset uijt Latijn door A. SNEL. Den vijfden druck
gecorrigeert. t' Antwerpen, 1727.
GOLDSMITH (OLIVER). - The traveller und The deserted village. Zwei Gedichte
von OLIVER GOLDSMITH. Erklärt von Dr. THEODOR WOLFF, Oberlehrer an der
Luisenstädtischen Gewerbeschule zu Berlin. Berlin, 1882.
Leven en Marteldood der H. Barbara, geboren te Nicomedien in Kleen Azia, en
aldaer voor J.-C. onthoofd in den ouderdom van 15 jaren
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den 4 December 237, tijdens de Heerschappij van den Romeinschen Keizer
Maximinus. Dixmude, z.j. (Aan het slot: Pollinchove, op Lichtmisdag. L B.. Pr.)
Een boekje (blzz. 5-40, zonder titelblad, met godsdienstige gedichtjes. De
‘approbatie’ is van 1753, en onderteekend: P. VERHEYEN S.T.L. Canoninck en
Plebaen, en Arschpriester van het district van Antwerpen keurder der Boecken.
Verslagen der keurraden over de wedstrijden der Academie: 1887-1891, 1893-1899, - 1904-1909; - en nog enkele andere overdrukken uit de Verslagen en
Mededeelingen.
Door den heer E. SOENS, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Gent:
SOENS (E.). - De Latijnsche scholen van Geeraardsbergen, door E. SOENS. Gent,
1912.
Door den heer AL. WALGRAVE, leeraar aan het Klein Seminarie, te Hoogstraten:
WALGRAVE (AL.). - Vrede op Aarde Een Kerstspel in drie bedrijven, door AL.
WALGRAVE, leeraar aan het Klein Seminarie, te Hoogstraten. Hoogstraten, 1911.
WALGRAVE (AL.). - Het spel van O.-L- Vrouw of Maria's Leven. Mysteriespel in
twee deelen (zeventien tafereelen en een voorhang). Gedicht van AL. WALGRAVE,
Pr. Muziek van ALF. MOORTGAT. Tweede, gewijzigde uitgave. Hoogstraten, 1911.
Door de heeren Dr. A.-J-J. VANDEVELDE en L. BOSMANS, te Gent:
VANDEVELDE (Dr. A-J.-J.) en BOSMANS (L.). - Over het opslorpen van zouten
door de kleefstof van het Tarwemcel door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder van
het Chemisch en Bacteriologisch Laboratorium der stad Gent, professor aan het
Hooger Instituut voor gistingnijverheden en aan de Voedingsvakschool te Gent, en
L. BOSMANS, gediplomeerden bakker van de Voedingsvakschool te Gent. (10d
Mededeeling uit het Gemeentelijk Laboratorium en de Voedingsvakschool te Gent.)
Overgedrukt uit Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academic.)
Door den heer Dr. F. LEVITICUS, leeraar te Amsterdam:
Taschenworterbuch der englischen und deutschen Sprache. Mit Angabe der
Aussprache nach dem phonetischen System der Methode Toussaint-Langenscheidt.
Zusammengestellt von Prof. Dr. E. MURET. Zweite Bearbeitung, 1902. 71-90. Tausend.
Berlin-Schoneberg, o.J.
Taschenworterbuch der franzosischen und deutschen Sprache. Mit Angabe der
Aussprache nach dem phonetischen System der Methode Toussaint-Langensscheidt.
Erster Teil. Franzosisch-Deutsch. Zweiter Teil: Deutsch-Französisch.
Zusammengestellt von Prof. Dr. JACOB SCHELLENS. Berlin-Schoneberg, o.J.
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Door de Redactie:
De Vlaamsche Hoogeschool, nr 2, 1912. - Muscum. Maandblad voor Philologie
en Geschiedenis, nr 6, 1912. - Hoogstudent, Maart 1912. - Het Boek. Maandschrift
uitgegeven door het Syndikaat der Boeknijverheden van Oost-Vlaanderen, nr 8, 1912.
Ingekomen boeken. - Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen:
De Gids, Maart 1912. - Sint-Lucas, nrs 5-6, 1911-1912. - Plantijn, nr 2, 1912.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Vlaamsche Arbeid, nr 1, 1912. - Biekorf, nrs 3-6, 1912 en blzz. XXXIII-LXXVI van
Bijblad (Studie over Kerkhojblommen). - Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk
van het Aloude Hertogdom Brabant, Februari-Maart 1912. - St. Cassianusblad, nr
3, 1912; Bijvoegsel, nrs 4-5. - De Vlaamsche Gids, nr 2, 1912. - Korrespondenzblatt,
nrs 5-6, 1912. - Onze Kunst, nr 3, 1912. - De Vlaamsche Kunstbode, nr 2, 1912. - De
Maasgouw, nrs 1-2 en Inhoudstafel. - Les Marches de l'Est, nrs 11-12, 191-12 Neerlandia, nr 3, 1912. - Het Katholiek Onderwijs, nr 5, 1912. - De Opvoeder, nrs
6-9, 1912. - De Opvoeding, nr 3, 1912 - Christene School, nrs 9-10, 1912. - De
Schoolgids, nrs 8-14, 1912. - Studien, nr 2, 1912. - Tijdschrift der Gemeentebesturen,
nrs 2-3, 1912. - Dietsche Warande en Belfort, nr 2, 1912. - Zeitschrijt des Vereins fur
Volkskunde, nr 1, 1912. - Zeitschrift des Vereins fur rheinische und westfalische
Volkskunde, nrs 1-4, 1911; nr 1, 1912.
Ingekomen brief. - De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in kennis met den
hieronder volgenden ingekomen brief:
Conscience's Eeuwfeest. Plechtige vergadering van Zondag 4n Augustus. - Bij
brieve van 9 Maart, bericht de heer Dr. G.J. BOEKENOOGEN, uit Leiden, dat hij de
uitnoodiging, om op de Plechtige Vergadering van 4n Augustus een voordracht te
komen houden, met erkentelijkheid ontvangen heeft. (Toejuiching.)
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Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Van de pers gekomen uitgave. - Den 18 Maart is van de pers gekomen:
Vergelijkende Klank- en Vormleer der Middelvlaamsche Dialecten, door den eerw.
heer JOZ. JACOBS, leeraar aan het bisschoppelijk College te Boom, Ie deel (Klankleer),
met plaat voorstellende de geographie van de Middelvlaamsche dialecten. (Werk
door de Academie in het jaar 1903 bekroond.)
Op genoemden dag werd een exemplaar van het boek aan de heeren werkende en
briefwisselende Leden gezonden, alsmede aan den Z.E. heer Pater VAN DE VEN, S.J.,
stichter van het Van de Ven-Heremans-Fonds, en aan den Z.E Pater JOZ. SALSMANS,
S.J., stichter van het Salsmans-Fonds. De Bestendige Secretaris liet ook aan den
Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten de 74 exemplaren geworden,
bestemd voor de verschillende inrichtingen, welke, door tusschenkomst van zijn
Departement, de uitgaven der Koninklijke Vlaamsche Academie ontvangen.
2o) Uitgave: Schilderkunst en Tooneel, door den heer Dr. LEO VAN PUYVELDE. De Bestendige Secretaris geeft lezing van eene nota over de wijze waarop die uitgave
zou dienen uitgevoerd. - Op voorstel van het Bestuur, beslist de Academie dat, bij
uitzondering, het groot-8o formaat voor het drukken van dit werk zal mogen gebruikt
worden. Vervolgens keurt de Vergadering goed, eene som van fr. 1200, voor het
illustreeren van het boek beschikbaar te stellen.
3o) Geschiedkundig overzicht van het Italiaansch Strafrecht. - Namens den heer
Prof. LADISLAUS VAN THOT, te Ujpest, bij Budapest (Hongarije), biedt Prof. Dr.
WILLEM DE VREESE een verhandeling aan, onder bovenstaanden titel, ter opneming
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie. - Op voorstel van het
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Bestuur wordt die studie om advies naar de Bestendige Commissie voor Nieuwere
Taal- en Letterkunde verzonden.
4o) Proeve van Encyclopedisch Onderwijs. - Verhandeling door den heer MICHEL
THIERRY, door tusschenkomst van den heer Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, aan de
Academie ter uitgave aangeboden. - Het Bestuur verzendt het stuk om advies naar
de Bestendige Commissie voor Onderwijs
5o) Verhandeling over de Brusselsche tapijtwevers der 14de en der 15de eeuw,
door den heer Dr. JOZ. CUVELIER. - De heer VICTOR DELA MONTAGNE,
onderbestuurder, deelt aan de Vergadering mede dat de heer Dr. JOZ. CUVELIER,
sectie-overste aan het Algemeen Rijksarchief te Brussel, aan de Academie, ter
opneming in de Verslagen en Mededeelingen, eene verhandeling aanbiedt over de
Brusselsche tapijtwevers der 14de en der 15de eeuw. Op voorstel van het Bestuur,
beslist de Vergadering, dat dit stuk, om advies naar de Bestendige Commissie voor
Geschiedenis zal verzonden worden.

Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
(Vergadering zonder bezwaar voor 's Lands Schatkist.) - De heer KAREL DE FLOU,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Zijn aanwezig de heeren: Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, voorzitter; Prof. Dr. C.
LECOUTERE, ondervoorzitter; EDW. GAILLIARD, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Prof.
Dr. WILLEM DE VREESE, TH. COOPMAN, IS. TEIRLINCK en Dr. LEO GOEMANS, leden,
en KAREL DE FLOU, lid-secretaris.
Het verslag over de Februari-vergadering wordt goedgekeurd.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

201
Aan de dagorde staat:
1o) Door den heer Dr. BUITENRUST-HETTEMA, uit Zwolle, ter uitgave aangeboden
verhandeling: Oude Glossen en hun beteekenis. Verslag door den heer Dr. LEO
GOEMANS. - Beslissing.
De heer Dr. LEO GOEMANS geeft lezing van het door hem opgemaakt verslag. (De
heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, eerste verslaggever, heeft zijn verslag, in
vergadering der Commissie van 21 Februari, reeds voorgelezen.)
De verslagen door Prof. Dr. W. DE VREESE en Dr. LEO GOEMANS uitgebracht,
volgen hieronder:

a.) Verslag van den heer Prof. Dr. W. de Vreese.
Het geschrift, dat Dr. BUITENRUST HETTEMA aan de Academie ter uitgave aanbiedt,
heb ik met buitengewone belangstelling gelezen.
Toen ik, jaren geleden, in onze vergaderingen een pleidooi hield voor onze oude
woordenboeken uit de 15de en 16de eeuw, hun belang voor de taalstudie beknopt
uiteenzette en voorstelde, dat de Academie ze stelselmatig opmeuw zou uitgeven,
wist ik niet, dat daar benoorden den Moerdijk een vakgenoot met dezelfde
onderzoekingen bezig was, vrijwel dezeifde plannen koesterde en - bij de uitvoering
dezelfde moenlijkheden ondervond als ik.
Het heeft een heelen tijd geduurd, voor Dr. BUITENRUST HETTEMA, de bewerker
van de eerste volledige, zeer verdienstelijke uitgave van het Glossarium Bernense,
en ik, van elkanders overeenstemming in inzichten, plannen en werkzaamheden
hebben afgeweten; sedert hebben wij eikander gesteund, moed ingesproken en onze
werkzaamheden zooveel mogelijk gecoördonneerd. Beiden maakten wij in
wetenschappelijke kringen propaganda voor onze plannen (de Heer HETTEMA hield
o.a. een belangrijke voordracht over de kwestie in de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden). Beiden hebben wij getracht, jonge krachten voor onze plannen
te winnen; van die pogingen zijn BELLAARD's werk over den Teuthonista en
onderzoekingen over PLANTIJN's Thesaurus het gevolg geweest; en terwijl Dr.
BUITENRUST HETTEMA zelf de uitgave van verschillende glossaria uit de 15de eeuw
bewerkte, wijdde ik de eerste aflevering der Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
aan de overblijfselen onzer middeleeuwsche lexicographie.
Nu biedt Dr. HETTEMA ons hier aan een studie over Dietsche glossen en glossaria
uit de middeleeuwen. Zijn werk is een echt, goed gebouwd sermoen in drie punten:
een historische uiteenzetting, een theoretisch betoog, een praktisch voorstel tot
uitvoering.
In het eerste gedeelte wordt het ontstaan van glossen en glossaria geschetst.
Het mondeling verkeer was in de middeleeuwen veel uitgebreider dan thans; ‘hoe
meer we in de geschiedenis terugzien, hoe minder papier er werd beklad’. De koopman
ging er zelf op uit, en beredde zijn zaken mondeling;
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ging men niet zelf, dan zond men boden; mondeling was 't recht evenals de
rechtspraak. Elk sprak zijn eigen taal; toch waren er toen ook al polyglotten. De
zwervende handelaars hadden een soort handelstaal, en vooral de zendelingen spraken
meer dan één taal; ridders die op toernooi gingen, leerden fransch en itaiiaansch,
enkelen ook latijn, de taal van de Kerk en van de geleerden; de studenten ook trokken
hot en her, en brachten woorden mee, of voerden er uit.
Dat alles moest wel sporen nalaten. Dr. HETTEMA gaat nu die sporen na en hij
monstert de oudste overblijfselen van geschreven Nederlandsch. Hij geeft een
overzicht van de in onze gewesten overgebleven runen-inschriften, toont aan, hoe
in of bij latijnschen tekst - latijn was de taal - glossen ontstonden. Zelfs de geleerden
spraken niet allen ‘latijn als water’. Om aan mogelijke tekortkomingen te gemoet te
komen, schreef men het eigenlandsche woord boven het latijnsche of in margine.
Niet alleen studeerenden, ook reeds geleerden glosseerden de teksten. Maar de
handschriften waren aanvankelijk zeldzaam en kostbaar: een exemplaar diende voor
velen; verscheidene handen glosseerden één handschrift.
Daarna onderzoekt de schrijver de beteekenis en het uiterlijk van de glossen. Wie
een latijnsch woord glosseerde, gaf 't Germaansche aequivalent aan dat in den zin
paste, of hem verduidelijkte. Soms wordt slechts een gedeelte van een woord
geglosseerd, dat waar 't op aan kwam; vaak wordt eeu eerste glosse met een tweede
verdurdelijkt. Dat alles wordt met zeer goed gekozen voorbeelden opgehelderd en
toegelicht.
Zoo komt de schrijver tot het ontstaan der glossaria. Glossen ontsierden het
handschrift; men maakte dus lijsten. De a-glossaria zijn de oudste; daarna de
abc-glossaria; de strenge alphabetische volgorde is echter nooit gebruikelijk geweest,
diep in de 16de en zelfs in de 17de eeuw nog niet. Las men meer dan één auteur, zoo
had men meer lijsten noodig, die spoedig tot één versmolten werden; vandaar in de
oude glossaria twee of zelfs meermaal 't zelfde woord met een verschillende vertaling;
eerst later combineerde men de woorden onder hetzelfde lemma: men stelde dus
meer dan één explicamentum bij het zelfde lemma, het tweede was echter geen uitleg
van het eerste. Niet zelden was het combineeren niet meer dan postapponeeren.
Naast de glossaria in minder of meer nauwkeurige alphabetische volgorde staan de
vocabularii rerum, lijsten van zaaknamen, gegroepeerd naar lichaamsdeelen, planten,
dieren, vogels, visschen, metalen, welke lijsten mettertijd óók opgenomen werden
in de glossaria met alphabetische orde.
Een derde soort van glossaria zijn de uittreksels en navolgingen van de
Etymologiarum libri XX van ISIDORUS, die naderhand met Germaansche explicamenta
werden voorzien; de meest bekende van dien aard zijn het Vocabularius ex quo van
UGUTIO en het Catholicon van JOANNES DE JANUA; daaruit komen ook voort de
latere Gemmae en Gemmulae, die vooral in de Nederlanden thuis hooren.
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De geschiedenis van het onstaan van glossen en glossaria kennen wij echter
hoofdzakelijk uit Engelsche en Duitsche verzamelingen; het is nu de vraag, hoe de
Dietsche glossen en de glossaria met Dietsche explicamenta zijn ontstaan. Terecht
zegt dr. HETTEMA, dat daarover nog weinig te zeggen valt, om de goede reden, dat
dergelijke verzamelingen niet alleen nog weinig uitgegeven zijn, maar zelfs hun
bestaan nog nauwelijks bekend is - reden te meer dus, om ze aan het licht te brengen
en systematisch te gaan uitgeven. Aan de hand van het Glossarium Bernense en van
een paar andere, nog onuitgegeven, tracht de schrijver aan te toonen langs welken
weg een dergelijk onderzoek zal te leiden zijn.
In een tweede hoofdstuk betoogt Dr. HETTEMA het belang en de waarde van glossen
en glossaria. De studie en kennis ervan is onmisbaar voor de lexicographie, voor de
geschiedenis van de onderwijsmethode: uit glossen en glossaria is op te maken welke
boeken wezenlijk bestudeerd werden. Aan de hand van een inhoudsopgave van een
nog onuitgegeven glossarium uit een handschrift op de Stadsbibliotheek te Trier,
wordt aangetoond, hoe de glossen met alleen een overzicht van, maar ook een inzicht
geven in de beschavingsgeschiedenis; de plantenglossen zijn van waarde voor de
historie der medecijnkunde.
Op zuiver taalkundig gebied leveren zij hoogst gewichtige bijdragen tot de kennis
der woordvorming; glosen en glossaria bevatten het oudste Dietsch; daaronder zijn
én de oudste woorden én de oudste vormen te vinden (men denke b.v. aan 't gebruik
van een c met de waarde van een s in 't Glossarium Bernense).
Ten slotte wijdt Dr. HETTEMA nog een paar paragrafen aan de ‘fullglossed’ teksten,
zooals SWEET ze heeft genoemd, en aan de volzinglossen. Van de eerste kent hij
geen voorbeelden, en hij verwacht, dat de bewerker der Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta die leemte zal aanvullen. Gelukkig ben ik daartoe in staat. Maar meer
dan een paar Dietsche fullglossed teksten ken ik toch met, nl. de glossenlijst met het
incipit: Curia palatium castrum aula domus (tot nog toe alleen bekend door een
drietal wiegedrukken, maar waarvan reeds in de eerste jaren van de 15de eeuw
handschriften voorkomen) en verder de zoogenaamde Olla patella, die vaak
toegeschreven is aan JOHANNES DE GARLANDIA.
We komen tot het derde hoofdstuk: de praktijk.
De schrijver monstert den Dietschen glossenrijkdom, door een overzicht 1o van
datgene wat reeds uitgegeven, of hier of daar vermeld werd; 2o vooral van datgene
wat nog in handschriften verschoten ligt, aan de hand van een lijst, door mij in 't jaar
1906 verstrekt.
Dat deze lijst op verre na niet meer up to date is, spreekt vanzelf; de eerste
aflevering van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta zal daaromtrent nauwkeunger
den tegenwoordigen stand van het onderzoek weerspiegelen.
Zeer terecht bemerkt Dr. HETTEMA op, dat in Nederduitsche en zelfs in
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Middelduitsche glossaria vaak Nederlandsche woorden opgenomen zijn, zoodat het
goed is, ook dergelijke handschriften te onderzoeken.
Na een algemeene classificatie van de voorhanden glossenverzamelingen en
glossaria, besluit Dr. HETTEMA zijn verhandeling met de wenschelijkheid, ja de
noodzakelijkheid te betoogen, een Corpus van Dietsche Glossen en Glossaria uit te
geven, hetzelfde besluit, waartoe ik reeds jaren geleden gekomen ben.
Hij gaat uitvoerig na, op welke wijze de uitgave dient te geschieden, en ook hierin
stemt hij volkomen met mij overeen: een nauwkeurige herdruk van de origineelen,
met een inleiding en een register der Nederlandsche woorden. Zijn eenmaal een serie
bijeenbehoorende glossen en glossaria uitgegeven, dan kunnen de verschillende
gegevens in een algemeen overzicht of inleiding worden gegroepeerd; de verschillende
registers zouden naderhand tot één volledig register worden versmolten Dr. HETTEMA
betoogt ten slotte dat het wenschelijk is dat de toongevende genootschappen, op wier
weg het ligt deze zaak te bevorderen, zich zouden vereenigen en eenige personen
benoemen tot een Commissie, die de noodige medewerking zou vragen om tot het
uitgeven van het bedoeld Corpus glossarum neer landicarum te komen.
Dit nuchtere overzicht geeft slechts een flauw denkbeeld van het werk dat ons ter
uitgave wordt aangeboden; het weerspiegelt noch de helderheid van het betoog, noch
de uitgebieidheid der bouwstoffen waarop het steunt, noch den speurzin en het geduld
waarmede ze bijeengegaard zijn, noch de geleerdheid die uit het geheele werk spreekt.
Ook twijfel ik er met aan, of onze Commissie zal aan de Academie voorstellen, de
verhandeling van Dr. HETTEMA in haar uitgaven op te nemen, te meer, daar ze, zoo
doende, zal handelen geheel in den zelfden geest die haar bezielde, toen zij mijn
eigen voorstellen, in Mei 1898, goedkeurde. Mij dunkt dat de gebleken eenheid van
opvatting en bedoeling tusschen Noord en Zuidnederlandsche wetenschap, - vereischte
tot, maar ook waarborg voor vruchtbare samenwerking -, een heuglijk, ja een treffend
verschijnsel is.
Is de verhandeling van Dr. HETTEMA eenmaal gedrukt en ter algemeene kennis
gebracht, dan kunnen we de praktische kant der zaak aan de orde stellen en onder
de oogen zien.
WILLEM DE VREESE.

b.) Verslag van den heer Dr. Leo Goemans.
Het door den H.J. BUITENRUST HETTEMA ingezonden werk Oude Glossen en hunne
beteekenis heb ik met veel belangstelling gelezen.
Zijn opstel is in een twintigtal kapittels ingedeeld, waarvan de eerste handelen
over het ontstaan van glossen, glossenlijsten en glossaria over 't algemeen.
Van het kapittel 10 af is er alleen sprake van onze Nederlandsche glossaria. Eerst
handelt schrijver over het belang dat ze opleveren voor de
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kennis van de Middelnederlandsche taal en kultuur. ‘Onmisbaar voor de lexicographie
en niet minder voor de geschiedenis van de onderwijsmethode..., zijn ze ook van
waarde voor de taal- en dialectkunde.’ Ze zijn nog van omvangrijker en algemeener
belang voor de kennis van de geestelijke kultuur, het privaat en publiek leven; door
de inlichtingen welke zij verschaffen over de toen geliefkoosde lectuur en studie
alsook over kultuurrealia, zijn zij bestemd om eene kostbare bijdrage uit te maken
tot de geschredenis van ons volk.
Zeker leert ons de litteratuur heel veel over die tijden; ook zullen er nog wel in de
archieven en stadsrekeningen voor de taal- en kultuurkunde een massa inlichtingen
verscholen zijn; maar, zegt schrijver, daarnaast zijn de glossenverzamelingen en de
glossaria aan te slaan.
Verder wijdt hij uit over eenige eigenaardige glossen in den loop van zijn onderzoek
aangetroffen(1).
Nu volgen bijzonderheden over verschillende glossenvertalingen en over den
dietschen glossenrijkdom, een kapittel waarin Dr. de Vreese zijne zeldzame kennis
van de Middelnederlandsche handschriftenwereld voor den schrijver beschikbaar
heeft gesteld.
Dr. HETTEMA ontwerpt eene classificatie van de Nederlandsche glossaria; hij duidt
de uit te geven verzamelingen aan, alsook de wijze van uitgave, en ten slotte pleit
hij voor het tot stand brengen eener Commissie welke een Corpus glossarum
neerlandicarum in het licht geven zou. ‘Vooral in ons klein taalgebied, zegt hij, moet
verspilling van krachten

(1) Zoo b.v. over een strix (uil) dat in het Glossarium Bernense met hagetisse vertaald wordt
(in Leuven telt de artis - uit *hagetîs < * hachtis, zooals partès uit *pachtèrse, bij 't volk
nog immer voor een gevaarlijk bloedzuigend en spuwend dier); het Westvlaamsch heeft ook
de t behouden: haketisse z. De Bo.
Zoo ook over offa, dat de glossator met fweppe verklaart. Dr. HETTEMA zegt dienaangaande
het volgende: ‘Offa wordt in de Theutonista met sop vertaald. Men zou in fweppe dus hetzelfde
in een of anderen dialektklank terug willen vinden: b.v. de w als uu; maar hoe dan de e en
de pp te verklaren? Eerder is de lange f eene verschrijving voor l = vel.’ M. 1. onnoodig. Het
zelfst. nw. zurpe, surpe, zuipen, suipen (drank, pap, brij, kandeel) wordt, ten minste in
Zuidnederland, nog algemeen gebruikt; Z. Kiliaen, Piantijn, Schuermans en De Bo. De
Leuvensche uitspraak is suëpe (u = oe).
De H. HETTEMA heeft het ook en breedvoerig over de glosse ibex uit het Glossarium
Harlemense: ‘ibex, grindel vel slanghe’. Indien men uitgaat van het denkbeeld duivel en
weet, dat in Westvlaamsche dialecten grendele of de grendel nog zoo algemeen is als den
dievel, dan wordt de zaak van zelf verstaanbaar en kan ze alle verdere verklaring missen.
Cfr. SIMONS, Beowulf, blz. 309.
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bespaard; versnippering er van voorkomen; samenwerking gezocht, als noodig en
noodzakelik, ook voor de toekomst. Wenschelik is dus, dat de toongevende
maatschappijen, op wier weg het ligt deze zaak te bevorderen, zo niet ter hand te
nemen, zich verenigen, enige personen benoemen in eene kommissie... Dan kan een
standaardwerk tot stand komen als geen enkel land nog kan aanwijzen. Veel handen
maken dezen arbeid mogelik, ja licht; en de éenheid blijft in 't systeem behouden.’
De conclusie van Dr. HETTEMA komt wonderwel overeen met den wensch in 1909
door Dr. de Vreese in de Vlaamsche Academie uitgesproken - onder meer andere
wenschen welke ik ten volle beaam: ‘Een corpus van Middel-nederlandsche glossen,
glossaria en woordenboeken uit de 16e eeuw behoort sinds lang tot de bekende
desiderata der Neerlandici. De bouwstoffen voor de Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta wijzen meer dan honderd kleinere en grootere glossaria aan, die op
eene uitgave wachten’.
Ja, indien men het eindelijk tot een klaarder inzicht in 't verleden onzer taal wil
brengen, dan moeten de voornaamste der oude teksten die voorhanden zijn in een
betrouwbaren, onverminkten vorm ten dienste van de taalvorschers worden gesteld.
Wordt nu mijn oordeel gevraagd over het drukken door de Academie van Dr.
HETTEMA's werk, dan zal ik bij al wat gezegd is dit voegen, dat de schrijver zijn
onderwerp met grondige kennis van zaken heeft behandeld en in zijn opstel het bewijs
heeft geleverd, dat hem geene belangrijke bron ontgaan is.
Over den vorm van zijn hs. kan men niet denzelfden lof uitbrengen. Hij getuigt
van overhaasting. Zekere deelen zijn slechts ten halve opgesteld, vele nota's en fiches
loopen nog onder de bladen van 't hs. om zoo te zeggen verloren.
De hoogst verdienstelijke bijdrage van Dr. HETTEMA is voorzeker het drukken
waard, mits de noodige wijzigingen om de geleerde stof wat duidelijker en
genietbaarder voor te stellen.
L. GOEMANS.
Vervolgens doet Prof. DE VREESE aan de Commissie, uit eigen naam en uit dien van
Dr. GOEMANS, nog de hieronder volgende mededeeling:
Maar: de verhandeling is geschreven in vereenvoudigde spelling.
Wij mogen noch willen aan de Academie katten in zakken verkoopen, aangezien
de mogelijkheid bestaat, dat sommige leden bezwaar zouden zien tegen 't opnemen
van een stuk in die spelling. Immers in 't jaar 1897 heeft de Academie verklaard dat
zij de spelling van De Vries en Te Winkel blijft ‘huldigen’.
Wij achten een uitgebreid debat onnoodig. Maar willen alleen er op wijzen dat het
onzinnig zou zijn, terwille van meeningverschil op 't stuk van spelling, zoo degelijken
arbeid als die ons hier wordt aangeboden te weigeren,
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ja te verketteren. Laten wij niet vergeten, dat de spelling de taal niet is, maar slechts
haar uiterlijk kleed. In Duitschland is de spelling sedert 1880 al drie maal gewijzigd;
het Duitsch is het Duitsch gebleven. Als 't werk van Dr. HETTEMA ons belangrijk
genoeg is, als het ons ernst is met het zoo vaak door Zuid-Nederland uitgesproken
verlangen, dat Noord-Nederland met ons zou samenwerken, dan zou het
onverantwoordelijk zijn de hand te weigeren van den Noorderbroeder, die sedert
jaren samenwerking met Vlaanderen zocht en zoekt.
Door het werk van Dr. HETTEMA in zijn eigen spelling op te nemen, zal de
Koninklijke Vlaamsche Academie zich evenmin blameeren als de Koninklijke
Academie der Wetenschappen te Amsterdam, die niet alleen de geschriften in nieuwe
spelling van Prof. SALVERDA DE GRAVE onder haar uitgaven heeft opgenomen, maar
dezen vereenvoudiger zelf in haren schoot heeft geroepen. Integendeel, wij zouden
ons blameeren, door het tegenovergestelde. Door het opnemen van een stuk in
vereenvoudigde spelling in onze Verslagen goed te keuren, doet memand voor zich
zelve afstand van zijn meening op dat stuk, noch verklaart de Academie aan de
vereenvoudigde spelling haar zegel te hechten. Wij blijven vrij, en verbinden ons
daardoor tot niets, evenmin als een tijdschrift zich tot iets verbindt, als het de stukken
van Logeman, Salverda de Grave, Hettema, De Vooys enz. opneemt.
We zouden zelfs kunnen uitdrukkelijk de meening uitspreken, dat we het opnemen
van Dr. HETTEMA's werk in de vereenvoudigde spelling niet als een precedent
beschouwen en dat de Academie, als Academie, het recht moet behouden over elk
geval in 't bizonder te oordeelen.
Hierop volgt eene gedachtenwisseling, waaraan behalve de verslaggevers de heeren
K. DE GHELDERE, EDW. GAILLIARD, K. DE FLOU, NAP. DE PAUW en Dr. C.
LECOUTERE deel nemen. Drie meeningen worden, met het oog op de te doene
uitspraak, geuit:
a] Het werk aannemen, zooals het door Schrijver aangeboden wordt:
b] Het werk afwijzen om reden van de spelling, ingezien het Koninklijk Besluit
van 21 November 1864 voor de Academie verplichtend is;
c] Het werk aannemen, op voorwaarde dat de Regeering hare toestemming verleene.

Evenals de Bestendige Secretaris, is de heer IS. TEIRLINCK van oordeel, dat de
Academie geene werken in vereenvoudigde spelling mag uitgeven, zonder
uitdrukkelijke toestemming van het Hoogere Bestuur. Hij verdedigt de meening c.
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Ten slotte wordt over de eerste opvatting gestemd. Negen leden zijn aanwezig: vijf
stemmen voor, vier tegen. - De Academie zal in hare vergadering in pleno daarmede
in kennis gesteld worden.
2o) Kleine Verscheidenheden. - Door den heer GAILLIARD worden aan de Vergadering,
ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen, de hieronder volgende Kleine
Verscheidenheden aangeboden: Averen en Hayen; - Tansement, Tassement:
Vertanseren, Vertuuschen, Verdwingen; - Joyen; - Hem (zich) vercleeden met enighen
brudecome; Mellen of Melden: Nemen ende mellen; - Maelscap en Meltscap; Verwoonen: Afwoning en Verwoonen; - Roeschalc; - Renden en Rueden = Reuden;
- Bezitten en Bezittere; - Compact maken; - Bullench; - Reghelbanc (voor:
Keghelbane); - Clopspaen; - Behooren met..; - Weerdomme (voor: Weerdinne); Aetschare; - Waerde; - Verzwaren: Enen verzwaren; - Hoven = Oven; = Reuwen;
- Wechzegghen (voor: Wederzegghen).
- De Commissie beslist, dat, mits nadere goedkeuring der Academie in pleno
vergaderd, genoemde Kleine Verscheidenheden bij gelegenheid in de Verslagen en
Mededeelingen mogen opgenomen worden. - (Door de Academie goedgekeurd.)
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - (Vergadering
zonder bezwaar voor 's Lands Schatkist.) - De heer TH. COOPMAN, secretaris, legt
het hieronder volgende verslag ter tafel, over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, voorzitter; Prof. Dr. JULIUS
MAC LEOD, ondervoorzitter; Prof. Mr. JULIUS OBRIE, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE,
IS. TEIRLINCK, Dr. L. SIMONS en JAN BOLS, leden, en TH. COOPMAN, lidsecretaris.
Het verslag der Februari-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
AUG. BEERNAERT-FONDS. Reglement - De bespreking van het ingediende ontwerp
wordt voortgezet; de heer Prof. Dr.
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WILLEM DE VREESE zet in een uitvoerig betoog uiteen, wat blijkbaar de inzichten
van den schenker van het Fonds zijn. Dientengevolge draagt de Commissie den heer
DE VREESE op, het ingediende ontwerp naar die inzichten nog eenigszins om te
werken. - Zoohaast het zal zijn aangenomen, zal het aan de goedkeuring van Academie
en Schenker worden onderworpen, en vervolgens aan Zijne Majesteit den Koning
ter bepaalde goedkeuring worden voorgelegd.
3o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De heer
V. DELA MONTAGNE, secretaris, verhinderd zijnde de vergadering bij te wonen,
neemt de heer JAN BOLS het ambt van secretaris waar; deze legt het hieronder
volgende verslag ter tafel, over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Prof. AD. DE CEULENEER, voorzitter; Jhr. Dr. KAREL DE
GHELDERE, ondervoorzitter; KAREL DE FLOU, Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, EDW.
GAILLIARD en Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, leden, en JAN BOLS, waarnemende
secretaris.
Aan de dagorde staat: Lezing door den heer JAN BOLS over Muurschilderingen. Spreker betreurt diep dat er nog altijd oude muurschilderingen in onze
middeleeuwsche kerken door onwetendheid of zorgloosheid te niet gaan.
Om dat te helpen voorkomen, wendt hij zich vooral tot de personen die door hun
ambt als priesters en kerkeraadsleden zich somtijds met dit gewichtige deel der
bouwherstellingen moeten bemoeien, en licht de volgende punten toe:
a) Het muurschilderen strookt met de natuur van den mensch. Altijd en overal
werd het gedaan.
b) De middeleeuwsche kerken waren bestemd om geschilderd te worden.
c) Ze zijn inderdaad, ten minste voor het een of het ander deel van den bouw,
in groot getal geschilderd geweest.
d) Die schildering is noodig voor de algemeene kleurenharmonie van 't binnenste
eener kerk.
e) Ze is passend ook omwille van het doel der bidplaatsen.
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f)

De tegenstrevers van de muurschilderingen hebben geene bewijzen ter
verdediging van hun stelsel, en dragen een deel van de schuld in het jammerlijk
vernietigen van die overblijfsels der oude kunst.

- De heer voorzitter der Commissie stelt voor dat de lezing van den heer BOLS in de
Verslagen en Mededeelingen zou worden opgenomen. - (In hare vergadering in pleno
heeft de Academie deze beslissing goedgekeurd.)
4o) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. De heer GUSTAAF SEGERS, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel,
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, voorzitter; Dr. JAC.
MUYLDERMANS, ondervoorzitter; JAN BOLS. Prof. A. DE CEULENEER, Prof. Dr.
JULIUS MAC LEOD, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, Kan. AMAAT JOOS, Dr. HUGO VERRIEST
en Prof. Dr. C. LECOUTERE, leden, en GUSTAAF SEGERS, lidsecretaris.
Het verslag over de Januari-vergadering wordt goedgekeurd.
Het Bestuur heeft naar de Commissie om advies verzonden de verhandeling
getiteld: Eene proeve van Encyclopedisch Onderwijs, door den heer MICHEL THIERY
aan de Academie ter uitgave aangeboden. - De heer Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD
meent dat genoemd werk best voor het Vande Ven-Heremans-Fonds geschikt is. De Commissie sluit zich bij die zienswijze aan en belast de heeren Kan. AM. JOOS
en GUSTAAF SEGERS over de aangeboden studie verslag uit te brengen.
Aan de dagorde staat:
Lezing door den heer SEGERS: de heer SEGERS spreekt over het examen van kandidaat
kantonalen schoolopziener over het lager onderwijs. Een brief zal daarover opgesteld
en aan het oordeel der Academie onderworpen worden.
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Letterkundige mededeeling
door den heer Prof. AD. DE CEULENEER, over: De voormalige Latijnsche Scholen te
Geeraardsbergen(1), door E. SOENS. Gent, Drukkerij V. Van Doosselaere, 1912.

(1) Blz. 20 legt Schrijver het Fr. woord ‘OSTILLE’ door ‘Huishouden’ uit. Deze interpretatie is
onjuist. De tekst luidt in dezer voege: ‘La wevrye des draps de layne... estoyt fort privilégié
de beaucoup de belles prérogatives... et estoit ledict mestier en s'y grand fleur que encore par
le présent on maintient que lors y avoit de VII et VIII cens OSTILLES (huishoudens, voegt de
uitgever bij het woord), en considérant à combien de gens, hommes, femmes comme enfans,
vivent de chascune ostille est grande chose comme lors estoit audict Grandmon...’.
OSTILLE wust op het Weefgetouw: ‘Mestier de tisserans, con dist en flamenc ghetauwe’
(Espinas et Pirenne, Histoire de l'Industrie drapière, I, 150). Stanislas Bormans, in Le Bon
Métier des Drapiers de Liége, schrijft: OSTILLE (suranné): Métier à tisser. Bij La Curne de
Sainte-Palaye, Dict. de l'ancien langage françois. is Hostil, Hustil, Ostil, enz., Outil in het
algemeen. In de teksten hieronder, wijst echter HOSTILLE inzonderheid op het Weefgetouw:
L. Gilliodts-van Severen, Invent. des Archives Ville de Bruges, III, 360: ‘Item, que l'on ne
tiengne à l'Escluse nul estaple de draps, ne taille de draps, he hostilles, ne trons, ne liches...’
(1323.)
Id., op. cit, III. 428: Destaple de draps, de détail de draps, de ostille de draps, trons, liches...’
(1400.)
In het genoemd werk van de heeren Espinas en Pirenne komen evenwel teksten voor, waaruit
de speciale beteekenis duidelijk op te maken is. OSTILLE DE TISSERAN luidt het hieronder:
Espinas et Pirenne, op. cit., I, 26: ‘Item, que aucuns ne portèche ne face porter par lui ne par
aultrui hors de le ville et bainliewe ostille de tisseran...’ (Aire-sur-Lys, ‘Bans souls tisserans,
1358 ou 1359, Avril.)
OSTILLE past op ‘tistrans’ (tisserands), in den volgenden tekst:
Op. cit., I. 63: ‘Ch'est à savoir tistrans, foulons et tondeurs..., là il trouvèrent ostilles, mestiers
de foullons, trestres et forches des tondeurs...’ (Arques, 1325.)
Men lette nog op:
Op. cit., I, 85: ‘Avoit eu et avoit pluiseurs ostilles de tisserans, mestiers de foullons, de
tainturie et de tondeures, et oultre le nombre qui s'ensuit: c'est assavoir 6 ostilles de tisserans,
2 mestiers de foulons, un mestier de tainturre et un mestier de tondeur...’ (Arques. 1367.)
Op. cit., II, 676-677: ‘Sour les tisserans et des oestilles... Ke cascuns bourgois et habitans...
puet avoir 2 oestilles u trois pour leur preu faire, s'il voelent, en leur maisons...
‘Et si ne soit tisserans nus si hardis... ki venge s'oeustille à home deforain pour porter hors
de ceste ville...’ (Hénin-Liétard, XIIIe eeuw.)
Het zal wel niet noodig zijn verdere teksten aan te halen.
EWD. G.
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Namens den Eerw. Heer E. SOENS heb ik de eer aan de Academie aan te bieden zijne
studie over De Latijnsche Scholen van Geeraardsbergen. Dit boekje, gesteund op
oorkonden, geeft een klaar gedacht van de inrichting der Humaniora in de vorige
eeuwen. De eerste Latijnsche school van Geeraardsbergen was het Sint Janshuis der
Hiëronymieten of Broeders van het Gemeene Leven; zij bestond reeds in het begin
der XVe eeuw en werd in 1476 overgebracht aan den rechter oever van den Dender,
en van dan af het Sint-Gregoriushuis genoemd. In 1626 werd ze een stadsgymnasium,
dat in 1629 overgenomen werd door de Benediktijner Abdij van Sint-Adriaan. Dit
College bleef bestaan totdat de geestelijke goederen in 1794 door de Franschen
verbeurd verklaard werden De Heer SOENS toont ons aan dat in het College op het
einde der 17e eeuw oneenigheid bestond tusschen Vlamingen en Walen, en deelt
belangrijke bijzonderheden mede over de Latijnsche tooneelstukken die men bij de
prijsuitdeelingen en op andere feestelijkheden in het College door de leerlingen liet
opvoeren. Het programma was in 't Vlaamsch en in 't Fransch opgesteld. De studie
van den Heer SOENS is eene zeer wetenschappelijke bijdrage tot de geschiedenis van
het middelbaar onderwijs in onze gewesten.
ADOLF DE CEULENEER.

Dagorde.
1o) Door den heer Dr. Buitenrust Hettema ter uitgave aangeboden verhandeling:
Oude Glossen en hun beteekenis. - De heer Bestuurder vestigt de aandacht der
Vergadering op het advies van de Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche
Taal- en Letterkunde, betreffende de door den heer BUITENRUST HETTEMA
aangeboden verhandeling. Onze Koninklijke Instelling, zegt
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hij, is gebonden door het Koninklijk Besluit van 21 November 1864, die de spelling
van De Vries en Te Winkel aan alle officieele lichamen oplegt. Overigens, vroeger
reeds, nl. in het jaar 1897, heeft de Academie stellig verklaard zich aan die spelling
alleen te houden. Met daaraan te houden, miskennen of verketteren wij noch persoon
noch arbeid; wij verwarren geenszins taal met spelling: wij hechten hier enkel aan
gezag en eenheid. Gezien het zoo gunstig advies der heeren verslaggevers over het
werk van Dr. BUITENRUST HETTEMA, spreekt de heer Dr. MUYLDERMANS den wensch
uit, dat deze, rekening houdend met onze toestanden, bereid zal wezen zich naar de
officiëele spelling te voegen.
De heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE wijst op de beteekenis van het gunstig advies
van de meerderheid der Commissie voor Middelnederlandsche Letteren, en betoogt
dat het hier niet geldt partij te kiezen vóór of tegen de oude of de nieuwe spelling;
maar de vraag, of de Academie een zoo verdienstelijken arbeid als die van Dr.
BUITENRUST HETTEMA ter wille van zijn uiterlijken vorm, van de hand zal wijzen;
de spreker herinnert er nogmaals aan, dat de Koninklijke Academie van
Wetenschappen te Amsterdam niet alleen werken in de nieuwe spelling heeft
opgenomen, maar zelfs een der voornaamste voorstanders van die spelling, Prof. Dr.
SALVERDA DE GRAVE, tot lid heeft verkozen; hij herinnert ook aan de houding van
verschillende Noordnederlandsche tijdschriften, o.a. De Gids, en meent dat de
Academie desnoods een aanteekening bij het werk van Dr. HETTEMA zou kunnen
plaatsen, ter handhaving van haar standpunt Ten slotte wijst de heer DE VREESE op
de betreurenswaardige gevolgen, die een ongunstige beslissing van de Academie na
zich zou slepen: de heer BUITENRUST HETTEMA draagt Zuid-Nederland een warm
hart toe, houdt zich goed op de hoogte van het verloop der Vlaamsche Beweging,
en wenscht niets
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liever dan met ons samen te werken. Principieel heeft de Academie beslist, een corpus
van Middelnederlandsche glossaria uit te geven; de heer HETTEMA, die reeds drie
glossaria klaar heeft, zou een onschatbaar medewerker worden; weigert de Academie
de aangeboden verhandeling op te nemen, zoo wordt daardoor de verdere
medewerking van Dr. BUITENRUST HETTEMA aan den arbeid der Academie
afgesneden.
De heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAUW en Prof. Mr. J. OBRIE verklaren zich bij de
meening van den heer Bestuurder aan te sluiten. Na repliek van den heer Prof. Dr.
WILLEM DE VREESE, wordt overgegaan tot de stemming. Deze wordt gesplitst in
tweeën:
1o Verdient het werk van Dr. BUITENRUST HETTEMA, om zijn inhoud, in de
Verslagen te worden opgenomen? - De vraag wordt met algemeene stemmen
bevestigend beantwoord.
o
Kan het werk opgenomen worden in de spelling, waarin het geschreven is?
2
De beslissing luidt neen, met tien stemmen tegen twaalf, met dien verstande dat
de meerderheid wenscht, dat de heer BUITENRUST HETTEMA zal verzocht worden
zijn stuk in de officiëele spelling te laten opnemen. - Den Bestendigen Secretaris
wordt opgedragen den heer BUITENRUST HETTEMA daarmede in kennis te stellen en
hem te verzoeken, namens de Academie, aan den uitgesproken wensch gevolg te
willen geven.
2o) Lezing door den heer Alf. de Cock, briefwisselend lid: De Onwondbaarheid
en - de Achilleshiel. - Aan tal van helden uit alle landen en tijden, zegt de heer A. DE
COCK, wordt de onwondbaarheid toegeschreven, want het onwondbaarheidsgeloof
is zoo oud als het menschelijk verlangen. De onkwetsbaarheid heeft doorgaans haren
grond: 1) in aetiologische motieven; 2) in een amulet of iets dergelijks; 3) in gebeden
of tooverformulieren; 4) in niet bepaalde oorzaken. - Bij Homerus
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wordt van geen onkwetsbare helden gewaagd; slechts bij latere Grieksche schrijvers
zijn Achilleus en Aias, Kyknos en Meleagros onkwetsbaar geworden, nu eens ter
verklaring van andere sagen, dan eens om den roem van den held te verhoogen, of
om eenige andere reden. Vooral het geloof aan het onkwetsbaarmakende amulet, en
aan dito zegenspreuken of tooverformules, heeft eeuwen lang geheerscht en is nog
niet geheel uitgestorven; Spreker stelt zulks door tal van voorbeelden in het licht.
Ook in de Geschiedenis van Vlaanderen en Brabant treft men zoogezeid onwondbare
helden aan. Andere helden hadden slechts ééne kwetsbare plek: Achilleus bij de
Grieken en Siegfried bij de Duitschers zijn daarvan de best bekende voorbeelden.
Die voorstelling kan haren grond hebben in het algemeen verbreid geloof, dat de ziel
een onafhankelijk bestaan heeft: 1) ze kan tijdelijk het lichaam verlaten en vrij
rondzwerven (als in den droom); - 2) ze kan in een ander natuurwezen, dier, plant
of onbewerktuigd voorwerp, overgaan; dit is te verklaren door het animisme, krachtens
hetwelk alle natuurwezens, zelfs gesteenten, als bezield worden beschouwd en dus
op het innigst verwant zijn. Zoo'n mensch, wiens ziel op die wijze ergens in veiligheid
werd gebracht, kan niet sterven, zoolang zijn ‘zielendrager’ ongedeerd blijft. - 3) De
ziel kan ook haar zetel hebben in een gansch bijzonder lichaamsdeel: in 't haar, den
schedel, den voet, den hiel, den rug, enz. Zulke menschen hebben dan maar ééne
kwetsbare plek, en slechts daar kunnen zij gedood worden. Dat was het geval met
Achilleus, Siegiried en vele anderen.
- Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de Vergadering dat de lezing van den
heer A. DE COCK in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
De vergadering wordt te 4 ½ uur gesloten.
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Kleine verscheidenheden.
82. - Waerde.
WAERDE = Ziekenbewaarder, Ziekenbewaarster, in het algemeen. Het woord werd
ook toegepast op de Baker, Kraambewaarster; bij De Bo, Westvl. Idiot., Achterwarege,
Achterwarigge, Achterwaersterigge; bij Kihaan, Achterwaerster; Fr. Garde
d'accouchée.
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 484: ‘Item, waerden, die zich besteden
zullen eeneghe zieken of vrauwen in kinderbedden te dienene ende bewaren by
maenden ofte andere terminen...’ (1535.)

83. - Verzwaren.
In rechten iemand, die aangehouden is, VERZWAREN, is zijne opsluiting door een
‘nieuw arrest’ doen verlengen. Fr. Recharger (b.v. Recharger un prisonnier par un
nouvel écrou, S'opposer par un nouvel écrou à son élargissement):
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 456: ‘Item, ghevanghene ende
ghearresteirde persoonen om cause van schulden, zullen by andere schultheesschers
wel moghen verzwaert zyn by nieuwen arreste metten officier.’ (1535.)
Een ander geval:
Id., op. cit., I, 456: ‘Item, ware yement ghevanghen by den heere om civile zaken
zonder meer, die zal van zyne schultheesschers wel moghen verzwaert zyn...’ (1535.)
Was iemand aangehouden ten verzoeke van zijnen schuldeischer, de ‘heer’ mocht
dien aan zijnen kant verzwaren, voor boeten die hij nog te betalen had:
Id., op. cit., I, 456-458: ‘Ende up dat yement, ten verzoucke van partie, ghevanghen
worde, ende hy bevonden worde in boeten ghewyst jeghens den heere, den selve
heere zal dien moghen doen verzwaren voor de voorseide boete, wel verstaende dat
de schultheesschers zullen van huere schult gheprefereirt worden voorden heere.’
(1535.)
EDW. GAILLIARD.
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De onwondbaarheid en - de achilleshiel,
door A. de Cock.
Een belangrijke, pas verschenen studie van OTTO BERTHOLD over Die
Unverwundbarkeit in Sage und Aberglauben der Griechen(1), bracht mij op het
denkbeeld dat onderwerp insgelijks te behandelen met de mij bekende gegevens over
latere tijden en andere gewesten, Vlaanderen inbegrepen: op volledigheid maak ik
evenwel geen de minste aanspraak.
In oude tijden, wanneer het ruwste geweld nog de wereld beheerschte, wanneer
de persoonlijke moed zich in den oorlog oneindig meer kon doen gelden en soms
over den uitslag van het gevecht besliste, toen werden de heldendaden der strijders
steeds hoog geroemd en door de dichters met geestdrift bezongen en verheerlijkt.
Eenige uitverkorenen onder hen bleven in 't volksgeheugen voortleven, en hun dappere
daden werden gaandeweg vergroot en vermenigvuldigd, dikwijls ten koste van
kleinere helden, die in de vergetelheid geraakten. In den loop der eeuwen kwamen
nieuwe zangers - aëden, skalden, barden - met een toevoer van steeds nieuwe en
grootscher heldenfeiten, zoodat deze vaak het menschelijke overschreden, en in het
bovennatuurlijke belandden. Daarnaast werden echter ook mythische helden in
dezelfde gamme bezongen. Zóo, over 't algemeen, ontstonden o.a. de heldensagen
van Herakles (Hercules), Theseus en Perseus bij de Grieken van vóor den
Trojaanschen oorlog, van Achilleus, Aias en Hektor bij de belegering van Troje, van
Alexander bij de historische Grieken van vóor Christus, van Beówulf bij de
Angelsaksen, van Sigurd en Ragnar

(1) Aan deze voor ons doel al te geleerde studie, hebben wij veel verplichring.
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Lodbrok bij de Noren, van Siegfried en Dietrich van Bern bij de Duitschers, van
Karel den Groote en zijn Paladijnen bij de Franken, van koning Arthur en de
Tafelridders bij de Britten, van den Cid bij de Spanjaards, en meer andere.
Om hunne helden den hoogsten luister bij te zetten en tevens hun fabelachtige
daden wat aannemelijker te maken, lieten de Grieken hen soms van de goden
afstammen en stelden hen niet zelden voor als onverwondbaar(1) en daardoor quasi
onverwinnelijk. Zoo waren Herakles en Perseus zonen van Zeus (Jupiter), Achilleus
en de groote Aias uit het geslacht van Zeus; Kyknos was een zoon van Poseidon
(Neptunus), en Hektor telde onder zijn voorouders een paar riviergoden. Ook Theseus
kon op een soortgelijke afkomst roemen Men denke daarom niet dat de heldensage
uit de godensage is gegroeid; dat speciale vraagstuk blijve hier onaangeroerd.
In de meeste gevallen wordt ons aangewezen waarop de onkwetsbaarheid van den
held berust: 1) op aetiologische gronden; 2) op een soort amulet; 3) op gebeden of
tooverformulieren; 4) op niet bepaalde oorzaken.
Laten wij elk punt afzonderlijk beschouwen.
***

I. - Kaineus, als meisje geboren en door Poseidon bemind, schonk hem haar
wederliefde, op voorwaarde dat hij al haar wenschen zou vervullen, en daarop verzocht
zij hem, haar in een man te veranderen; Poseidon maakte haar tot een onwondbaren
held. Zóo luidt een Grieksche sage(2), doch de zaak wordt ook anders en beter
voorgesteld. Volgens E. ROHDE behoort Kaineus tot de halfgoden, van het geslacht
der holengoden, die gedacht werden meest onder bergen of in holen te wonen. Een
aetiologische sage, zooals er duizenden zijn, legt uit hoe Kaineus in dat onderaardsch
verblijf is gekomen: in den strijd tusschen de Lapithen en de Kentauren namelijk,
werd de Thessalische held onder een menigte boomstammen en steenen bedolven
en zóo kwam hij, levend, onder den grond terecht. Uit de omslachtige wijze, waarop
Kaineus uit den weg wordt geruimd, hebben

(1) Toch zijn in de Oudgrieksche sage ook de goden veeltijds kwetsbaar.
(2) Dr. KROON, Wdb. van Grieksche en Romeinsche Mytn., blz. 428.
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latere Grieksche schrijvers afgeleid dat Kaineus onkwetsbaar was. Zijn
onwondbaarheid zou dus niet als oorspronkelijk, maar enkel als secondair dienen
beschouwd te worden(1).
Dergelijke gronden gelden ook voor den grooten Aias, Telamon's zoon, die bij
HOMERUS kwetsbaar is - in de Ilias pleegt hij zelfmoord - en bij AESCHYLUS niet
meer. BERTHOLD maakt het zeer waarschijnlijk dat het met Aias' onwondbaarheid
is toegegaan als met die van Kaineus, want van hem vertelt de sage eveneens dat de
Trojanen den onverwinnelijken held onschadelijk trachtten te maken door aarde op
hem te werpen, blijkbaar om hem te doen vallen of hem te verstikken(2). Sagen van
jongeren datum voeren andere gronden aan; zoo vertelt er eene dat Aias, op de bede
van Herakles, onkwetsbaar ter wereld kwam. Een beter bekende sage is slechts een
wijziging van deze laatste: Herakles zou den kleinen Aias in zijn leeuwenhuid
gewikkeld en dan Zeus gebeden hebben hem zoo onkwetsbaar te wilien maken als
die huid zelve; door dat soort tooverhandeling ging de eigenschap van dat vel op den
knaap over. Eéne plek echter bleef aan zijn lichaam kwetsbaar, diegene namelijk,
welke toen door Herakles' pijikoker bedekt was geweest(3).
Ook bij Kyknos schijnt, naar BERTHOLD's meening, een analoge sagenontwikkeling
te hebben plaats gevonden. Eerst ARISTOTELES gewaagt van zijn onwondbaarheid.
Te vergeefs, zegt hij, poogde Achilleus hem door werpspiesen te treffen; eindelijk
sloeg hij hem met den knop van zijn zwaard zoo geweldig tegen het voorhoofd dat
hij bewusteloos neerviel, en dan bracht Achilleus hem door worging om het leven.
OVIDIUS geeft dezelfde sage terwijl, volgens een drietal andere schrijvers, Kyknos
door een steenworp van Achilleus werd gedood. BERTHOLD vermoedt dat er een
tweede sage heeft bestaan, die beide motieven tot één geheel versmolt en Kyknos,
ten gevolge van een steenworp, den verstikkingsdood het sterven(4). Naar een andere
Grieksche

(1) BERTHOLD, Die Unverwundbarkeit, blz. 17-21.
(2) BERTHOLD, t.a. pl., blz. 16-17, 20-21.
(3) Eerst op het einde der 6de eeuw wordt Herakles ons voorgesteld als zijnde in een leeuwenvel
gehuld.
(4) BERTHOLD, t.a. pl., blz. 26-27.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

220
sage dankte Kyknos de onwondbaarheid aan zijn vader Poseidon(1).
De drie voornoemde heroën, Kaineus, Aias en Kyknos, werden steeds vermeld
als voorbeelden van onkwetsbaarheid bij de oude Grieken; BERTHOLD besluit nochtans
dat die eigenschap hun slechts later werd toegekend, ter illustratie van zekere sagen.
***
II. - Gewoonlijk heeft de onwondbaarheid haren grond in een amulet - amulet
genomen in den allerbreedsten zin en als dusdanig heel verscheiden in wezen en
vorm: ring, zwaardscheede, hemd, dierenvel, harnas; bad in tooverwater of -bloed;
reliek, schutsbrief, enz.
De middeleeuwsche heldenpoëzij biedt ons daarvan verschillende voorbeelden
aan. In Huon de Bordeaux is de reus Angoulaffre onkwetsbaar, dank zij een
tooverring, dien hij Oberon, den elvenkoning, had ontroofd. In den cyclus der ‘Ronde
Tafel’, zien wij dat koning Arthur een tooverzwaard bezat, waarvan de scheede hem
onwondbaar en onoverwinlijk maakte. Het tooverhemd van Ragnar Lodbrok, van
zijn moeders eigen weefsel, schonk den Noorschen held dezelfde eigenschap. De
held Wolfdietrich droeg eveneens zulk een hemd, door zijn vrouw Sigeminne
geweven(2). Het geloof aan dat zoogenaamde ‘Nothemd’ was vroeger bij het Duitsche
volk vrij algemeen.
Volgens GRIMM diende het in den Kerstnacht vervaardigd te worden door twee
onschuldige maagdekens minder dan 7 jaar oud; zij moesten het linnen garen zelf
spinnen, het weven, en dat weefsel tot een hemd versnijden en naaien. Op de borst
had het twee hoofden, een rechts met baard en helm, een links met een duivelskroon(3)
Dan gewaagt hij nog van een kruis aan elke zijde, een bijzonderheid, die bij den
17de-eeuwschen Zwitserschen predikant, BARTH. ANHORN, in zijn Magiologia,
onvermeld blijft. ‘Wann jemand’, zegt deze, ‘ein solches Nothembd wollen machen
lassen, hat man einem gewissen Abend in dem Jahr, so viel gantz reine Jungfrawen
zusammen gesetzt, als viel

(1) Dr. KROON, t.a. pl. blz. 460.
(2) GUERBER, Mythen en Leg. uit de Middeleeuwen, bewerkt door H.W.V.D. BERGH V. EYSINGA,
blz. 223, 308, 329 en 340, 129.
(3) GRIMM, D. Sagen, no 255.
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gnugsam gewesen, dieses Hemd, in einer Nacht ausszumachen’. Het hoofd, links
van de hemdsborst geplaatst, diende volgens hem, een schrikwekkende, doch
gekroonde duivelsgedaante te verbeelden(1). Wie in 't gevecht een ‘Nothemd’ droeg,
was gevrijwaard tegen steek, houw, schot en andere toevallen, zoodat keizers en
vorsten het op hoogen prijs stelden.
In een Vlaamsch sprookje, De Avonturen van Fernand, vindt de held op een
kamerken een lederen hemd met dit opschrift: ‘Alwie mij draagt, kan niet gedood
worden’(2). Nog heden ten dage dus is er in de vertelselwereld van dergelijke hemden
sprake.
Het harnas van den menscheneter uit Gascogne, waarvan gewaagd wordt in een
nog voortlevend sprookje, getiteld Le Fils du roi d'Espagne, vertoont eenige
overeenkomst met het Duitsche ‘Nothemd’; dat harnas was bestand tegen zwaard en
kanonskogel; ter hoogte van het hart evenwel was een opening van een vuist grootte:
dáár moest hij getroffen worden(3). Ondoordringbare wapenrustingen komen in de
heldensagen meermaals voor.
Het geloof aan het onkwetsbaarmakende tooverhemd was niet uitsluitend eigen
aan de middeleeuwen; het klimt op tot de Grieksche Oudheid, die ons daarvan een
soort parallel aanbiedt in den persoon van Herakles met zijn leeuwenhuid. Op raad
van een herder, zoo luidt eene sage, had Herakles den Nemeeschen leeuw door
verstikking gedood, want pijl noch knots hadden zijn onkwetsbare huid kunnen deren.
Sindsdien hulde de groote held zich in dat leeuwenvel, waardoor hem de
onwondbaarheid was gewaarborgd. Aan Aias, zooals wij boven reeds zeiden, was
door een magische overdracht, gesteund door een gebed tot Zeus, op een zinnebeeldige
wijze hetzelfde voorrecht geschonken.
Daarnaast vindt men in de Grieksche Oudheid een soort amulet van een heel
anderen aard, iets dat eigenlijk geen amulet kan heeten, maar dat ik denk daarmede
eenigszins te mogen gelijk stellen. Ik bedoel vooreerst den tooverbalsem van Iason,
aanvoerder der Argonauten; telkens hij zijn lichaam bestreek met

(1) C. MEYER, Aberglaube des Mittelalters, 256 vlg.
(2) P. DE MONT en A. DE COCK, Vlaamsche Wondersprookjes, blz. 199.
(3) BLADÉ, Contes pop. de la Gascogne II, 41.
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de wonderbare zalf, die zijn vrouw, de toovenares Medeia, hem had geschonken,
was hij voor een heelen dag onkwetsbaar(1).
In verband hiermede, wijs ik op het bad van Achilleus(2), den dapperste onder de
Grieksche helden, die naar Troje trokken. Volgens de sage dompelde zijne moeder
hem, dadelijk na zijn geboorte, in de wateren van den Styx, om hem aldus onwondbaar
te maken. Zij bereikte haar doel, doch de hiel, waaraan zij hem bij de indompeling
had vastgehouden, was door het water niet aangeraakt en bleef zóo van bewust
voorrecht verstoken. Een pijl, door Paris afgeschoten, trof hem in dien hiel en
veroorzaakte zijn dood(3). De ‘Achilleshiel’, in den zin van ‘iemands kwetsbare plek’,
is spreekwoordelijk geworden.
De Duitsche Siegfriedsage geeft ons een merkwaardige parallel van beide laatste
amuletsoorten, als ik ze zóo noemen mag. De groote Duitsche held overwon en
doodde den draak Fafnir. In het ‘Nibelungenlied’ heet het, dat hij zich daarna baadde
in het drakenbloed en zijne huid hierdoor zoo hard werd als hoorn; één enkele plek,
nl. tusschen zijn schouders, waar een lindeblad had gelegen, was met het bloed niet
in aanraking geweest en dientengevolge wondbaar gebleven. Volgens het
‘Seyfriedslied’, doodde hij den draak en al het drakengebroed, dat hij daarna door 't
vuur wilde verdelgen. In den fellen gloed smolt de hoornen huid van 't
monstergedierte, en met die vreemde materie bestreek Siegfried zich het heele
lichaam, behalve een plek tusschen de schouders, waar Hagen hem later treffen zou.
Een volksgeloof, dat in mijn jeugd nog zeer verspreid was, maar thans grootendeels
is uitgestorven, vertoont eenige gelijkenis met hetgene voorafgaat; ik bedoel het
geloof aan den weerwolf(4). Deze is eigenlijk een mensch, - in Holl. Limburg meestal

(1) Toch gebruikte Medeia, bij dat onkwetsbaar maken, soms ook voorschriften en tooverzangen,
zoodat het hier vooral een tooververhandeling geldt; ook het Styxbad van Achilleus kan
aldus beschouwa worden.
(2) Zie beneden.
(3) Vgl. den dood van Talos, die slechts één ader had; deze liep van het hoofd tot de voeten,
waar ze met een spijker gesloten was. Medeia trok den spijker uit zijn hiel, waardoor hij
doodbloedde. Talos was een metalen man en van goddelijken oorsprong.
(4) In den grond is de Vlaandersch-Brabantsche Kludde of Lodder dezelfde kwelgeest, doch hij
is tevens een echte Proteus.
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een toovenaar - die een verbond met den duivel heeft aangegaan en zich 's nachts,
door middel van een wolfsvel, een duivelshuid of haren riem, in een wolf veranderen
of onzichtbaar maken kan(1) Daardoor reeds is hij feitelijk onwondbaar, doch, in
Limburg en de Antwerpsche Kempen gelooft men bepaaldelijk dat de weerwolf, in
zijn harig vel gehuld, slechts één kwetsbare plek heeft, namelijk dat plekje te midden
van het voorhoofd, waar hem het doopsel werd toegediend(2) Deze met wijwater
bevochtigde plaats wederstaat aan alle duivelskunst; dáár alleen behoudt het
menschelijk lichaam bij den weerwolf zijn natuurlijke geaardheid.
In vroeger eeuwen was dat geloof waarschijnlijk algemeener en slechts met een
geweer met vliermerg of ‘erfzilver’ geladen, kon men den weerwolf dooden(3). In
Belgisch en Hollandsch Limburg treft men echter sagen aan, die met dat nog
heerschende volksgeloof omtrent de onkwetsbaarheid van den weerwolf in
tegenspraak zijn. Te Hoesselt b.v. sloeg een boer den weerwolf een mesthaak door
den kop; te Ohee en Laak bracht een jager hem een zware wonde toe, en het
bloedspoor volgende, vond hij in eene hut een man liggen, die in de zijde doodelijk
getroffen was(4).
Tot hiertoe noemde ik enkel mythische helden en wezens, die het voorrecht der
onkwetsbaarheid genoten, doch er zijn ook historische personages geweest uit onze
tijdrekening, en onder hen waren kristen vorsten, wier beschermend amulet een heilig
karakter bezat. Aldus Konstantijn de Groote, van wien verteld wordt dat hij in zijn
helm spijkers droeg van Christus' kruis, om gevrijwaard te zijn tegen allerlei
verwondingen. Ik hoef echter niet zoo ver te gaan zoeken, want ook onze eigen
geschie lenis levert voorbeelden daarvan op. De kronieken verhalen, zegt H.
CONSCIENCE(5), ‘dat Lambrecht van Leuven

(1) WOIF, Nied. Sagen, nr 488; DE COCK en TEIRLINCK, Brab. Sagenbock, nrs 74 en 80; 't Daghet
VI, 151; Ons Volksl. IV, 150 vlg; VII, 190 vlg.
(2) Ons Volksleven VII, 191; 't Daghet XXIII, 61; XIII, 32.
(3) C. MEYER, 277; W. HERTZ, Der Werwolf, blz. 83. WUTTKE § 407 noemt ook een kruiskogel.
(4) Limb. Jaarboek II. 15; 't Daghet III. 151.
(5) Gesch. van België, Antw., Buschmann, 1845, blz. 77.
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zich onwondbaer gemaekt had, bij middel van eenen wonderdadigen scapulier, welke
voor zyn harnas op zyne borst hing; volgens dezelfde kronyken viel de scapulier hem
eindelyk van het ligchaem (in den slag van Florennes, nl.), zoo dat hy wondbaer
werd.’ In dien slag, in 1015 tegen Godfried I, hertog van Lotharingen, geleverd.
sneuvelde Lambrecht, graaf van Leuven met zijn bondgenoot Robrecht van Namen.
CONSCIENCE bepaalt den aard niet van het ‘wonderdadig scapuher’, zoodat wij niet
zeker zijn dat het een gewijd karakter had; het woord ‘wonderdadig’ maakt dit sterk
betwijfelbaar.
Een tweede voorbeeld wordt ons opgeleverd door de geschiedenis van Vlaanderen;
zoo weten wij dat Willem van Gulik, de held van den Sporenslag, aan de wichelarij
geloofde en zich door een toovenaar had laten wijsmaken dat hij onkwetsbaar was(1).
Had de kerel hem een amulet geschonken of eenig tooverformulier over hem
uitgesproken? Dat is mij onbekend. Zooveel is zeker dat beiden, Lambrecht van
Leuven te Florennes, en Willem van Gulik op den Pevelenberg, zich vermetel te
midden van den vijand wierpen en beiden er het leven lieten. Geen persoonlijke moed
alleen dreef hen ongetwijfeld tot die roekelooze daad, maar ook wel hun blind
vertrouwen in hun vermeende onkwetsbaarheid.
In de volgende eeuwen vindt men nog menigen vorst en veldheer vermeld, wien
die eigenschap werd toegedicht; zoo werden b.v. Tilly en Wallenstein (16e eeuw),
de prinsen uit het Huis van Savoye (17e eeuw) en Frederik de Groote (18e eeuw),
door hunne soldaten als kogelvrij beschouwd, terwijl Karel XII van Zweden, evenals
onze Willem van Gulik, zichzelf onkwetsbaar waande(2).
Vóór de uitvinding van het buskruit zocht men zich tegen een doodelijken
zwaardslag te beschutten door een ‘zweerdbrief’ of ‘zweerdzegen’, waarvan reeds
sprake is in het Oudfransche heldendicht Aiol. JOH. BOLTE geeft ons een paar
voorbeelden van een Duitschen ‘Schwertsegen’ uit de 16e eeuw, alsook van een
dergelijken ‘Schutzbrief’, aanvangende

(1) Die toovenaar werd later door Jan II, Willem's bloedverwant, te Brussel geradbraakt (V.
FRIS, Vlaanderens Vrijmaking in 1302, blz. 158).
(2) HENNE-AM RHYN, Kulturgeschichte d. deutschen Volkes II, 130; C. MEYER, blz. 278;
BERTHOLD, blz. 65.
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met een sage betreffende den graaf Hainrich (elders Philipp) von Flandren: de graaf
wilde een man, die zijn leven verbeurd had, het hoofd doen afslaan, doch het ging
niet: de kerel bleek onkwetsbaar. Dat verwonderde den graaf en allen die het zagen
en hij beloofde hem het leven, zoo hij uitlegde hoe dat kwam. Daarop toonde de man
zijn schutsbrief, met geheimzinnige letters, gebeden en kruisen beschreven. Toen
beval de graaf dat iedereen den brief afschrijven en op zich dragen zou(1).
De 17e eeuw was de klassieke tijd der onwondbaarmakende amuletten en talismans;
ik noem o.a. de St. Joristhalers, met de afbeelding van St. Joris te paard (eerste kwart
dier eeuw) of met St. Joris in een schip (jaartal 1690) voor de gevechten op zee. Veel
krachtiger nochtans was destijds het zoogenaamde ‘Passauerbriefje’. Die briefjes,
ter grootte van een thaler, met allerlei teekens en figuurtjes bekrabbeld en deels met
vleermuisbloed beschilderd, werden in 1611 door den beul van Passau, Kaspar
Neithardt, voor 't eerst verkocht aan de soldaten, die tegen Matthias van Bohemen
optrokken. Deze droegen ze als amulet of aten ze wel eens op; ook voor verdere
krijgstochten bleef dat gebruik in zwang. De bezitters van dat toovermiddel konden
zelfs, althans volgens B. ANHORN, de kogels in hun mouwen en handen opvangen.
GRIMM gewaagt van een voornaam krijgsoverste, die met twee officieren buiten de
loopgraven op en afwandelde, terwijl men van uit de vesting heftig op hen vuurde;
doch de veldheer zwaaide links en rechts zijn bevelhebbersstaf en wist zóo al de
kogels af te weren; daarnaast vermeldt hij een generaal, die in een bloedig treffen de
wijk moest nemen en de geweerkogels als erwten uit zijn mouwen schudde(2).

(1) K. OLBRICH, in Mitteil. d. Schlesischen Gesellschaft f. Volksk. IV. 88-93 en XIX. 48-56;
JOH. BOLTE, in Zs. f. Volksk. XIV. 435-438; MEIER, D. Sagen, Sitten u. Gebr. aus Schwaben,
526 vlg.; BARTSCH, Sagen, Märchen u. Gebr. a. Meklenburg II. 343 vlg.; Blátter f. Pomm.
Volksk. II. 174; X. 27, 28; X. 76 (Hier heet het: ‘Graf Philipow zahr Handern’, ‘Graf Kilb
von Flandern’, of ‘Graf Philost von Flandern’); Mitteil. f. Sächs. Volksk. 1897, afl. 2, blz. 13
volg.; DIETERICH, in Bldtter f. Hessische Volksk. 1901, no 3, blz. 11; WEHRHAN, in Zs. f.
rhein. u. westfäl. Volksk. 1907, blz. 99 en 102; STRACKERJAN, Aberglaube u. Sagen a.
Oldenburg, no 67; W.H. VOGT, in Festschrift... Univers. zu Breslau (Hsg. SIEBS), 1911, blz.
598 vlgg.
(2) GRIMM, D. Sagen, no 256.
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De ‘Passauerkunst’ gold voor duivelskunst; dat bleek reeds uit de woorden: ‘Teuffel,
hilff mir/Leib und seel gib ich dir’, die ook wel op het briefje voorkwamen(1). Wie
zoo'n briefje bezat, kon er zich niet van ontmaken: in water of vuur geworpen, keerde
het dadelijk tot den drager terug. Hij kon het slechts kwijtraken, nagenoeg op de
wijze zooals bij ons de weerwolf of Kludde van zijn vel werd verlost(2).
Menig ander briefje met onkwetsbaarmakende toover- of zegenspreuken stond
toenmaals, ook vroeger en later bij de soldaten hoog aangeschreven, menig ander
vreemdsoortig amulet of toovermiddel werd door hen gaarne gebruikt; ik wil er
eenige vermelden:
a) een stukje navelstreng met een stukje van den moederkoek en een dito van
de vledermuis in zijn kleeren naaien (Hessen en Meklenburg)(3);
b) een gewijde hostie in een opzettelijk gemaakte wonde laten verwassen;
c) een weinig van zijn eigen bloed doen in een gaatje, geboord in een frisschen
boomstam, opdat het, met diens sap vermengd, met den boom vergroeie (Tirol
en Bohemen)(4). Hier wil men waaischijnlijk op zinnebeeldige wijze, door
overdracht van zijn bloed, zijn eigen leven aan dien boom verbinden, zoodat
men denkt slechts met hem te zullen sterven.
d) Zijn doophemd op zijn bloot lichaam dragen(5).
Daarnaast bestonden ook plantenamuletten, als b.v.: de bilzenkiuidwortel, de
suikerij, het St. Janskruid (Hypericum peiforatum L.), het rozenkransje (Gnaphalium
dioïcum L.), bij de Duitschers nog hemelvaartsbloem genaamd; verder het zaad van
varenkruid, en vooral een looksoort (Allium victoriale L.), met de beteekenisvolle
namen, Hgd. Siegwurz, Fr. Victoriale, en den veelzeggenden Duitschen naam
Allermannsharnisch, ongetwijfeld doelend op de vliezige, netvormige omkleedsels
van den bol (ui),

(1) C. MEYER, blz. 277.
(2) A. MEICHE, Sagenbuch des Königreichs Sachsen, no 695.
(3) WUTTKE, § 475; BARTSCH, Sagen II, blz. 322.
(4) WUTTKE, § 475.
(5) P. DRECHSLER, Sitte, Brauch und Volksglaube in Schlesien II, (1906), blz. 268.
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meest ten getale van negen, soms zeven: een negendubbel harnas. Die bol, in 't
Fransch vaak Neuf-chemises geheeten, in 't Duitsch Neun- en Siebenhämmerlein,
wordt nog heden door Fransche en Duitsche boeren als toovermiddel aangewend(1).
‘In Juli 1870’, vertelt Dr. SÖHNS, ‘kwam een vrouw in groote opgewondenheid in
den kruidtuin alhier (Berlijn) en verlangde den wortel, die onwondbaar maakt. Reeds
in den Deenschen oorlog van 1866 had haar zoon dien meegenomen en was daardoor
ongedeerd gebleven; thans zou hij hem weder meedragen. Men wist niet welken
wortel zij bedoelde, totdat een tuiniersjongen er aan dacht dat het Allermannsharnisch
kon zijn en dien haalde. Daarmede ijlde zij vol vreugde naar het station, doch kwam
er te laat. Het regiment, waarvan haar zoon deel uitmaakte, was bij hare aankomst
reeds naar het oorlogstooneel vertrokken. Haar zoon sneuvelde te Gravelotte, en
nooit liet zij zich uit het hoofd praten dat hij in leven zou gebleven zijn, zoo hij den
tooverwortel op zich had gedragen’(2). Er dient nog bijgevoegd dat de in 't volksgeloof
heilige getallen 7 en 9 hierbij ook een rol spelen.
Uit die aanhaling blijkt reeds, en zulks zal misschien velen verwonderen, dat
bewust geloof en gebruik betreffende de onwondbaarheid tot in de tweede helft der
vorige eeuw, ja, tot op onze dagen worden teruggevonden. WUTTKE deelt ons mede
dat veel Zwitseis zich in den ‘Sonderbundskrijg’ van 1847 door een grijsaard houw-,
steek- en kogelvrij lieten maken; dat in Hamburg, ten tijde van den oorlog tegen
Denemarken (in 1849), de Duitsche soldaten met duizenden van de reeds besproken
tooverbriefjes, waarop een beschermend formulier gedrukt stond, kochten en die op
zich droegen of inzwolgen. Bij den Italiaanschen bevrijdingsoorlog van 1859 bracht
een Zuidduitsch boekhandelaar briefjes op de markt, die voor alle lijfs- en doodsgevaar
behoedden. Ook in den Pruisisch-Oostenrijkschen oorlog van 1866 en den
Fransch-Duitschen oorlog van 1870 werden vele van die heilige schutsbrieven op
de slagvelden gevonden(3).

(1) FR. SÖHNS, Unsere Pflanzen, blz. 94, 107, 168; WUTTKE, §§ 475, 127; LE MAOUT et
DECAISNE, Flore des jardins et des champs, blz. 755; VON PERGER, D. Pflanzensagen, 83
vlg.; BARTSCH II, blz. 349.
(2) SÖHNS, 114 vlg.
(3) WUTTKE, § 243.
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Ik zeg ‘heilige schutsbrieven’, want, al hebben die bezweringsformules een
heidenschen oorsprong, - zelfs in de Joodsche en de Grieksche Oudheid heeft men
reeds ‘hemelsbrieven’ - toch werd in den loop der eeuwen de tekst heel en al
gekerstend en hij vindt zijn kracht in de aanroeping van de H. Drievuldigheid, in
Christus' Lijden of de voorspraak der heiligen. Vooral de zoogenaamde
‘hemelsbrieven’ werden door de soldaten gezocht; die naam wijst op hun oorsprong,
want, volgens den handschriftelijken tekst zelf, waren zij door den Hemel op de aarde
gezonden en bestemd om verspreid te worden. Een dezer brieven, met gouden letters
geschreven en tegen alle verwondingen vrijwarend, was in 1724 in Holstein gevonden;
doch, wilde iemand hem oprapen, zoo week hij achteruit; dat duurde tot in 1791,
toen iemand op de gedachte kwam den inhoud af te schrijven en voort te geven, en
dan liet de ‘Himmelsbrief’ zich vatten(1). Tal van Duitsche soldaten droegen in 1870
zoo'n exemplaar op zich; ook nog enkele jaren geleden, in den oorlog tegen de
Chineesche Boksers (in 1900)(2).
Het zou de moeite loonen bij de natuurvolken na te gaan, in hoeverre dat
onkwetsbaarheidsgeloof, steunend op een amulet, bij hen gevonden wordt; in een
vroeger opstel heb ik dat aangetoond bij twee Afrikaansche negerstammen, de
Bangala's en de bewoners van Niger en Benué: de eersten weten zich door

(1) STRACKERJAN, Aberglaube u. Sagen aus Oldenburg, 2o dr., nos 64-68; BARTSCH II, blz. 341
vlgg.; WUTTKE, § 243; DRECHSLER, Sitte, Brauch II, no 657. Zie verder over die
‘hemelsbrieven’ en ‘schutsbrieven’: K OLBRICH, Mitteil. d. Schles. Gesell. f. Volksk. IV.
88-93; XIX. 45-71; A. DIETERICH, Blätter f. Hess. Volksk. III. no 3, blz. 10-12, en Hess.
Blätter f. Volksk. I. 19-27 (waar hij de ‘Himmelsbriefe’ tot de Grieksch-Romeinsche Oudheid
doet opklimmen); Zs. f. Volksk. XIII. 164 vlg.; Pomm. Volksk. X. 26-29, 75-76, 104-105,
156-157; Mitteil. f. Sächs. Volksk. 1897, afl. 2, blz. 13-15; Zs. f. rhein. u. westfäl. Volksk IV.
94-104; Archives suisses d. Trad. pop. II. 277-279; R. ANDREE, Braunschweiger Volksk.
1901, blz. 404; en vooral W.H. VOGT, Festschrift... Univers. zu Breslau, 1911, blz. 586-620.
Hij zegt o.a.: ‘Unsere Soldaten tragen vielfach Schutzbriefe bei sich’ - en als slotwoord:
‘Unsere Soldatenschutzbriefe sind nicht als direkte Fortsätze der Briefe des 17. Jahrhunderts
anzusehen, sondern sie sind im Wesentlichen neue Gebude’.
(2) Mitteil. d. Schles. Gesell. f. Volksk. XIX. 69.
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tatoeëeringen, en de anderen door echte amuletten tegen krijgsgevaren en allerlei
verwondingen te beschutten(1).
***

III. - Een tooverformulier, zij het dan ook zinlooze abracadabra, heeft dan eerst een
blijvend-werkdadige kracht, wanneer het opgeschreven wordt; een gesproken formule
is doorgaans onvoldoende, meent de Duitscher. Toch nam men niet zelden ook
daartoe zijn toevlucht, oorspronkelijk tot heidensche tooverspreuken, in later tijd tot
Roomsch-katholieke zegenspreuken. Zoo maakt een Beiersch soldaat zich kogelvrij,
wanneer hij zegt: ‘H. Caspar, wees over mij, H. Melchior, wees vóor mij, H. Balthasar,
wees achter mij en wend alle kogels van mij af; in den N. des Vaders,’ enz.(2) Zelfs
in het Protestantsche Wurtemberg krijgen dergelijke formules de voorkeur. Van
eenige dezer tooverformulieren wordt gezeid dat de Paus Leo ze aan den koning
Karel heeft medegedeeld(3).
Dat behoedmiddel werd waarschijnlijk ook gebruikt door den pastoor van Opwijk,
van wien een Brabantsche sage gewaagt. Te Opwijk had namelijk een gevecht plaats
tegen de Turken - naar de volksoverlevering althans - en de pastoor had eerst zijn
mannen ‘hard gezet’, zooals dat heette(4), derwijze dat kogel noch zwaard hen deren
konden. Het bleek echter weldra, dat de vijand zich in hetzelfde geval bevond. Toen,
vertelt de sage, wijdde de pastoor een schotel tarwebloem, en deed er al de kogels
zijner strijders indompelen, en nu vlogen ze dwars door de Turken, alsof deze van
boter waren geweest(5).
Ook de Turken kenden dus een soortgelijk toovermiddel, hoewel het ditmaal door
de macht van den pastoor werd verijdeld. Uit dit voorbeeld blijkt dat er middelen
bestonden om de onkwetsbaarheid te vernietigen. Een der krachtigste tegen-

(1)
(2)
(3)
(4)

Volkskunde VII, 25 vlg.
WUTTKE, § 240.
WUTTKE, § 248.
Ook de Duitschers zeggen: ‘fest sein’, of ‘sich fest machen vor Verwundung’. Ook nog:
gefroren. GRIMM, D. Myth., III, 317.

(5) Ons Volksleven XI, 173; DE COCK en TEIRLINCK, Brab. Sagenboek, no 49.
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middelen was het erfzilver, waarvan wij boven reeds spraken: aan een uit geërfd
zilver vervaardigden kogel wederstond geen enkel onkwetsbare, tot welk slag van
tooverwezens hij ook mocht behooren(1). Ook oorvet, aan de degenspits gestreken,
maakte den hardgezetten tegenstander weer kwetsbaar(2). Een ander tegenmiddel
vindt men aangewezen in het sprookje van den toovenaar Ferragio, uit Neder-Bretanje,
die zich, wellicht door een tooverformule, onkwetsbaar had weten te maken. Ferragio,
die Hervé's zuster geroofd had, had slechts ééne wondbare plek, namelijk het
voorhoofd, en dit was voorzien van zeven koperen platen. Toch slaagde Hervé er in,
dezelve met zijn zwaard te doorboren. Dan had hij tegen Ferragio's broeder, den reus
Trubardo te doen, van wien een zwart punt in de linker handpalm de eenige kwetsbare
plaats aanwees. Ter bestrijding van dien reus ontving Hervé van een grijsaard den
degen, waarmee Petrus Malchus' oor afgekapt en de lans, waarmede men Christus'
zijde doorstoken had(3).
***
IV. - Eindelijk ontmoet men ook onkwetsbare helden, voor wie de gronden dezer
eigenschap niet worden aangegeven. Aldus in de Rolandsage, waar sprake is van
een gevecht tusschen Roland en den reus Ferracute. Ondanks de weergalooze
dapperheid van den beroemden Paladijn, kon hij den reus niet verslaan, zelfs niet
wonden. Ten slotte vertelde de reus zelf dat hij slechts één kwetsbaar plekje aan het
lichaam had, en dáar trof hem op den duur het zwaard van zijn tegenstander(4).
In een sprookje bij de Siebenburgsche Armeniërs opgeteekend, kan de koning
enkel in zijn linker oor gedood worden(5), terwijl in een Westvlaamsch volksvertelsel,
dat onder den naam van Jan den Beer in heel Europa bekend is, een reus voorkomt,
die slechts aan de rugzijde aan verwonding blootstaat(6).
***

(1) WUTTKE, §§ 407, 217, 421, 715.
(2) GRIMM, Deutsche Mythologie III, blz. 439, no 144.
(3) LUZEL, Contes pop. de Basse-Bretagne I, 249, 255.
(4) GUERBER, Myth. en Leg., blz. 183 vlg.
(5) WLISLOCKI, Märchen u. Sagen der Bukowinaer u. Siebenbürger Armeniër, no 44.
(6) J. LEROY, Zeisels en Vertellingen III, 22 vlg.
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Het onwondbaarheidsgeloof is zoo oud als het menschelijk verlangen, zegt BERTHOLD;
toch zijn er in de Oudgrieksche epische dichtkunst, als in de Ilias en de Odyssea,
geen sporen van te vinden. Van de Homerische helden, die later voor onkwetsbaar
gelden, laat zich dadelijk bewijzen of dat zij bij HOMERUS als wondbaar voorgesteld
worden (b.v. Aias of Achilleus), of dat er bij hen van geen onwondbaarheid sprake
is (Meleager en Kyknos). Eerst bij PINDARUS en in het Attische treurspel zijn sporen
van onkwetsbaarheid waar te nemen. Boven hebben wij aangetoond dat voor die
helden, voor wie de oudste getuigenissen van onwondbaarheid voorliggen, Kaineus,
Aias en waarschijnlijk ook Kyknos, die gave hun in den oertijd niet eigen was, maar
hun eerst langs aetiologischen weg werd toegekend(1).
Als een ander voorbeeld, hoe het begrip onverwondbaar vaak in later tijd aan de
oorspronkelijke sage werd toegevoegd, vertelt BERTHOLD op welke wijze de
Nemeesche leeuw aan zijn onkwetsbaarheid kwam. Eerst THEOCRITUS gewaagt er
van met eenige uitvoerigheid: te vergeefs schoot Herakles op den leeuw twee pijlen
af, en, zijn boog dan wegwerpend, sloeg hij hem met zijn knots zoo geweldig op den
kop, dat het dier half bedwelmd was; dan omvatte hij met beide handen den hals van
den leeuw en worgde hem. Latere Grieksche dichters geven een andere versie en
gewagen zelfs niet meer van de knots. Reeds daaruit kan men afleiden dat in de
oudste, verloren bronnen dezer sage de leeuw met de knots gedood werd en dus wel
degelijk wondbaar was. Op zekere afbeeldingen van dien leeuwenkamp (7e eeuw
vóór Chr.) komt de verworging niet voor, maar Herakles zwaait de knots tegen den
leeuw of doorsteekt hem met zijn zwaard. ‘Dit laatste is vooral gewichtig, doordien
hieruit zeer duidelijk wordt dat Herakles zich niet van de knots bedient ter wille van
de onkwetsbaarheid van den leeuw, maar enkel dewijl de knots zijn gewoon wapen
is’. In de 6e eeuw vóór Christus vindt men Herakles afgebeeld met de eene hand den
leeuw bij de keel grijpend, terwijl hij met de andere het zwaard trekt. Eindelijk, op
het laatst der 6e eeuw ziet men Herakles met beide handen den hals van het dier
omklemmen. Van dien tijd dagteekent dus het worgen van den leeuw, en nu is 't nog
de

(1) BERTHOLD, t.a. pl., blz. 60.
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vraag of reeds dan de worging door de onwondbaarheid wordt gemotiveerd, want er
zouden nog andere gronden aan te voeren zijn. Het blijkt derhalve dat, oorspronkelijk,
de Nemeesche leeuw noch onkwetsbaar was, noch gewurgd werd; het motief der
onkwetsbaarheid wordt er slechts aan toegevoegd om Herakles' roem te verhoogen(1).
Ook van Achilleus' onwondbaarheid wordt in de oudste Grieksche bronnen niet
gewaagd, en in de Ilias ontvangt hij werkelijk wonden. Een afbeelding op een
Chalcidische vaas uit de 6e eeuw vóór Chr. stelt ons den kamp voor der Grieken en
Trojanen om het lijk van den grooten held, en, bij nauwkeurig toezien, bemerkt men
dat hij twee pijlen in 't lichaam heeft, een in den hiel en ook een in de zijde(2). - Eerst
uit veel later tijd (1e eeuw na Chr.) dagteekent de sage van het onkwetsbaarmakende
Styxbad, die voor 't eerst met vasten datum opduikt bij STATIUS, een schrijver uit de
dagen van keizer Domitianus. Toch wijzen reeds oudere vertelsels op een indompeling
van den kleinen Achilleus in het vuur(3); door zijn reinigende vlam hoopte Thetis het
sterfelijke uit haar kind te doen vervliegen. Uit dien vuurdoop zal zich wellicht de
sage van den waterdoop ontwikkeld hebben; immers, in de volksvoorstellingen van
alle landen bezitten beide, vuur en water, een sterk remigende kracht: bij sommige
wilde volksstammen bestaat nog heden het vuurbad der nieuwgeborenen, en ook in
Europa zijn daar nog duidelijke sporen van overgebleven(4).
Uit het feit dat Achilleus bezweek aan een wonde in den hiel, heeft men misschien
afgeleid, dat dit blijkbaar de eenige kwetsbare plek was van zijn lichaam(5). Aan een
anderen kant zou van Achilleus' ondoordringbare wapens, door een god

(1) BERTHOLD, t.a. pl., blz. 2 vlg.
(2) Die tweede pijl, onduiderijk voorgesteld, was lang onopgemerkt gebleven.
(3) In dien Oudgriekschen vuurdoop zien thans enkele Duitsche geleerden een godsoordeel:
men wou weten of het kind levenskrachtig was en waard dat men het grootbracht (BERTHOLD,
blz. 40 vlg.).
(4) WUTTKE § 591; TYLOR, Civilisation primit. II, 552; BERTHOLD, blz. 40.
(5) E. FEHRLE, in Zs. f. Volkskunde XXI (1911), blz. 416.
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(Hephaistos) gesmeed, evenzeer het begrip van ‘onkwetsbaarheid’ op zijn persoon
zelf kunnen zijn overgegaan(1).
***

Het komt ons voor dat de klassieke ‘Achilleshiel’, die zich in zooveel verschillende
vormen voordoet, een andere verklaring, van meer algemeenen aard, toelaat. Hieraan
willen wij nog eenige beschouwingen wijden. De heldensage in Oud-Griekenland
en menig ander gewest biedt ons merkwaardige parallellen van dat vertelselmotief
aan. Uit de voorgaande bladzijden is dat reeds genoegzaam gebleken: bij dezen is
de eenige kwetsbare plek de hiel (Achilleus en Talos), bij genen de oksel (Aias), bij
anderen de rugzijde (Siegfried en de Westvlaamsche Jan den Beer), of het voorhoofd
(toovenaar Ferragio en de weerwolf), of de handpalm (reus Trubardo), enz. Laat ik
er nog enkel bijvoegen den onwondbaren draak van SAXO GRAMMATICUS (2e dl.
zijner Historia Danica), die enkel kwetsbaar was aan den buik, en de twee Indiaansche
goden Manitoe en Kwasind, door TYLOR vermeld(2), de een slechts wondbaar aan
den schedel, de andere aan den top van het hoofd(3).
Onzes erachtens is er verband tusschen al die voorstellingen en de Grieksche
mythen van NISOS en Pterelaos, en zelfs van Meleagros, door den Hollandschen
geleerde G.A. WILKEN en den Engelschman J.G. FRAZER voor het eerst op ernstige
gronden verklaard.
Bij de natuurvolken is het een algemeen verbreid geloof dat de ziel een
onafhankelijk bestaan heeft, en tijdens het leven van den mensch het lichaam naar
welgevallen kan verlaten en vrij rondwaren, om dan tot haar woonplaats terug te
keeren. De droom geeft ons daar een kenschetsend voorbeeld van: hij wordt eenvoudig
voortgebracht door de omzwervingen en ontmoetin-

(1) BERTHOLD, blz. 35 vlgg.
(2) Civilisation primit. I, 411.
(3) Vgl. de helden, die slechts door éen bepaald dier of voorwerp kunnen gedood worden; aldus
koning Minos (bij de Grieken) enkel door kokend water; den Noorschen lichtgod Balder,
enkel door een marentak: den Finschen held Lemminkäinen, enkel door een slangenbeet.
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gen der ziel gedurende onzen slaap(1). Zoo vertelt GRIMM deze eigenaardige sage,
die in de vertelselwereld lang niet alleen staat. De Frankische koning Guntram was
eens, gansch afgemat, in het woud, op den schoot van een trouwen dienaar in slaap
gevallen: daar ziet zijn knecht een slangvormig diertje uit zijn mond kruipen en naar
een beek ijlen, waar het echter niet overheen kan. De dienaar legt zijn zwaard over
't water; dan loopt het beestje over die brug en verdwijnt verder in een berg. Na
eenigen tijd keert het langs denzelfden weg terug in den slapende, en deze, dadelijk
ontwaakt, vertelt nu hoe hij, in een droom, over een ijzeren brug in een met goud
gevulden berg is gegaan(2). Een tweede voorbeeld deelt GRIMM ons mede in zijn
Deutsche Sagen, no 461 (Der schlafende Landsknecht) en WILKEN vond een treffende
parallel op Java bij de Soendaneezen, en JAHN een andere in Pommeren(3). Sagen van
zielen, die in diergedaante (als wezel, vlinder(4), hommel, vooral als muisje) tijdelijk
uit het lichaam wijken en rondzwerven, treft men op talrijke plaatsen aan, ook in
Brabant (te Vilvoorde)(5).
Doch, de ziel heeft niet alleen het vermogen het lichaam tijdelijk te verlaten, maar
kan ook in een ander natuurwezen - dier, plant of levenloos voorwerp - overgaan of
overgebracht worden, zonder dat het lichaam daardoor in zijn levensuitingen
verhinderd worde. Naar de primitieve voorstellingen der wilde volken, immers,
bestaat er tusschen de verschillende natuurwezens een innig verband; er is bijna geen
scheidingslijn te trekken tusschen mensch en dier, tusschen dier en plant, daar alle
natuurwezens, zelfs bergen, rotsen en gesteenten als bezield

(1) TYLOR, Civilisation primit. I, 510 vlgg.
(2) GRIMM, D. Sagen, no 433, en D. Mythologie, blz. 905. Aan PAULUS DIACONUS ontleend.
(3) WILKEN, De Simsonsage in den Gids, Mei 1888, blz. 307; JAHN, Volkssagen aus Pommeren,
390.
(4) Het Grieksche woord psyche = ziel, duidt ook den vlinder aan.
(5) WOLF, Nied. Sagen, no 250; DE COCK en TEIRLINCK, Brab. Sagenboek, no 86. Zie ook:
WOLF, Hess. Sagen, no 95; SCHELL, N. Bergische Sagen, blz. 107; BARTSCH, Sagen, no 167;
R. ANDREE, Braunschw. Volksk., 372; COURTHION, Veillées des Mayens, blz. 19 vlgg.;
GRIMM, D. Myth., 905; GOLTHER, Germ. Myth., blz. 81 vlgg; FRAZER, Le Rameau d'or (trad.
franç. de STIÉBEL et TOUTAIN), I. 191 vlgg.
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worden beschouwd. Nu doen ze zich in deze, dan in gene gedaante voor; heden zijn
ze mensch, morgen vogel of visch, plant of bloem; bij dag soms monsterdieren, bij
nacht menschen vol schoonheid. Menigmaal ziet men zelfs menschen in gesteenten
veranderen, zooals Niobe bij de Grieken, de vrouw van Loth bij de Israëlieten, en
sommige sagen- of sprookjeshelden in Vlaanderen en overal elders. Talrijke
voorbeelden van allerlei gedaanteverwisselingen leveren ons de Metamorphosen van
OVIDIUS en de sprookjesliteratuur bij wilden en beschaafden. Hieruit mag men wel,
dunkt ons, met eenige zekerheid afleiden dat het animisme, zooals dat heet, eens
algemeen geheerscht heeft; dat alle volken, ook de beschaafdste eens op dien lagen
trap van ontwikkeling hebben gestaan. De tegenwoordige wilden en onze eigen kleine
kinderen staan nog heden op dien trap, bezieling en vrije wilsbeschikking leenend
aan al wat hen omringt. Daarin ook ligt de verklaring van het bevreemdend feit, dat
een fijn beschaafd volk als het Grieksche en een ruw, maar zedelijk gezond volk als
het Germaansche, schoon zij hunne goden zeer hoog stelden, hun vele en groote
deugden toekenden, hun tevens allerlei laagheden, wreedheden en losbandigheden
konden toeschrijven: dat is ‘een overblijfsel uit een toestand van ruwheid en
onbeschaafdheid, die lang voorbijging, maar alleen in de godsdienstige traditie, de
taaiste en vasthoudendste, bleef voortleven; een toestand waarmede zulke
voorstellingen geheel in overeenstemming waren’(1).
De ziel kan derhalve, zooals ik zeide, in een andere verblijfplaats overgaan, zonder
hinder voor het lichaam, waarin zij vroeger huisde. ‘Dans une telle conception’, zegt
FRAZER (dl. II. 441 vlg.), ‘la vie ne réside pas nécessairement dans l'homme lui-même;
elle peut quitter son corps, sans pour cela cesser de l'animer, par l'effet d'une sorte
de sympathie ou ‘d'action à distance’. En dat lichaam mag men dan wonden en
doorkerven, zonder dat het eenig letsel ondervinde; enkel in zijn ‘zielendrager’ kan
zoo'n mensch getroffen worden. Overal, in Siam en Indië als in Arabië, op Sicihë
als op IJsland, in Rusland als in Vlaanderen, vindt men het sprookje van den Reus
(of den Man) zonder Ziel. In een zeer oud Zuidindisch vertelsel is die

(1) C.P. TIELE, De Mythe van Kronos (Theologisch Tijdschr., jaarg. 1886, blz. 1 vlgg.); WILKEN,
De Gids, Mei 1888, blz. 312 vlg.
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man een machtig toovenaar met name Punchkin(1), wiens ziel in een papegaai is
overgegaan; dat geheim verklapte hij zelf, in een onbewaakt oogenblik, aan eene
prinses: ‘Duizenden mijlen ver, te midden van een dicht bosch, staan in een kring
van palmboomen zes bakken vol water boven elkaar; onder den zesden bak staat een
kooitje met een kleinen, groenen papegaai; van diens leven hangt het mijne af: wordt
hij gedood, zoo moet ik sterven’.
Na groote moeielijkheden, en geholpen door eenige dankbare adelaars, slaagde
de zoon der prinses er in, die plaats te bereiken en den papegaai te vangen. Naarmate
hij de vlerken en de pooten van den vogel afrukte, zag hij de armen en de beenen
van Punchkin nedervallen; en toen hij hem ten slotte den hals omdraaide, draaide
ook het hoofd van den toovenaar rond, zuchtte vreeselijk en stierf.
In ons Vlaamsch sprookje luidt het anders: ‘In de zee drijft een groote ton met
ijzeren banden beslagen, en in die ton zit een vogelken, en dat vogelken heeft een
eitje in, en in dat eitje zit de ziel van den man’(2). Dat verschilt, trouwens, van streek
tot streek, van vertelsel tot vertelsel. De man neemt telkens tal van voorzorgen, om
zijn ziel op een ontoegankelijke plaats te brengen, en aldus een zekere onsterfelijkheid
te verwerven. Elders komt het hart in de plaats van de ziel. In een Noorsch sprookje
(Van den Reus, die geen hart in zijn lijf had) vertelt de reus aan een soort van Delila:
‘ver weg, in een meer ligt een eiland; op dat eiland staat een kerk; in die kerk is een
bron; in die bron zwemt een eend, in die eend is een er, en in dat ei ligt mijn hart’(3).
In het Oudegyptische sprookje van de twee Broeders, waarvan het handschrift opklimt
tot ongeveer

(1) In een verzameling door Miss FRERE bijeengebracht, onder den titel Old Deccan Days, or
Hindoo fairy legends current in Southern India (London 1868.) Deutsch von Passow, Jena
1874. - Zie over de sprookjes van de Punchkingroep: E. CLODD, Mythen en Droomen, vert.
door MARONIER (Amst. 1886) blz. 164-174; COSQUIN, Contes pop. de Lorraine I, 170-177;
KÖHLER-BOLTE, Kleinere Schriften zur Märchenforschung I, 158-161; TYLOR, Civilis. primit.
II, 199 vlg.; FRAZER, Le Rameau d'or II. 442 vlgg.
(2) P. DE MONT en A. DE COCK, Vlaamsche Wondersprookjes, nr 1.
(3) CLODD, Mythen en Droomen, blz. 168.
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1300 jaar vóor Christus, ziet men Bitiu, een tweeden Jozef door een tweede Potiphar's
vrouw beschuldigd, zich aan de vervolging van zijn broeder Anupu onttrekken, om
in het Acaciadal te gaan wonen. Door tooverij weet hij zijn hart uit zijn lichaam te
nemen en in een bloem op den top van den Acacia te plaatsen, doch hij openbaart
dat geheim aan zijn vrouw, die hem verraadt. De boom wordt omgehouwen, het hart
valt op den grond, en Bitiu is dood(1).
Hier wordt het hart gedacht als zijnde de ziel; bij vele volken, immers, is het hart
de zetel der ziel; zoo b.v. in Oud-Egypte, waar het hart gold als de zetel van het
gevoel en zelfs van het denken, d.i. de ziel zelve. De Caraïben bezitten slechts één
woord voor ziel, leven en hart, en de polsslagen beschouwen zij als geesten. De
Basoeto's zeggen van een pas overledene: ‘zijn hart is heengegaan’, en van een zieke,
die in stervensnood is geweest en weer geneest: ‘zijn hart komt terug’(2).
De dood van den Noorschen god Balder wordt door FRAZER (III. 534 vlgg.)
eveneens aldus verklaard: het leven van den god hing vast aan den marentak; hij was
onsterfelijk, zoolang deze - zijn zieledrager - ongeschonden op den eik bleef; reeds
het afsnijden van den marentak was Balder's ondergang.
Het Egyptische sprookje en de mythe van Balder toonen dus een zoo innig verband
tusschen een menschenziel en een boom, dat de dood van den laatste den dood van
den mensch voor gevolg heeft. Deze voorstelling ligt ten grondslag aan 't aloude
gebruik van het planten van een boompje bij de geboorte van een kind, gebruik dat
nog hier en daar in België en in de meeste landen van Europa voortleeft. In den
Indischen Archipel plant men dan een palm. Oorspronkelijk dacht men dat het kind
met zijn geboorteboompje zou gedijen of sterven, wat de zielenoverdracht doet
onderstellen. Volgens MANNHARDT heerscht dat volksgeloof nog vrij algemeen in
Zwitserland, en nog in de vorige eeuw gebeurde het dat een Aargauer huisvader, in
toorn over zijn slechten zoon, die in den vreemde de

(1) G. MASPERO, Les Contes pop. de l'Egypte ancienne. 3o Edit., blz. 1 vlgg.
(2) WILKEN, t.a. pl., blz. 307; TYLOR, Civilis. primit. I, 500, 502.
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vaderlijke bestraffing ontloopen was, naar 't veld trok en den aldaar geplanten
geboorteboom omhakte(1). Bij de Boegineezen van Zuid-Celebes heet de kokospalm,
bij de geboorte van een kind geplant, diens ‘zielenboom’. Ook in Kongo, bij de
Bangala's, plant de moeder een geboorteboompje vóor de hut. De groote verspreidheid
van dat gebruik schijnt wel te bewijzen dat er een tijd geweest is, waarop men van
iedereen dacht dat zijn ziel, door overdracht, in veiligheid was gesteld(2).
Zulks brengt ons, met een kleinen overgang, tot de Grieksche mythe van Meleagros,
bij wiens geboorte de schikgodinnen voorspelden dat het kind zoolang leven zou als
het houtsblok, dat op haard lag, nog niet verbrand was. Zijne moeder verborg daarom
het stuk hout; doch, als zij vernam dat Meleager haar twee broeders had gedood,
haalde zij, in een vlaag van toorn, het blok te voorschijn en wierp het in 't vuur; aldus
stierf haar zoon.
Meleager's ziel zat derhalve in een houtsblok verscholen. De ziel kon dus niet
alleen in dieren en planten overgebracht worden, maar ook in onbewerktuigde
voorwerpen; zoo is in een Arabisch vertelsel uit de 1001 Nacht het leven van een
geest verbonden aan een sabel; in een Siameesche sage, sluit een koning van Ceylon
zijne ziel in een kistje, eer hij ten oorlog gaat(3).
Er kon echter ook iets anders gebeuren. Zoo kwam het geval soms voor, dat de
ziel, de levenskracht zich niet van 't lichaam verwijderde, maar in een gansch
ongewoon lichaamsdeel haar zetel had(4): in het haar, in den schedel, in den voet of
den hiel, in den oksel, in de rugzijde, enz. Zulks verklaart reeds de mythen van Nisos
en Pterelaos, twee Grieksche helden, de eerste, koning van Megara, de tweede, koning
van het eiland Taphos. De goden, vertelt de sage, schonken hun beiden op den schedel
een gouden of purperen haar, dat hen in zekeren zin

(1) A. DE COCK, Spreekw. en Zegswijzen op Bijgeloof berustend, blz. 7. (Volkskunde XIX, 216
vlg.); DE GUBERNATIS, Mythologie des Plantes I, blz. XXVIII vlg. en 40; MANNHARDT,
Baumkultus der Germanen, blz. 49-51.
(2) MATTHES, Bijdragen tot de Ethnologie van Zuid-Celebes (bij WILKEN, t.a. pl., blz. 311);
COQUILHAT, Sur le Haut-Congo, blz. 275.
(3) CHAUVIN, Bibliographie arabe V, 176 vlg.; FRAZER, Le Rameau d'or II, 449. - Vgl. TYLOR,
Civilis. primit. II, 199.
(4) BERTHOLD, 31.
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onsterfelijk maakte. Latere schrijvers brengen er hunne macht en heerschappij mede
in verband: ze waren onverwinnelijk; zoo zingt OVIDIUS bij VONDEL:
‘Daer Nizus hof houdt, die eerwaerdigh by gebuuren Om zynen ouderdom,
op 't hooft droegh 't purpren haer, Waeraen de welvaert van al 't ryk hing’(1).
Oorspronkelijk evenwel stond voor onze helden het bezit van dat purperen haar gelijk
met het behoud van hun leven(2). Nisos had een dochter, Skylla, die het geheim kende;
om een vijandelijken aanvoerder te behagen, op wien ze verliefd was, sneed zij op
verraderlijke wijze het wonderhaar van vader af: deze stierf oogenblikkelijk. Hetzelfde
gebeurde met Pterelaos, eveneens door zijn dochter verraden. Die Oudgrieksche
voorstelling vindt men in de volkssprookjes van het tegenwoordige Griekenland nog
terug; ik wijs slechts op een vertelsel uit Epirus, waar sprake is van een prinses, die
de drie gouden haren van haar broeders schedel afsnijdt, waarin zijn levenskracht
schuilt en zijn reuzensterkte: bij 't afknippen van 't eerste haar werd hij duizelig, bij
het tweede viel hij in zwijm en bij het derde blies hij den adem uit(3).
In de sagen van het eiland Nias (ten westen van Sumatra gelegen), ‘is de herinnering
bewaard gebleven aan een held, Laowo Maru geheeten, die midden op den schedel
een haar had, zoo grof en stijf als een koperdraad. Door het bezit hiervan was hij
onsterfelijk. Toen hij dan ook, na in een oorlog gevangen genomen te zijn, ter dood
gebracht zou worden, bleven alle pogingen om hem van het leven te berooven,
vruchteloos, totdat eindelijk zijn vrouw het geheim openbaarde. Men trok hem het
haar uit, en terstond gaf hij den geest’(4).
Terloops wil ik nog eventjes wijzen op een verwante voorstelling: nl. het hoofdhaar
als zetel beschouwd van de lichaamskracht, niet van de ziel: het Bijbelverhaal van
Samson geeft ons

(1)
(2)
(3)
(4)

VONDEL, Ovidius Herscheppinge VIII, vs. 11-13.
BERTHOLD, 31.
VON HAHN, Griechische u. Albanesische Märchen II. 284.
VON ROSENBERG, Het eiland Nias, blz. 111 (bij WILKEN, 315.)
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daarvan het best bekende voorbeeld, en de nog levende volkstraditie levert insgelijks
goede parallellen van dat verhaal op(1).
In dit laatste geval echter staat enkel de macht van den held op het spel, en hij kan
wonden ontvangen en er aan bezwijken. In de andere gevallen daarentegen geniet
hij een voorwaardelijke onsterfelijkheid: een mensch met een zieleloos lichaam of
met de ziel in een speciaal lichaamsdeel, kan stuk gehakt worden en toch zal hij niet
sterven, zoolang de zetelplaats der ziel ongedeerd blijft, en in eenige Tartaarsche en
Indiaansche sagen komen zulke toestanden werkelijk voor(2). Dat klinkt echter zoo
vreemd, zoodanig onnatuurlijk, zegt BERTHOLD, dat men zulks wilde vermijden; het
eenige middel daartoe was, of wel den held in geen strijd te mengen, zooals met
Nisos en Pterelaos het geval is, of wel hem als onwondbaar voor te stellen, zooals
met Meleagros gebeurt, of slechts kwetsbaar in één enkel plekje, zooals wij zien bij
Achilleus, Aias, Siegfried en anderen.
Die verklaring van de eenige, wondbare plek lijkt me goed in overeenstemming
met de algemeene begrippen der natuurvolken omtrent de onafhankelijkheid en de
zetelplaats der ziel.
Antwerpen, 15n Maart 1912.

(1) Zie o.a. GEORGEAKES et PINEAU, Folklore de Lesbos, blz. 77; KÚNOS, Türkische Volksmärchen
aus Stambul, 322; VON HAHN, t.a. pl. I. 217; II. 282. Zie ook WILKEN, blz. 318, die zegt dat
die opvatting nog voortleeft bij de Alfoeren van 't eiland Ceram; zelfs eenigszins bij de
Duitschers (WUTTKE, § 600 en 607.)
(2) SCHURTZ, Urgeschichte der Kultur, blz. 575; SCHIEFNER, Heldensagen der minussinschen
Tataren, blz. 172; FRAZER, Le Rameau d'or, deel II. blz. 482 vlg. en 847.
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Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
Oude muurschilderingen in onze kerken, door Jan Bols.
Het is droevig om zeggen: nog altijd gaan er oude muurschilderingen in onze
middeleeuwsche kerken door onwetendheid of zorgloosheid te niet.
Men weze niet al te verwonderd dat ik, die noch oudheidnoch bouwkundige ben,
daar ook mijn gevoelen durf over uiten: gedurende mijn 20-jarig pastoorsschap te
Alsemberg(1), ben ik in al de moeilijkheden van de herstelling mijner kerk gewikkeld
geweest, en had dus de gelegenheid om vanwege talrijke afveerdigingen der
Koninklijke Commissie van Monumenten, vanwege ministers en andere hooge
ambtenaren van Staat en Provincie, vanwege bouwmeesters, schilders en
beeldhouwers en oudheidkundigen enz. veel te hooren en veel te leeren(2).
Onvermijdelijk komt er dan aleens wat last en twist - dit was daar voor
muurschildering en muurplakkerij het geval! - en dan is men waarlijk op eene goede
school! men trekt profijt uit alle gesprekken en brieven, men gaat te rade bij bevoegde
mannen, met meer aandacht dan ooit bestudeert men schrijvers van het vak, en
voornamelijk kijkt men den bouw na waar het geschil over ontstaat: zoo was
Alsemberg's heerlijk heiligdom mijn boe bij uitmuntendheid, zijne gewelven en
muren mijne documenten.
Misschien zal het dientengevolge niet al te vermetel schijnen dat ik eenige vruchten
van mijne ondervinding kom meêdeelen aan hen die door hun ambt als priesters en
kerkeraadsleden zich somtijds met dit gewichtige deel der bouwherstellingen moeten
bemoeien.

(1) Van 1887 tot 1907.
(2) In de nabijheid van Brussel en op een provincialen steenweg gelegen, krijgt het fraare dorp
met zijnen hupschen tempel veel bezoek.
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Het is ons inzicht niet hier over nieuwe uit te voeren schilderingen te handelen(1); ik
heb het oog enkel op de oude, waar ik eerbred en zorg voor afsmeek.
Met die bedoeling wensch ik de volgende punten eventjes toe te lichten:
1.
Het muurschilderen komt overeen met de natuur van den mensch. Altijd en
overal werd het gedaan.
2.
Vooral de gebouwen der middeleeuwen waren bestemd om geschilderd te
worden.
3.
Ze zijn inderdaad, ten minste gedeeltelijk, in groot getal geschilderd geweest.
4.
Die schildering is noodig voor de algemeene kleurenharmonie van 't binnenste
eener kerk.
5.
Ze is passend ook omwille van het doel der bidplaatsen.
6.
De tegenstrevers van de muurschilderingen hebben geene bewijzen ter
verdediging van hun stelsel, en dragen een deel van

(1) Een enkel woordeken nochtans over nieuwe schilderingen kan hier door gemelde personen
gewenscht worden:
Moeten alle deelen van eene kerk worden beschilderd? - Een absoluut antwoord, op alle
kerken toepasselijk, is niet te geven. De materialen aan den bouw gebruikt en de kunstsmaak
moeten daarover beslissen. Zie ook blz. 256. Wij zeggen niet, wat de architecturale of
niet-vlakke deelen betreft, dat ze geene schildering mogen hebben (op blz. 264 wordt
aangestipt dat o.a. in Sinter-Goele te Brussel oude schilderingen tot in 1873 op die deelen
bestonden), maar dat de kleur hunne natuurlijke constructieschoonheid niet mag benemen.
De uitdrukking die de constructiedeelen hebben, is voortreffelijker dan die welke eene
eenvoudige decoratieve schildering (de eenige daar mogelijk) in de plaats kan zetten, dewijl
bloote goedgehozen materialen èn de architecturale èn de kleurenschoonheid samenvat.
Welk deel van de kerk vergt de rijkste muurschildering? - Het bovendeel, en in 't bijzonder
de muren bij den hoogen-autaar. Zie verder blz. 254.
Voor eene nieuwe schildering hoeft er groote voorzichtigheid aangewend, en met reden
merkt J. HELBIG aan (Commission Royale des Monuments, zitting van October 1903):
‘Evidemment il y a des études à faire avant d'aborder la peinture décorative des édifices de
différents styles et de différentes époques. Il est certain que beaucoup d'essais de cette nature
ont été malheureux, j'en conviens très volontiers, mais une peinture murale mauvaise ne
permet pas de conclure au rejet de toute peinture qui serait bonne, pas plus qu'un tableau
mauvais dans une exposition ne permet de conclure au rejet de bons tableaux.’
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de schuld in het jammerlijk vernietigen van die overblijfsels der oude kunst.

I.
Het muurschilderen komt overeen met de natuur van den mensch. Altijd
en overal werd het gedaan.
In de natuur werken vorm en kleur altijd samen. Om den schoonheidszin van ons
oog op harmonievolle wijze te voldoen, moeten ook bouw-, beeld- en schilderkunst
een geheel vormen(1).
Dat de mensch voor de kleur een ingeboren zucht heeft die zich in alle tijden en
bij alle volkeren veropenbaart, werd klaar gemaakt, vooral sedert een betrekkelijk
klein getal jaren(2), door het bestudeeren der binnen en buiten geschilderde tempels
in Egypte, der Grieksche gebouwen in marmer met vurige kleuren opgehaald, der
van binnen bemaalde huizen(3) en paleizen met marmer en mozaïek opgesmukt bij
de Romeinen, der geschilderde Byzantijnsche, Romaansche en Gothische kerken(4).

(1) Dit moet niet noodzakelijk met verf worden gedaan: ook materialen, mozaïek dienen ervoor.
(2) Sedert HITTORF door zijn beroemd werk (L'Architecture polychrome dans la Grèce antique,
Paris, 1851) de aandacht op de polychromie vestigde, heeft men de zaak grondig onderzocht.
Men was zoodanig aan de monochromie in bouw- en beeldhouwkunst gewoon geworden,
dat men Hittorf eerst met verbazing, ja met ongeloof over de vroeger algemeen aangewende
polychromie hoorde gewagen. - De monochromie in de kerken dagteekent meest van het
classicisme (2de helft der XVIIIe eeuw). In het Barocco (vooral in het Italiaansch) heerschte
de veelkleurigheid. Voorbeelden: Gesù en S. Ignazio te Rome, Jezuietenkerk te Antwerpen,
Paulinuskerk te Trier, veel Duitsche roccocokerken).
(3) B.v. te Pompei.
(4) Byzantijnsche kerken werden van buiten niet beschilderd: San Marco te Venetië, en soms
hier en daar eene met eenen medaillon in den voorgevel, zijn uitzonderingen. - Maar
verscheidene oude Latijnsche basilieken hebben later eene schildering of mozaïek op den
voorgevel gekregen, b.v. de oude S. Preterskerk en die van S. Maria-in-trastevere te Rome.
- Sommige Romaansche kerken (in Auvergne vooral) werden op de buitenwanden met eene
soort van mozaïek van veelkleurige lava versierd. Gothische kerken in Italië (b.v. die van
Siena, Orvieto) kregen voorgevels in veelkleurig marmer.
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En dit is niet te verwonderen. ‘De polychromie of veelkleurige schildering moet de
algemeene regel zijn van alle kunstgewrocht’, schrijft onze geleerde collega M.
ADOLF DE CEULENEER in zijne belangrijke verhandeling Le mobilier ecclésiastique(1);
‘toute oeuvre monochrome, quelque belle qu'elle soit, reste froide et sans vie; en
sculpture la monochromie est un non-sens artistique. Tout est colorié dans la nature;
et l'artiste, qui doit non copier, mais s'inspirer de la nature, ne peut négliger cet
élément de beauté et de vie: c'est le complément nécessaire de toute oeuvre d'art.’
Wij treden in geene verdere bijzonderheden over de altijd en overal aangewende
geschilderde bouwversiering(2), - ook op hetgeen men edele bouwstoffen noemt, d.i.
op goede schoone steenen, zelfs op kostelijke materialen (zooals bij de Grieken op
den zuiversten marmer van Paros), en ja op de buitendeelen van de gebouwen(3);
maar, vermits de zaak minder rechtstreeks tot ons onderwerp behoort, verwijzen wij
naar eenige schrijvers, b.v. VIOLLET-LE-DUC (Dict. raisonné d'Architecture, VII, 59
et suiv.), REUSENS (Eléments d'Archéologie Chrétienne, 1875, I, 73-76, 172, 283,
365, 449; II, 218, 461...), G. VAN CASTER en J. HELBIG (Peintures murales, 1901),
C. TULPINCK (Etude sur la peinture murale en Belgique, 1900), priester NÈVE
(Décorations d'églises, 1908), enz.

II.
Vooral de gebouwen der middeleeuwen waren bestemd om geschilderd
te worden.
Het spreekt wel vanzelf dat dit vooral waar is voor de Romaansche kerken die groote
muurvlakten hadden, minder voor de Gothische, waar de vlakten veel beperkter en
de vensters

(1) Voorkomende in den Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie (1910). Zie
blzz. 13-14 van den afdruk.
(2) Uitgenomen de twee laatste eeuwen in ons land. Zie verder.
(3) Tot grafsteden toe zijn geschilderd geweest. Maar anderhalf jaar geleden (in November 1910)
bouwde men eene nieuwe sakristij aan O.L. Vrouwkerk te Brugge, en ontdekte men eene
reeks grafsteden met belangrijke schilderingen.
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grooter zijn, waar dus de ramen meest het kleureneffekt moeten teweegbrengen.
Men late mij de woorden aanhalen van eenige gezaghebbende schrijvers. Die
woorden zullen niet alleenlijk dienen tot staving van mijn tweede punt, maar ook
antwoord geven op eenige vragen die de lezer zou kunnen stellen, en die ik
kortherdshalve niet afzonderlijk meende te moeten behandelen.

Viollet-le-Duc:
‘Le goût pour les intérieurs faisant voir le ton naturel de la pierre est très récent et
ne date guère que du XVIIe siècle’... ‘La coloration s'étendait même à certaines parties
extérieures’ (les porches);.... ‘La pernture c'est l'appoint définitif de nos éghses(1).’
‘Plus on remonte vers les temps antiques, plus on reconnaît qu'il existait une
alliance intime entre l'architecture et la peinture...
Au moyen-âge, comme pendant la bonne antiquité, la peinture ne paraît pas avoir
été jamars séparée de l'architecture. Ces deux arts se prêtaient mutuellement secours...
La peinture ne s'est séparée de l'architecture qu'à une époque très récente,
c'est-à-dire au moment de la Renaissance.
... Alors que l'on peignait tous les intérieurs des édifices, les plus riches comme
les plus pauvres, on avait nécessairement des données, des règles que l'on suivait par
tradition...
... Sur les parois d'une salle vues toujours obliquement. ce que l'oeil demande, c'est
une harmonie générale soutenue...(2)
Du jour que le tableau, la peinture isolée, faite dans l'atelier du peintre, s'est
substituée à la peinture appliquée sur le mur qui doit la conserver, la décoration
architectonique peinte a été perdue... Ce n'est que vers le XVe siècle que l'usage de
suspendre des tableaux peints fut introduit dans les églises. Jusqu'alors, on réservait
ce genre de décoration, assez peu commun, pour les intérieurs des sacristies, des
salles, des palais et châteaux. Les peintures des églises étarent faites sur les murs ou
remplissaient les verrières. Il faut reconnaître que l'effet des tableaux appendus aux
murailles ou piliers des églises n'est pas heureux et indique, de la part de ceux qui
tolèrent ce genre de décoration, un singulier mépris des formes de l'architecture et
aussi de la peinture(3).’

(1) Texte accompagnant les planches des peintures murales exécutées à Notre-Dame ae Paris,
par VIOLLET-LE-DUC.
(2) Dictionnaire raisonné de l'architecture, par VIOLLET-LE-DUC. T. VIIe, au mot Peinture.
Parrs, 1864.
(3) VIOLLET-LE DUC, Dict. de l'ameublement, I, 265.
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De E.H. Nève:
‘Quel contraste entre ces reliquaires richement polychromés qu'étaient les églises du
moyen-âge et un si grand nombre d'églises d'aujourd'hui, anciennes mais modernisées,
qui attristent par leurs immenses murs blanchâtres et suintant la misère...
Depuis longtemps on a essayé de donner aux églises un air somptueux en
accrochant des tableaux à leurs murs. Ce remède est insuffisant. La plus merveilleuse
toile ne produira jamais l'effet monumental de la polychromie ou de la peinture
historiée. Celle-ci, faite pour le monument qu'elle décore, sidentifie avec lui et
contribue à le faire valoir. Celle-là, conçue loin de l'église, peut-être même par un
artiste qui ne connaît pas le monument auquel son oeuvre est destinée, demeurera
toujours sans subordination aux murs qu'elle couvrira.’(1)

Vitet(2):
‘Sur la foi de quelques morceaux de marbre déteints, nos savants, depuis trois siècles,
nous faisaient rêver cette architecture, froide et décolorée. On a fait autant à l'égard
du moyen-âge. Il s'est trouvé qu'à la fin du XVIe siècle, grâce au protestantisme et à
bien d'autres choses, notre imagination devenant chaque jour moins vive, moins
naturelie, plus terne pour ainsi dire, on se mit à blanchir ces belles églises peintes,
on prit goût aux murailles et aux boiseries toutes nues, et, si l'on peignit encore
quelques décorations intérieures, ce ne fut, pour ainsi dire, qu'en miniature. De ce
que la chose est ainsi depuis deux ou trois cents ans, on s'est habitué à conclure qu'il
en avait été toujours de même et que ces pauvres monuments s'étaient vus, de tout
temps, pâles et dépouillés comme ils le sont aujourd'hui. Mais si vous les observez
avec attention, vous découvrirez bien vite quelques lambeaux de leur vieille robe;
partout où le badigeon s'écaille, vous retrouvez la peinture primitive’.

Kanunnik Reusens:
‘Pendant la période ogivale, la coloration devient plus viv’, et l'harmonie des tons
se modifie(3)...

(1) Blzz. 18-19 van Décorations d'églises, par l'abbé NÉVE. Bruxelles, 1908.
(2) Een Franschman, in zijn Rapport au Ministère de l'Intérieur, aangehaald bij Viollet-le-duc,
Dict. raisònné de l'architecture, VII, 59.
(3) Blz. 221 van Eléments d'Archéologie chrétienne, par E. REUSENS. Louvain, 1875.
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‘Autrefois la plupart des églises ogivales étaient ornées de peintures décoratives; des
restes de ces peintures, découverts sous le badigeon dans la plupart de nos monuments
du moyen-âge, fournissent la preuve certame de ce fait(1).’

Kanunnik W. van Caster:
De titel van een door den geleerden heer kanunnik W. VAN CASTER ontwikkeld
paragraaf in zijn schrift Les Peintures murales luidt als volgt:
‘Il est naturel de décorer les murs. On l'a fait partout et toujours.’ Het is dus schier
letterlijk de door ons geformuleerde stelling, en wij verwijzen naar de ontwikkeling
in vermeld werk(2).
Han delende over het verschil tusschen schildering en polychromre, schrijft hij
wat verder:
‘La peinture s'exécute sur les surfaces unies, tandisque la polychromie se contente
d'orner de couleurs les parties saillantes...
A l'époque ogivale, l'architecture sobre et sévère d'abord, fleurie dans la surte
jusqu'à l'excès, couvre successivement tous les murs et ne larsse à la disposition du
peintre que les espaces qu'elle ne peut plus décorer elle-même.’

J. Helbig:
‘Un monument de l'architecture doit - de l'avis de tous les érudits, artistes ou
archéologues qui se sont occupés de la matière - pour être achevé et produrie tout
l'effet dont il est susceptible, être revêtu, au moins intérieurement du décor que peut
lu: donner la couleur, - mosaique ou peinture....(3)’.

M. Cloquet:
‘Tout le monde sait aujourd'hui que le décor polychrome des édifices a été une
pratique universelle de tous les peuples, dans tous les temps et sous tous les styles
sauf chez nous aux deux derniers siècles...(4)’.

(1)
(2)
(3)
(4)

Blz. 229 van hetzelfde werk.
Blzz. 4-5.
Blz. 17 van Peintures murales, par G. VAN CASTER et J. HELBIG.
M. CLOQUET, hoogleeraar te Gent, sprak aldus op het XIIe Congrès archéologique et
historique. Mahnes, 1897, p. 337.
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Prosper Mérimée(1):
‘On ne comprend le moyen-âge, on se fait l'idée la plus mesquine et la plus fausse
de ses grandes créations d'architecture et de sculpture, si dans la pensée on ne les
revêt couvertes du haut en bas de peinture et de dorures.’

Louis Courajod:
‘L'étude sincère et rigoureuse des monuments prouvera que le principe de la
polychromie de la sculpture fut une des lois les plus impérieuses de l'art pendant le
moyen-âge et le premier quart du XVIe siècle(2)’.
AUGUST REICHENSPERGER, sprekende van het stelsel dat de zorgloosheid voor de
muurschilderingen voor gevolg heeft, schrijft in Fingerzeige auf dem Gebiete der
kirchlichen Kunst (Leipzig, 1854, z. 43):
‘Bedenkt man gar, was Alles durch diese Methode positiv zu Grunde geht, wie
nicht selten die letsten Spuren von Wandmalereien, bei denen tiefe Frömmigkeit und
ächtkünstlerisches Verständniss den Pinsel gefürht, für immer... unter dem
Leichentuche verschwinden, welches der Tüncher darüber ausbreitet, so begreift
man in der That kaum, wie es möglich ist, dass gegen ein solches Verfahren noch
geeifert werden muss, und noch weniger, dass bisher alles Eifern, seiner Wirkung
nach, nicht viel mehr als ein Predigen in der Wüste war(3).’
Sedert dat A. REICHENSPERGER die droeve waarheid schreef, zijn 58 jaren verloopen,
en nu nog dient er tegen de onwetendheid en nalatigheid in opzicht van
muurschilderingen

(1) Een Franschman, in zijn schrift Les peintures de l'église de St. Savin (1894), aangehaald door
J. Helbig in Peintures murales, p. 24.
(2) Blz. 1888 van Bulletin et mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France, T.
VIII.
(3) Vertaling: Als men wel bedenkt wat er allemaal door deze methode stellig ten gronde gaat,
hoe niet zelden de laatste overblijfselen van muurschilderingen, waar diepe vroomheid en
een echt kunstenaarsbegrip het penseel bij voerden, voor altijd onder het lijkkleed verdwijnen
dat de witter daarover uitspreidt, zoo begrijpt men inderdaad nauwelijks hoe het mogelijk
is, dat er tegen zulke handelwijze nog moet gereverd worden, en nog minder dat tot hiertoe
al het ieveren, te oordeelen naar zijn uitwerksel, niet veel meer geweest is dan een preek in
de woestijn.’
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ingegaan! mode en slenter, hoe onredelijk ook, hebben somtijds een schrikkelijk taai
leven(1).

Dr. Ernst Auss'm Werth:
Over de muurschilderingen der kerken van Schwarz Rheindorf, Bergheim-Múllenkofer
en Ramersdorf heeft hij in 1880 eene studie uitgegeven(2). In zijne Inleiding merkt
de schrijver op dat de schilderingen van de eerste der genoemde kerken, een Biblia
pauperum voor de oogen ten toon gespreid, als eene gewichtige prediking door de
beelden uitmaken.

Dr. Essenwein,
die in Duitschland voor de middeleeuwsche kunst in zeer hoog aanzien staat(3), het
over de muurschilderingen van Brunswick's hoofdkerk een meesterwerk verschijnen;
het jaar daarop wijdde hij aan de muurschilderingen der O.L. Vrouwkerk te
Nuremberg eene merkweerdige studie, waar hij o.a. in schrijft(4): ‘Le moyen-âge,
dans l'ordonnance du décor des édifices par les images, malgré l'usage
extraordinaitement étendu qu'il a fait de ces dernières, soit par les sculptures, soit
par les peintures, n'a jamais agi au hasard... Sous la haute direction de l'Eglise il
s'était formé un vaste cycle iconographique, comprenant tout l'ensemble de la doctrine
chrétienne...’

Kanunnik van den Gheyn:
‘Hoe meer men den loop der jaren opgaat, des te klaarder wordt het, dat de bouwkunst
nooit van de schilderkunst is gescheiden geweest. Het zijn twee kunsten die door de
nauwste banden vereenigd werden, met het doel om aan een gebouw den meesten
luister te geven(5)’.

(1) Van denzelfden schrijver kan met nut gelezen worden: Over monumentale kunst (kerkbouw
en schildering). Het Davidsfonds (no 13) gaf er eene verwerking van, op België toegepast
door J. PLANCKAERT, Leuven, 1877.
(2) Wandmaiereien des christlichen Mittelalters in den Rheinlanden. Leipzig, 1880. Wij geven
novenstaande volgens J. HELBIG, blz. 23 van Peinturex murales, par G. VAN CASTER et J.
HELBIG.
(3) Zie J. HELBIG, blz. 20 van Peintures murales, par G. VAN CASTER et J. HELBIG, Anvers,
1901.
(4) Wij geven de vertaling die in het pas vermeld schrift van W. VAN CASTER en J. HELBIG
voorkomt.
(5) Blz. 37 van Dietsche Warande, 3den jaargang, 1890.
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In de middeleeuwen ‘werd niets gespaard om de kerk waardig te maken van Hem
die ze moest bewonen, en hoe nader het heiligdom, het tabernakel van den verscholen
God in het H. Sakrament, hoe prachtiger en hoe kostelijker bouworde en opschikking
worden... Van buiten is Sint-Jacobskerk [te Gent] een waar meesterstuk, een juweel
van kunst waaraan het binnenste ongelukkig niet beantwoordt, omdat het eenigste
wat in den toestand kon verhelpen, niet aangewend is geweest, namelijk de
muurschildering(1)’.
‘J'admets volontiers que dans sa pensée [d.i. van den 1en bouwmeester der kerk]
l'église était destinée à recevoir comme complément nécessaire une harmonieuse
polychromie(2).
‘Nous admirons volontiers les retables peints de cette époque [begin van de XVIe
eeuw], nous n'hésitons même pas à faire des voyages en France, en Allemagne et
ailleurs, pour les découvrir et les contempler dans les églises qui ont encore le bonheur
d'en posséder. Nous n'avons jamais entendu des artistes protester devant ces restes
vénérables de l'art moyen-âgeux, et en critiquer la polychromie qui semble leur faire
horreur en ce moment(3).

C. Tulpinck:
‘La polychromie des églises a fait jadis le sujet de bien des controverses nées de
l'ignorance dans laquelle on se trouvait quant à la valeur et à l'importance des
spécimens relevés sur tous les points du pays.
Le grand nombre de sujets, l'étude des documents démontrent que les maîtres
ès-oeuvres conçurent leurs créations en vue de la décoration picturale qu'ils
considéraient comme le complément indispensable. Qu'il s'agisse de la monumentale
cathédrale, toute nue en sa froide blancheur, ou de la simple église de village aux
voûtes en briques, la nécessité de l'appoint coloriste s'imposait à l'esprit de ceux qui
ne furent pas seulement architectes, mais aussi modeleurs, peintres, londeurs,
mosaïstes, etc(4)’.

(1) Men heeft de oude muurschilderingen van deze kerk niet bewaard. Blzz. 75-79 van Belfort,
1891.
(2) Blz. 51 van Peintures murales, par G. VAN CASTER et J. HELBIG: Kanunnik VAN DER GHEYN
heeft eenige ‘Remarques’ als besluit toegevoegd.
(3) Uit een art. in Le Bien Public (September 1899).
(4) Blz. 21 van Etude sur la peinture murale en Belgique, par C. TULPINCK, 1901.
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Baron Bethune, zoon(1):
‘Nous n'avons pas chez nous(2) ce que l'on pourrait appeler des matériaux nobles,
nous n'avons que des matériaux pauvres(3); l'architecte doit pouvoir les décorer à l'aide
de la polychromie(4)’.

Baron Bethune, vader:
In eene volgende zitting (10 October 1904) zei J. HELBIG: ‘Pour les monuments et
les édifices construits en briques, M. le baron BETHUNE a surtout préconisé la
decoration picturale... Je crois que tous les monuments, en général, ont besoin de
décoration.’ En dan toont hij dat de vader van Gouverneur BETHUNE verder ging, en
b.v. in de kerk der abdij van Maredsous de pilaren deed schilderen. ‘Il voulait donner
une coloration intense, et il réalisa ce projet. J'ai toujours entendu dire que l'effet
produit est excellent(5)’.

M. van Gramberen:
‘Nous pouvons donc invoquer ici un témoin de plus contre ceux qui prétendent que
nos églises n'étaient pas peintes au moyenâge(6)’.

Adolf de Ceuleneer(7)
‘Les mosaiques m'amènent tout naturellement à parler d'un élément décoratif dont
on ne saurait assez généraliser l'emploi, je veux dire la polychromie. La polychromie
doit être la règle générale de toute oeuvre d'art. Toute oeuvre monochrome, quelque
belle qu'elle soit, reste froide et sans vie; en sculpture la monochromie est un non-sens
artistique. Tout est colorié dans la nature; et l'artiste, qui doit non copier, mais
s'inspirer de la nature, ne peut négliger cet élément essentiel de beauté et de vie: c'est
le complément nécessaire de toute oeuvre d'art. La polychromie a été en usage à
toutes les époques et dans tous les pays. La Renaissance elle-même ne l'a pas

(1) De betreurde afgestorvene was Gouverneur van Westvlaanderen en lid van de Koninklijke
Vlaamsche Academie.
(2) D.i. in West-Vlaanderen.
(3) Hij beduidt kareeien.
(4) Blz. 114 van Bulletin de la Commission des Monuments, 1903.
(5) Ibidem, 1904.
(6) De kunstschilder VAN GRAMBEREN schreef aldus over de muurschilderingen ontdekt in de
kerk van Neerheilissem, Bulletin des métiers d'art, (août-septembre 1906).
(7) Blz. 13 van zijn schrift Le mobilier ecclésiastique: comment lui donner un caractère
artistique? Extrait du Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie, 1910.
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complètement écartée: et ce n'est qu'à partir du XVIIesiècle que l'art monochrome a
fini par régner en maître. L'oeil s'y est si bien habitué que, lorsque vers le milieu du
siècle dernier, Hittorf signala les restes de polychromie dans les monuments antiques
de la Sicile, on a commencé par ne pas vouloir y croire. Tant pour l'architecture que
pour le mobilier, il ne saurait être question de couvrir complètement de eouleurs, de
colomer tout le monument. C'est une question de tact et de mesure. Qu'on se souvienne
de l'excellent essai fait par l'architecte Hansen à l'Académie d'Athènes. Il convient.
par l'emplordes couleurs, de faire valoir les lignes essentielles, les saillies, de faire
ressortir les détails, d'accuser les formes. En sculpture la polychromie redessine, par
des linéaments, l'ensemble de l'oeuvre....’

Koninklijke Commissie van Monumenten:
Na de getuigenis van eenige afzonderlijke personen te hebben aangehaald, laten wij
hier het gevoelen van de Koninklijke Commissie van Monumenten volgen.
Den 12 October 1904 hield deze hoogachtbare Instelling hare jaarlijksche
algemeene vergadering, waar Baron van der Bruggen, alsdan Minister van Schoone
Kunsten, drij Gouverneurs (Oost- en Westvlaanderen en Namen) enz. op tegenwoordig
waren. De Commissie keurde eenpatig een voorstel nopens eene fresco-schildering
goed, - waar de Minister zich bij aansloot. Daarna hield ze zich bezig met de kwestie
der vensterschildering, die, evenals de polychromie, deel uitmaakt van de
kleurversiering der kerken. Eindelijk had er eene allerbelangrijkste bespreking plaats,
op de dagorde aangekondigd als volgt: ‘Qu'enseignent les découvertes de peintures
murales laites dans les monuments de la Belgique?’ Aan het beantwoorden van deze
vraag en aan zaken daarmêe in verband, werd de gansche zitting besteed Ik geef den
korten inhoud van deze bespreking volgens den XX Siècle:
‘M. Helbig fait rapport. Il se prononce catégoriquement pour la décoration picturale
des monuments, non seulement de ceux bâtis en briques, mais même de ceux
construits en “matériaux nobles”. Il rappelle que les plus beaux monuments de la
Grèce ancienne étaient peints à l'intérieur et à l'extérieur, même lorsqu'ils étaient
construits dans le marbre le plus beau; c'est notamment le cas pour le Parthénon
M. le chanoine Van Caster développe les motifs pour lesquels il se range à l'avis
de M. Helbig. Si la plupart de nos grandes églises n'ont pas été décorées par la
peinture, c'est parce que le temps ou les ressources empêchèrent ce travail. La preuve
en est que de nombreuses petites ont reçu une décoration complète, parce qu'on a pu
facilement les achever complètement.’
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Niemand sprak er tegen, behalve de thans overleden bouwmeester Bordiau, die
nochtans in princiep volstrekt niet tegen de muurschilderingen was, en in dezelfde
zitting den lof der gansch gepolychromeerde abdijkerk van Maredsous uitsprak(1).

Sint-Lucas (in 't Fransch Bulletin des Métiers d'Art):
Om de reeks voorstanders van muurschilderingen te sluiten, haal ik het in beide talen
verschijnend prachtig tijdschrift over kunst aan, dat onder alle soortgelijke periodieken
zooveel te meer als gezaghebbend geldt, daar het als orgaan van de groeiende en
bloeiende Sint-Lucasscholen optreedt, en in Noord- zoowel als in Zuid-Nederland
zijnen weldadigen invloed verspreidt.
De opstelraad van Sint-Lucas(2) is samengesteld als volgt: Voor België uit:
Emile Gevaert, Bestuurder (Brussel);
Prof. R. Lemaire, 1en Secretaris (Leuven);
Dr. Alfr. Matthys, 2en Secretaris (Antwerpen);
Ridder de Wouters de Bouchout (Mechelen);
Arthur van Gramberen (Thienen).

Voor Holland:
Dr. X. Smits, pr. Voorzitter (Den Bosch);
Jac. van Gils, Secretaris (Rotterdam);
Prof. J.W.H. Goossens (Rolduc);
W. te Riele (Deventer).

Het zal wel niet noodig zijn te bewijzen dat Sint-Lucas een verklaarde tegenstrever
van ontbloote muren in onze middeleeuwsche kerken is, en dus de muurschilderingen
bij alle gelegenheden voorstaat. Dienaangaande geven ons de namen der gemelde
voormannen in zake van kunst alle zekerheid. Overigens hooger deelden wij reeds
teksten meê van medewerkers der Fransche of Nederlandsche uitgave, en op 't einde
van deze onze verhandeling komt nog een andere tekst voor.

III.
De middeleeuwsche kerken zijn inderdaad, ten minste gedeeltelijk, in
groot getal geschilderd geweest.

(1) Ik voeg erbij dat bij, in 't bijzijn van eene afveerdiging der Commissie van Monumenten,
zich met klem voor eene fresco-schildering op het tympaan der kerk van Alsemberg
verklaarde.
(2) Dit tijdschrift verschijnt bij Vromant, te Brussel.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

In Frankrijk en Duitschland waren in 't Romaansch tijdvak vele kerken geheel
geschilderd. In bijna al onze Gothische kerken

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

258
werden de vlakke muren (die van hun eigen geene schoonheid hebben) en nog
dikwijlder de gewelven geplakt en opgehelderd met kleuren. Dit ondervindt men
daar nog gedurig bij het afkrabben van witsel of bezetsel.
Noemen wij er eenige voor ons land alleen, waar aldus oude muurschilderingen
ontdekt werden:
Aalst (S. Marten), - Aarschot, - Alsemberg, - Anderlecht, Antwerpen (O.L. Vrouw),
- Brugge (O.L. Vrouw, S. Jacob, S. Anna), - Brussel (S. Goele, O.L. Vr van den
Zavel), - Dendermonde (O.L. Vrouw), - Doornik (de kathedraal en S. Jacob), - Gent,
(S. Jacob), - Halle, - Hoei (O.L. Vrouw). - Kessel (bij Lier), - Kortrijk (O.L. Vrouw
en S. Marten), - Lelle (de kapel van Lelle(1), bij Vilvoorden), - Leuven (S. Pieter), Luik (de hoofdkerk, S. Jacob, S. Antonius, S. Christoffel, S. Bartholomeus, S. Denis,
Ste Croix), - Mechelen (S. Rombout, S. Katelijne, S. Jan, O.L. Vrouw over de Dijle),
- Meise, - Neerheilissem, - Neeroeteren, - Nieuwpoort, - Park (abdijkerk, bij Leuven),
- Sint-Truiden (S. Pieter en de kerk van 't Begijnhof), - Veurne (S. Walburgis), enz.
En wie verzekert ons dat vele kerken niet geschilderd werden, alhoewel er thans
geen spoor meer van schildering in te vinden is?
Die kerken moesten eeuwen doorstaan, veranderingen aan den bouw, het
herbezetten, brand, beeldstormerij, oorlog, vochtigheid, vervangen van Gothische
autaars door de hooge autaars van de Renaissance...
Men staat veeleer verwonderd, na de verwoestingen in de geschiedenis van
sommige kerken te hebben nagegaan, dat er nog zoo vele schilderingen zijn
overgebleven.

IV.
De muurschildering is noodig voor de algemeene kleurenharmonie van
't binnenste eener middeleeuwsche kerk.
Ook de hardnekkigste voorstanders van bloote steenen en kareelen loopen doorgaans
hoog op met geschilderde glasramen

(1) Schilderingen uit de XIe en XIIe eeuw.
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in onze Gothische kerken. Welnu, die geschilderde vensters vereischen eenige
schildering op muren en gewelven. Kanunnik VAN DEN GHEYN schrijft(1): ‘De
harmonie is de stempel der kunst, en in eene kerk met naakte muren en schitterende
vensters is die harmonie verbroken’. En bij VIOLLET-LE-DUC lezen wij(2): ‘La
coloration translucide des vitraux demande une certaine coloration opaque des parois
intérieures’(3). Indien zulke ondoorschijnende schildering in sommige middeleeuwsche
kerken niet bestaat, dan is de reden, zegt dezelfde schrijver, dat: ‘le temps(4) a manqué
pour compléter les conceptions premières.. et pour revêtir intérieurement ces
monuments des couleurs qui devaient contribuer à l'harmonie générale’.
Er zijn ook van die hoogergenoemde liefhebbers van naakte muren en gewelven,
die voor den vloer een plaveisel wenschen in veelkleurige steentjes, een bont tapijt
voorstellende(5). Uitmuntend! Maar spreken ze hun eigen niet tegen? Welhoe! de
vloer, dikwijls door beslijkte schoenen betreden, zal met rijke kleuren schitteren;
maar het gewelf, dat zinnebeeldig den hemel voorstelt waar de biddende Christen
zijne blikken naar omhoogheft, zou in kareelen moeten zijn, arm en naakt als het
gewelf van eenen kelder! Welhoe, men wil luisterrijke geschilderde vensters in de
muren, maar de muren zelf en de gewelven door de muren ondersteund zouden niet
mogen geschilderd worden?(6) Ik moet bekennen dat ik zoo iets niet kan te zaam
rijmen, en 'k houd me liever aan 't gezeid gevoelen van G. VAN DEN GHEYN, van C.
TULPINCK, van VIOLLET-LE-DUC, en: die, omreden van

(1) De Sint-Michielskerk te Gent. In Het Belfort, 1891.
(2) Zie blz. 40 van Peintures murales, par G. VAN CASTER et J. HELBIG.
(3) Reeds hooger merkten wij aan dat die coloration opaque ook door materialen kan
teweeggebracht worden.
(4) Niet alleenlijk omdat de tijd ontbrak, maar ook het geld kon ontbreken, of een goed schilder,
of rustiger omstandigheden...
(5) Zie o.a. op de schilderijen van de oude Vlaamsche schilderschool.
(6) Na de beschrijving van eene kunstig geschilderde middeleeuwsche kerk, schrijft C. TULPINCK
in zijne Etude sur la peinture murale en Belgique (1900), p. 16: ‘N'oublions pas que cette
décoration, déjà si somptueuse par elle-même, se trouvait parfaite, symboliquement, par la
polychromie du pavement “à carreaux pains et jolis” que ne dédaignèrent pas d'illustrer les
Broederlam, etc.’
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eene algemeene kleurenharmonie, ten minste op zekere gedeelten van gewelven en
muren eveneens eene schildering vereischen.

V.
De muurschilderingen in kerken passen er omwille van het doel der bidplaatsen,
die de geloovigen in de vereischte vrome stemming moeten brengen, met hun, ook
door de oogen, de groote mysteries van den godsdienst; hetzij door zinnebeelden,
hetzij door rechtstreeksche afbeeldingen voor te houden.
Het spreekt vanzelf dat iemand die godsdienstig is, die priester is in 't bijzonder,
een kerkgebouw beschouwen moet als huis van gebed, domus orationis.
In dit opzicht zeg ik eerst dat de traditiën van het Christendom kerken met
muurschilderingen vereischen. Muurschilderingen in onze bidplaatsen bestaan van
de katakomben af, en die traditie werd nooit onderbroken, tenzij tijdens de twee
laatste eeuwen(1).
In vermeld opzicht zeg ik ten 2de dat de schildering onzer kerken het volk aantrekt
en onderwijst. De kerk, een huis des gebeds zijnde, moet de godsvrucht
vergemakkelijken. Welnu, 't is toch voor te bidden dat de geloovigen naar de kerk
gaan, en eene kerk zal best aan hare bestemming beantwoorden, wanneer daar zooveel
mogelijk, ook op muren en gewelven, zelfs in de vensters, de tooneelen uit het Oud
en het Nieuw Testament, de voorstellingen van Gods eigenschappen en van het leven
der heiligen enz. zullen afgebeeld staan. Niet enkel het gezicht van de autaren, van
het Tabernakel, van de godslamp zal aan de devotie voedsel geven, maar ook al wat
de muren en de gansche kerk opsmukt: het kruisbeeld onder den triomfboog, een
O.L. Vrouwbeeld als mirakuleus vereerd, beelden van andere heiligen, de Kruisweg,
de schilderijen, teksten uit de Schriftuur boven de ingangdeur, aan het wijwatervat,
op de muren, bij de autaren, op het doksaal, in de doopvont, enz., de ex-voto's, de
geschilderde vensters, de muurschilderingen. Het volk gaat bid-

(1) Zie kanunnik E. REUSENS, Elements d'archeologie chretienne, tome premier, pp. 73-121, 1e
éd.
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den waar iets zijne oogen treft en zijn hert raakt, ook als zoo iets - schildering, beeld,
opschrift - ergens in een verloren hoek van de kerk te zien is.
Die geheele versiering werd de Bijbel der armen en ongeletterden geheeten, maar
kon even juist de Bijbel van alleman en ja de Bijbel der geleerden worden genoemd.
Wij ondervinden dagelijks hoe groot de onwetendheid is in zake van godsdienst, en
moeten eruit besluiten dat geen enkel middel mag worden verwaarloosd om het volk
naar de kerk te trekken en het te onderrichten. De Renaissance had voor gevolg onze
kerken allengskens te ontchristelijken en de polychromie trapsgewijze te doen
verdwijnen of verwaarloozen: die dit betreuren, moeten die missing helpen te keer
gaan. Muren en gewelven met bloote steenen spreken stellig tot het verstand van den
bouwmeester; zij zeggen niets tot het hert van den geloovige.
Een voorbeeld! Veronderstelt in al de kerken een gebeeldhouwden Kruisweg, zelfs
kunstig verveerdigd, maar niet geschilderd, dus zonder het minste verschil van kleur
voor het kleedsel, zonder de minste mengeling van tinten op de gelaatstrekken, zonder
de minste vlek van bloed tengevolge der geeseling, doornenkroning en kruisnageling
van den lijdenden Christus: ik ben innig overtuigd dat de devotie er veel zou door
verliezen. En wat zou het zijn indien er aan elke statie van den Kruisweg volstrekt
niets geschilderd of gebeeldhouwd stond, dat er niets-niets anders hing dan een simpel
klein houten kruiske, daartoe gewijd en dus voldoende voor de aflaten? Ongetwijfeld
zou die godsvrucht, thans zoo lief aan het volk, na korten tijd schier gansch tenietgaan.
Neen, bloote steenen behagen aan het volk niet(1)! Maar zouden bloote steenen
meer behagen aan geleerden, zelfs aan bouwmeesters, aan oudheidkundigen, - wel
te verstaan in hunne eigene woning? Weinige jaren geleden, zei mij een
hooggeplaatste bouwmeester bij zijn bezoek in de kerk van Alsemberg: ‘Bloote
steenen en kareelen, dat is voor mij het ideaal!’ Ik antwoordde hem: ‘Maar gij wilt
er niet van in uw eigen huis! Noch gij, Mijnheer, noch niemand wil er van... behalve
in het huis van God! Noch gij, noch niemand wil ervan, noch de koning

(1) ‘Wij huiveren van koude bij den aanblik dier groote ongezellige kalkschuren... In het huis
van God moet het warmer, hertelijker schijnen’. Aldus CONSTANT VAN POKSEELE, in Het
Belfort, 1893, blz. 228.
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in zijne paleizen, noch de ministers in hunne hôtels, noch de bouwmeesters noch de
pastoors in hunne huizen, noch mijne parochianen in de hunne, hoe eenvoudig ook.
Daar geene bloote steenen, geene bloote kareelen: maar behangsels echt of in papier,
en daarop portretten, printen en, als de beurs het toelaat, kostelijke in vergulde lijsten
omvatte schilderijen!’

VI.
De tegenstrevers van de muurschilderingen hebben geene bewijzen ter
verdediging van hun stelsel, en dragen een deel van de schuld in het
jammerlijk vernietigen van die overblijfsels der oude kunst.
Zij hebben geene bewijzen, omdat zij in die zaak geene princiepen hebben.
Geene rekening houdende met den geest waar de oorspronkelijke bouwmeester
zijn gewrocht in opvatte, laten zij zich enkel geleiden door eene mode uit de XVIIIe
eeuw - eene mode, van eigen iets beginselloos en wispelturigs - die ze op de gebouwen
der middeleeuwen willen toepassen.
Daaruit volgt dat ze ondereen zeer koddig verschillen van gevoelen, en geen ernstig
schrijver tot staving van hunne meening bijbrengen.
In de plaats van degelijke redenen hebben zij holklinkende woorden. Als voorbeeld
geef ik er een paar, met eigene ooren over eenige jaren in de kerk van Alsemberg
gehoord.
Een heer, bij eene afveerdiging der Commissie van Monumenten staande, wees
op de ontbloote kareelen van het tympaan en riep uit: ‘Quelle couleur adorable!’
Maar M. Lagasse-de Locht wedervoer hem droogjes: ‘Vous savez que les briques
ne sont pas des motifs de décoration.’
Ik vertelde hooger dat een andere mij eens zei: ‘Bloote steenen en kareelen, dat
is voor mij een ideaal!’, en ik gaf daar mijn antwoord. Ik voeg er hier bij dat die
plechtige spreuk van zijne lippen klonk op twee stappen van eene prachtige
muurschildering van rond 1480!
Een derde, waar ik aan vroeg dat hij mij een enkelen schrijver zou noemen die
zijn stelsel aankleeft, zegde: ‘Het gebouw is mijn boek’. En dat werd weer gezeid in
dezelfde kerk, die op meer dan tien plaatsen tegelijk van muren en gewelven over-
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blijfsels vertoont van muurschilderingen uit de laatste helft van de XVe eeuw, en op
andere deelen, onregelmatig gemetst met kareelen en steenen, het bewijs levert dat
daar ook eene schildering komen moet(1).
Voegen wij er bij, dat de voorstanders van bloote muren overhoop liggen met de
logiek.
In ons 2de, 4de en 5de punt haalden wij er staaltjes van aan.
In dit opzicht schrijft ook nog kanunnik G. VAN DEN GHEYN(2):
‘Niet tevreden met de muurvlakten te beschilderen, legden de middeleeuwsche
kunstenaars zich ook toe op het versieren der vensterruimten, en vonden het middel
om het glas te beschilderen, zonzer hem zijne doorschijnendheid te ontnemen.
Nu, hoe komt het dat de school, die wil dat de bouwmaterialen ruw en naakt blijven,
uitzondering make voor het glas, en na merkwaardige muurschilderingen met den
ongelukskrabber verwoest te hebben, de glasschilderingen niet verniele, of minstens
het gebruik ervan niet verbiede? Het ware ontegensprekelijk barbaarsch, maar toch
logiek.
Ongetwijfeld is er niemand om de gevolgtrekkingen uit het hooger vermelde en
hoog opgevijzeld stelsel tot het uiterste te drijven, maar welk uitwerksel kan men
toch verwachten van die kleurrijke vensters, waarvan de tintelende kleuren armzalig
verloren gaan en sterven op den nog meer armzaligen en prozaischen boerensteen?
't Ergste van al is het kwaad door het stelsel sedert zoo vele jaren gesticht: Hoe menig
meesterstuk van kerkelijke meubels verkocht, vooral in 't begin der XIXe eeuw, om,
met het bekomen geld, de geschilderde muren en het heele binnen-

(1) Over de oude schilderingen op de gewelven en de onregelmatig gemetste muren doet J.
HELBIG eene juiste aanmerking:
‘Dans toutes les églises où la peinture des voûtes s'est conservée, on peut hardiment conclure
à l'existence de la peinture décorauve des parois, c'est-à-dire de l'ensemble du vaisseau, ou
tout au moins de l'intention d'exécuter cette décoration générale...
Cette déduction logique est encore fortifiée par l'aspect de la maçonnerie, lorsque les matériaux
laissés appaients, offrent des aspects choquants dans le mélange de prerres bleues et de pierres
de sable... Ne perdons pas de vue que nous avons affaire à un peuple artiste, qui certainement
aurait disposé les matériaux suivant une coloration harmonieuse, s'il ne s'était réservé de les
couvrir par une perinture décorative.’
(2) Blz. 94 van De Sint-Michielskerk te Gent (Belfort, 1891): 't is de vertaling uit Compte-rendu
des travaux du Congrès de Charleroi, p. 329.
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ste der kerken te kunnen overwitten! Hoevele muurschilderingen nu nog verwaarloosd
en vernietigd! hoevele overheerlijke gebouwen van de schildering, de voleinding
hunner binnenver. siering beroofd! ziet Sint-Baafs te Gent! wat naakte koude muren!
ziet eens aan 't gewelf van de zijkapellen, rechts van de hooge-koor: in welke woonst
zou men zulke binnenmuren dulden? Een Brusselsche bouwmeester vergeleek de
overigens zoo prachtige kerk ‘à un homme en chemise(1)’. - En Sinter-Goele te Brussel!
In Mei 1873 schreef een der onderpastoors van deze parochie, de eerw. heer van
Roost, aan M. Helbig, dat men bezig was met de koor af te krabben:
‘Dans notre imposant choeur du XIIIe siècle, nous trouvons, pour autant que je puisse
en juger par les échantillons mis à nu, un vaste système de perintures décoratives
appliquées sur toutes les parties saillantes de l'architecture: les nervures, les
colonnettes, les cordons, les chapiteaux, les fleurons, les archivoltes du triforium,
ctc. Il paraît qu'on ne laissera subsister aucune peinture à Ste Gudule...’
M. Helbig en kanunnik van Caster gingen tijdens die afkrabbing de kerk bezichtigen.
In Peintures murales, par G. VAN CASTER, avec réponse de M.J. HELBIG(2), drukte
deze laatste zich uit als volgt:
‘... L'impression qui m'est restée de cette visite, c'est que les restes de la peinture que
l'on apercevait entre les échafaudages et dans les saletés des plâtras enlevés, - avaient
tormé autretois un ensemble qui, avec les vitraux, concourait certainement à produire
un effet harmonieux. D'autres peintures qui provenaient d'une époque plus récente
s'étendaient à la giande nef et aux colonnes de l'église. J'ar souvenir d'y avoir dessiné
un agnus Dei, qui me semble avoir été peint par le même décorateur dont une partie
du travail subsiste encore au choeur de l'église de Hal. Ste Gudule reçut alors une
couche de badigeon blanc qui a dû réjouir le coeur de tous les partisans des intérieurs
monochromes. Mais il est certain que, aujourd'hui [en 1901], après une trentaine
d'années à peine, ce badi-

(1) Zie ook S. Baafs, door G. VAN DEN GHEYN, blz. 25, Belfort, 1892.
(2) De gansche titel luidt: Les peintures murales n'étaient pas exécutées d'après un plan
d'ensemble, dans nos contrées. Dissertation par G. VAN CASTER, avec réponse de M.J.
HELBIG, et réplique de l'auteur. Anvers, 1901.
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geon est dans un état de saleté qui ne fait guère honneur au temple principal de notre
capitale(1).’
Men zie hooger, blz. 252, de bittere klacht in 1854 door A. REICHENSPERGER gedaan.
In 1890 schreef kanunnik VAN DEN GHEYN(2), sprekende van de Belgische kerken
uit de middeleeuwen, waar men sporen van muurschilderingen terugvond:
‘Helaas, waarom hebben er velen denzelfden eerbied niet voor, en waarom is de
zoogenaamde herstelling der gebouwen maar al te dikwijls het voorwendsel om deze
kostelijke overblijfselen van eene kunst die men heden niet verstaat en daarom
miskent, voor altijd te doen verdwijnen?’
Wat mij persoonlijk betreft, ik weet van meer dan ééne kerk te spreken, waar oude
schilderijen verdwenen: voor eene kerk, waar er vele waren (zelfs twee op elkander),
ondervroeg ik tot hiertoe niemand; voor eene tweede kerk nam ik inlichtingen, doch
de eene wierp de schuld op den andere; in eene derde kerk (die van Alsemberg)
kwam ik maar juist op tijd om eene oude schildering, gedurende mijne kortstondige
afwezigheid door eenen werkman overwit, aanstonds door uitwrijving van 't witsel
met olie zooveel mogelijk te herstellen. Waarlijk, men kan geene voorzorgen genoeg
nemen!
Nog in 1906 las ik in Bulletin des Métiers d'Art betrekkelijk de afkrabbing van de
kerk te Neerheilissem(3):
‘Il est à noter qu'ici, comme en maint autre cas, la découverte de ces peintures,
remarquables par leur conservation. a été gâtée grâce à l'incurie des maçons chargés
de débarasser le mur de son plàtrage. Une partie de la responsabilité de pareils
méfaits incombe sans doute à la fausse théorie qui préside à nos restaurations. Alors
que, de plus en plus, il cst démontré que nos églises étaient autrefois déco-

(1) In de zitting van de Kon. Commissie van Monumenten, den 12 October 1903, herhaalt J.
Helbig dezelfde klacht, en niemand spreekt hem tegen! ‘Dans l'état sordide où se trouve
actuellement ce beau monument, le besoin d'une oeuvre de réparation, sous le rapport du
décor intérieur, se fait vivement sentir. Je trouve que l'état actuel de l'intérieur de
Sainte-Gudule ne fait pas honneur à la capitale d'un pays qui, à juste titre, jouit d'un grand
renom artustique.’
(2) Blz. 132. van Dietsche Warande, 1890.
(3) M. VAN GRAMBEREN, in Bulletin des Métiers d'Art, 1906, blz. 342, in nota.
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rées, on s'obstine systématiquement à les restaurer (?) en mettant absolument à nu
l'appareil de leurs murs; une restauration intelligente et sincère devrait comprendre
non seulement le maintien de l'ancien crépissage et la conservation des anciennes
peintures, mais, éventuellement, l'exécution d'une décoration nouvelle, sans laquelle
l'édifice ne peut être considéré comme achevé.’
Uit het voorgaande - hoe beknopt ook - vloeien deze vijf gevolgtrekkingen:
1. Eene middeleeuwsche kerk moet hersteld worden volgens den geest waarin zij
door den oorspronkelijken bouwmeester werd opgevat.
2. Al wat er van den ouden bouw in opzicht van constructie of versiering bestaat,
moet tot leiddraad strekken voor de herstellingen.
3. De minste overblijfsels van oude schilderingen dienen met de grootste zorg
bewaard te worden(1).

(1) Eenige raadgevingen voor de heeren pastoors die in oude kerken willen onderzoeken of er
geene muurschilderingen door het witsel bestopt zijn:
1. Begint met hier en daar op en rond de gewelfsteenen en op de muren kleine plekken
te ontblooten. Als gij ondervindt dat het witsel, in eenen vochtigen bouw b.v.,
gemakkelijk afvalt, peutert dan met een stomp mes een stukje witsel los; indien het
witsel te vast aan den muur kleeft, kunt ge er met een zeer licht houten hamerken
zachtjes op kloppen, totdat er een brokje afschilfert; als dit ook niet gaat, krabt dan
met een pennemes het witsel traagjes af: haastige spoed, zelden goed!
2. Voor plaatsen waar gij niet aankunt of aandurft, alsook bij eene kerkherstelling, legt
aan ondernemer en bewaker en werklieden streng de les op: ‘Geen witsel of plakkerij
afkrabben of losmaken, tenzij na nauwkeurig onderzoek of er geene schildering
onder schuilt!’
3. Indien er gedeeltjes van oude schilderingen te voorschijn komen, laat deze niet
voorts ontblooten dan door iemand die daartoe bevoegd is, en bewaakt zijn werk
gedurig.
4. Eens dat alles ontdekt is, laat er toch nooit iets bijschilderen! Bepaalt u, indien er
tengevolge van vroegere bouwveranderingen koten in den muur zijn, met deze
properkens doen toe te strijken.
5. Verwittigt de Koninklijke Commissie van Monumenten of een van hare leden voor
eene eenigszins merkweerdige muurschildering.
6. Indien door eene noodzakelijke bouwverandering eene muurschildering moest
vernietigd worden, laat er eerst eene nauwkeurige kopie in kleuren van maken (van
dezelfde afmetingen als de muurschildering, zoo 't mogelijk is), - ofwel, ten minste,
eene groote fotografie, waar ge dan de juiste kleuren doet bijschilderen.
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4. De muurvlakten op onregelmatige wijze gemetst met steenen van verschillende
kleur of tegelijk met steenen en kareelen, mogen met geene nieuwe steenen
hersteld worden, maar moeten worden beplakt, om daar later op te schilderen.
5. Muurvlakten op regelmatige wijze gemetst met steenen van verschillende kleur(1),
mogen zoo bewaard blijven(2).

***

Gelukte ik slechts door deze bladzijden om al was 't maar éénen persoon die het
aangaat tot achting ook voor de in schijn onbeduidendste vroegere muurschilderingen
aan te sporen, om al was 't maar eene enkele van die eerbiedweerdige kunstrelikwiën
te redden, dan zou ik dit mijn schrijven als gebillijkt aanzien en beloond.

(1) Dit is b.v. het geval in de kerk van Aarschot, waar, op de hooge muurvakken en pilaren en
bogen van de koor, de bruine steenen met witte regelmatig afwisselen.
(2) Er kunnen natuurlijk, buiten de opgegeven gevallen, twijfels voorkomen. Bevoegde personen
zullen ze helpen oplossen. De groote zaak is: voorzichtigheid in 't herstellen van eene kerk!
eerbied voor de vroegere muurschilderingen!
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Kleine verscheidenheden.
84. - Behooren met...
BEHOOREN MET... luidt ten huidigen dage Behooren tot, Fr. Faire partie de.., Etre
de...
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 496: ‘Item, alle de ghone die metter wet
behooren... paisivelic gaende naer huus, en syn niet vanghelic, alwaert zonder
kerslicht....’ (1535.)
NIET VANGHELIC ZYN, uit dien tekst, beteekent Niet mogen aangehouden worden,
Fr. Ne pouvoir être arrêté.

85. - Weerdomme.
Bij misslag, voor WEERDINNE. In het Hs. staat er duidelijk Weerdinne.
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 486: ‘De hosteliers, weert nog weerdomme,
en zullen...’ (1535.)

86. - Aetschare.
AETSCARE, AETSCHAERE beteekent Eetwaar. Zie bij Kiliaan. Bij het eenige voorbeeld
door Verdam aangehaald, voege men de volgende:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 295: ‘Item, de boeten spruutende uut
kueren ofte ordonnantien van vitaillen ende aetscharen...’ (1535.)
Id., op. cit, I, 446: ‘Item, taverniers, cabarettiers, beenhauwers, scupeniers,
herberghiers ende wynckelhouders van allerande aetschare ende penewaerde...’
(1535.) -I, 486: ‘Taverniers, cabarettiers vercoopende openbaerlic aetschare ende
vitaille...’ (1535.)
SCUPENIERS, uit bovenstaanden tekst, werd door Fr. Charcutiers uitgelegd. Zou dit
woord niet dienen in verband gebracht met Schop-, Schep-, Schipwinkel =
Kruidenierswinkel, Fr. Boutique d'épicier. (Zie bij De Bo.) Ten huidigen dage zegt
men nog te Iperen: Schuppewarie = Fr. Epiceries, en Schuppewarier = Fr. Epicier.
(Heer E. DE SAEGHER, archivaris der stad Iperen.)
EDW. GAILLIARD.
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Vergadering van 17 April 1912.
Aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, bestuurder; V. DELA MONTAGNE,
onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris.
De heeren: Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, JAN
BOLS, KAREL DE FLOU, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE
CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Kan. AMAAT JOOS,
IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. C. LECOUTERE, Dr EUG. VAN OYE en Dr. LEO GOEMANS,
werkende leden;
De heer IS. BAUWENS, briefwisselend lid.
De heeren Dr. HUGO VERRIEST, FRANK LATEUR en Prof. Dr. JOS. MANSION,
werkende leden, alsmede de heeren ALF. DE COCK, OMER WATTEZ en Dr. LEO VAN
PUYVELDE, briefwisselende leden, hebben laten weten dat zij verhinderd zijn de
vergadering bij te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Maart-vergadering, dat wordt
goedgekeurd.
***

Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de heer Bestendige Secretaris de lijst over
van de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Statistique générale de la Belgique. Exposé de la situation du Royaume de 1876
à 1900, rédigé sous la Direction centrale de Statistique, en exécution de l'Arrêté
Royal du 29 Mai 1902. 9me fascicule. Bruxelles, s.d.
GILLIODTS-VAN SEVEREN (L.). - Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier
d'Ypres, par L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, docteur en droit, membre de la Commission
Royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique. Tome II.
Bruxelles, 1911.
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Bulletin de la Commission Royale pour la publication des anciennes lois et
ordonnances de Belgique. Vol. IX, fasc. 6 et 7.
LECOINTE (G.). - Annuaire astronomique de l'Observatoire Royal de Belgique.
Publié sous la direction de G. LECOINTE, directeur scientifique du service
astronomique. 1913. Bruxelles, 1912.
TIJDSCHRIFTEN. - Revue Sociale Catholique, no 6, 1912. - Tooneelgids, Maart
1912. - Wallonia, Mars 1911. - Bulletin des Musées royaux, nr 2, 1912. - Bulletijn
der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, nr 2, 1912. - Arbeidsblad,
nr 2, 1912.
Door de ‘Académie Royale d'Archéologie de Belgique’, te Antwerpen:
Bulletin, nr 1, 1912.
Door de ‘Société d'Emulation de Bruges’, te Brugge:
ALLOSSERY (P.). - Société d'Emulation. Mélanges, VI: Geschiedkundige
Boekenschouw over het huidige West-Vlaanderen in 't algemeen en zijne gemeenten
in 't bijzonder, door P. ALLOSSERY. Boekdeel I. Brugge, 1912.
Door de Vereeniging tot vereenvoudiging en verbetering van Examens en
Onderwijs, te Amsterdam:
Berichten en Mededeelingen van de Vereeniging tot vereenvoudiging en verbetering
van Examens en Onderwijs. Februari, 1912.
Door de ‘Königliche Gesellschaft der Wissenschaften’, te Göttingen:
Nachrichten von der Kóniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.
Philologisch- historische Klasse, 1912. Heft I.
Door ‘Kongelige Danske Videnskabernes Selskab’, te Kopenhagen:
Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger:
1911, nr 6; 1912, nr 1.
Door de ‘Académie Impériale des Sciences’, te St.-Petersburg: Bulletin, nos 5-6,
1912.
Door de ‘Reale Accademia dei Lincei, Classe di Scienze Morali, Storiche e
Filologiche’, te Rome:
Rendiconti, Serie Quinta, Vol XX, Fasc. 11o-12o e Indice del Volume.
Door den heer JHR. MR. NAP. DE PAUW, werkend lid, te Gent:
PAUW (N. DE). - Gand en 1913, par NAPOLÉON DE PAUW, procureur-général
honoraire, membre de la Commission Royale d'Histoire, etc. Gand, 1912.
Door den heer V. DELA MONTAGNE, werkend lid, te Mechelen:
DIERCKX (J.). - Propagation des deux langues ou Etude sur les inconvénients qui
résultent de la différence d'idiomes dans notre pays; sur
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les causes de ces inconvénients; sur les moyens les plus propres à les faire disparaître
et à généraliser la connaissance des deux langues usitées en Belgique; par J.
DIERCKX, Employé de première Classe au Département de la Guerre. Bruxelles,
1862.
Door den heer Dr. LEO GOEMANS, werkend lid, te Schaarbeek: Leuvensche
Bijdragen, Xe Jaargang, nr 1.
Door den heer A DE COCK, briefwisselend lid. te Antwerpen:
COCK (A. DE). - Natuurverklarende Sprookjes, verzameld door A. DE COCK. Eerste
deel. 1. Huisdieren. 2. Zoogdieren. Met 4 teekeningen van ED. VAN OFFEL. Gent,
z.j. (1912.)
Door den heer IS. BAUWENS, briefwisselend lid, te Aalst:
Nederlandsche Woordenboek en Kunstwoordentolk der Geneeskunde, door Dr.
IS. BAUWENS. Bekkenvernauwing-Bloedstand., 8e afl.
Door den heer Dr. A. KUYPER, buitenlandsch eerelid, te 's-Gravenhage:
Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 22 Juni 1909,
r
n 26. Met veertien bijlagen. 's-Gravenhage, 1912
Door Z. Em. den Kardinaal Aartsbisschop van Mechelen:
La Vie diocésaine. Bulletin du diocèse de Malines. T. VI, fasc. III (Mars 1912);
Documenta I (Février 1912).
Door den heer V. DE VOS. te Leuven:
Vos (V. DE). - De Rederrijkkamer ‘Het Kersouwken’ te Leuven... Oorkondige
bijdragen tot hare geschiedenis, door V. DE VOS, Hooldman der Kamer. 2de deel,
1842-1908. Leuven, 1910.
Door den heer Kanunnik J. LAENEN, te Mechelen:
Mededeelingen en Verslagen van den Diocesanen Patronagendag. Mechelen, 18
April 1912. Rapport et Procès-verbaux de la Journée diocésaine des Patronages.
Malines, 18 Avril 1912. Mechelen, z.j. (1912.)
Door de heeren Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en L. BOSMANS, te Gent:
VANDEVELDE A.-J.-J. en BOSMANS (L.). - Over samenleven van Gistrassen, door
A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder van het Chemisch en Bacteriologisch Laboratorium
der stad Gent, professor aan het Hooger Instituut voor Gistingnijverheden en aan de
Voedingsvakschool te Gent, en L. BOSMANS, gediplomeerd bakker van de
Voedingsvakschool te Gent. (11e Mededeeling uit het Gemeentelijk Laboratorium
en de Voedingsvakschool te Gent.) Gent, 1912.
Door Mevrouw DE WILDEMAN-DE CORT, te Brussel:
Frans de Cort. Liederen en Gedichten. Uitgave, Een woord vooraf van PAUL
FREDERICQ. Levensschets door MAURITS SABBE. Brussel, 1912.
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Door de Redactie:
Museum. Maandblad voor Philologie en Geschiedenis, nr 7, 1912. - De Vlaamsche
Hoogeschool, nr 3 1912. - Hoogstudent, April 1912. - Oudheid en Kunst, nr 1, 1912.
- Tijdschrift der gemeentebesturen, nr 4, 1912.
Ingekomen boeken. - Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen:
WIJK (Dr. N. VAN). - Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche
taal. Tweede druk, door Dr. N. VAN WIJK. Afl. 8-10, 's-Gravenhage, 1911.
De Gids, April 1912. - Sint-Lucas, nr 7, 1912.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Nederlandsch Archievenblad, nr 3, 1912. - Biekorf, nrs 7-8, 1912. - St.
Cassianusblad, nr 4, 1912; Bijvoegsel, nrs 7-8. - Onze Kunst, nr 4, 1912. - De
Vlaamsche Kunstbode, nr 3, 1912. - Neerlandia, nr 4, 1912. - Het Katholiek Onderwijs,
nr 6, 1912. - De Opvoeder, nrs 10-13, 1912. - De Opvoeding, nr 4, 1912. - Christene
School, nrs 11-12, 1912. - De Schoolgids, nrs 15-16, 1912. - De Student, nr 2, 1912.
- Dietsche Warande en Belfort, nr 3, 1912.
Ingekomen brieven. - De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in kennis met
de hieronder volgende ingekomen brieven:
1o) Koninklijke Akademie van Wetenschappen, te Amsterdam. (Academia
Regia Disciplinarum Neerlandica.) Wedstrijd ‘ex Legato Haeufftiano’. Gedrukte
brief van 11 Maart, onderteekend P.D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, vanwege
genoemde Academie, houdende mededeeling van den uitslag van den wedstrijd voor
het jaar 1912 en van het programma van den wedstrijd voor 1913.
2o) Oude Glossen en hun beteekenis. Verhandeling door den heer Dr.
BUITENRUST HETTEMA aan de Academie ter uitgave aangeboden. - Brief van 7 April,
waarbij de heer BUITENRUST HETTEMA den Bestendigen Secretaris bericht, dat de
vereerende beslissing, die door de
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Academie is genomen, hem zeer heeft verheugd. ‘Graag spreek ik het uit’ - schrijft
hij - ‘hoe hoge prijs ik er op stel, dat uwe Instelling onder de vele goede werken ook
wil opnemen een studie, die op belangwekkende dietse oudheden de aandacht vestigt,
en een uitgave daarvan kan voorbereiden. Weinig zag ik liever dan dat ook
samenwerking tussen Noorden Zuidnederlanders van verschillende richting er door
bevorderd werd. Zooveel te meer heeft het mij teleurgesteld, dat aan de voorwaarde
die men mij meent te moeten stellen, dit voor mij moeilik, zo niet onmogelik wordt
gemaakt. Sta mij evenwel toe de definitieve terugvrage van de kopie nog enige tijt
me voortebehouden’.
3o) Zaak der Spelling. - Brief van 12 April, waarbij ons hooggeacht buitenlandsch
eerelid de heer ABR. KUYPER, Minister van Staat, in zijne qualiteit van voorzitter
der Staatscommissie door Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden benoemd,
om de zaak der Spelling na te gaan, de eer heeft een exemplaar van het ‘Rapport’
van genoemde Commissie aan de Academie aan te bieden.
6o) Huldebetooging ter eere van Mej. Virginie Loveling. - Brief van 10 April,
waarbij de heer RICHARD DE CNEUDT, algemeene secretaris van het Virginie
Loveling-Comiteit, namens de Uitvoerende Commissie, de Koninklijke Vlaamsche
Academie uitnoodigt, aan de Huldebetooging ter eere van Mej. VIRGINIE LOVELING
hare hooge bescherming te willen verleenen en officiëel deel te nemen aan den
Volksoptocht die, te dezer gelegenheid, op Zondag, 28n April, te Gent zal plaats
hebben. - (Den heer V. DELA MONTAGNE, onderbestuurder, die daartoe bereid
bevonden werd, wordt opgedragen de Academie op die huldebetooging te
vertegenwoordigen.)
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7o) Oudheidkundige Kring van het Land van Waas: Feestelijkheden ter
gelegenheid van den vierhonderdsten verjaardag van Geeraard Mercator, te
Rupelmonde, op 19n Mei. - Bij brieve van 15 Mei, wordt de Koninklijke Vlaamsche
Academie, door het Bestuur van genoemden Kring verzocht, zich op de
Mercator-feesten te laten vertegenwoordigen. - (Op verzoek van het Bestuur, verklaart
de eerw. heer Kan. AM. JOOS deze opdracht gaarne aan te nemen.)

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
Ter uitgave aangeboden verhandelingen. - De heeren Leden worden beleefd
verzocht, voortaan in vergaderingen van Commissiën ter uitgave aangeboden
verhandelingen, niet meer rechtstreeks ter tafel te brengen. Om den regelmatigen
gang der zaken te bevorderen, dienen zulke verhandelingen eerst aan den Bestendigen
Secretaris overhandigd: in overleg met het Bestuur, zal deze de stukken schriftelijk
naar de bevoegde Commissie verzenden, tot uitbrengen van advies, zoo het in de
Verslagen en Mededeelingen op te nemen stukken geldt, - of tot aanstelling van
verslaggevers, indien de aangeboden verhandeling geschikt is om onder de uitgaven
der Academie opgenomen te worden.

Voorstel.
Voorstel de Mei-vergadering tot Woensdag 22 Mei te verdagen. - Om bijzondere
redenen, stelt het Bestuur voor de Mei-vergadering van den 15 tot den Woensdag,
22 Mei te verdagen. - (Aangenomen)

Mededeelingen namens de Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De heer KAREL DE FLOU, secretaris, legt het hieronder volgende verslag
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ter tafel, over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, voorzitter; EDW. GAILLIARD,
Jhr. Dr. K. DE GHELDERE, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Kan. AMAAT JOOS, leden,
en KAREL DE FLOU, lid-secretaris.
Het verslag over de Februari- en Maart-vergaderingen wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
1o) Lezing door den heer K. DE FLOU: Lexicographische gedrochten. - Spreker handelt
over de uitgevonden of kwalijk gelezen woorden: Palingpek, Tarbotstrepen,
Nukersavond en Suike, en geeft de verklaring van de kwalijk gelezen termen.
- De Vergadering beslist dat deze nota's, mits nadere goedkeuring der Academie, in
de Verslagen en Mededeelingen, onder de Kleine Verscheidenheden, zullen
opgenomen worden. - (Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.)
2o) Mededeeling van Kleine Verscheidenheden, door den heer EDW. GAILLIARD.
- Van de hieronder volgende stukjes wordt aan de Vergadering lezing gegeven:
Wulvejonc loopelick; - Verschoonen en Verschooninghe; - Ghejuchte van huusen; Staen in den mond van...; - Deelinghe van eede; - Verhuwen; - Invinden;
Inneghevonden zyn; - Grondenaris; - Tusschengaen en Tusschengaere; - Cruepelen;
- Hem of Sinen lechame te wetten legghen, en Sinen lechame in de vanghenesse
legghen; - Provengier; - Dootval; - Bodebrief, te lezen: Bedebrief; - Stoppen en
Bestopte beitcken (verkeerd gelezen: Bestople beilcken), en Zyn gherslandt stoppen.
- De Commissie beslist, dat, mits nadere goedkeuring der Academie in pleno
vergaderd, genoemde Kleine verscheidenheden bij gelegenheid in de Verslagen en
Mededeelingen mogen opgenomen worden. - (Door de Academie goedgekeurd.)
3o) Prijsvragen namens de Commissie voor te stellen. - Er wordt besloten daarover
in de eerstkomende vergadering te handelen.
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2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letterkunde. - De heer TH.
COOPMAN, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, voorzitter; Prof. Mr. JULIUS
OBRIE, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, IS. TEIRLINCK, Dr. L. SIMONS, JAN BOLS,
leden, en TH. COOPMAN, lid-secretaris.
Het verslag over de Februari-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
1o) Prijsvragen namens de Commissie voor te stellen. - Tot de eerstvolgende
vergadering der Commissie uitgesteld.
2o) AUG. BEERNAERT-FONDS. Reglement. - De bespreking zal in de Mei-vergadering
(zonder bezwaar voor 's Lands schatkist) voortgezet worden.
3o) Ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden verhandeling:
Overzicht van het Italiaansch strafrecht, door den heer Prof. LADISLAUS VON
THÓT, uit Ujpest (bij Budapest). - De heer Prof. Mr. JULIUS OBRIE, om advies
verzocht, geeft lezing van de hieronder volgende nota:

Met klimmende belangstelling heb ik het mij door den Secretaris der Academie
medegedeelde handschrift van Prof. LADISLAUS VON THÓT doorgelezen. Het doel
dat hij zich door het schrijven van dit Geschiedkundig Overzicht van het Italiaansch
Strafrecht voorstelde - het leveren eener schets der geschiedkundige ontwikkeling
van het strafrecht in Italië - heeft hij zeker ten volle bereikt.
Op onze dagen breekt ook hier te lande in de rechtsgeleerde wereld de overtuiging
zich meer en meer baan, dat vergelijkende rechtsstudie eene noodzakelijkheid is voor
hem die zich met de beoefening der rechtswetenschap onledig houdt. Vooral ten
opzichte van het strafrecht, dat zulk eene belangrijke plaats in het leven van een volk
inneemt, moet dit gelden. Nu is zeker het stratwetboek, dat in 1889 in Italië tot stand
kwam, een werk dat in vele opzichten de aandacht overwaard is van allen, die in den
vooruitgang der Rechtswetenschap belang stellen.
De alleszins merkwaardige studie van Prof. VON THÓT is mijns inziens uitnemend
geschikt om de belangstelling onzer Vlaamsche rechtsgeleerden in de Itallaansche
strafwetgeving gaande te maken,
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ook omdat zij daaruit zullen kunnen zien hoe sommige denkbeelden, die daarin
werden vastgelegd, zich als het ware door de eeuwen heen geleidelijk hebben
ontwikkeld. Ik acht het dan ook voor onze Academie een voorrecht, dat zij door het
opnemen van die studie in hare Verslagen en Mededeelingen zal kunnen medewerken
om het peil der Rechtswetenschap te verhoogen.
- (Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.)

Dagorde.
1o) Staat der Academie. Getal openstaande plaatsen. - De Bestendige Secretaris
doet dienaangaande aan de Vergadering de hieronder volgende mededeeling.
Te vervullen zijn:
A.) Twee plaatsen van briefwisselend lid, t.w.:
a] Eene plaats ten gevolge van de verkiezing (14 Juni 1911) van den heer Prof.
Dr. JOS. MANSION tot gewoon lid, tot vervanging van wijlen den heer J. BOUCHERIJ.
b] Eene plaats ten gevolge van het afsterven van den heer Mr. JULIAAN VAN DER
LINDEN (19 Octob. 1911).
B.) Eene plaats van buitenlandsch eerelid, door het afsterven van Dr. GEORG WENKER
(17 Juli 1911).
De Commissie tot het voorstellen van Candidaten wordt derhalve belast het noodig
getal candidaten voor te dragen.
2o) Lezing door den heer Edw. Gailliard: De ‘Processiën generael’ te Brugge in
de XVe en XVIe eeuw. - De heer Dr. HUGO VERRIEST, die ingeschreven was om eene
lezing te houden, verhinderd zijnde de vergaring bij te wonen, geeft de heer EDW.
GAILLIARD lezing van de inleiding op zijne studie over ‘De Processiën generael’ te
Brugge. - Deze lezing zal in eene latere vergadering voortgezet worden.
De vergadering wordt te 4 uur gesloten.
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Kleine Verscheidenheden.
87. - Mellen of Melden.
In vroegere tijden werden strenge straffen tegen schaking en verkrachting
uitgevaardigd. Men leze dienaangaande de brieven van hertog Philips, van 5 Juni
1438, waarin gewezen wordt op de klachten, van de Schepenen der stad Gent
uitgaande, ‘contenant que comme puis aucun temps ença pluseurs prinses,
ravissemens, efforcemens et violences de pucelles et autres femmes aient esté, soubz
umbre de mariage, faittes et commises par aucuns en (la) ville de Gand, par convoitise
davoir leurs chevances et autrement....’. (A.E. Gheldolf, Cout. de Gand, I, 623-625)
‘Telz enormes cas et crimes’ dienden gestraft ‘tellement que ce soit exemple à tous’.
Eene ordonnantie der Schepenen van Iperen, van 23 Januari 1423, ‘op d'ontissinghe
vande kinderen zynde inde bewarenesse van vader ende van moeder of van eenen
anderen, haren vriend of maech’, bepaalde namelijk:
1o) In zake van het ‘ontvoeren, ontleden ende ontissen’ van een ‘enapelin kind’(1),
dat, bijaldien het aldus geschaakte kind de ‘ontvoerrighe, ontleedighe of ontisseghe’(2)
‘name in huwelicke’, genoemd kind zou ‘onthoird ende ontherfd wesen van alden
goede dat hem toe zoude moghen comen by rechter horye, niet mueghende deelen
van vader of van moeder of van eeneghen van zyne vrienden ende maghen man of
wyf....’.
2o) ‘Ende in ghelyken, ware dat eenich dochterkin(3), ontvoerd, ontleed of ontist
zynde als voorzeyd es, name den ont-

(1) CNAPELIN KIND is niet ‘un Enfant mineur’ in het algemeen, maar wel ‘un Jeune garçon’,
een Knaapje of Kind van het mannelijk geslacht. (Zie bij Verdam, vo Cnapelijn.) JOVENCHIEL
in de Fransche ‘Keures des mariages’ van 1285: ‘Quiconques jovenchiel ou puchiele...
enmenra sans le volonteit de chelur enqui waerde il ou elle sera....’ (L. Gilliodts-van Severen,
Cout. d'Ypres, II, 48.)
(2) De ‘ONTVOERRIGHE’ is niet Fr. Séducteur, maar wel Séductrice.
(3) DOCHTERKIN is de ‘Puella sub tutela patris vel matris sive alterius cujuslibet tutoris constituta’,
uit de keure der Schepenen van Iperen, van Jun 1230. (L. Gilliodts-van Severen, Cout.
d'Ypres, II, 18.)
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voerer, ontleedre ende ontissere in huwelike’, het genoemd ‘dochterkin’, zou ‘onthoird
ende ontherfd wesen’ als boven.
Daarop volgen deze twee artikels:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres. II, 294-295: ‘Item, waert zo dat eenich
enapelin kind, ontvoerdt, ontleed of ontist als voorseyd es, niet name ende melde de
ontvoereghe, ontleedeghe of ontisteghe ende derby bleve(1) zonder te commene ter
stedewaert ende ten vrienden ende maghen waerd, zo zouden de vrienden ende
maghen vanden enapelin kinde hebben al zyn goed....’
‘Ende in ghelicken waert dat eenich dochterkin, ontvoerd, ontleed of ontist als
voorseyd es, niet name ende melde den ontvoerere, ontleedere of ontissere, ende daer
by bleve....’
En niet NAME ENDE MELDE, uit bovenstaande teksten, is geenszins te vertalen door:
Et ne nomme ni fait connaítre, nl, wat het ‘enapelin kind’ betreft, de vrouw door wie
dit ontvoerd werd, en, wat het ‘dochterkin’ aangaat, de man die het geschaakt heeft.
Met het huidige Melden = Berichten, heeft MELDE niets gemeens; evenmin NAME
met Noemen (Fr. Nommer).
MELDE is de 1e en 3e persoon van den onvolmaakt verleden tijd van het ww. Mellen,
dat Huwen, Trouwen, Ten huwelijk

(1) ‘Ende derby bleve zonder te commene ter stedewaert ende ten vrienden ende maghen waerd’,
beteekent met ‘et reste éloigne de la vule, de ses parents et alliés’, maar: et reste conabiter
avec sa séductrice, sans se présenter par devant les échevins et ses parents.... In TER
STEDEWAERT, wijst STEDE op het Magistraat, het Stedelijk Bestuur, de Overheid, d.i. op de
Schepenen (als korps).
Dat onze uitlegging van BLIJVEN juist is, kan uit den hieronder volgenden tekst blijken:
A.E. Gheldolf, Cout. de Gand, I, 450: ‘Van wive... ontscaect... Ende ontscakese yemene
jeghen haren wille, ende soe namaels bi haren wille met hem blive ende accorderde, sy in
huwencke sy anders, sonder wine van vader ende van moeder...’ (Grande charte des Gantois,
8 April 1297 n.s.)
Men vergelijke overigens met de hieronder volgende plaats uit de boven aangehaalde brieven
van 5 Juni 1438:
A.E. Gheldod Cout. de Gand, I, 624: ‘Jusques à ce que l'on sauera véritablement se elie et
celui qui ainsi prinse et enmenée l'aura, seront ensemble conjoings par mariage. Et se ainsi
avenoit que par le consentement d'elle mariage d'eulx deux (ne?) se feist, et demourast
entretenu ou qu'ilz se teinssent ou fréquentassent ensemble couvertement ou appertement en
quelque manière que ce feust, elle ne joyra des lors en avant de ses brens, mais...’
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nemen, beteekent en waarover wij, alsook over zekere composita daarvan, in onze
Keure van Hazebroek (II, 242 en vlgg., IV, 215-216, alsook V, 348, kol. 2)
breedvoerig gehandeld hebben.
NAME ENDE MELDE is derhalve eenvoudig hetzelfde als de uitdrukking Name in
huwelike, die, bij L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres. II, 294, wordt aangetroffen:
‘Item, waert so dat eenich enapelin kindt, ontvoerd... zynde alzo voorseyd es, name
de ontvoerrighe... in huwelicke...’. Overigens, NEMEN, op zijn eigen, beteekent ook
Ten huwelijk nemen, Huwen, Trouwen; Fr. PRENDRE(1); een voorbeeld (1390) van
HUWEN ENDE NEMEN in het Invent. des Archives de Bruges, van L. Gilliodts-van
Severen, III, 209. (Zie ons Gloss. Invent. Arch. Bruges, en Verdam vo Nemen 5o.)
In NEMEN ENDE MELLEN worden dan ook de twee woorden tegelijk bij wijze van
appositie gebruikt: dergelijke gevallen doen zich zeer dikwijls in oorkonden van
vroeger voor.
Andere voorbeelden van MELLEN volgen:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 399: ‘Of dat eeneghe poorters of
poortessen buten der vorseide stede huwen ende huer poorterscip niet en commen,
d'eerste nacht van dat zy ghemelt zyn, beslapen binnen der voorseide stede....’ (1495.)
Id., op. cit, II, 549: ‘Oirconden over Martin Clarebout, filius Jaques, poortere, dat
hy ghisteren melde te hoorberkin(2) in de kercke, Marie Wysserys, vremde. Ende
heift(3) huer dese nacht beslapen ten huuse van Abel Tasseel, inden Gulden Aernt...’
(1554.)

(1) Fr. PRENDRE:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 141: ‘Item, laissiés nos savoir d'un bourgois qu'il
prist une bourgoise, et furent ensemble par mariage environ demy-an; et cognut la femme,
au lit morteil, que ses maris n'avoit omques jut à ly...’ (Consultations de Saint-Disier, 1335.)
(2) Bij de vertaling is ‘te hoorberkin’ in de pen gebleven. Er is hier spraak van de parochie van
Noord-Berquin (thans, Frankrijk, Noord). Er staat overigens ‘Noor-Berkin’, op. cit., II, 550.
(3) ‘Avoient (les advoué et eschevins de la ville d'Ypre) aussy droict.... que tous bourgois et
bourgoises de la dicte ville, marians hors icelle ville et jurisdiction, estorent tenus le premier
jour de leur mariage et la première fois venir couchier ensemble en la dicte ville et endedens
l'enclos d'icelle, à paine de.... perdre bourgoisie et....’ (L. Gilliodts-van Severen, op. cit., II,
536, oorkonde van 5 Sept. 1548.)
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De infinitiefvorm MELDEN, voor MELLEN, is evenwel ook gekend. Nu doet zich de
uitdrukking NEMEN ENDE MELDEN voor en dit te gelijker tijd als Nemen te manne.
Het zal wel overbodig zijn te doen opmerken, dat door ‘omme dien te MELDENE eldre
dan te haers selfs huus,’ uit den hieronder aangehaalden tekst, niet bedoeld wordt
‘et si la publication de mariage est faite en dehors de son domicile’:
Id., op. cit., II, 296: ‘Item, waert dat eenege weduwe of wyf haers selfs zynde,
ontvoerd of ontleed zynde als voorseid es, wilde nemen te manne den ontvoerer of
ontleedre, ende consent dade ten huwelicke, ende ghinghe omme dien te meldene
eldre dan te haers selfs huus in verholicker stede, dat ware den man ende twyf elcken
up de boete van lb. ende vij jaer ghebannen tzyne uuten lande van Vlaendren... Maer
wille eeneghe wedewe of eenich wyf, haer selfs zynde, nemen ende melden den
ontvoerer uppenbarelicke te haren huus of tharer prochiekerke ende voor yement,
dat mach zoe doen zonder begryp ende verbuerte.’ (1423.)
Id., op. cit., I, 344: ‘Item, wat poortre of portesse huwen sal buuten stede ende
scependomme van Ypre, moet binnen den daghe ende avonde van zinen meldene
commen beslapen binnen den poorten van Ypre...’ (1535.) - (Zie ook blz 348, art. 5
en 6.)
Id., op. cit., I, 342: ‘Item, men wert ooc ende vercrycht de poortrie van Ypre by
huwelicke met eenen poortre of poortesse derselver stede, doende van dien verclaers,
sdaechs naer tmelden, ende bescriven ten boucke vander poorterie.’ (1535.)
MELTDAG = Trouwdag (de dag waarop men gehuwd is):
Id., op. cit., I, 605: ‘Die niet en beslaepe ten meltdaghe ofte vutstel neempt, betaelt
issuwe ende boete.’
EDW. GAILLIARD.

88. - Maelscap en meltscap.
MAELSCAP beteekent Fr. Légitimité (l'état, la qualité d'un enfant légitime, d.i. issu
de mariage légitime). Het w. komt voor bij Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I,
XXIX, en is gesproten uit het ww. Maelen, ook Mellen, waarover aanteekeningen
hierboven en in Keure van Hazebroek, II, 242-243. Met Maelscap = Buurschap (zie
bij Verdam) heeft het niets te maken; evenmin met Maelstat, Maelstede (Jurisdictio).
MAELSCAP wordt echter ook onder den vorm MELTSCAP aangetroffen. Uit de
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hieronder volgende teksten zal nu alras blijken, dat dit w. enkel en alleen uit te leggen
is door ‘Van ghemelden bedde’, d.i. ‘Van ghetrauweden bedde’, ook ‘Van getrauden
bedde’ zyn (L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 62, uit de Costume van 1619),
of: Uit een wettig huwelijk geboren zijn. Dat de uitdrukking VERIFIEREN ZYN
MELTSCAP in geenen deele Vérifier de sa résidence beteekenen kan, valt niet te
betwijfelen. Men lette op de teksten:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 342: ‘Item, elc wesende van ghemelden
bedde mach worden poortre of poortesse van Ypre by bewonene...
Item, van gelycken elc wesende van ghetrauweden bedde mach poortre werden
by coope, betooghende alvooren vuldaen hebbende ter plaetsen ende steden daer hy
te vooren poortrie of vridom ghehadt heift(1), doende ooc den eed, verifierende zyn
meltscap, bescrivende als vooren (= “alsvooren hem doende bescriven ten boucke
vande poorterie”, uit het voorgaande artikel) ende betalende ...’ (Costume van 1535.)
VERIFIEREN ZYN MELTSCAP is overigens hetzelfde als VERIFIEREN... dat hy es van
ghemelden bedde:
Id., op cit., I, 342: ‘Item, elc wesende van ghemelden bedde mach werden poortre
of poortesse van Ypre by bewonene, huus ende mesnaige ghehouden hebbende binnen
der voirseide stede den tyt van drien jaren continuelic. mids... verifierende zine
residentie voirseit ende dat hy es van ghemelden bedde...’ (1535.)
In de ‘Coutume homologuée’ van 1619. staat er VERIFIEREN... SIJN WETTELICKE
GEBOORTE en DOEN VERIFICATIE VAN WETTELICKE GHEBOORTE.
Id., op cit, I, 62: ‘Boven dien elck wesende van ghemelde bedde, mach poorter worden
by bewoonen, soo verre hy huys ghehouden hebbende binnen de voorschreven stede,
den tydt van dry continuele jaren, hem doet beschryven ten boecke voorseydt (= ten
boecke vande poorterye) ende verifiere syn residentie, wettelicke geboorte ende
renuncierende...’
‘Van gelycken elck wesende van getrauden bedde, mach poorter worden by coope,
doende de voorschreven verificatie van wettelicke gheboorte, renunciatie van...’

(1) In het voorgaande artikel, luidt dit: ‘Betooghende vuldaen hebbende ter plaetsen daer hy te
vooren vridom van poorterie (had) ofte anderssins bevryt was’.
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VOOR MELTSCAP beteekent Vóór de huwelijksplechtigheid Fr. Avant la célébration
du mariage:
Id., op. cit., I, 342: ‘Item, alle poorters of portessen van Ypre, die hemlieden te
huwelicke betrecken zullen met vreimde of ghediede persoonen, doende..., bliven
ende worden ghehouden over poorters ende portessen dezer steden, ten ware dat zy,
voor meltscap, verclaersden voor scepenen in cameren, dat zy vanden selven hueren
poorterscepe afgaen ende scheeden willen... (1535.)
CONTRACTE VOOR TRAUWE ENDE MELTSCIP wijst op de Huwelijksvoorwaarde, Fr.
Contrat de mariage, zonder meer:
Id., op. cit., I, 372: ‘Item, de madelare of madeleghe behout voor allen deele vooren
uut..., ten ware dat by contracte voor trauwe ende meltscip anders gheaccordeirt
ware.’ (1535.)
Id., op. cit., I, 388: ‘Item, man of wyf... uut cause van adulterie ende overspele
ghedivorceirt, de ghone die daerof in culpe bevonden es, zal verliezen trechte ende
proffyt van ziner voorderinghe ende verschooninghe van huwelicke te vooren by
contracte voor trauwe ende meltscip daerof ghepasseirt.’ (1535.)
BY CONTRACTE VOOR TRAUWE ENDE MELTSCIP wijst eenvoudig op het
Huwelijkscontract, trauwe ende meltscip zijnde tegelijk bij appositie gebruikt. Die
uitdrukking is dan ook, noch door Par contrat de mariage ou donation réciproque,
noch door Par contrat de mariage et fiançailles te verstaan. Overigens, in plaats van
‘ten ware dat by contracte voor trauwe ende meltscip anders gheaccordeirt ware’,
uit bovenstaanden tekst, hebben wij, in de ‘Coutume homologuée’ van 1619, enkel
en alleen: ‘ten waere by CONTRACTE VAN HOUWELICK anders geseyt’ (Op. cit., I,
80).
In onze genoemde Keure van Hazebroek, II, 244, hebben wij, - zeer ten onrechte, MELSCIP, uit den aldaar opgenomen tekst, door Ondertrouw, Fr. Françailles, uitgelegd.
Staatsarchief te Brugge, Charters, Fonds Iperen, voorloopig blauw nr 771: ‘De welcke
comparanten voor ons verkent hebben hoe dat zekere traicthiet ende compromis van
huwelicke ghemaect ende ghesloten es, omme, byder gheliefte Gods, een huwelic te
ghesciene tusschen den voors. S. ende der voorn. joncvr. K., ende dat voor trauwe,
melscip ofte eeneghe andere belofte van huwelicke, in deser manieren ende condicien,
te wetene...’ (Oork. van 29 Mei 1539.)
EDW. GAILLIARD.
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89. - Joyen.
Clement Angillis wordt aangesteld, om zekeren Reynaut Andries te ondervragen ‘up
de pointen naervolghende....: Vord hoe dat hi (Aertur van Lichtervelde) hout huus
met eens zieomans wive, openbaerlicke ende blamelic jeghens alle eere ende goed
regemente, beter buten den lande dan derin’. De ‘deposicie’ van genoemden Clement
luidt als volgt:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Salle et Châtell. d'Ypres, I, 378-379: ‘Item, up derde
article van ziecke mans wive, zo zeicht de voorseide Renaut, dat hi wel verstaen heift
dat de voorseide Aertur twyf van Diederic den vaerwere, ziecman, pleict te joyene,
maer ne weet niet juiste of hire huus mede hout of en doet, mits dat hy er verre of
woent.’ (Reg. 1450-1460.)
Zie bij Verdam, vo Joyen, bepaaldelijk in den zin van Mingenot smaken. EEN WYF
JOYEN beteekent, die vrouw beslapen (vleeschelijke gemeenschap met haar
uitoefenen), = het Fr. Jouir d'une femme: Avoir commerce avec elle; Lat. Feminam
gaudere?
De woorden BETER BUTEN DEN LANDE DAN DERIN (er in) hierboven, wijzen op het
Onnutte ende onproffytelyck zijn in stad of land, waarvan spraak in onze Keure van
Hazebroek, II, 91 en vlgg., IV, 266 en 537, alsook V, 361 alwaar wordt aangehaald:
‘Pour ce il seroit milleur hors le mestier.... que dedens’.
EDW. GAILLIARD.
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Geschiedkundig overzicht van het Italiaansch strafrecht, door Prof.
Ladislaus von Thót, te Ujpest (bij Budapest), Hongarije.
De Geschiedenis van het Italiaansche Strafrecht(1) kan men in verschillende tijdvakken
verdeelen, ze beschouwende ofwel als een keerpunt, ofwel als een nieuwe richting
in de evolutie van het recht. Deze zijn: het tijdvak van het Etruskisch recht, van het
Romeinsch recht, het Volksrecht, het Statutaarsch recht, het Canoniek recht en van
het Gecodificeerde recht.
Wij gaan deze tijdvakken wat nader onderzoeken.

I. - Het Etruskisch recht.
Het oudste tijdvak is dat van het Etruskisch recht.
Van dit rechtssysteem weet men slechts weinig, en dit weinige kan men vinden
in de boeken der oudste Grieksche schrijvers.
Zoo weten wij onder meer door Dionysius(2), dat de straffen in het Etruskisch recht,
talrijk waren, zooals verbanning, opsluiting, onthoofding, enz.

(1) Doel van deze studië is: een schets te geven van de geschiedkundige ontwikkeling van het
strafrecht in Italië.
Wij willen door het schrijven ervan den zeer geachten lezers, die in een zoodanig overzicht
van het Italiaansch strafrecht belang stellen, van dienst zijn.
Hebben wij dit doel bereikt, dan vinden wij daarin voldoende belooning.
Wij betuigen onzen hartelijken dank aan den hooggeachten Nederlandschen rechtsgeleerde,
den Heer Mr. H.L.A. VISSER, die zoo goed was ons handschrift door te zien.
(2) Dionysius Halicarn., lib. II.
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De tot verbanning veroordeelde werd tegelijk met verbeurdverklaring zijner goederen
gestraft.
De stokslagen waren den slaven voorbehouden.
Meer is ons niet bekend van het Etruskisch strafrecht.

II. - Het Romeinsche recht.
Het belangrijkste tijdvak uit de geschiedenis van het Italiaansche strafrecht is zonder
twijfel dat van het romeinsche(1).
(1) Bibliographie. - Algemeene bronnen. - PADELETTI: Roma nella storia del diritto. Bologna,
1874. - SIGONIUS: De antiquo jure populi Romani. Lipsiae, 1715. - TERRASSON: Histoire de
la jurisprudence Romaine. Paris, 1750. - PLATNER: Historia jurisscientiae civilis Romanae
et Byzantinae. Lipsia, 1760. - BACH: Historia jurisprudentiae Romanae. Lipstae. 1807. HEINECCIUS: Antiquitatum Romanarum jurisprudentiam illustrantium syntagma. Francofurti,
1871. - HUGO. Römische Rechtsgeschichte. Göttingen, 1832. - THIBAUT: Lehrbuch der
Geschichte des römischen Rechts. Berlin, 1842. - DANZ: Lehrbuch der Geschichte des
römischen Rechts. Leipzig, 1873. - PACHMANN: Vorschule des römischen Rechts. Wien,
1858. - RIVIER: Introduction historique au droit Romain. Bruxelles, 1881. - JAUMAR DE LA
CARRERA: Historia del derecho romano. Barcelona, 1883. - BARON: Geschichte des römischen
Rechts. Berlin. - KARLOWA: Römische Rechtsgeschichte. Leipzig. - ZOELLER: Römische
Staats- und Rechtsalterthümer. - VOIGT: Römische Rechtsgeschichte. Leipzig, 1892. RUDORFF: Römische Rechtsgeschichte. - WALTER: Geschichte des römischen Rechts. ORTOLAN: Histoire de la législation romaine. - SCHULTING: Jurisprudentia vetus
antejustinianea. Lugduni Batavorum, 1717. - νδρεαδ N. Τεμ χια το δωδε αδ λτων
Ν μον. Athen, 1894.
Bijzondere bronnen. - CAPOBIANCO: Il diritto penale di Roma, esposto sistematicamente.
Firenze, 1894. - FERRINI: Diritto penale romano. Milano, 1855. - CARRARA: Le tradizioni
del diritto romano nel diritto penale. (Opusc. II, 265.) - NAPODANO: Il diritto penale romano.
- PUGLIA: Studï di storia del diritto romano. - MAGNO: Le tradizioni romane nel diritto
penale. - CARNAZZA-RAMETTA: Il diritto penale romano. - REIN: Das Criminalrecht der
Römer von Romulus bis auf Justinian. Leipzig. 1844. - ZUMPT: Criminalrecht der römischen
Republik. Berlin, 1865. - MOMMSEN: Römisches Strafrecht. Leipzig, 1899. PIQUET-DAMESME: Histoire du drort criminel chez les Romains. - DE VALROGER: Esquisse
du droit criminel des Romains. - HÉLIE: Le droit pénal de la législation romaine. Paris, 1882.
- MAYNZ: Esquisse historique du droit criminel de l'ancienne Rome. Paris, 1882.
Monographieën. - PERNICE: De furum genere. Gottingae, 1812. - HEUSLER: De ratione in
puniendis delictis culpa commissis apud Romanos servata. Tubingae, 1826 - PETERMANN:
Commentatio de praeceptis juris romani circa crimen vis... proëmio ornata. Rostock, 1832.
- SOLANDER: De furto, ejusque per lancem et lictum conceptione secundum jus Romanum.
Upsalae, 1770. - MADAI: De stellionatu scriptio. Halae, 1832. - ZIMMERMAN: De injuris ex
jure Romanorum. Berolini, 1835. - BREITENBACH: Das Verbrechen des Raubes nach dem
römischen Rechte. München, 1839. - RASPE: Das Verbrechen der calumnia nach römischen
Rechte. Rostock, 1872. - ROSENBEKGER: Ueber das furtum nach klassischrömischen Recht.
Zürich, 1879. - MADVIG, Bemaerkninger om enkelte Punkter af den romerske Strafferetspleie
i Republikens Tid. Copenhagen, 1879. - DESJARDINS: Traité du vol dans les principales
legislations de l'antiquité, et spécialement dans le droit romain. Paris, 1881. - SCHÖNHART:
Alea. Stuttgart, 1885. - ZEDLER: De memoriae damnatione quae dicitur. Darmstadt, 1885. BRUNNENMEISTER: Das Tödtungsverbrechen im altrömischen Recht. Leipzig, 1887. WAECHTER: De crimine incendri. Juris Romani praecepta exhibens. Lipsiae, 1833. HERRMANNUS: De abolitionibus criminum ex sententia juris romani. Lipsiae, 1834. - WEISKE:
Hochverrat und Majestätsverbrechen, das crimen majestatis der Römer. Leipzig, 1836. -
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De vorming van het romeinsche recht had drie tijdstippen, dat van het Papyriaansch
recht, dat van de wetten der twaalf tafels en dat der laatste wetten (leges posteriores).

WETZELL: Lex XII. tabularum rerum furtivarum usucapionem prohibet. Monachae, 1840. OSSENBRUEGGHEN: Das altrömische Parricidium. Kiel, 1841. - VANGEROW: De furto concepto
ex lege XII tabularum. Heidelbergae, 1845. - HOLTZENDORFF: Deportationsstrafe im
römischen Alterthum. Leipzig, 1859. - SEEGER: Versuch der Verbrechen nach römischem
Rechte. Tubingae, 1873.
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1o) De wetten der koningen zijn bekend onder den naam van ‘Jus Papvrianum’, naar
den rechtsgeleerden Cajus Papyrius die eene verzameling ervan maakte.
Nu zullen wij hier de vraag niet onderzoeken of deze verzameling van wetten wel
inderdaad bestaan heeft, en ook niet die andere vraag, welke den schrijver betreft en
het jaar dier verzameling; deze behooren tot de algemeene rechtsgeschiedenis(1). Wij
willen alleen de strafleer van deze wetten aantoonen.

(1) V. DIONIGI IN CAPUANO: Dottrina e storia del diritto romano. Napoli, 1864. - SIGONIO: De
antiquo jure civ. Rom., lib. I, c. 5. - CAPOBIANCO, op. cit., pag. 19-22.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

288
Deze wetten verbieden den doodslag van kinderen beneden de 3 jaren, onder straf
van verbeurdverklaring. Eene uitzondering maakten ze echter voor kreupelen en
misgeboorten, en het was den bloedverwanten vergund dezelve te vondeling te leggen
of te abandonneeren, nadat zij die aan vijf geburen getoond hadden.
De schoondochter, die gewelddadigheden beging tegen haar schoonvader, werd
‘exsecrata’ en zij mocht door iedereen, wie ook, straffeloos gedood worden(1).
Wie oogstte aan gene zijde van de afgebakende en bepaalde grenzen, op het veld
van een ander, mocht te zamen met zijn dieren straffeloos gedood worden(2).
Opzettelijke doodslag werd gestraft als parricidium(3).
Wie uit onvoorzichtigheid een ander doodde, moest den bloedverwanten des
gedooden een ‘aries’ geven(4).
De zoon die zijn vader sloeg, werd ‘sacer’ voor de goeden en mocht door iedereen
gedood worden(5).
Eindelijk moeten we nog vermelden het onderscheid, dat SERVIUS TULLIUS maakt
tusschen de ‘judicia publica’ en ‘judicia privata’.
Judicia publica noemt hij strafzaken die de gemeenschap aangaan; judicia privata,
die welke de private personen betreffen(6).
Het koningen-tijdvak geeft ons van het primitief strafrecht van Rome geen andere
opgaven.
2o) Met de publicatie der leges XII. tabularum begint een nieuw tijdvak in de
ontwikkeling van het romeinsche strafrecht(7); de 2de, 3de, 7de en 9de tafels houden
zeer interessante

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

‘Si nurus, sacra divis parentum estod.’
‘Quei terminom exarassit, ipsus et boveis sacrei esto.’
BRUNS: Fontes juris romani antiqui. Tubingae, 1860.
SERVIUS in Virgilit Eclogas, X, 13, geciteerd door BRUNS.
‘Si parentem puer verberit, ast olle plorassit, puer divis parentum sacer est.’
‘Ille, judiciis publicis separatis a privatis, ipse quidem de criminibus ad rempublicam
pertinentibus suscepit cognitionem, rerum autem privatarum privatos judices esse jussit.’
DYONISIOS, 4, 25.
(7) RITTERSHUSIUS: ‘Dodecadeltos, sive in duodecim tabularum leges commentarius novus.
Argentorati, 1616. - DIRKSEN: Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung
des Textes der Zwölf-Tafel-Fragmente. Leipzig, 1824. - VOIGT: Die XII Tafeln. Leipzig,
1883. - SCHÖLL: Legis duodecim tabularum reliquiae. Lipsiae, 1866. - A. MIRABELLI: Jus
Papirianum e le leggi delle XII Tavoli. Napoli, 1877.
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bepalingen in over het strafrecht. Zoo bij voorbeeld handelt de 2de tafel over den
diefstal: de nachtdief werd met den dood gestraft(1).
De diefstal bij dag werd met stokslagen gestraft en de schuldige werd slaaf van
de beleedigde partij(2), maar was de schuldige slaaf, dan werd hij met stokslagen
gestraft en van de rots neergeworpen(3). Was hij ongehuwd, zoo werd hij volgens
beslissing van den pretor, met stokslagen gestraft en verplicht tot herstelling van de
veroorzaakte schade(4).
Wie een dief doodde, die zich met wapenen verdedigde, was straffeloos, indien
hij geweld gebruikt had en om hulp geroepen(5). Werd een gestolen zaak bij een ander
gevonden, dan werd deze gestraft als een fur manifestus(6). De ‘furtum non
manifestum’ werd gestraft met het betalen van het dubbele van de som(7).
Wie wederrechtelijk eens anders boomen beschadigde, moest voor elken boom
25 assen betalen(8).
In het geval waar een overeenkomst plaats had, was de actio furti uitgedoofd(9).
Belangrijk is het dat de diefstal nooit verjaarde(10).

(1) ‘Si nox furtum faxit, sim aliquis occisit, jure caesus esto.’
(2) ‘Si luci faxit furtum, sim aliquis endo ipso capsit verberator, illique, cui furtum factum escit,
adicitor.’
(3) ‘Servus, virgis caesus, saxo deicitor.’
(4) ‘Inpubes praetoris arbitratu verberator, noxiamque decernito.’
(5) ‘Si se telo defensint quiritato endoque plorato: post deinde si caesi escint, se fraude esto.’
(6) ‘Si furtum lance licioque conceptum escit, atque uti manifestum vindicator.’
(7) ‘Si adorat furto, quod nec manifestum escit, duplione decidito.’
(8) ‘Sin juri alienas arbores caesit, in singulas XXV aeris luito.’
(9) ‘Si pro fure damnum decisum escit, furti ne adorato.’
(10) ‘Furtivae rei aeterna auctoritas esto.’
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De tweede Tafel straft streng den man die de hem toevertrouwde zaken ontvreemdde(1).
Wie boven de wettelijke taxa eischte werd veroordeeld tot het vierdubbele(2).
De 7de tafel handelt uitdrukkelijk over het misdrijf (de delictis).
De eigenaar van een dier dat schade veroorzaakt, was verplicht ofwel het dier zelf,
ofwel den prijs van het dier, den beschadigde aan te bieden(3).
Wie opzettelijk een huis, of een schuur die zich bij het huis bevond, in brand stak,
werd gestraft met stokslagen en zelf verbrand(4).
Was de brandstichting zonder opzet gedaan, zoo werd de schuldige veroordeeld
tot schadevergoeding en, was hij onvermogend, ten twaalfde gestraft(5).
Wie een lichaamsdeel van een ander afsloeg, werd tot verlies van hetzelfde
lichaamsdeel veroordeeld (talio)(6).
Wie het been van een vrij man afsloeg, moest 300 assen betalen(7); was de
beleedigde partij slechts slaaf, dan was de boete 150 assen(8).
Een gewone beleediging werd gestraft met 25 assen(9).
Hij die de schaamdeelen van een man afsloeg, moest den vrijen 300 assen betalen,
den slaaf 150(10).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

‘Si quid endo deposito dolo malo factum escit, duplione luito.’
‘Si qui unciario foenore amplius foenera sit, quadruplione luito.’
‘Si quadrupes pauperiem faxit, dominus noxi aestimiam aferto: si nolet quod noxii, dato.’
‘Qui aedes acervumve frumenti ad aedes positum dolo sciens, incensit, victus verberatus igni
necator.’
‘Ast si casu, noxiam sarcito.’ En: ‘Si nec idoneus escit, levius castigator.’
‘Si membrum rup(s)it, ni cum eo pacit, talio esto.’
‘Manu fustive si os fregit libero CCC., (si) servo, CL poenam subito.’
‘Manu fustive si os fregit libero CCC., (si) servo, CL poenam subito.’
‘Si qui injuriam alteri faxit, XXV aeris poenae sunto.’
‘Qui os ex genitali fundit, libero CCC, servo CL aeris poenae sunto.’
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De dader van een beleediging door openbaar gezang, werd gestraft met stokslagen
tot der dood toe(1).
De patronus die bedrog bedreef tegen zijn eigen cliens werd met den dood
gestraft(2).
Wie eerst verlof had gegeven als getuige opgeroepen te worden, maar zich later
terugtrok, werd verklaard voor infamis en intestabilis(3).
Wie in een pleitzaak een valsche verklaring aflegde werd van de rots
neergeworpen(4).
De ontrouwe voogd werd door den praetor vermaand en bij het einde van zijn
voogdij met het duplum gestraft(5).
Hij die een vrij man van het leven beroofde, werd met den dood gestraft(6).
Wie door magischen zang iets verrichtte ten nadeele van een ander of hem een
schadelijk vergift ingaf, werd met den dood gestraft(7).
De Negende Tafel hield ook verscheidene strafrechtelijke bepalingen in: zoo strafte
zij met den dood den rechter die geld voor zijn vonnis aannam(8).
De slaaf die ten nadeele van zijnen heer een diefstal pleegde of hem andere schade
veroorzaakte, werd aan de beleedigde partij tot schadevergoeding overgegeven(9).

(1) ‘Si qui carmen occentassit, quod alteri flagitium flaxit, capital esto.’ En: ‘Si qut pipulo
occentassit, carmenve condidissit, quod infantiam faxit flagitiumve alteri fuste ferito.’
(2) ‘Patronus si chenti fraudem fecerit, sacer esto.’
(3) ‘Qui se sierit testarier libripensve fuerit, ni testimonium fa(t)iatur, impropus intestabilisque
esto’.
(4) ‘Si falsum testimonium dicassit, saxo deicitor.’
(5) ‘Si tutor dolo malo gerat, vituperato, quandoque finita tutela escit, furtum duplione luito.
(6) ‘Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit.’
(7) ‘Qui malum carmen incantasit, malum venenum faxit, luitve, parricida exto.’
(8) ‘Si judex, arbiterve jure datus, ob rem dicendam pecuniam acepsit, capital esto.’
(9) ‘Si servus sciente domino, furtum faxit, noxiamve noxit, noxae dedito.’
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3o) Na de wetgeving der XII tafels, vindt men nog andere strafwetten, die de
volmaking der vroegere wetgeving beoogden. Volgens de juiste mededeeling van
PADELETTI zijn de zoo genaamde leges poenales, die naar de traditie op de XII
tafelwetten volgden, de hieronderstaande(1):
(Anno 306 ab n.C.) Lex Poetelia de ambitu.
(Anno 573 ab n.C.) Lex Cornelia Baebia de ambitu.
(Anno 595 ab n.C.) Lex incerta de ambitu.
(Anno (?)) Lex Fabia de plagiariis.
(Anno 605) Lex Calpurnia repetundarum.
(Anno (?)) Lex junia repetundarum.
(Anno (?)) Lex Acilia repetundarum.
(Anno 650 (?)) Lex Servilia Glauciae repetundarum.
(Anno 651 (?)) Lex Appuleja de majestate.
(Anno 665) Lex Valeria de majestate.
(Anno 665) Lex Plautia, of Platia de vi.
(Anno 672-674) Lex Cornelia repetundarum?
(Anno 672-674) Lex Cornelia ambitus?
(Anno 672-674) Lex Cornelia de majestate.
(Anno 672-674) Lex Cornelia de sicariis et veneficiis.
(Anno 672-674) Lex Cornelia de injuriis.
(Anno 672-674) Lex Cornelia de falsis.
(Anno 672-674) Lex Cornelia peculatus.
(Anno 676) Lex Julia Lutatia de vi.
(Anno 687) Lex Calpurnia ambitus.
(Anno 691) Lex Tullia ambitus.
(Anno 695) Lex Julia de pecuniis repetundis.
(Anno 655 (?)) Lex Pompeja de parricidiis.
(Anno 702) Lex Pompeja de vi.
(Anno 702) Lex Pompeja de ambitu.

(1) Zie de aangehaalde werken van PADELETTI en van CAPOBIANCO.
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(Anno 708) Lex Julia (Caesaris) de majestate.
(Anno 708) Lex Julia (Caesaris) de vi.
Lex Julia (Augusti) de ambitu.
(Anno 736) Lex Julia de adulteriis coërcendis et de pudicitia.
(Anno (?)) Lex Julia (Augusti) peculatus et de sacrilegis.
(Anno (?)) Lex Julia (Augusti) de vi publica et privata.
(Anno (?)) Lex Julia (Augusti) de annossa.
(Anno (?)) Lex Viscellia.

De inhoud van deze wetten(1) ligt voor het grootste deel bewaard in de latere
wetgeving, die ten tijde der keizers ontstond.
De strafwetten der eerste zestien christen keizers werden verzameld en gepubliceerd
door Theodosius II (ao 438), in zijn ‘Codex’(2).
In dezen Codex (‘Codex Theodosius’) bemerkt men eene strekking naar meer
menschlievende ideeën, natuurlijk gevolg trouwens van den christelijken geest en
van de progressieve ontwikkeling der beschaving. Toch behield dit wetboek nog
eenige der wreede straffen van de vroegere wetten; zoo bekrachtigde deze Codex de
schrikkelijke straf tegen den menschenroof (brandstapel, verslinding door wilde
beesten, ingieting van lood in den mond, enz.), alsook de doodstraf door Constantinus
tegen de echtbreuk voorgeschreven. Toch hield de Codex ook gunstige bepalingen
in, ter bescherming van de minderjarigen,

(1) V. SCHULTING: Jurisprudentia vetus ante-justinianea. Lipsiae, 1737. - HUGO: Jus civile
antejustinianeum. Berolini, 1815. - HUSCHKE: Jurisprudentiae Anteiustinianeae quae
supersunt. Lipsiae, 1867. - HAENEL: Corpus Legum ab Imperatoribus Romanis ante
Justinianum latarum. Lipsiae, 1857. - GATHOFREDUS: Codex Theodosianus. Mant., 1740. GAIUS: Institutionum commentarii quatuor codicis veronensis denu collati apographum
confecit... G. STUDEMUND. Lipsiae, 1874. - HEIMBACH: Ueber Ulpian's fragmente. Leipzig,
1834 - CUJACIUS: Julii Pauli receptarum sententiarum ad filium libri V. Paris, 1558.
(2) V. FILIUS: E libris Constitutionum Theodosit A. Parisiis, 1550. - RITTERSHUSIUS: Novellae
constitutiones Imperatorum Justiniano anteriorum, ut, Theodosii. Francofurti, 1615. ZIRARDINUS: Imperatorum Theodosii... leges. Faventiae, 1766.
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weeskinderen en verlatene kinderen, enz. Bovendien verdedigde hij de arm geworden
ouders en strafte streng den kindermoord, enz.(1).
De belangrijkste bronnen voor het romeinsch strafrecht zijn de Institutiones(2), de
Pandekten(3), de Codex(4) en de Novellen(5).
Al deze bronnen loopen uit op het klassiek romeinsch recht, hetwelk de basis werd
van elk rechtssysteem in Europa.
Wij zullen de hoofdprinciepen van dit grondsysteem in het kort uiteenzetten.

(1) MELCHOR Y LAMANFTTE: Estudio histórico sobre la penalidad en los pueblos antiguos y
modernos. Madrid, 1878, blzz. 38-40.
(2) GNEYGNARDUS: Institutiones imperiales. Par., 1507. - PERRINI: Justiniani s. pr. imperialium
civiliumque Institutionum libri 4, Lugd., 1558. - ACCURSIUS: Institutiones juris civilis. Lugd.,
1559. - SANSOVINO: Le istituzioni imperiali del s. pr. Giustiniano Cesare Augusto. Venezia,
1552. - HALOANDER: Institutionum, seu elementorum D. Justiniani sacratissimi principis
libri quatuor, Norimbergae, 1529. - ALDOBRANDINUS: Institutiones Juris D. Justîniani s. pr.
Lugd. 1553. - BIENER: Justiniani Institutionum libri IV. Berolini, 1812. - MURNER: Instituten.
Langendorff, 1520. - GOBLER: Die vier Bücher der Instituten. Francofurti, 1855.
(3) HALOANDRUS: Digestorum, seu Pandectarum libri quinquaginta. Norimbergae, 1529. TAURELLIUS: Digestorum seu Pandectarum libri quinquaginta ex Florentinis Pandectis
repraesentati. Flor., 1553. - MOMMSEN: Digesta Justiniani Augusti. Beronni, 1870. LUCCABERTI: Nuova disamina delle Pandette pisane. Faenza, 1730. - CONRADUS: Historia
Pandectarum. Halae, 1730. - SCHWARZ: An omnia Pandectarum exemplaria, quae adhuc
extant, e florentinis manaverint? Altonae, 1733. - KOCH: De ordine legum in Pandectis.
Giessae, 1734.
(4) KRUEGER: Codicis Justiniani fragmenta veronensia. Berolini, 1874. - Id., Codex Justinianus.
Beral, 1877. - WITTE: Die leges restitutae des Justininianischen Kodex, Breslau, 1830. CHIAPPELLI: La glossa pistoiese al Codice giustinianeo tratta dal manoscritto capitolare di
Pistoia. Torino, 1885.
(5) HALOANDRUS: Novellarum Constitutionum Dv. Justiniani Principis, Norimbergae, 1531. HEIMBACH: Novellarum Constitutionum Justiniani versio vulgata. Lipsiae, 1846. - HAENEL:
Juliani epitome latina novellarum Justiniani. Lipsiae, 1873. - BIENER: Geschichte der Novellen
Justinian's. Berlin, 1824. - ZACHARIA: Novellae Justiniani Imperatoris. Lipsiae, 1881.
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Het romeinsche strafrecht stelt eenige algemeene princiepen vast voor het misdrijf.
Zoo nam het aan, als wezenlijk element van het misdrijf, de wil(1).
Het juiste onderscheid dat het romeinsche recht maakt tusschen dolus, culpa en
casus, is genoeg bekend, zoo ook de verdeeling der misdrijven in delicta publica en
delicta privata. De infans en de furiosus(2) waren vrij van straf; de dronkenschap(3),
de leeftijd en de onvoorzichtigheid(4) verminderden de verantwoordelijkheid, het juiste
begrip en het juridische belang der poging niet genoeg vastgesteld zijnde(5). Samenloop
der mis-

(1) ‘In maleficus voluntas spectatur, non exitus.’ (L. 14, D. ad leg. Corn. de sic.). Wat het bewijs
van het dolus betreft, waren de hieronder volgende regelen in zwang: Dolum ex insidiis
perspicuis probari convenit. (L. 1, §§ 2 en 3. D. De Dolo malo, 4, 3.) - Sciant cuncti
accusatores, cam se rem deferre debere in publicam notionem, quae munita sit idoneis
testibus, vel instructa apertissimis documentis, vel indiciis ad probationem indubitatis et
luce clarioribus expedita. (L. 25, cod. de probatiombus, 4, 19) - Sed an dolo quid factum sit,
ex facto intelligitur. (L. 1, § 2. D. de doli, mali et metus exceptione, 44, 4.)
(2) ‘Infans, vel furiosus, si hominem occiderint, lege Cornelia non tenentur; cum alterum
innocentia consilii tuetur, alterum fati infeiicitas excusat.’ (L. 12, D. ad leg. Corn. de sic, 48,
8.) - ‘Furiosi excipi nequaquam dubium est.’ (L. 3, § 11. de SC. Silamano, 29, 5.)
(3) ‘Per vinum, aut lasciviam lapsis capitalis poena remiltenda est, et militiae mutatio irroganda.’
(L. 6, § 7, D. de re milit., 49, 16.) - Salvio quoque legato Aquitaniae, Divus Hadrianus
rescripsit, in eum qui custodiam dimiserit, aut, itə sciens habuit, ut possit custodia evadere,
animadvertendum; si tamen per vinum, aut desidiam custodis id evenerit, castigandum eum,
et in deteriorem militiam dare; si vero fortuito amiserit, nihil in eum statuendum.’ (L. 12, pr.
D. de custodia reorum, 48, 3.)
(4) ‘Fere in omnibus poenalibus judicris et aetati et imprudentiae succurritur.’ (L. 108, D. de
dir. reg. jur., 50, 17.)
(5) ‘Eventus spectetur, ut a ciementissimo quoque facta, quamvis lex non minus eum qui occidendi
hominis causa cum telo fuerit quam eum qui occiderit, puniat.’ (L. 16, § 8, D. de poenis, 48,
19.) ‘Is qui cum telo ambulaverit hominis necandi causa, sicut is qui hominem occiderit, vel
cujus dolo malo factum erit commissum, legis Corneliae de sicariis poena coërcetur.’ (L. 7,
Cod. ad. leg. Corn. de sic., 9, 16.) - Qui furti faciendi causa conclave intravit, nondum fur
est, quamvis furandi causa intravit.’ (L. 21, § 7, D. de furtis, 47, 2.) - Qui falsam monetam
percusserint, si id totum formare noluerunt, suffragio justae penitentiae absolvuntur.’ (L. 19,
pr. D. de leg. Corn. de falsis, 48, 10.)
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dadigers gold als regel(1), alsook samenloop der misdrijven(2). Daarentegen was de
juridische geldigheid der recidieve slechts duister aangegeven(3).
Wat de bijzondere misdrijven aangaat, zooals de bepalingen van het romeinsche
strafrecht tegen majesteitsschennis, deze wijzen ons op een te ver gedreven
despotismus. Dit misdrijf werd beschouwd naar Ulpianus(4) als heiligschennis
(sacrilegium) en men begreep hieronder niet alleen aanvallen tegen den persoon des
vorsten, maar ook nog samenzwering tegen den persoon zijner ambtenaars(5), opstand,
beleediging en verminking zijner standbeelden(6). Alle handelingen konden misdaden
worden van majesteitsschennis: het schrijven, het spreken, ja zelfs het stilzwijgen
en de onwillekeurige onbescheidenheid van den slaap, de gedachte werd gestraft als
de misdaad zelf(7). In deze gevallen nam men getuigenis aan van iedereen, zelfs van
een slaaf.
De straffen waren: ontzegging van water en vuur; bovendien de lijfstraf van vuur
en verscheuring door beesten; stierf de aangeklaagde voor de executie, dan onteerde
men zijn gedachtenis: al zijn goederen werden verbeurd verklaard. De in het vonnis
genoemde zonen van den schuldige werden onbekwaam

(1) ‘Aut facta puniuntur, ut furta, caedesque, aut dicta... aut consilia ut conjurationes et latronum
conscientia, quosque alios suadendo juvisse sceleris est instar.’ (L. 16, D. pr. de poenis 48,
19.) - ‘In maleficio ratihabitio mandato comparatur. - (L. 152, pr. en §§ 1 en 2, D. de reg.
jur., 50, 17.) - ‘Eadem poena afficitur etiam is qui quum prohibere tale quid posset, non
prohibuit.’ (L. 9, § 1, D. leg. Corn. de fals., 48, 10.)
(2) ‘Senatus censuit, ne quis ob idem crimen pluribus legibus reus fieret.’ (L. 14, D. de accusat.,
48, 2) - ‘Nunquam plura delicta concurrentia faciunt, ut ullius impunitas detur; neque enim
delictum ob aliud delictum minuit poenam.’ (L. 2, pr. en §§ 1 en 2, D. privat. delict., 47, 1.)
(3) ‘Si plures simul primo deseruerint, deinde intra certum tempus reversi sint, gradu pulsi in
diversa loca distribuendi sunt; sed tironibus parcendum est; qui, si iterato hoc admiserint,
poena competenti afficiuntur.’ (L. 1, D. de jure patronat., 37, 14.)
(4) L. 1, pr. ad. Leg. Jul. Maj.
(5) L. 5, Cod. aldaar.
(6) L. 6, ff. aldaar.
(7) L. 5, Cod. aldaar.
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hun vermogen te erven; zij werden verplicht een ellendig leven te leiden en de infamia
van hunnen vader te boeten; ze hadden geene andere hoop dan den dood(1).
Omtrent de misdrijven tegen de individueele vrijheid bevatte het romeinsche recht
slechts weinige bepalingen.
Men weet, dat onder het ‘jus commune’, de rechter die misbruik maakte ten nadeele
van eenen burger, veroordeeld werd tot herstelling der veroorzaakte schade(2). Het
plegen van een daad door dewelke een ambtenaar eenen burger onwettelijk van zijn
vrijheid beroofde, stond gelijk met majesteitsschennis, omdat deze een onrechtmatig
bezit der macht en een beleediging tegen den vorst bevatte(3): zoo groot was de
gestrengheid dezer wetgeving, dat de doodstraf en de confiscatie zich zelfs uitstrekten
tot de gouverneurs der provinciën welke nalieten een onwettelijke inhechtenisneming
te bestraffen(4). Een constitutio van Justinianus zocht deze straffen te matigen; in de
plaats daarvan bracht hij een openbaren carcer in die van dezelve natuur moest zijn
als de onwettelijke inhechtenisneming(5).
Maar deze wetgeving verwarde in dezelfde bepalingen het machtmisbruik der
ambtenaren die de burgers in andere plaatsen dan den openbaren carcer gevangen
hielden, met het misdrijf der private personen die door wraak of om andere
beweegredenen de persoonlijke vrijheid aantastten. Inderdaad de tekst van deze wet
werd op beide hypothesen toegepast(6); toch maakte men eene uitzondering ten gunste
dergenen die niet anders deden dan een wettelijken plicht uitoefenen tegen een persoon
dien zij gearresteerd hadden(7); ten gunste der bloedverwanten en der ambtenaren(8)
die een woedende gevangen zetten.

(1) L. 5, Cod. aldaar.
(2) MORNAE: Etudes sur les lois romaines. 15 ff. de judiciis. - BALDUS, in leg. 2. Cod. de his
qui latron. - CLARUS, quaest. 10, n. 3. - JOUSSE: Traité de la justice criminelle, vol. II, p. 200
en 214.
(3) L. 9, ff. ex quib. caus. maj.
(4) L. 1, Cod. de privat. careerib.
(5) L. 2, Cod. eod.
(6) L. 1, Cod. eod.
(7) L. 3, §. 2, ff. de lib. hom exibendo.
(8) L. 12, ff. de offic. praesid.
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De schending der woning was eveneens voorzien in het romeinsche recht. Het principe
van onschendbaarheid der woning herinnert ons aan de oudste wetgeving. Cicero(1)
bevestigt het als algemeene regel. De romeinsche wet straft inderdaad de gewelddadige
inbraak in het huis van een romeinsch burger(2). De schending van de woning werd
beschouwd als gewelddadigheid. De romeinsche rechtsgeleerden schrijven eenparig,
dat het niet geoorloofd was een romeinsch burger met geweld uit zijn huis te trekken,
zelfs niet om hem ter rechtbank te leiden(3). Zoo waren in het romeinsche recht de
huiselijke haard en het huis van den burger een toevluchtsoord, een heilig asilum;
niemand mocht daar met geweld binnenkomen of er met geweld uitgedreven worden(4).
De misdrijven die de openbare ambtenaren bij de uitoefening van hun bediening
begingen, werden in het romeinsche recht bijzonder vermeld.
Het misdrijf van verduistering was bekend onder den naam van peculatus’(5). Julius
Caesar verstond onder dezelfde benaming ook verkwisting van geld bestemd voor
de offers(6). Eindelijk werd zij nog uitgestrekt tot de verkwisting der private gelden
die men den openbaren bewaarders toevertrouwde(7) De straffen waren: verbanning(8),
later deportatie of veroordeeling tot de galeien, volgens hoedanigheid der schuldigen(9).
De Lex Julia de residuis strekte de toepassing derzelfde straffen uit tot de
rekeninggevers die het publieke geld, dat zij tot een bepaald gebruik ontvingen, voor
zich zelf verbruikten(10).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Cicero, pro domo sua, cap. XLI.
L. 5, prine, ff. de injuriis, etc.
L. 18, ff. de in jus vocando. L. 5, princ. ff. de injuriis, etc.
L. 21, ff. de in jus vocando. L. 5, princ. ff. de injuriis, etc.
‘Peculatus est furtum pecuniae publicae, vel fiscalis.’
L. 4 in princ. ff. ad Leg. Jul. peculatus, etc.
L. 9, § 3, ff. aldaar.
L. 3, ff. cit. 9. Instit. de publ. jud. - SERPILLON: Code criminel, bd. I, blz. 58.
L. 3, ff. aldaar.
L. 2, ad Leg. Jul. peculat.
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Het misdrijf der concussio was in de romeinsche wetgeving verward met het misdrijf
der corruptio. De concussio bestond, over het algemeen, in het misbruik dat de
ambtenaren maakten van hun macht, of ook wel hierin, dat zij de provinciën op
onwettelijke brandschatting stelden, ofwel geld vorderden van degenen voor welke
zij verplicht waren het recht gratis uit te oefenen.
Bij de romeinsche rechtsgeleerden was genoemd misdrijf bekend onder den naam
van crimen repetundarum, omdat het recht gaf tot eene actio vanwege de provinciën
of de beleedigde partij om de onwettelijk ingevorderde som terug te eischen. Deze
herstelling alleen was de straf van de concussio. volgens de lex Calpurnia
repetundarum; maar later stelde de Lex Julia buiten de herstelling, de straf van
verbanning vast; zeer langen tijd werd er echter onder de schrijvers gestreden, of de
latere Lex Julia repetundarum van Julius Caesar de straf van verbanning behield of
afschafte.
Men dient hier twee soorten van straffen te onderscheiden: de eene tegen het
machtmisbruik der gouverneurs en ambtenaren der provinciën voorgeschreven: de
straf beliep het vierdubbele der onwettelijk ontvangene som(1); maar was de concussio
ten nadeele der bewoners van de vlakte gepleegd, dan kon de straf ook
verbeurdverklaring of verbanning zijn(2). Nog andere straffen stonden den rechter te
wachten, die geld of geschenken aannam om een gunstig of ongunstig vonnis uit te
spreken(3)
De romeinsche wet verwarde met de concussio, de corruptio. Zoo strafte zij het
misdrijf van een openbaar ambtenaar die, om zich een onwettelijke som te verschaffen,
zich op een verordening beriep van den prefekt der provincië, welke valsch was,
alsook de handeling van een ambtenaar, die om eeretitels of ambten uit te deelen,
een beschuldiging te vernietigen, justitie te verkoopen, een getuigenis te niet te doen,
geld of geschenken had aanvaard(4).

(1)
(2)
(3)
(4)

L. 2, Cod. ad. Leg. Jul. repetundar.
L. 2, Cod. Ne rusticani ad ullum obseq. devoc.
L. 7, § 3, ff. de Leg. Jul. repet.
L. 1, 1, ff. de concuss. - L. 3 en 4, ff. de Leg. Jul. - L. 2, ff. de concussionne.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

300
Toch is het klaarblijkelijk, dat het eerste geval alleen het misdrijf der concussio was,
terwijl de andere soorten eigenlijk tot de corruptio behoorden.
De corruptio werd in den beginne met den dood gestraft(1). Later bepaalde de Lex
Julia repetundarum als straf eene geldboete gelijk aan het vierdubbele der ontvangene
som; nog later mocht de rechter ook lichamelijke kastijdingen laten toedienen, naar
de zwaarte van het misdrijf(2).
De straf was deportatie of zelfs de dood, zoo de corruptie den dood van een
onschuldigen persoon voor gevolg had. Eindelijk, in de laatste periode van de
romeinsche wetgeving maakte men onderscheid tusschen civiele en crimineele zaken;
in de civiele alleen was de straf voor de corruptie een dubbele of driedubbele geldboete
van de waarde der aangenomene of beloofde zaken, en bovendien het verlies van het
ambt; in de crimineele, verbeurdverklaring en verbanning(3).
De injuria was verbaal of reëel, naar zij in woorden of gewelddadigheden(4) plaats
greep, en verergerde volgens de hoedanigheid van den beleedigden persoon(5). Het
misdrijf had nog een grooteren omvang, zoo de injuria begaan was tegen de
ambtenaren; vandaar komt de door FARINACIUS geformuleerde regel: ‘injuria illata
magistratui dicitur atrox’(6). Men bemerke nochtans dat de wet voor dit geval geen
grootere straf bepaalde(7). De gewone straffen waren: stokslagen, ontzegging van
zekere rechten en verbanning(8).
Maar in de romeinsche wetten vindt men twee gevallen voor dewelke zij nochtans
een grootere straf toepassen, namelijk, indien de injuria begaan was door middel van
libellus(9),

(1) Valerti Maximi memor. lib. VI, cap. III, extern. n. 3. - Herodotos, lib. VII. - Cicero, in Verrem,
act. II, lib. II, cap. XXXII.
(2) L. 7, § 3, ff. ad Leg. Jul. repet.
(3) Anth. in leg. I, de poena judicis, etc.
(4) L. 1, § 1, ff. de injuriis.
(5) L. 7, § 8, aldaar.
(6) Farinac. quaest. 105, num. 197-198.
(7) L. 45, ff. de injuriis.
(8) L. 45. cit.
(9) L. unic. Cod. de fam. lib.
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ofwel wanneer zij het leven van een ambtenaar in gevaar stelde; voor beide gevallen
was de straf, de dood(1).
De straf voor de injuria werd grooter, zoo het misdrijf begaan was gedurende de
rechtsuitoefening van den ambtenaar(2).
De reëele beleediging bestond in de tegen een persoon gepleegde gewelddadigheid
(re quoties manus inferuntur). De aard van deze injuria werd beschouwd als iets
gruwelijks. Maar het gewicht van het misdrijf werd geschat naar de zwaarte der
gewelddadigheden(3). De injuria werd nog geclassificeerd onder de gruwelijken, ook
als de gewelddadigheden maar licht waren(4); nochtans, was de straf volgens de natuur
en 't gevolg der gewelddadigheden(5). Over het algemeen bestond er eene reëele injurie
als men een persoon lichamelijk aanrandde, maar de wet nam ook de verschillende
soorten van gewelddadigheden in aanmerking en verklaarde als een reëele injurie de
gewelddadigheid waarbij iemand een ander wel niet lichamelijk sloeg, maar bij
voorbeeld zijn kleed scheurde, alsook lichamelijke kwetsingen toebracht, zelfs indien
zij geene smart veroorzaakten. De wet verklaarde nog, dat injuria corpus fit, cum
quis pulsatur: pulsare est sine dolore caedere. Het slaan was gedefinieerd(6) en als
zij de verschillende manieren van slaan bestrafte, maakte zij nog ander onderscheid(7).
Wat de ontvluchting der gevangenen aangaat, de gevangene die uit de gevangenis
ontsnapte, waarvan hij de poort open

(1) L. 5, Cod. ad leg. Jul. majest. - L. 1, ff. aldaar.
(2) L. 4, Cod. de injuriis. - Naar FARINACIUS (De delict. et poen. quaest. 17, num. 38) moet men
dit principe van de vermeerdering van de straf toepassen, indien de injurie was begaan durante
officio, of post officium of contemplatione officti.
(3) L. 1, § 1. - L. 7, § 8 en L. 8, ff. de injuriis.
(4) L. 9, princ. ff. aldaar.
(5) LL. 8 en 45 aldaar.
(6) ‘Verberare est cum dolore caedere.’
(7) ‘Lex Cornelia competit ei, qui injuriarum agere volet ob eam rem, quod se pulsatum
verberatumve.’ L. 1, § 2. - L. 5, § 1. - L. 7, § 8. - L. 9, ff. de injuriis.
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vond, werd slechts lichtelijk gestraft(1). Aan de basis van dezen rechtsregel lag het
principe door de doctoren geformuleerd als volgt: ‘Fugiens ex carcere qui invenerit
ostium apertum, non punitur de effracto carcere, sed mitius’(2).
Medeplichtigheid werd ook gestraft in dezelfde gevallen. De teksten van de Digesta
en van den Codex Justinianus stelden op een lijn met den schuldige zelf, diegenen
die de gevangenen schuil hielden(3). Maar men bemerke hier, dat de tekst der eerste
wet handelt over de openbare ambtenaren, die een geldsom aangenomen hebben om
de schuldigen te verbergen of te laten ontvluchten. terwijl de codex een overeenkomst
onderstelt tusschen de verbergers en de door de justitie opgezochte individuën. Naar
de rechtsgeleerden kon men in zulke speciale gevallen, volgens de omstandigheid,
een willekeurige straf bepalen(4).
Het romeinsche recht strafte niet alleen de muntvervalsching, maar ook de daardoor
begane beleediging tegen den vorst, dat is usurpatie van het keizerlijk recht munt te
slaan; vandaar dan ook, de qualificatie van dit misdrijf bij de majesteitsschennis(5).
De straf stond in verhouding met deze qualificatie: de schuldigen werden aanvankelijk
gestraft met deportatie en dwangarbeid in de galeien, en later om den beesten
voorgeworpen te worden, indien zij vrije mannen waren; waren zij slaven, dan was
de straf de brandstapel(6).
Het romeinsche recht maakte geen juist onderscheid tusschen vervalsching in
openbare geschriften en in handelszaken of privaatgeschriften. De beroemde Lex
Cornelia de falsis hield zich bijna uitsluitend bezig met de vervalsching in testamenten
begaan(7). Eenige keizerlijke Constitutiones strekten de straf en verordeningen van
voormelde wet uit tot alle andere verval-

(1) L. 1, princ. de effract. et expilat.
(2) FARINACIUS, quaest. 30, num. 160.
(3) In pari causa habendi sunt. L. 1, ff. de receptatorib. par ipsis et eo poena expectet. L. 1, Cod.
de his qui latrones, etc.
(4) FARINAC., quaest. 30, num. 98. - BARTOL. in leg. 1 ff. de receptatorib.
(5) L. 2, cod. de falsa moneta.
(6) L. 8, ff. ad Leg. Corn. de falsis.
(7) L. 2. Cod. de falsa moneta.
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schingen, welke ook de aard was der vervalschte akte. De straffen waren: deportatie,
verbeurdverklaring voor vrije personen, dood voor de slaven(1).
In het beteugelen der aanslagen op de goede zeden was de romeinsche wet uiterst
streng.
Het eenvoudig hoereeren (fornicatio) bleef ongestraft(2). Onder dit woord verstond
men alleen opzettelijke verkeering met een minderjarige dochter of met een weduwe,
die toestemde, alsook verkeering met openbare vrouwspersonen(3).
Maar nam de fonicatie ook den aard aan van stuprum of van vrouwenroof (raptus),
dan was de straf van het misdrijf verbeurdverklaring van de helft van het vermogen,
zoo de schuldige van gegoeden stand was, en een afflictieve straf met relegatie, zoo
hij tot den geringen stand behoorde(4).
Bloedschennis werd met den dood gestraft, zoo deze plaats vond tusschen personen
in opgaande en neergaande lijn, of tusschen broeders en zusters, of schoonvader en
schoondochter; dezelfde straf werd toegepast, waar een doorgaande omgang met de
moeder of met de dochter bewezen werd(5).
Bloedschennis tusschen cognatos of tusschen ooms en kleinzonen werd gestraft
met eene willekeurige straf(6).
Bestialitas en sodomia werden met den dood gestraft(7).
Het romeinsche recht verklaarde voor infames(8) dengene, die koppelarij had bedreven,
maar deze bepaling betrof in den beginne slechts hem, die van zulke koppelarij een
handel maakte(9). Was de prijs aangenomen, zoo bestond het mis-

L. 1, § 1, ff. de Lege Corn. de falsis.
L. 1, § 13, ff. aldaar.
Leg. 29. Cod. ad leg. Jul. de adulter.
Instit., § 4, de publ. jud.
Gloss. in leg. 2, Cod. ad leg. Jul. de adulter.
FARINACIUS, loc. cit., num. 88 en 96.
Leg. 31, Cod. ad leg. Jul. de adulter. - Novel. 141. Hier dient aangemerkt, dat de oude
romeinsche wetten de sodomie eenvoudig met eene geldboete van 10000 sestertiën straften.
(Lex Scantinia.)
(8) Leg. 1, ff. de his, qui not inf.
(9) Leg. 4, § 2, ff. aldaar; Leg. 43, § 7, ff. de ritu nuptiar.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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drijf(1). De straf was willekeurig(2). De keizers Theodosius en Valentinianus bepaalden
verbeurdverklaring, verbanning, dwangarbeid op de galeien, zoo de vaders of moeders
hunne dochters of slaven prostitueerden; maar deze straffen bleken weldra
onvoldoende en de doodstraf werd bepaald tegen den bederver, die geld ontving of
tegenover jeugdige dochters bedriegelijke middelen aanwendde(3).
Het romeinsche recht strafte ook diegenen, die in zekere gevallen omkoopingsakten
(corruptio) maakten om hun hartstocht te voldoen; zoo werd de verkooping van een
meisje beneden de 10 jaar gestraft met dwangarbeid op de galeien en met verbanning(4).
De verleiding van een kind of de oplichting door bedriegelijke en schuldige middelen
werd met deportatie op een eiland of ook met den dood gestraft(5). Eindelijk de
verleiding (seductio) eener maagd of van eene eerlijke vrouw werd gestraft met
verbeurdverklaring van de helft van het vermogen en in zekere gevallen met relegatie,
indien de verleiding met sluikerij vergezeld was(6). Maar wij moeten hier aanmerken,
dat het misdrijf in beide eerste gevallen ophield te bestaan, zoo de jonge dochter tot
de pubertas gekomen was(7).
Echtbreuk werd streng gestraft. Romulus liet het lot van de schuldige vrouw over
aan de willekeur van den man. Deze was nochtans verplicht vóor het uitspreken der
straf het gevoelen der naaste bloedverwanten te vragen(8). Dit gebruik bleef
gehandhaafd gedurende de republiek en de gewone straf schijnt de verbanning geweest
te zijn(9). Het aangroeiende zedenbederf verplichtte tot strengere straffen. De Lex
Julia van Augustus(10)

Leg. 29, § 2, ff. ad leg Jul. de adult.
Leg. 6, Cod. de spectac.
Novella, 14, § 1.
Leg. 38, § 3, ff. de poenis.
Leg. 1, § 2, ff. de extraord. crim.
Instit. § 4, de publ. jud.
Leg. un. Cod., si quis eam cujus tutor, etc. - Leg unic. Cod. de mulier, qui se prop. servis
junx. - Leg. 6, Cod. de Judais.
(8) Dion. Halycarn. Ant. Rom., lib. II, cap. XXV.
(9) Taciti Annales, II, 50.
(10) Brisson: Ad leg. Jul. de adult. liber singularis.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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wijzigde het systeem der oppressie. Echtbreuk werd een crimen publicum, waarvan
het aanklagen iedereen geoorloofd was. De straf was relegatie. Keizer Constantinus(1)
zette de doodstraf op de echtbreuk, maar hij stond het beschuldigingsrecht aan de
naaste bloedverwanten alleen toe(2). Hij sloot daarvan uit de extranei. Justinianus
wijzigde deze straf, maar voor de vrouwen alleen; de 184ste Novella strafte haar met
stokslagen en opsluiting in een monasterium(3). De medeplichtige werd met den dood
gestraft(4).
Het romeinsche recht vergunde het recht van beschuldigen wegens echtbreuk tegen
de vrouw, alleen aan haren man. De Lex Julia verklaarde, zooals wij boven zeiden,
de echtbreuk voor een crimen publicum; vandaat drie soorten van aanklacht naar
gelang dezelve geschiedde door den man, de familie of de extranet(5). Het recht van
deze laatsten werd afgeschaft door Constantinus(6). Alleen de man en de
bloedverwanten behielden het recht te beschuldigen. Het strafrecht vergunde ook
beschuldiging van echtbreuk tegen de verloofden(7).
Wat de bigamie aangaat, deze werd tot aan Justinianus, alleen met infamia gestraft;
bigame was hij die suo nomine..... bina sponsalia, binasve nuptias in eodem tempore
constitutus habuerit(8). De nieuwe wet liet de straf over aan de willekeur van den
rechter(9).
Stuprum verwarde men met raptus(10), maar raptus hield in en veronderstelde
stuprum(11). Vandaar, dat de oude schrijvers den raptus definieerden: wegvoering van
eene vrouw of

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Inst. nov. 134, cap. X. - L. 3, § 1, Cod. hoc. tit.
L. 30, princ. Cod. aldaar.
Nov. 134, cap. X, anth. c. Sed hodie.
L. 47, ff. Soluto matrimonio. - L. 29, § 3, ff. ad leg. Jul. de adult. - L. 28, Cod. hoc. tit.
Leg. 2, §§. 8 en 9, ff. hoc. tit.
Leg. 30, Cod. hoc. tit.
Leg. 13, § 2, ff. ad leg. Jul. de adulter. - Leg. 7 Cod. aldaar.
L. 1, in fine, ff. de his, qui not. inf.
L. 2, Cod. de incest. et inut. nupt.
L. 5, § 2, ff. ad leg. Jul. de vi publ. - § 8. Inst. de publ. jud.
L. unic. Cod. de raptu virg.
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eene dochter om dezelve te bekennen tegen haren wil(1). De straf was de dood.
Abortus werd gestraft met verbanning(2). De straf was de dood, zoo de vrouw uit
hebzucht gehandeld had, bij voorbeeld door een geldsom aan te nemen van haren
man om haar fructus te dooden(3). De medeplichtigen van hoogeren stand werden
gestraft met verbanning naar een eiland en met verbeurdverklaring van de helft van
hun vermogen; maar stierf de vrouw, met de doodstraf(4).
Grafschennis werd beschouwd als een soort van sacrilegium(5). Die de lijken uit een
graf wegnam, werd volgens zijn stand met den dood of deportatie gestraft(6). De
doodstraf was ook de straf voor wie de lijken gewapenderhand roofden(7).
Het romeinsche recht onderscheidde verschillende soorten van doodslag(8).
In het parricidium werd het misdrijf, de voorafgaande handeling tot zelfs de
gedachte toe gestraft. Het was genoeg dat de zoon het vergift gekocht had, om het
zijnen vader toe te dienen, om reeds de straf van het parricidium te moeten ondergaan,
zelfs als hij het vergift nog niet had toegediend(9). Aldus werd ook gestraft hij, die
een mandaat of geld van een derden persoon had aangenomen om zijn vader te
dooden, zelfs als de moord nog niet begaan was.
Het romeinsche recht stelde den moord door de moeder begaan op haar zoon bij
de parricidia(10). De straf was de dood of de verbanning naar een eiland, al volgens
de hoedanigheid der moeder.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

T. Decianus, lib. VIII, cap. VII, num. 4. - Jul. Clar. sent. lib. V,
Leg. 8, ff. ad Leg. Corn. de sicar.
Leg. 35, ff. de poenis.
Lex 38, § 5, ff. de poenis. - Lex 1, § 1, ff. de inspiciendo ventre.
Leg. 1 en 5, Cod de sepulchro violato.
Lex 11, ff. aldaar.
Lex 3, § 7. ff. aldaar.
Lex 15, ff. ad Leg. Aquil. - Lex 38, ff. de verb. signif., enz.
Leg. 1 en 7, ff. ad leg. Pomp. de parric.
Lex 1, ff. ad leg. Pomp. de sicar.
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De onopzettelijke doodslag werd ook gestraft: zoo b.v. de geneesheer, als het
overlijden van den zieke een gevolg was van zijn schuldige zorgeloosheid(1). De Lex
Aquilia strekte deze verantwoordelijkheid uit tot de slaven; ook voor dezen was de
geneesheer verantwoordelijk(2).
Wat den diefstal betreft, het romeinsche recht bestrafte den huisdiefstal niet(3). De
reden daarvan ligt in de organisatie van het gemeenebest bij de Romemen: iedere
familie was een ware gemeenschap van personen en zaken onder gezag en bestuur
van den vader der familie; en zoo wijzigde deze verwikkeling der eigendommen,
deze gemeenschap der onderlinge belangen, duidelijk de daad van den slaaf, van den
emancipatus, cliens of mercenarius(4).
Het romeinsche recht nam bij het straffen den tijd in aanmerking waarop de diefstal
begaan was(5). De furtum nocturnum werd extra ordinem onderzocht. De in flagranti
betrapte mocht straffeloos gedood worden. De wet bepaalde zich tot het vaststellen
van eene straf, welke was tijdelijke dwangarbeid(6).
Het romeinsche recht strafte ook den diefstal van roerende goederen(7). Het
verklaarde schuldig aan diefstal, den schuldeischer, die de in onderpand ontvangen
zaak zonder kennisgeving aan den schuldenaar tot persoonlijk nut gebruikte, alsook
den bewaarder, die zich van de ontvangen zaak bediende(8).
Volgens het romeinsche recht waren het opzet tot stelen, het voornemen, de
toebereidselen niet voldoende om de straf toe te passen; er werd vereischt, dat de
dader de hand op de zaak gelegd en deze verduisterd had(9).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Lex 6, § 7, ff. de officio praestatis.
Lex 132, ff. de reg. juris.
L. 17, ff. de furtis.
L. 51, pr. ff. pro socio.
L. 6, pr. ff. ad Leg. Jul. pecul.
L. 1, ff. de furibus batnearus.
L. 25, pr. ff. de furtis.
§ 6, Instit. De obl. quae ex del. nasc.
§ 7, Instit. aldaar. - § 2. Instit. de usucap. - L. 46, § 7, ff. de furtis.
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Het romeinsche recht verklaarde, dat zonder opzet van stelen geen diefstal bestond(1).
Bovendien eischte het, als bijkomend element van het misdrijf, dat de dader bedoelde
met den diefstal iets te winnen(2); toch was het niet noodig, dat de diefstal aan den
dader zelf die winst aanbracht; het misdrijf bestond ook indien de dader daarover
ten gunste van een 3den persoon beschikte(3). Het recht aanzag als diefstal niet alleen
het stelen der zaak zelve, maar ook dat van haar nut of vruchtgebruik(4).
De diefstal van dieren was het voorwerp van bijzondere straffen. Abigeatus was
diefstal van paarden begaan in de stallen en op het veld(5); het misdrijf was minder
of meer zwaar naar de waarde van het gestolen dier(6). Diefstal van een enkelen os
of paard was genoeg tot het bestaan van het misdrijf: maar er waren minstens vier
varkens noodig of tien andere dieren om dit misdrijf te constitueeren(7). Zoo de diefstal
de vereischte van plaats en getal in zich niet vereenigde, werd hij beschouwd als een
eenvoudige diefstal. De straf was verbanning voor schuldigen van hoogen stand en
dwangarbeid op de galeien voor de anderen; was de diefstal gewapenderhand
gepleegd, hij werd met den dood gestraft(8).
Het romeinsche strafrecht stelde den diefstal van heilige zaken bij sacrilegium,
ook zoo deze zich niet op een heilige plaats bevonden(9). Maar zoo zij een privaat
persoon toebehoorden en zich op een heilige plaats bevonden, bestond er geen
misdrijf(10).
De met inbraak begane diefstal werd beschouwd als een zeer zwaar misdrijf. Het
romeinsche recht strafte dien met

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

§ 1, Inst. de oblig. quae ex del nasc. - L. 39, ff. de furtis.
L. 25, pr. ff. de furtis.
L. 54, § 1, pr. de furtis.
§§ 10 en 14, Instit. de obl. ex delicto.
L. 1, § 1, ff. de abigeis.
L. 1, § 2, ff. aldaar.
L. 3, ff. aldaar.
L. 1, § 3, aldaar.
L. 4, pr. ff. ad Leg. Jul. peculat. et de sacrileg.
L. 5, ff. aldaar.
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verschillende straffen, naardat deze bij dag of bij nacht begaan was; in het eerste
geval zweepstraf en tijdelijke dwangarbeid(1). Dezelfde diefstal gewapenderhand in
bende gepleegd, werd met den dood gestraft(2).
Belangrijk is het te weten, dat de erfgenaam, die voorwerpen uit eene erfenis wegnam,
geen diefstal beging(3).
Wat de vrouw betreft, die voorwerpen wegnam uit de erfenis van haren man, zij
kon vervolgd worden bij toepassing van de actio rerum amotarum(4).
Een deelgenoot, die een gemeenschappelijk voorwerp wegnam, had het recht niet,
dat de wet aan de vrouw toestond(5). Te zijnen gunste kon alleen in aanmerking komen
een praesumptio getrokken uit zijn recht tot het weggenomen voorwerp(6).
Het gebruik van een valschen naam of valsche kwaliteit noemde men falsum: dit
kon door woord of schrift begaan worden. De wetsverordening van Papinianus op
het gebruik van een valschen naam, is absoluut(7).
Brandstichting van een gebouw werd met 't vuur gestraft(8). Deze straf werd later
voor de ergste gevallen voorbehouden: brandstichting uit wraak, uit zucht tot
verwoesting, of indien het misdrijf was begaan binnen de wallen van de stad(9).
Brandstichting op het veld werd lichter gestraft(10).

III. - Het Volksrecht.
In de 6de eeuw vormde zich in het hedendaagsch Lombardije een nieuw rechtssysteem:
het recht der barbaren of Longo-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

L. 2, ff. de effractoribus.
L. 11, ff. ad Leg. Jul. de vi publ.
L. 6, ff. expil. haeredit. - L. 2, § 1, ff. aldaar. - L. 1, ff. de effract.
L. 5, ff. de furtis. - L. 45, ff. pro socio.
Lex 45, ff. de furtis. - Lex 45, ff. de socio.
Lex 51, pr. ff. pro socio.
Lex 13, pr. ff. ad leg. Corn. de falsis.
Lex 9, ff. de incendio.
Lex 9, ff. de incendio.
Aldaar.
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barden, waarvan de belangrijkste bron is: de Lex Longobardorum(1).
Dit wetboek(2) was samengesteld uit de wetgeving van vijf koningen: Rothardus,
Grimualdus, Liutprand, Rachis en Astulf; het bevat veel strafrechtelijke bepalingen.
De basis van het longobardische strafrecht was de faida, welke instelling aan al
de germaansche rechtssystemen gemeen was.
Faida wil zeggen vijandelijkheid(3). Zooals Calisse te recht opmerkt kan de oorzaak,
die de faida teweegbrengt(4), zijn een bloote daad van een persoon die het recht of de
eer van een ander krenkt, met éen woord een misdrijf. De wetten zeggen, dat de faida
naar gelang van de culpa aangroeit. Het gevolg was, dat de beleedigde partij het recht
had zich vergoeding aan te matigen, op welke wijze hij wilde of kon, tot
bloedvergietens toe, zonder nochtans de vastgestelde rechtsverordeningen en de
regels van de procedure te buiten te gaan. Men mag de faida en de wraak niet met
elkander verwarren: deze is het gevolg van gene, en de wraak was niet bepaald
noodzakelijk, omdat, zoo de beleedigde partij niet tot volvoering van zijn wraak
komen wilde of kon, de faida toch nog bestond; deze werd gekenmerkt door den
toestand van wettelijke vijandelijkheid tegenover den schuldige, in de wet van
Liutprand ‘duritia’ genoemd, en die het recht van de beleedigde partij op
schadeloosstelling uitdrukt.

(1) Bronnen. - CALISSE: Storia del diritto penale italiano. Firenze, 1895. - NEIGEBAUER: Edicta
regum Longobar dorum. Monach., 1855. - BANDI DI VESME: Dell' edizione delle leggi
Langobardiche. Torino, 1847. - ANSCHUETZ: Die Lombarda Commentare des Ariprand und
Albertus. Herdelberg, 1855. - CANCIANUS: Barbarorum leges antiquae. - LA MANTIA: Codici
di leggi romane sotto i barbari. Palermo, 1880. - C. DE TOCCO: Leges Longobardorum.
Veneuae, 1537.
(2) Het wetboek behelst: a) de wetten van Rotharus, in 390 artikeis; deze wetten waren in 643
gepubliceerd; b) de wetten van Grimoaldus, uit 668; c) de wetten van Liutprand, uit 712 of
uit 735; d) de wetten van Rachis, uit 745 en e) de wetten van Astulf, uit 749.
(3) Men vindt in het wetboek de uitdrukkingen van inimicitia, molestia, calumnia, scandalum,
discordia. (Roth., 45, 74, 2, 198. Liutpr., 5, 8; 5, 13.)
(4) Roth., 75, 138, 331, 389. Liutpr., 6, 83.
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De wet bepaalde regels voor de faida.
Faida bestond niet bij onopzettelijke schadeberokkening of als iemand een ander
doodde op bevel van den koning(1); over 't algemeen vergunde de wet aan de partijen
het recht de faida in te roepen.
De wet van Rotharus hield in, dat de som van de overeenkomst voor de op vrije
menschen begane lichamelijke aanrandingen verhoogd moest worden, opdat men
zijn toevlucht niet zou nemen tot de faida, maar deze met een langdurige vriendschap
zou verwisselen(2).
Wie voor een moord een geldsom ontvangen had, moest zweren de faida niet meer
in het werk te stellen; maar zoo hij desniettegenstaande, toch dengene doodde, met
wien hij een verdrag had gesloten, moest hij den bloedverwanten van den gedoode,
de dubbele som der overeenkomst betalen. Was de gedoode persoon een slaaf, dan
betaalde de plichtige slechts de enkele som(3).
De dochter erfde het weergeld niet van haren gedooden vader, daar zij de faida
niet heffen kon: zij kon immers haren vader niet vervangen, waar het noodig was(4).
De faida was gewoonlijk opgeheven, zoo de schuldige boven de som der
overeenkomst nog 20 solidi betaalde.
De wet bepaalde de som der compositie (compositio) volgens de gepriviligieerde
klassen, tot welke de partijen of een daarvan behoorden.
Zoo een vrij man een ander vrij man doodde enkel uit zelfverdediging, betaalde
hij een zekere som; maar gebeurde dit om een andere oorzaak, dan werd de schuldige
gestraft met verbeurdverklaring.
Het weergeld was voor een Longobard, die gemeen soldaat was, 150 solidi; voor
een ander persoon van hoogeren stand, 200 solidi(5).
Wie een buitenlandsch spioen schuil hield, werd met den dood gestraft, of moest
den koning 900 solidi betalen(6).

(1) De 74e wet van Rotharus.
(2) Roth., c. 143.
(3) Liutpr., 2, 7.
(4) Liutpr., 6, 9.
(5) Liutpr., 6, 9.
(6) Roth., 5.
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Een slaaf, die zijn heer doodde, werd zelf gedood en wie hem verdedigde, moest den
koning 450 solidi en den bloedverwanten 450 solidi betalen(1).
Wie in het geheim een vrijen baron, een slaaf of slavin doodde, moest 900 solidi
betalen; de straf bleef dezelfde zoo het misdrijf begaan was door twee personen.
Maar was de doode een vrij man, zoo moest de dader naar zijnen garathinx(2) betalen;
was hij slaaf of een aldius(3), zoo werd over den gedooden persoon volgens de gewone
wet gevonnist.
Die een baron(4), die naar den koning toeging, gewapenderhand aanviel, moest den
koning 450 solidi en den baron 450 solidi betalen(5).
Waren gewapende personen een dorp binnengedrongen, om aldaar iemand te
beleedigen, of wraak uit te oefenen, zoo werd hun aanvoerder met den dood gestraft,
of hij moest den koning 450 solidi en de beleedigde partij 450 solidi betalen. Hadden
zij iemand gedood, zoo moesten zij het weergeld betalen(6).
Wie een grafzerk schond, was verplicht den verwanten 900 solidi te betalen(7).
Al de in oogenschouw genomen verordeningen bevoordeeligden de gepriviligieerde
klassen.
Het repressie-systeem in het Longobardisch recht was als volgt:
Misdrijven tegen den eigendom werden over het algemeen met een bepaalde
geldsom gestraft; men treft nochtans ook andere straffen aan. Zoo, bij voorbeeld, als
een vrij man of een slaaf des nachts in het huis van een ander betrapt werd en zich
niet liet vastgrijpen, werd hij gedood en zijn verwanten hadden geen recht op het
weergeld; maar liet hij zich aanhouden, zoo moest hij 80 solidi betalen, indien de
beleedigde partij een vrij man was, en 40 solidi zoo slaaf(8).
Wie voorbedachtelijk een slaaf of eenig ander goed verkocht, dat hem niet
toebehoorde, moest het kapitaal en de achtdubbele waarde betalen, zoo het misdrijf
bewezen was. Was het bij

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Roth., 13.
Dat is: het wergeld, den bloedprijs.
Een slaaf van een lageren stand.
Roth., 18.
Roth., 18.
Roth., 19.
Roth., 15.
Roth., 32, 33.
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vergissing bedreven, zoo moest de dader daarover een eed afleggen en het kapitaal
uitbetalen(1).
Had een vrij man of slaaf een diefstal begaan van minder dan 10 salicae en werd
hij op de daad betrapt, dan moest hij de evenredige waarde dier zaak betalen, de
doodstraf ondergaan of 80 solidi geven, zoo de beleedigde partij een vrij man was,
en 40, was hij slaaf(2).
Zoo een slaaf of aldius, slavin of aldia, op heeterdaad betrapt werd en door zijne
meesters binnen de 30 dagen niet vrijgekocht werd, bleef hij slaaf der beleedigde
partij(3).
Slaven op diefstal betrapt, werden met den dood gestraft of hunne heeren moesten
40 solidi vergoeding betalen.
Zoo een vrije vrouw uit hoogere klas een diefstal beging, moest zij negenmaal de
waarde betalen en werd zij beschouwd als eerloos(4).
Was de diefstal begaan door een kind of slaaf op bevel van een vrij man en werd
het gestolene bij hem teruggevonden, zoo moest deze de negendubbele waarde van
het gestolen voorwerp betalen(5).
Zoo verschillende vrije mannen of slaven een diefstal gezamenlijk begingen, moest
elk van hen de negendubbele waarde betalen(6).
Wie voor de schuldeischers goederen verborg van zijn gestorven vader, werd
aangezien als dief(7).
Voor de dieven had de rechter in de steden eene onderaardsche gevangenis, waarin
hij de dieven voor 2 of 3 jaar kon opsluiten. De dieven, die binnen dezen tijd de
beleedigde partij niet konden voldoen, werden door den rechter aan deze overgeleverd
die met hen naar willekeur handelen mocht(8).
In geval van recidive werd de dief kaal geschoren en met stokken geslagen;
bovendien kreeg hij een brandmerk op zijn voorhoofd en zijn oog(9).
Wie buiten de provincie eens anders slaaf wegvoerde en verkocht, moest het
vierdubbele der waarde betalen(10).
De wetgeving betreffende de aanslagen op het leven was slechts een beuzelachtige
casuistiek.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Roth., 232.
Roth., 258 en 259.
Liutpr., 6, 94.
Liutpr., 6, 101.
Roth., 262.
Roth., 264.
Roth., 268.
Liutpr., 6, 4.
Liutpr., 6, 26.
Liutpr., 5, 20.
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Wie een zijner naaste bloedverwanten, broeder of oom, doodde, mocht aan de erfenis
des gedooden geen deel nemen; hij mocht gedood worden volgens willekeur des
konings; had hij geen naaste bloedverwanten, zoo gingen zijne goederen aan den
koning over(1).
Wie een aanslag pleegde tegen het leven van zijn eigen vader, werd onterfd(2)
Wie zijne onschuldige vrouw op onwettelijke wijze doodde, kreeg 1200 solidi
boete, te betalen namelijk de helft aan hem tot wiens mundium de gedoode vrouw
behoorde en de helft aan den koning(3).
Indien de vrouw in 't geheim samenzwoer tegen het leven van haar man, of om
hem zelve te dooden of hem door een ander te laten vermoorden, zoo mocht de man
naar willekeur beschikken over haar persoon en hare goederen; maar zoo de vrouw
hare onschuld beweerde, zoo konden hare bloedverwanten, óf door het afleggen van
een eed, óf door een tweegevecht, haar aan het vonnis onttrekken(4).
Zoo zij haar man vermoordde, werd zij zelve gedood en hare goederen gingen,
indien zij geene kinderen had, op de verwanten des gedooden over(5).
Wie een ander vermoordde, werd met den dood gestraft; zoo iemand tot dezen
moord had meegewerkt, moest hij den koning 450 solidi en den verwanten des
gedooden 450 solidi betalen; en, wie het opgelegd was dien moord te wreken en er
zich aan onttrokken hadden, moesten den koning 15 solidi betalen en 25 aan hen die
hunne hulp hadden ingeroepen(6).
Hadden twee of drie vrije personen een moord begaan tegen een vrij man, dan
moest elk van hen den bloedprijs betalen(7).
Wie heimelijk een moord beging op een vrijen baron, op een slaaf of slavin, moest
900 solidi betalen. Dezelfde straf werd ook toegepast, zoo twee of drie personen
gezamenlijk het misdrijf begingen(8).
Een vrij man of vrije vrouw, die vergift toebereidde, om iemand te dooden, betaalde
20 solidi, zoo ook hij, die tegen het leven van een ander samenspande(9).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Roth., 263.
Roth, 169.
Roth., 200, 201.
Roth., 203.
Roth, 204.
Roth., 13.
Roth., 12.
Roth., 14.
Roth., 139, 10.
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Een vrij man of vrije vrouw, die een ander vergift toediende zonder doodelijk gevolg,
betaalde de helft van de boete voor doodslag(1).
Zoo iemand een andere vergift toediende en dat deze stierf, moest de schuldige
de geheele boete voor den doodslag betalen volgens de hoedanigheid van den doode(2).
Volgens de wet van Liutprand, werd vergiftiging met verbeurdverklaring gestraft(3).
Wat de andere misdrijven aangaat:
Wie een vrije vrouw op straat aanhield of beleedigde, moest den koning 450 solidi
en 450 aan de beleedigde vrouw betalen(4).
Wie hetzelfde misdrijf beging tegen een vrij man, betaalde slechts 20 solidi(5).
Wie zich vermomde om een vrij man te beleedigen, moest 30 solidi betalen(6).
Wie met geweld en gewapenderhand het huis van een ander binnendrong, betaalde
20 solidi(7).
Wie bloedschande beging met zijn eigen grootmoeder, werd onterfd(8).
De aanvoerder van een bende, die een vrije vrouw verleidde en naar eene andere
plaats voerde, betaalde 80 solidi. Zijn vrije medeplichtigen moesten 20 solidi betalen.
Zoo het hoofd van die bende zich met de verleide vrouw wilde verloven, moest hij
daarvoor een zekere som betalen(9).
Zoo een vrij man of slaaf zijn vrouw betrapte op echtbreuk met een vrij man of
met een slaaf, mochten beiden gedood worden(10).
Zoo een vrij man of slaaf eens anders vrouw met hare toestemming verleidde,
werden beiden met den dood gestraft(11).
Indien een vrije vrouw zich met een vrij man onteerde, dan konden de
bloedverwanten haar straffen; zoo de partijen dit wilden, kon de zaak door huwelijk
hersteld worden. De schuldige betaalde dan 20 solidi, maar had het huwelijk geen
plaats, zoo betaalde hij 100 solidi(12).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Roth., 140.
Roth., 141.
Liutpr., 6, 65.
Rotharus, 26.
Roth., 27.
Roth., 31.
Roth., 34. 282.
Roth., 169.
Liutpr., 6, 40.
Roth., 213.
Roth., 212.
Roth., 185.
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Wie een slavin verleidde, betaalde aan haren heer 20 solidi; was de slavin een
romeinsche, slechts twaalf(1). Indien een slaaf van geringen stand een vrije vrouw
verleidde, betaalde hij 50 solidi(2).

IV. - Het Statutenrecht.
In de XIe en volgende eeuwen vormde zich in de italiaansche republieken het
Statutenrecht, als een hulprecht bij het algemeen recht en later als een zelfstandig
recht(3).
De verschillende staten en gemeenschappen van Italië hadden zulk een statutaarsch
recht, dat natuurlijk ook strafbepalingen inhield, die gewichtige bronnen zijn voor
de geschiedenis van het italiaansch strafrecht(4).
(1)
(2)
(3)
(4)

Roth, 194.
Liutpr., 6, 7.
C. SCLOPIS: Histoire de la législation italienne. Paris, II, 115.
Bibliographie. - PADELLETTI: Fontes juris italici medii aevi. Aug. Taur., 1877. - BERLANI:
Statuti italiani. Venezia, 1858. - VALSECCHI, Bibliografia analitica di statuti italiani. Padova,
1862. - MANZONI: Bibliografia statutaria. Bologna. - CERUTI: Statuta communitatis Novariae,
1879. - NANI: Gli statuti di Pietro II, conte di Savoia. Torino, 1880. - Leggi e Costituzioni
di Sua Maesta il Ré. Torino, 1723. - A. RUBEO: Statuta Mediolani. Med., 1552. - VALETTI
ed ALEXANDRIS: Statuta civitatis Bergami. Bergamo, 1727. - Statuti del comune di Padova
dal secolo XII all' anno 1285. Padova, 1873. - CAMPAGNOLA: Liber juris civilis urbis Veronae.
Veronae, 1728. - Jus municipale Vicentinum. Vic., 1628. - Statuta Communis Parmae. Parm.,
1860. - Statuta et decreta antiqua civitatis Placentiae. Brixiae, 1560. - Statuta civitatis
Mutinae. Mut., 1575. - Statuta Urbis Ferrariae. 1567. - PASOLINI: Gli statuti di Ravenna.
Firenze, 1868. - MONTERENTIUS: Statutorum... Bononiae tomi III. Bon., 1561-77. - POLIDORI:
Statuti Senesi dei secoli XIII e XVI. Bologna, 1863. - HARTWIG: Codex juris municipalis
Siciliae. Cassel und Giessen, 1867. - Monumenta Historiae patriae edita jussu Regis
Caroli-Alberti. Aug. Taur., 1867. - Monumenti storici pertinenti alle provincie di Romagna.
1869-77. - Monumenti storici della storia veneta. 1886. - Frat. TODARO: Raccolta degli
statuti municipali italiani. 1887. - VALISECCHI: Gli statuti di Albenga. Alb., 1885. - ARDORE:
Capitula et ordinationes... civitatis Auralplae. Napoli, 1844. - BOCCATIUS: Constitutiones
Marchiae Anchonitanae. Ven., 1586. - VOLPICELLA: Di uno statuto Aquilano del 1333.
Napoli, 1861. - Statutorum civitatis Belluni libri 4. Ven., 1747. - Statuta Communitatis
Bergami. Brixiae, 1491. - SACCUS: Statuta civilia et criminalia civitatis Benoniae. Bon.,
1735-37. - Statuta Brixiae. Brixiae, 1508. - Statuta civitatis Cremonae. Crem., 1578. - Statuta
urbis Ferrariae. Ferr., 1624. - Statuta populi et communis Florentiae. Firenze, 1293. - Statuta
et decreta communis Genuae. Ven., 1567. - LA BORDELLA: Statutum civitatis Imolae. 1334.
- VIGNATI: Statuti vecchi di Lodi. Milano, 1884. - Statuta civitatis Lucensis. Lucae, 1539. ZUCCHETTI: Gli statuti di Mantova. Mantova, 1857. - Statuta Mediolani. Mediol., 1498. Statuta criminalia Mediolani. 1619. - Statuta civitatis Mutinae. Mod., 1570. - VOLPICELLA:
Gli statuti dei secoli 15 e 16 della città di Molfetta. Napoli, 1875. - A. DE GRANDIS: Leges
ac jura municipalia communitatis. Firmi, 1781. - ERIZZO: Statuto della comunità di Murano.
Venezia, 1859. - Statuta civitatis Novariae. Novariae, 1719. - Statutorum civitatis Urbis
Veteris volumen. Romae, 1581. - Statuta Patavina antiqua e reformata. Patavir, 1682. PERTILE: Il diritto penale del secolo 13 studiato nell' antico statuto di Padova. Venezia,
1883. - C. LANCEA: Jura municipalia, seu consuetudines urbis Panhormi. Ven., 1575. Statuta civitatis et principatus Papiae, tam civilia, quam criminalia. Ticini, 1590. - Statutorum
Augustae Perusiae volumina IV. Perusiae, 1526-28. - Statuta civitatis Pisauri. Pesaro, 1530.
- ALBRICIUS: Statuti... Placentiae. Placentiae, 1648. - J. NEVIZANUS: Decreta, seu statuta
vetera... Sabaudiae et Pedemontii. Aug. Taur, 1586. - BONANI: Statuti ineditti della città di
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Het statutenrecht was zoo eenvoudig, als het volksrecht; gelijk dit, heeft ook het
eerste slechts strafbepalingen die de benaming van het in spraak zijnde misdrijf en
de straf daarvan inhouden. De bronnen voor het statutenrecht zijn de statuten zelf,
die grootendeels in het latijn geschreven zijn. Deze statuten veranderden op sommige
tijdstippen en in sommige steden, waaruit komt dat verschillende republieken twee
of meer statuten uit verschillende tijdperken hebben.

Pisa dal 12 al 14 secolo. Firenze, 1854-57. - BERLAN: Statuti di Pistoja del secolo 12.
Bologna, 1882. - TARLAZZI: Statuti del commune di Ravenna. Ravenna, 1886. - Statuta
communitatis Regii. Regri, 1582. - Statuti criminali e civili della comunità della Riviera.
Salà, 1626. - Statuta et novae reformationes urbis Romae. Romae, 1558. - GALGANETTO:
Statuta almae urbis Romae auctoritate Gregorii pp. XIII a senatu populoque romano edita.
Romae, 1611. - Leges statutae reipublicae Sancti Marini. Torolovii, 1834. - A. DE ISERNIA:
Constitutiones regni utriusque Siciliae. Lugd, 1568. - Statuta et privilegia civitatis Taurinensis.
Taur, 1835. - DE VITALIBUS: Statuta civitatis Tarvisii. Ven., 1555. - GRIFFO: Volumen
statutorum, legum ac jurium DD. Venetorum. Ven., 1628. - Leggi criminali del serenissimo
dominio Veneti. Ven., 1751.
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We gaan nu een korte schets geven van de ontwikkeling van het statuten-strafrecht
in eenige italiaansche republieken; deze schets zal ons het algemeen karakter der
statuten-strafwetgeving aantoonen.
Milaan had zeer oude statuten (1216). De straffen op den doodslag waren:
verbanning en verbeurdverklaring; op rooverij, doodslag door verworging; op
meineed, in sommige gevallen van doodslag en echtbreuk, enkel een geldboete van
60 solidi(1).
De oudste statuten van Verona dagteekenen van 1228, onder den titel ‘liber juris
civilis civitatis Veronae’. Deze statuten bepaalden de straffen volgens de drie casten,
die in Verona bestonden.
Pisa had haar statuten reeds in 1234; Florentie, in 1285, maar deze laatste statuten
bleven slechts in zwang tot 1354 en toen werd er een verzameling van nieuwe statuten
gemaakt.
De eerste statuten van Genua dragen den datum van 1143. Sclopus merkt terecht
op, dat deze statuten aan de Longobardische statuten herinneren(2).
In Napels waren de oude gewoonterechten in de statuten overgebracht; zoo ook
in Palermo, Messina, Trapani(3).
De oude statuten van Torino dagteekenen uit 1280, 1335, 1342 en 1360.
De eerste statuten van Rome werden in de 13de eeuw door den senator Annibaldo
gegeven; maar in 1469 liet Paus Paulus II daarvan een nieuwe compilatie maken.
Parma had haar eerste statuten in 1255(4). In deze statuten werd een groot deel der
misdrijven met geldboete gestraft, onder andere beleediging(5), smaad(6), lichamelijke
kwetsing(7), enz.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Zie het werk van PERTILE en SCLOPIS.
SCLOPIS, II, 126.
Aldaar, 144.
Aldaar, 148.
FLACCADORI: Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia.
Parmae, MDCCCLV.
(6) ‘Capitulum quod Potestas teneatur non auferre alicui civi Parmae ultra X libras parm. de
verbis injuriosis quae alicui civi Parmae dixerit, sed minus suo arbitrio debeat auferre
secundum qualitatem facti et personae’. (Monum. hist., vol. I, p. 273.)
(7) ‘Capitulum quod Rector civitatis nec possit, nec debeat auferre alicui qui offensionem fecerit
in persona alicujus sine sanguine ultra L. libras parmen; si cum sanguine, non ultra C. libras
parm.’ (Ivi, p. 278.)
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De met buitengewone wapenen of in het geheim begane doodslag werd met
levenslange verbanning gestraft.
De statuten van 1255 en 1347 hadden hetzelfde karakter. Zeer interessant zijn de
statuten van Corsica, uit 1453(1). Het eerste door deze statuten beschreven misdrijf
was de godslastering. Wie vloekte tegen God of de Maagd Maria, werd den eersten
keer met 6 lire, en wie tegen de andere heiligen vloekte, met 20 lire gestraft; de
tweede maal was de straf 30 lire; de derde maal werd de schuldige met stokken
geslagen of de tong doorboord(2).
Wie een ander aanklaagde wegens een misdrijf en als beschuldiger voor de
rechtbank wilde optreden, werd niet gehoord, zoo hij geene grondige bewijzen
bijbracht, die de waarheid van zijn aanklacht rechtvaardigden. In geval van vrijspraak
of weigering moest de aanklager den aangeklaagde alle kosten vergoeden en
bovendien nog een som van 5 tot 20 lire betalen voor elken dag, die de beschuldigde
m hechtenis had doorgebracht. Het persoonlijk beroep van den aangeklaagde werd
in aanmerking genomen(3).
Wie een ander door woorden beleedigde, moest een boete van 20 solidi tot 10
germaansche lire betalen. De grootte dezer geldboete werd bepaald volgens de
persoonlijke hoedanigheid en den aard der beleediging. Was de injuria begaan op
een plaats, waar de rechter van het eiland woonde, b.v. in het parlement, of voor den
rechter aan de rechtbank, dan was de straf 10 tot 50 lire, of zelfs 2 tratti di corda,
volgens willekeur des rechters, en volgens de waardigheid en den toestand der in de
zaak betrokken personen(4).
Was iemand bestolen en had hij achterdocht tegen een ander, dien hij voor de
rechtbank beschuldigde, zoo had hij het recht van hem een eed te eischen, of hij hem
bestolen had of niet; zoo de verdachte persoon den eed aflegde, was de zaak afgedaan;
edoch, wanneer de bestolen persoon den rechter zulks verzocht, zoo kon hij met hem
in het huis van den verdachten persoon gaan om aldaar de gestolen zaken op te
zoeken(5).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

CARLO GREGORJ: Statuti civili e criminali di Corsica. Lyon, 1843.
Aldaar, blz. 94.
Aldaar, blz. 104-105.
Aldaar, 104-105.
Aldaar, 112-113.
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Wie een roof beging of een moord, hetzij op straat of buiten of op welke andere
plaats ook, werd met de galg gestraft(1).
Heiligschennis werd gestraft met den dood(2). Aldus ook de brandstichting(3).
Voor vervalsching in schriften was de straf het afsnijden der hand(4).
De straf voor muntvervalsching was de dood(5).
Wie echtbreuk beging, werd gestraft met den dood, zoo hij een gehuwd man was(6).
Vermelden wij eindelijk nog het strafrecht van Venetië.
De strafwetten van deze republiek werden in 1750 gepubliceerd door den senaat
van Venetië(7). Deze wetten zijn grootendeels een verzameling der vonnissen van den
Raad van Tien (‘il consiglio dei Dieci’)(8).
De hoofdbepalingen van deze wet zijn:
Wie den naam van God, van Jezus of Maria lasterde, werd verbannen voor 5 jaar
en moest 400 lire betalen(9).
Wie een diefstal beging van 20 soldi ten hoogste, werd met stokken geslagen. In
andere gevallen werd hem een oog uitgestoken(10).
Rooverij werd gestraft met afsnijden van een hand(11).
Lichamelijke kwetsing werd gestraft met eene geldboete(12).
Zeer interessant is het, dat een oude wet (uit 1232) reeds strafte, de buiten Venetië
door een Venetiaan tegen een ander Venetiaan begane misdaad(13).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Aldaar, 114-115.
Aldaar, 115-116.
Aldaar, 116-117.
Aldaar, 117-118.
Aldaar, 125.
Aldaar, 127-128.
Leggi criminali del Serenissimo Dominio Veneto in un solo volume raccolte, dei BARBON
MOROSINI ed ALVISE MOCENICO, MDCCLI.
De bron van deze verzameling is: Liber promissionis maleficii, van TIEPOLO, die in 1232
doge van Venetië was.
Aldaar, 56.
Aldaar, 58.
Aldaar, 60.
Aldaar, 68.
‘Cap. XV. De maleficiis commissis extra Venetias per Venetum, contra Venetum. - De
maleficiis vero, quae extra Venetias in aliqua parte hujus Mundi Venetus in Venetum et
contra Venetum perpetraverit, si de maleficio perpetrato extra Venetias non fuerit punitus
malefactor, volumus et statuimus quod si ipse malefactor, coram Judicibus Nostris deductus
fuerit pro jam dictis maleficiis extra Venetias perpetratis, per ipsos Judices puniatur, et
judicetur secundum formam hujus Promissionis, juxta maleficii qualitatem.’
‘Cap. XVI Quod Venetus puniatur Venetiis de maleficiis commissis contra Venetum extra
Venetias. Item volumus... quod si aliquis Venetus maleficium contra Venetum, et in Venetum
fecerit extra Venetias, et inde non fuerit punitus, si per hoc Potestas seu Rector Nostrorum
Locorum suas Litteras Nobis mandaverit, accusando malefacturem de maleficio perpetrato
et significando maleficium, quod probatum fuerit per testes, vel confessus fuerit coram eo,
valeat tantum accusatio ipsa, et significatio ipsarum litterarum (ut est dictum) si probatum
fuerit per testes, aut confessus fuerit eidem Potestati vel Rectori, se hoc maleficium fecisse,
quantum si coram Nobis et Judicibus Nostris foret per testes maleficium ipsum probatum.
Et puniatur et judicetur malefactor, si repertus fuerit, et ductus coram Judicibus Nostris,
secundum formam suprascriptae Promissionis juxta qualitatem delicti.’
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Deze bepaling droeg het karakter van een quasi-internationaal strafrecht en vindt
zonder twijfel hare oorzaak in de door talrijke internationale betrekkingen ontstane
noodzakelijkheid, waarin deze republiek gedurende vele eeuwen verkeerde.
Het is zeer merkwaardig, dat, volgens het wetboek, de vrouwen niet mochten
opgehangen, maar wel onthoofd worden.
Indien een roover werd betrapt in het huis van een ander en indien hij zich met
wapenen poogde te verdedigen, werd hij gestraft met afhakking van zijn rechterhand
en met uitsteking van zijne oogen.
Hij die in het huis van een ander bij nacht betrapt was, werd, indien de rechter
overtuigd was dat hij aldaar een diefstal wilde begaan, met stokslagen gestraft; in
geval van recidive, met het verlies van zijne oogen.
De handtanger der roovers werd gestraft zooals de roovers zelve.
Vervalsching van staatszegels werd gestraft met afsnijding van de hand.

V. - Het Canonieke Recht.
Een zeer gewichtig stadium in de ontwikkeling van het Italiaansche strafrecht is het
canonieke strafrecht.
Dit had twee bronnen: het romeinsche recht en het eigenlijke geestelijke recht.
Het eerstgenoemde is gelouterd door het laatste. Het romeinsche strafrecht heeft zijn
ruw karakter
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verloren, want de Kerk heeft het humaner gemaakt. Wij kunnen dan ook zeggen, dat
het canonieke strafrecht eene zachtere vorm van het romeinsche strafrecht is. Dat
wordt bewezen door het Corpus Juris Canonici(1).
Het canonieke strafrecht verdeelde de straffen in drie klassen: boeten (poemtentia)
tegen geestelijken en leeken, - censuren (censura), deels tegen geestelijken en deels
tegen leeken, - en eigenlijke straffen (poenae vindicativae).
Onder de boeten vindt men: de excommunicatio en het interdictum, welke men
aanwendde tegen geestelijken en leeken, en de suspensio tegen geestelijken.
De eigenlijke straffen waren: de irregularitas, de privatio, de depositio en de
degradatio tegen geestelijken; het niet toelaten tot de christelijke begrafenis, de
hechtenis, de verbanning, de lichamelijke kastijding, de infamia, het brandmerk, de
verwoesting der woning, de confiscatie en de geldboete.
Zooals men ziet, kende het canonieke strafrecht de doodstraf niet. Dit was
uitgedrukt in het grondbeginsel: ‘Eeclesia abhorret a sanguine’.
Wat de algemeene grondbeginselen van het canonieke strafrecht betreft, merken wij
hier een en ander op, omtrent de omstandigheden, die de straffen schorsen,
verminderen of verhoogen.
De gronden, welke de straf schorsen, zijn: de vrees, het geweld (vis major), de
vergiffenis door de beleedigde partij, in gevallen waar uitsluitend op klacht van de
beleedigde partij

(1) F. GLUCK: Praecognita uberiora universae jurisprudentiae ecclesiasticae positivae
Germanorum. Halae, 1786. - Corpus juris Canonici Gregorii XIII P.M. jussu editum, ex
recensione et cum notis Petri et Francisci Pithaeorum. Paris, 1687. - BöHMER: Corpus juris
Canonici Gregorii XIII P.M. auctoritate editum. Halae, 1747. - E. PIRRHING: Jus Canonicum
in V libros Decretalium distributum. Dilingae, 1674. - E. GONZALEZ FELLEZ: Commentarium
perpetua in singulos textus quinque librorum Decretalium Gregorii IX. Salamantinae, 1680.
- M. SOCINUS: Commentarii in librum V Decretalium. Francofurti, 1577. - G.A. STRUV:
Commentarius ad librum V Decretalium de delictis. Jenae, 1691. - E. WORET: Nemesis
ecclesiastica. Pragae, 1727. - C.A. TITTMANN: De causis auctoritatis juris canonici in jure
criminali Germanico. Lipsiae, 1798.
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kon vervolgd worden; ten laatste: de verjaring van het misdrijf (niet: de verjaring
van de straf, die onbekend was in het canonieke recht).
Onder de gronden, welke de strafbaarheid verminderen, vinden wij: de jeugdige
leeftijd, het toebehooren tot het vrouwelijk geslacht, het gebrekkig of verminderd
bewust zijn, de toegenegenheid, de mindere waarde van het voorwerp, de minder
schuldige wil, enz.
Als bezwarende omstandigheid gold, bij voorbeeld, de recidive.
Onder de bijzondere misdrijven, waaraan het canonieke recht eene straf-sanctie
verbond, vinden wij het grootste deel van de misdrijven van het romeinsche recht;
maar natuurlijk heeft het gecompliceerde stads- en maatschappelijke leven nieuwere
misdrijven geproduceerd, zoodat ook het aantal van de strafrechtelijke sanctiën
vermeerderd is. Speciaal nieuw waren: de misdrijven tegen de Kerk en tegen het
Christendom. Het aldus gevormde nieuwere strafrecht maakte tegenover het romeinsch
strafrecht een vooruitgang uit.
De voornaamste misdrijven van het canonieke recht waren de hieronder volgende:
De haeresis, die als een zeer zwaar misdrijf werd aangerekend; zij bestond of in
de vrijwillige en consequente afval van het christendom, of in het volgen van eene
andere dogmenleer, dan die van de katholieke Kerk.
Het begrip haeresis omvatte ook de simonia en het sortilegium(1).
De straf van de haeresis was de banvloek (anathema), zoowel tegen geestelijken
als tegen leeken.
De simonia en het sortilegium werden met excommunicatio gestraft.
Andere kerkrechterlijke misdrijven waren: de afzwering (apostasia), de scheuring
(schisma), de godslastering (blasphemia) en de meineed.

(1) ‘Sortilegium seu sortium missio est adhibitio et observatio rerum quarundam veluti signorum
facta eo fine, ut quid hic et nunc faciendum vel futurum sit, vel quod occultum est, innotescat.’
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De afzwering werd gestraft met boeten (poenitentia), of met censurae; de scheuring
met anathema en, bij geestelijken, ook met degradatio.
De straf der godslastering(1) was anathema, indien de schuldige een geestelijke,
en excommunicatio, indien hij een leek was.
Meineed wordt, naar het canonieke strafrecht, begaan door hem, die: 1o onder eed
eene valsche verklaring aflegt omtrent een feit, wetende dat dit onwaar is; 2o onder
eed een ware verklaring aflegt, meenende dat dezelfde onwaar is; 3o zweert, dat hij
eene handeling verricht heeft, welke hij niet doen wilde; 4o zweert eene handeling
te verrichten, welke hij gelooft niet te kunnen verrichten.
De straffen voor meineed waren boeten en censurae.
Het begrip van den doodslag (homicidium) omvatte ook de hedendaagsche gevallen
van den moord en van den opzettelijken doodslag.
De doodslag is opzettelijk (homicidium voluntarium), of onopzettelijk (homicidium
involuntarium). Het voornaamste kenteeken van den opzettelijken doodslag is: de
wil (voluntas) en dat van den onopzettelijken doodslag: het toeval (casus).
De opzettelijke doodslag kan zijn: onwettig (h.e. illicitum), met voorbedachten
rade (h.e. praemeditatum), schuldig (h.e. culposum) en wettig (h.e. licitum). Deze
laatste kon zijn: openbaar (publicum), of privaat (privatum), naar dat de doodslag
was begaan ambtshalve of door een privaat persoon, in geval van zelfverdediging.
Onder de gequalificeerde gevallen van den doodslag, heeft het canonieke strafrecht
in het bijzonder geformuleerd: den vadermoord (pariicidium), de vergiftiging
(veneficium) en den kindermoord (infanticidium).
Ieder geval van doodslag had de irregularitas, de inhabilitatio ad beneficia en de
depositio ten gevolge.
Het canonieke recht beschouwde ook de verminking als doodslag.

(1) ‘Blasphemia est, quando vel aliquid affirmatur de Deo, quod er non convenit, v.g. dicendo,
quod sit injustus; vel negatur, quod er convenit, v.g. omnipotentia, providentia; vel, si creaturae
tribuatur quod Creatori competit.’
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Het voornaamste kenteeken van den moord was: de opzet (dolus) en zelfs de
voorbedachte opzet (dolus praemeditatus). De decreten van de Pausen vermelden
dikwijls insidiae.
Straffeloos was doodslag op eenen nachtdief, die op heeterdaad was betrapt.
De zelfmoord was - uit religieus oogpunt - een misdrijf; de dader werd gestraft
met ontzegging der christelijke begrafenis.
De onopzettelijke doodslag werd zachter gestraft en de toevallige was straffeloos.
Het lichamelijke letsel was zwaar of licht.
Het canonieke recht beschouwde als zwaar lichamelijk letsel, de handeling van
hem, die bewust eenen man verminkte of de onvruchtbaarheid van eene vrouw
veroorzaakte. Hiertoe behoorden ook de mishandelingen, welke den dood ten gevolg
hadden.
De dader werd in deze gevallen gestraft, alsof hij doodslag had begaan.
Lichte lichamelijke letsels waren die welke het geheele lichaam schonden, zonder
evenwel de bovengenoemde uitwerkselen te veroorzaken.
Indien een lichamelijk letsel was toegebracht aan een geestelijke, was het misdrijf
gequalificeerd.
De straf was excommunicalio.
De afdrijving van de vrucht werd beschouwd als doodslag.
Het tweegevecht (duellum)(1) was naar het canonieke recht ook een misdrijf.
Ook de uitdaging tot tweegevecht of het aannemen ervan werden gestraft. Indien
het tweegevecht inderdaad was geschied, werden de partijen gestraft met depostlio.
Hij die zijne tegenpartij in een tweegevecht had gedood, werd gestraft als
moordenaar. De gedoode werd niet tot de christelijke begrafenis toegelaten.
De menschenrooverij werd gestraft met geldboete of met lichamelijke kastijding.

(1) ‘Dueilum est certamen singulare ex privatis causis, et ex condicto ab utraque parte denberate
susceptum, designato tempore et loco ad occisionem, mutilationem, aut gravia vulnera
infligenda.’
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De echtbreuk(1) werd gestraft met boeten; de dader werd gedurende de straf van de
beleedigde partij afgezonderd.
Indien de misdadiger - alvorens echtbreuk te plegen - van zijne vrouw (of van
haren man) afgescheiden leefde, gold dit als verzachtende omstandigheid.
Echtbreuk begaan met eene non werd gestraft met excommunicatio; indien de
misdadiger een geestelijke was, werd hij bovendien gestraft met depositio en met
gevangenis.
De beleedigde partij kon de andere partij verlaten, maar kon vóor den dood van
deze, met trouwen.
Bigamie werd gestraft met excommunicatio.
Het stuprum, met boeten.
Onder de misdrijven tegen het vermogen noemen wij de volgende:
De diefstal (furtum) is - naar het canonieke recht - de geheime wegneming van
eene zaak, begaan tegen den wil van den eigenaar(2).
De straffen voor diefstal waren boete en schadeloosstelling. Bovendien werd de
geestelijke ook gestraft met depositio, terwijl de lagere geestelijke stokslagen kreeg.
Roof is - naar het canonieke recht - de openlijke en gewelddadige wegneming van
eene zaak.
De straf voor geestelijken was depositio; indien de schuldige geene
schadeloosstelling kon betalen, kreeg hij ook stokslagen. Was de schuldige een leek,
dan werd hij gestraft met een zware boete en was hij verplicht schadeloosstelling te
betalen.
Roof bij schipbreuk werd gestraft met excommunicatio.
Afpersing wordt door het canonieke recht gedefiniëerd zooals in het romeinsche
recht. De straf was schadeloosstelling of excommunicatio. Daarenboven moesten de
geestelijken een zekere som aan de armen geven.
De straf voor verduistering was dezelfde als die voor roof.

(1) ‘Adulterium proprie sumptum est carnalis ad alienam vi conjugii non suam accessio, cumque
ea conjunctio, qua fides et thorus conjugalis violatur.’
(2) ‘Furtum est occulta acceptio rei alienae, domino rationabiliter invito, vel aliquanto fusius,
est contrectatio dolosa, sive acceptio rei alienae, vel usus ipsius, aut etiam possessionis, lucri
faciendi gratia.’
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De usura(1) werd gestraft met suspensio ab officio et beneficio en, voor leeken, met
excommunicatio.
De brandstichting(2) (incendium) werd gestraft met excommunicatio en met
schadeloosstelling.
Dit zijn de voornaamste beginselen van het canonieke strafrecht, waarvan de
onbetwistbare verdienste is de begrippen van het strafrecht gelouterd te hebben.

VI. - De Wetgeving van Toscane.
Het Statutenrecht bleef tot de 18de eeuw in zwang: dan werden zelfstandige strafwetten
uitgevaardigd. Het eerste wetboek was het Strafwetboek van Etruria van den
groothertog Pietro Leopoldo van Toscana, in 1786 gepubliceerd(3). Dit wetboek was
gekarakteriseerd door een humane strekking.
Doel van dit wetboek was - zooals de groothertog in de ‘Inleiding’ doet opmerken
- de verzachting der straffen, de preventio van de misdrijven en de spoedige
rechtspraak(4).
In het wetboek komen niet voor: de doodstraf, omdat zij niet noodig is, - de tortuur,
de confiscatie van de goederen, die op onrechtvaardige wijze de onschuldige familie
van den schuldige treft, en een aantal misdrijven van majesteitsschennis.
Het Toskaansche strafwetboek kent verschillende soorten straffen; deze waren:
de geldboete; de stokslag, die ‘privatim’ moest toegebracht worden; de
gevangenisstraf, met maximum van een jaar; de verbanning uit de praetura tot 3000
schreden; de verbanning uit geheel Etruria, voor hen, welke kwijtschelding kregen,
omdat zij hunne medeplichtigen aangaven, - en

(1) ‘Usura est conventio dandi vel accipiendi lucrum aliquod temporale ultra sortem ex vi et
causa mutui principaliter.’
(2) ‘Incendiarti proprie dicti sunt, qui dolo et dedita opera, sive scientes prudentes apposito igne
urbes, domos, praedia, aedificia, aliave bona aliena per se vel per alios accendunt aut ad hoc
mandatum, auxinum, consilium praestant.’
(3) Rrforma della legislazione criminale Toscana del di 30 Novembre 1786. Firenze, 1786.
(4) ‘... Summo paterni animi Nostri gaudio demum agnovimus mitigationem poenarum
exactissima cum vigilantia conjunctam ad delicta quaeque praevenienda, celerem processuum
expeditionem...’
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voor de vreemde zwervers, bedelaars, voor de buitenlandsche misdadigers en voor
de lasteraars; de publieke stokslag. Voor de toepassing dezer laatste straf werd de
misdadiger op eenen ezel vastgebonden.
Andere straffen waren: voor vrouwen, tuchthuis (ergastulum), te beginnen van
eenjarige tot levenslange opsluiting. Deze vrouwen moesten kaal geschoren worden(1)
en zij moesten den arbeid doen waarvoor zij het meest geschikt waren. De vrouwen,
die veroordeeld waren tot levenslange opsluiting, moesten afgezonderd worden van
de andere en een bijzonder kleed dragen met het volgende opschrift: ‘Ultinum
supplicium’(2).
Voor mannen, de dwangarbeid, waarvan de duur drie, vijf, zeven, tien, vijftien of
vijftig jaren kon beloopen, of levenslang was.
Ieder veroordeelde moest op zijn kleed een briefje dragen, met den naam van zijn
misdrijf.
Omtrent de verschillende misdrijven, zij het volgende gezegd:
Hij die zoo goddeloos was, de heilige mysterien te ontwijden, of die met geweld
den heiligen dienst verstoorde, enz., moest gestraft worden ‘met de meeste
gestrengheid en tot voorbeeld van allen’(3), met dwangarbeid voor bepaalden tijd of
levenslang.
De straf voor godslastering was gevangenis.
De wijze van bestraffing van den libellus famosus was aan het oordeel van den
rechter overgelaten; bovendien was de schuldige verplicht met luider stemme zijn
aantijging in het openbaar te herroepen (palinodia)(4).
De misdrijven begaan tegen de veiligheid, de vrijheid en tegen de openbare orde
werden gestraft ‘volgens den graad van toerekenbaarheid’(5).

(1) ‘... quae omnes ad cutem usque detonsae ejusmodi laboribus erunt devinciendae’. (Art. LV.)
(2) ‘Illae (d.i. de vrouwen) in schedula gestabunt scriptum titulum sui delicti: ‘Ultimum
supplicium’. (Aldaar.)
(3) ‘... veluti societatis inimicus maximo cum rigore ad omnium exemplum puniatur...’
(4) Art. LXIII.
(5) Art. LXIII.
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Het begrip moord omvatte ook den kindermoord, de vergiftiging en al de
‘gequalificeerde’ misdaden, waaronder overigens de gruwelijkste misdrijven begrepen
waren(1). Daarop stond levenslange tuchthuisstraf, zoowel voor de daders als voor
hunne medeplichtigen en opstokers(2).
Bij doodslag begaan in twist, of uit onvoorzichtigheid, kon de uitdager gestraft
worden met de straf voor moord, doch de uitgedaagde moest gestraft worden met
eene lichtere straf.
De misdrijven begaan uit zelfverdediging, of uit overschrijding van noodweer of
zonder opzet (praeter intentionem), stonden ter beoordeeling van den rechter(3).
De afdrijving der vrucht van eene vrouw werd gestraft met levenslange
tuchthuisstraf(4).
Indien de poging tot afdrijving geen gevolg had, of, indien het twijfelachtig was,
of deze inderdaad was veroorzaakt door de schuldige handeling, werd de schuldige
alleen gestraft wegens poging. In dit geval werd de vrouw gestraft met gevangenis
voor bepaalden tijd, en hare medeplichtigen met verbanning. Beschouwd als schuldig
aan doodslag werd hij, die een vrouw had geslagen en daardoor afdrijving tegen haar
zin had veroorzaakt(5).
Hij die iemand met wapens verwondde, werd gestraft met lichamelijke kastijding
of met dwangarbeid; deze laatste straf werd opgelegd, indien was bewezen, dat
doodslag het opzet van den misdadiger was geweest.
Indien de misdadiger alleen lichamelijk letsel toebracht, werd hij gestraft met eene
geldboete van vijf en twintig tot honderd(6).
De beleediging begaan door woord of geschrift, werd gestraft met geldboete.
Bovendien was de dader ook verplicht tot herroeping(7).
De diefstal werd gestraft op verschillende wijze: met dwangarbeid van korten
duur, indien de waarde van het voorwerp de 50 scudi niet overschreed; met
dwangarbeid van drie tot twintig jaren, indien de waarde de 50 scudi overschreed.
Voor vrouwen werd tuchthuis opgelegd.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Art. LXVII.
Art. LXVIII.
Art. LXXII.
Art. LXXI.
Art. LXXII.
Art. LXXII.
Art. LXXIII.
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De diefstal begaan door inbraak, insluiping, of met valsche sleutels, de huiselijke
diefstal (furtum domesticum) en de diefstal begaan bij gelegenheid van brand,
ontploffing of schipbreuk, werd gestraft met dwangarbeid, indien de waarde van het
gestolene geen 25 scudi overtrof.
Voor rooverij begaan op den openbaren weg zonder wapen, was de straf
dwangarbeid; en, indien het misdrijf was begaan met wapen of met geweld, werd de
dader gestraft met levenslang tuchthuis.
De diefstal begaan in een kerk (sacrilegium) moest worden beschouwd als
gequalificeerde diefstal en werd gestraft met dwangarbeid(1).
De usura werd gestraft met lichamelijke kastijding en, in zware gevallen, met
dwangarbeid(2).
De opzettelijke brandstichting werd gestraft met tijdelijken of met levenslangen
dwangarbeid, en zelfs niet alleen wanneer inderdaad schade veroorzaakt was, maar
ook bij gevaar dat mogelijk uit het misdrijf zou kunnen ontstaan(3).
Indien de brandstichting niet opzettelijk was begaan, werd de dader gestraft met
verbanning. Bij culpa levissima, werd hij niet gestraft(4).
Valschheid in schrift werd, naar de veroorzaakte schade, met dwangarbeid, tot
twintig jaren toe, gestraft(5).
De vervalsching van muntspeciën werd gestraft als gequalificeerde diefstal; maar,
indien de quantiteit en de waarde gering waren, was ook de straf lichter(6). Het uitgeven
van vervalschte muntspeciën werd ook als gequalificeerde diefstal gestraft(7).
Echtbrcuk, bigamie en sodomie werden gestraft met levenslangen dwangarbeid
voor mannen en met twintig jaar dwangarbeid voor vrouwen.
De bloedschande werd gestraft met dwangarbeid tot tien jaar voor mannen en met
dwangarbeid tot vijf jaar voor vrouwen(8).
Bij vleeschelijke gemeenschap van eenen Hebreër met eene christene vrouw, of
van eenen christen man met een Hebreeuw-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Art. LXXVIII.
Art. LXXXI.
Art. LXXXV.
Art. LXXXVI.
Art. XCIV.
Art. XCIV.
Aldaar.
Art. XCVI.
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sche vrouw, werd de straf aan het oordeel van den rechter overgelaten(1).
In geval van ‘eenvoudige’ vleeschelijke gemeenschap was de straf eene geldboete
van 150 pond; bovendien was de man verplicht de kosten van de bevalling en van
de verpleging van het kind te betalen.
Van ‘eenvoudige’ vleeschelijke gemeenschap was sprake, indien zij had plaats
gehad tusschen een christen man en een christene vrouw(2).
Indien dit misdrijf was gepleegd met een jonge maagd, dan was de straf tijdelijk
of levenslang tuchthuis(3).
De poging werd gestraft met verbanning(4).
Hij die tegennatuurlijke handelingen had begaan, werd gestraft met stokslagen.
De schaking werd gestraft met levenslang tuchthuis; maar, indien het misdrijf was
begaan met de toestemming der vrouw, dan werd de straf overgelaten aan het oordeel
des rechters.
Indien geen vleeschelijke gemeenschap had plaats gehad, maar de geschaakte
vrouw lichamelijk letsel had gekregen, dan was de straf dwangarbeid tot tien jaar(5).
Eindelijk vermelden wij, dat het wetboek ook bepalingen bevatte over de verjaring
der misdrijven. Zoo verjaarden de misdrijven tegen het leven, de diefstal, de strooperij,
de valschheid in geschrift en in zegels, de opstand, de schaking en de brandstichting
na tien jaar, te rekenen van den dag waarop zij werden begaan; alle andere misdrijven
verjaarden na vijf jaar(6).

VII. - De Nieuwe Wetgeving.
De latere strafwetboeken dagteekenen uit de 19e eeuw. Zij zijn het Romeinsche
Reglement van Gregorius XVII, uit 1832(7), het Strafrechtboek van Toscanen(8), van
Beide Siciliën(9), van

Art. XCVII.
Art. XCVIII.
Art. XCIX.
Aldaar.
Art. C.
Art. CXIV.
Regolamento sui delitti e sulle pene. Roma, 1832. - De schrijver van dit wetboek was de
kardinaal BERNETTI.
(8) Codice penale pel granducato di Toscana. Firenze, 1853.
(9) Codice per lo regno delle Due Sicilie. Napoli, 1819.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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Parma(1), van de Sardinische Staten(2), van Modena(3) en eindelijk het
Sardinisch-Italiaansch wetboek(4). In deze Wetboeken heerscht over het algemeen
de geest van den franschen Code Pénal.
Het eerste algemeene strafwetboek van Italië werd in 1860 gepubliceerd.

1. Het Wetboek van Beide Siciliën(5).
Het Wetboek van Strafrecht van de Beide Siciliën nam de drieledige verdeeling van
de misdrijven aan, door te onderscheiden tusschen: misfatti, delitti e contravvenzioni.
De straffen waren: crimineele, correctioneele en politiemaatregelen.
De crimineele straffen waren: 1o de doodstraf; 2o het tuchthuis (ergastolo); 3o de
kettingstraf (ferri); 4o de gevangenis; 5o de verbanning op een eiland (relegazione);
6o de verbanning uit het koninkrijk; 7o het verbod openbare ambten te bekleeden, 8o
het verbod te erven.
De doodstraf bestond in onthoofding, ophanging, of doodschieten; ook op andere
wijze, als bijzonder voorbeeld(6).
Tuchthuisstraf was levenslang en werd ten uitvoer gebracht in eene vesting op een
eiland.
De veroordeelde tot kettingstraf was onderworpen aan lastigen arbeid ten bate van
den Staat. Deze straf werd volbracht of in den bagno of in den presidio. In den bagno
droegen de veroordeelden eene ketting aan de voeten; twee veroordeelden werden
soms aaneengeketend, al naar gelang van den uit te voeren arbeid’(7). In den presidio
droeg de veroordeelde

Codice penale di Parma, Piacenza e Guastalla. Parma, 1820.
Codice penale degli Stati Sardi. Torino, 1839.
Codice criminale per gli Stati Estensi. Modena, 1855.
Codice penale Sardo-Italiano. Torino, 1839.
Bibliographie. - Canofari: Commentario sulle leggi penali, Napoli, 1819. - Lauria: Esposizione
delle leggi penali del regno delle Due Sicilie. Napoli, 1825. - Giaccari: Commentario sul
codice per il regno delle Due Sicilie. Avellino, 1839.
(6) ‘... talvolta con una forma speciale di pubblica esemplarità.’
(7) ‘... secondo la natura del lavoro, cui erano addetti.’
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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den kettingring aan zijnen voet en hij arbeidde afgezonderd van de anderen.
De veroordeelde tot gevangenis boette zijne straf in een dwangarbeidshuis, waar
hij arbeidde, deels te eigen bate en deels ten bate van den Staat.
De verbanning bestond daarin, dat de veroordeelde werd overgebracht naar een
eiland, waar hij, gedurende den duur van zijnen straftijd, vrij kon leven.
Ieder vonnis betreffende crimineele straffen werd bij uittreksel bekend gemaakt
in de stad waar het werd uitgesproken, op de hoofdplaats van de gemeente waar het
misdrijf werd begaan, op de plaats van de voltrekking, en in de stad waar de klager
en waar de veroordeelde woonden.
De correctioneele straffen waren: 1o de hechtenis; 2o het dwangverblijf (confino);
3o de correctioneele verbanning; 4o de geldboete.
De hechtenis werd voltrokken in een verbeteringshuis; daar moest gearbeid worden,
evenwel met het recht van keuze der soort van arbeid.
Het dwangverblijf bestond in het voorschrift voor den veroordeelde, te wonen in
een bepaalde kerkelijke gemeente, liggende ten minste zes el van die zijner eigene
woonplaats en van de plaats van het misdrijf.
Ingeval van overtreding daarvan, werd het dwangverblijf veranderd in hechtenis
van tweemaal zoo langen duur als het dwangverblijf.
De politiemaatregelen waren: 1o de hechtenis van 1 tot 29 dagen; 2o de
huis-hechtenis van 3 tot 29 dagen; 3o de geldboete.
Als bijkomende straf moeten wij nog de rechterlijke berisping vermelden. Hij die
zich niet met voldoenden eerbied gedurende de berisping had gedragen, werd gestraft
met hechtenis van 1 tot 29 dagen, behalve, indien de oneerbiedigheid niet een
bestanddeel vormde van een ander wettelijk misdrijf.
Er waren twee soorten van kettingstraf: de bagno en de presidio. De duur dezer
straffen was van zeven tot twaalf, van dertien tot achttien, van negentien tot vier en
twintig en van vijf en twintig tot dertig jaar.
De gevangenis, het dwangverblijf en de verbanning hadden drie graden: de eerste
was van een tot zes maanden; de tweede,
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van zeven maanden tot twee jaar; de derde, van twee jaar en een maand tot vijf jaar.
Het minimum der crimineele of correctieve geldboete was drie ducaten; voor de
steden Napels, Palermo en Messina was het zes ducaten. In bijzondere gevallen was
het maximum door de wet bepaald.
Het minimum der gevangenisstraf was een dag en het maximum twintig jaar.
Van de andere bepalingen van het wetboek vermelden wij nog de hieronder volgende:
De grens der toerekenbaarheid was het veertiende levensjaar. Ook het achttiende
jaar kwam als ouderdomsgrens in aanmerking, als voor dien leeftijd vermindering
der straffen kon plaats vinden. Evenwel werd een jong persoon, die na zijn zestiende
levensjaar bereikt te hebben, een vadermoord had begaan, met den dood gestraft.
Het wetboek omschreef het begrip der herhaling als volgt: Is als herhalende
beschouwd de schuldige aan een misfatto, waarvoor hij nog niet wettelijk werd
veroordeeld. - hij die een ander misfatto begaat; of de dader van een delitto, die een
ander delitto begaat, of de misdader van eene overtreding, die eene andere overtreding
begaat.
De straf bij herhaling kwam overeen met het zwaarste misdrijf, in zijn maximalen
vorm.
Bij meer dan enkelvoudige herhaling werd gestraft met een hoogeren graad der
straf als voor het zwaarste misdrijf bepaald was, uitgezonderd indien de hoogere
straf de doodstraf was.
Recidivist was hij die, na veroordeeling wegens een misdrijf, een ander misdrijf
beging. Door ‘veroordeelde’ is te verstaan hij tegen wien een onherroepelijk vonnis
was uitgesproken en ten uitvoer gebracht.

2. Het Wetboek van Parma.
Het Strafwetboek van Parma deelde de strafbare feiten ook in crimini, delitti en
contravvenzioni in.
De crimineele straffen waren de doodstraf, de levenslange en tijdelijke
dwangarbeid, en het tuchthuis.
De correctioneele straffen waren de gevangenisstraf, het dwangverblijf, de
verbeurdverklaring van bepaalde goederen, de ontzetting uit bepaalde rechten, de
geldboete en de verbanning.
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De politiemaatregelen waren de hechtenis en de geldboete.
De wet bestrafte de poging, die zich veropenbaarde in uiterlijke handelingen en
door een begin van uitvoering gevolgd was, indien deze laatste was verstoord of
zonder uitwerking gebleven, alleen tengevolge van toevallige en van den wil des
daders onafhankelijke omstandigheden.
De poging werd altijd gerekend bij de crimini; bij de delitti alleen in de gevallen,
welke door de wet bijzonder waren aangeduid.
De straf voor de poging tot een crimine was altijd minder dan de helft der straf,
welke op het uitgevoerde crimine stond.
Indien iemand, die aangenomen had een bepaald crimine of delitto te begaan,
daarover berouw hebbende, van de uitvoering had afgezien, dan werd de lastgever
toch gestraft, als in der waarheid schuldig aan de poging tot het crimine of delitto(1).
Volgens het wetboek waren ‘hoofddaders’ (agenti principali), zij, die door
geschenk, belofte, bedreiging, misbruik van macht of gezag, door list of door geweld,
of ook door een gewone opdracht, iemand hadden overgehaald om een misdrijf te
begaan, en ook zij die onmiddellijk en werkelijk aan de uitvoering van een misdrijf
deelnamen.
Zij die tot een misdrijf aanspoorden (istigazione) of onderrichtingen (istruzione)
gaven, om een misdrijf te begaan; zij die te voren waren ingelicht omtrent het begaan
van een misdrijf en die den misdadiger wapens, werktuigen of andere middelen,
welke dienden tot de uitvoering daarvan, toezonden; zij die aangesteld tot bewaring
van huizen of tot den dienst van personen, te voren waren ingelicht omtrent de
misdrijven die men tegen die huizen of personen voorhad, deze plannen niet
openbaarden en de uitvoering oogluikend toelieten; zij die niet onmiddellijk bij het
misdrijf betrokken, met opzet hielpen en zij die opzettelijk hulp of dienst voor het
misdrijf verleenden, - alle dezen waren medeplichtigen.
De hoofddaders werden gestraft, evenals de daders van het misdrijf.
De medeplichtigen werden evenzeer gestraft als de hoofddaders, wanneer hunne
opzettelijke medewerking van zulken aard was, dat zonder deze het misdrijf
waarschijnlijk onmogelijk ware geweest.

(1) Art. 81.
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In de andere gevallen werden de medeplichtigen minder of meer zwaar gestraft, al
naar gelang van hunne medeplichtigheid in het feit.
Deze regels golden voor de crimini. Wat de delitti en de contravvenzioni betrof, daar
was de bepaling der straf aan den vrijen wil des rechters overgelaten.
Indien de aangestelde de grenzen van zijn mandaat had overtreden, dan werd de
lastgever wegens het overtreden gestraft, indien dit gemakkelijk te voorzien was.
Hij die, veroordeeld tot eene crimineele straf, een nieuw misdrijf had begaan,
kreeg een straf, een graad zwaarder, dan de straf door de wet voor het begane misdrijf
bepaald. Deze vermeerdering kon niet hooger gaan dan de levenslange dwangarbeid.
Indien echter iemand, die wegens een crimine, tot levenslangen dwangarbeid
veroordeeld was, een ander crimine beging, dat ook met levenslangen dwangarbeid
gestraft moest worden, - werd hij tot de doodstraf veroordeeld(1).
Van herhaling was sprake, indien iemand, die reeds onherroepelijk veroordeeld
was, een nieuw misdrijf beging.
Indien een tot levenslangen dwangarbeid veroordeelde, een ander crimine of delitto
beging, strafbaar met een tijdelijke crimineele straf, of met gevangenisstraf, dan werd
deze nieuwe straf, door den rechter veranderd in opsluiting in een tuchthuis van
hoogstens achttien maanden, indien het nieuwe misdrijf een delitto, - en van hoogstens
tien jaar, indien het een crimine was.

3. Het Wetboek van Rome(2).
Het ‘Regolamento Romano’ is eene van de meest interessante en tevens van de minst
bekende bronnen der geschiedenis

(1) Art. 93. ‘Se però alcuno, essendo condannato per crimine ai lavori forzati a vita, commetteva
un altro crimine soggetto egualmente ai lavori forzati a vita, è punito colla morte.’
(2) Bibliographie. - Martini: Il processante, ossia Pratica criminale. Loreto, 1854. - Ala:
Criminalis juris et praxeos instituta. Romae, 1839. - Marini: Elementi criminali secondo il
regolamento sui delitti e sulle pene di N.S. Gregorio XVI. Rimini, 1842. - Caramelli:
Commentario criminale. Macerata, 1847. - Giuliani: Istituzioni di diritto criminale col
commento della legislazione Gregoriana. Macerata, 1840.
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van het strafrecht. De schrijver ervan was de kardinaal BERNETTI; het werd
gepubliceerd onder Paus GREGORIUS XVI.
De door dit wetboek bepaalde straffen waren: de doodstraf, de galeien, de openbare
arbeid (opera pubblica) en de gevangenis.
In dit wetboek was de grens der toerekenbaarheid op tien jaar gesteld. Andere
levensgrenzen waren: het vijftiende, achttiende en het twintigste levensjaar.
De minderjarigen werden tot hun twintigste jaar afgezonderd van de andere
veroordeelden, en daarna naar de gewone gevangenis overgebracht.
Dit wetboek bepaalde, dat doodslag begaan in een toestand van dronkenschap
door eenen gewoonte-drinker, met levenslange galeistraf gestraft werd.
In zake poging onderscheidt het Regolamento tusschen naaste (conato prossimo)
en verwijderde (conato remoto).
De naaste poging was dezulke die vlak tot aan de volbrenging genaderd was en
die werd verstoord door toevallige, van den wil des daders onafhankelijke
omstandigheden(1).
De meer of minder verwijderde poging was die, welke geen uitwerksel had, wegens
toevallige en van den wil des daders onafhankelijke omstandigheden en die werd
geopenbaard door daden, waaraan nog andere daden ontbraken, die het misdrijf
moesten voleindigen.
De naaste poging werd gestraft met eene straf een graad minder dan het voltooide
misdrijf zelf.
De verwijderde poging werd gestraft met eene straf twee of drie graden minder,
dan het misdrijf zelf.
Ook waren er gevallen, waarbij de wet de poging even streng strafte als het misdrijf
zelf.
De door berouw en ten gevolge van den wil des daders afgebrokene poging werd
gestraft met gevangenis van een maand tot een jaar.
De medeplichtigen (correi e complici) van een misdrijf, wier opzet (dolo) bij de
ontwerping, de volbrenging en de volein-

(1) Art. 9. ‘Il conato giunto all' atto più vicino all' esecuzione, sospeso da circostanze fortuite,
indipendenti dalla volontà deli' agente, come conato prossimo, è punito con un grado minore
della pena prescrtta pel delitto consumato.’
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diging zich openbaarde in een minderen graad, dan die des daders, werden gestraft
met een, twee of drie strafgraden minder dan de daders.
De opzettelijke heler van een misdadiger werd gestraft als medeplichtige.
Het Regolamento strafte de misdrijven tegen de zeden met groote gestrengheid.
De enkele vleeschelijke gemeenschap buiten echt met galeistraf van drie tot vijf
jaar. Indien de verleiding, schending (prostituzione) van een onschuldigen persoon
ten gevolge had, was de straf nog hooger.
De bloedschande werd gestraft met levenslange galei. Evenzoo ook de
tegennatuurlijke ontucht en het gewelddadige overspel. Dit laatste werd gestraft met
vijf jaar galeien, indien het strafbaar feit werd begaan zonder gewelddadigheid. Maar
in dit geval, werden zoowel de man als de vrouw gestraft.
De gewelddadige vleeschelijke gemeenschap buiten echt werd gestraft met
openbaren arbeid van drie jaar, indien de dader zijn slachtoffer niet had getrouwd of
zich niet met haar had verloofd.
Dit misdrijf werd als gequalificeerd aanzien, indien de dader aan de beleedigde
eene trouwbelofte had gedaan en indien hij weigerde zijne belofte te houden. De
straf was openbare arbeid voor drie jaar.
De moord (‘omicidio commesso con animo deliberato’) werd gestraft met doodstraf.
Het Regolamento bestrafte met den dood, om wille van het voorbeeld, het
parricidium en den kindermoord; ook hen die een doodslag begingen met het
voornemen om te rooven, alsmede den lastgever en lasthebber in zake van doodslag.

4. Het Wetboek van Toscane(1).
Het Toscaansch wetboek van strafrecht, gepubliceerd in 1856, betrof slechts de
misdrijven (delitti)(2).

(1) Mori: Teoria del codice penale Toscano. Firenze, 1854. - Buonfanti: Teoria del codicc penale
Toscano. Lucca, 1855. - Ambrosoli: Studi sul codice penale Toscano. Mantova, 1857. Puccioni: Il codice penale Toscano illustrato. Pistoja, 1855-59. - Bertini: Considerazioni
intorno al codice penale Toscano. Prato, 1861.
(2) Art. 2.
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De straffen waren: hoofdstraffen (pene principali) en bijkomende straffen (pene
accessorie).
De hoofdstraffen waren aan hunnen kant: gemeene (comuni) en eigenlijke (proprie).
De gemeene straffen waren: de doodstraf, het tuchthuis (ergastolo), de
gevangenisstraf (casa di forza), de hechtenis (la carcere), de bijzondere verbanning
(esilio particolare), de geldboete (multa) en de rechterlijke berisping (riprensione
giudiziale).
De eigenlijke straffen waren: het verbod openbare ambten (interdizione dai pubblici
servizi) en het verbod een beroep uit te oefenen (interdizione da una professione).
De bijkomende straffen waren: de geldboete in enkele gevallen, de plaatsing onder
politietoezicht (sottoposizione alla vigilanza della polizia) en de verbeurdverklaring
van bepaalde voorwerpen (confisca di oggetti determinati dalla legge).
Zooals men ziet, heeft het nieuwe wetboek de sporen van het wetboek van Leopoldo
niet gevolgd, omdat dit de doodstraf kende, welke in 1786 was afgeschaft. Deze straf
werd in het openbaar uitgeoefend en bestond in onthoofding.
Ieder veroordeelde tot tuchthuis was verplicht aan zijn hals een ijzeren ring te
dragen en te arbeiden in zijne cel, of in een andere plaats; hij bleef gedurende de
eerste twintig jaar in onafgebroken afzondering van de andere veroordeelden. In de
volgende jaren, was hem vergund, indien hij zulks wenschte, te arbeiden in gezelschap
van de andere veroordeelden, onder verplichting van stilzwijgen. Indien de
veroordeelde zijn 70ste levensjaar had bereikt, kon hij die verzachting bekomen, zelfs
als er nog geen twintig jaar om waren. Deze straf was levenslang en werd op het
eiland Elba ondergaan.
De veroordeelde tot gevangenisstraf arbeidde in zijne cel of in een andere plaats
tot na verloop van zijne straf, en bleef steeds van de andere veroordeelden
afgezonderd. De veroordeelde was, gedurende den straftijd, van zijne burgerlijke
rechten beroofd, maar had het recht zijn testament te maken.
Ieder veroordeelde tot hechtenis arbeidde in zijne cel en bleef gedurende zijne
geheele straf in onafgebroken afzondering van de andere veroordeelden. Indien de
duur van deze straf minder was dan drie maanden, werd zij geboet in de pretoriaansche
gevangenishuizen; in het tegenovergestelde geval, in de centrale gevangenishuizen.
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Zooals men ziet, werden de straffen, houdende berooving van de vrijheid, alle in
cellen geboet.
De veroordeelden tot bijzondere verbanning waren verplicht zich te houden op
minstens vijf mijlen van het gebied der crimineele praetura van hunne woonplaats
en van het territorium van de crimineele praetura, waaronder het misdrijf begaan
was. Bij overtreding daarvan, werd de veroordeelde gestraft met gevangenis.
Op vrouwen, jonge of buitenlandsche misdadigers was deze straf niet toepasselijk;
deze werden gestraft met hechtenis van eenen dag voor iedere vijf dagen van de
verbanningstraf.
Het bedrag der geldboete was ten minste tien lire en ten hoogste twee duizend
lire.
De rechterlijke berisping bestond in een vermaning, toegepast overeenkomstig de
omstandigheden, in eene openbare zitting van de rechtbank.
Indien de veroordeelde op den bepaalden dag zonder voldoende verontschuldiging
niet was verschenen, werd de berisping veranderd in hechtenis van drie dagen.
Dit waren de hoofdregels van het strafsysteem.
Wat de andere grondprincipes van het wetboek aangaat, daarover zij nog het volgende
vermeld:
Hij die een misdrijf beging, voordat hij den leeftijd van twaalf jaar had bereikt,
werd niet strafrechtelijk vervolgd, maar moest getuchtigd worden door zijne
bloedverwanten.
Voor een kind, tusschen het twaalfde en het veertiende jaar, moest de rechter
onderzoeken of het met oordeel des onderscheids gehandeld had, of niet. In het eerste
geval werd het zachter gestraft dan andere beschuldigden; indien het zonder oordeel
des onderscheids had gehandeld, dan werd het aan zijne bloedverwanten overgegeven.
Het wetboek bepaalde ook nog zachtere straffen voor de kinderen tusschen het
veertiende en zestiende levensjaar.
Het wetboek kende geen verjaring der straffen.

5. Het Wetboek van Modena.
Het Wetboek van strafrecht van Modena bepaalde de volgende straffen: 1o doodstraf;
2o levenslange tuchthuisstraf; 3o tijdelijke tuchthuisstraf van vijftien tot twintig jaar;
4o tucht-
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huisstraf van tien tot vijftien jaar; 5o tuchthuisstraf van zeven tot tien jaar; 6o
tuchthuisstraf van vijf tot zeven jaar; 7o dwangarbeid van vijf tot zeven jaar; 8o
dwangarbeid van drie tot vijf jaar; 9o gevangenisstraf van drie tot vijf jaar; 10o
gevangenisstraf van een tot drie jaar; 11o gevangenisstraf van zes maanden tot een
jaar; 12o gevangenisstraf van drie tot zes maanden. Naar deze indeeling in graden
wordt in de wet hier en daar op vermindering van straf gewezen.
Omtrent de toerekenbaarheid vinden wij de hieronder volgende bijzondere bepalingen:
De misdadiger die zijn een en twintigste levensjaar nog niet bereikt had, kon met
de gewone straffen gestraft worden.
De uiterste grens der toerekenbaarheid was het tiende levensjaar. Andere
ouderdomsgienzen waren het vijftiende en het achttiende levensjaar.
Voor de doofstommen was het veertiende levensjaar de uiterste grens der
toerekenbaarheid.
Volgens dit wetboek, was er geen misdrijf: 1o indien de aangeklaagde zich bevond
in een toestand van absolute onnoozelheid (imbecillità), geestesziekte (pazzia) of
razernij (morboso furoie), op het oogenblik der handeling; 2o indien het misdrijf was
begaan onder den drang van een onweerstaanbaren hartstocht.
Indien de onnoozelheid, de geestesziekte, de razernij of de onweerstaanbare
hartstocht, den graad niet bereikt hadden welke de handeling inderdaad ontoerekenbaar
maken kon, dan mocht de rechter den aangeklaagde straffen met gevangenis naar
gelang van de omstandigheden.
In verband daarmede, zegt het wetboek, dat de doodslag, begaan in een toestand
van ware en absolute dronkenschap, - door iemand die niet gewoon was te drinken,
- gestraft werd met gevangenis van een tot drie jaar; de gewone straf voor die misdaad
was de doodstraf.
Hij die zich opzettelijk dronken gemaakt had om een doodslag te begaan, werd
gestraft als hij die een moord met premeditatie had begaan.
De poging werd gestraft zoowel bij de crimini, als bij de delitti.
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6. Het Sardinisch-Italiaansch Wetboek.
In het jaar 1860 - dat is het jaar van de Vereeniging der meeste Staten van Italië werd het Sardinisch-Italiaansch Wetboek van Strafrecht gepubliceerd.
Dit wetboek heeft de drievoudige verdeeling van de strafbare feiten aangenomen;
zoo kent het crimineele en correctioneele straffen, en politiemaatregelen.
De crimineele straffen waren: de doodstraf, de levenslange en tijdelijke
dwangarbeid, het tuchthuis en de verbanning.
De correctioneele straffen waren: de gevangenisstraf, het dwangverblijf, de lokale
verbanning en de geldboete.
Onder de bijkomende straffen vindt men ook de rechterlijke berisping.
De grens der toerekenbaarheid was het veertiende jaar.
De misdadiger die zijn een en twintigste jaar had bereikt, werd met de gewone
straffen gestraft.
De poging tot eenig crimine of delitto werd gestraft, wanneer de wil dit te begaan
zich geopenbaard had in een begin van uitvoering, en indién deze werd verstoord,
of niet tot volle uitwerking kwam, uitsluitend ten gevolge van toevallige en van den
wil des daders onafhankelijke omstandigheden(1).

Hervormingsvoorstellen.
Het Sardinisch Wetboek van Strafrecht voldeed de juristen van het Vereenigde
Koninkrijk niet. De strengheid ervan beantwoordde niet meer aan den
menschlievenden geest van den tijd. Daarom drong het Parlement, in 1861, op
hervorming der crimineele wetgeving aan.
De Minister van Justitie, MIGLIETTI, diende daarom in 1864 een ontwerp in,
voorbereid door eene commissie, en herzien door DE FALCO. Dit ontwerp omvatte
alleen de algemeene beginselen van het Wetboek.
Het Parlement hield in 1865 de behandeling van het ontwerp tegen. De geopperde
bezwaren hadden hoofdzakelijk betrekking op de quaestie der doodstraf. Het grootste
deel van de politici en van het publiek was, zonder twijfel, abolitionistisch;

(1) Art. 96.
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de anti-abolitionisten brachten echter zulk een tegenstand teweeg tegen de ontworpen
afschaffing der doodstraf, dat de minister de lijdensgeschiedenis van het ontwerp
niet langer wilde rekken.
Het Parlement benoemde daarop in het jaar 1865 eene commissie tot hervorming
der strafwetgeving. Deze commissie diende haar ontwerp in 1868 in. De basis ervan
was het ontwerp van DE FALCO.
De minister PIRONTI stelde, in 1869 een nieuwe commissie samen, die haar ontwerp
in 1870 indiende(1).
Daarop volgde in 1873 een persoonlijk ontwerp van Minister DE FALCO.
In 1874 eindelijk, diende Minister VIGLIANI een nieuw ontwerp in, hetwelk met
groote vreugde werd onthaald. Zijn opvolger, de Minister MANCINI, trok het ontwerp
echter weer in. In 1876 benoemde hij een nieuwe commissie, welke nog in hetzelfde
jaar een revisie van het ontwerp van VIGLIANI voorbereidde. De doodstraf komt er
niet in voor(2).
Dit ontwerp werd aan verschillende wetenschappelijke instituten medegedeeld en
- met belangrijke wijzigingen - bij het Parlement ingediend(3), in het jaar 1877. Na
verdere wijziging door een nieuwe commissie werd het bij het Parlement opnieuw
ingediend(4) en, na slotwijzigingen van de Ministers VILLA en ZANARDELLI(5), door
het Parlement aangenomen en door den koning - in het jaar 1889 - bekrachtigd.

(1) Sul progetto del codice penale e del codice di polizia punitiva pel regno d'Italia. Firenze,
1870 en 1871.
(2) Lavori della Commissione istituita con decreto del 18 maggio 1876. Roma, 1876.
(3) Sunto delle osservazioni e der pareri della Magistratura, delle Facoltà di giurisprudenza
sugli emenaamenti al Libro primo del Progetto proposti dalla Commissione. Roma, 1877.
(4) Osservazioni e proposte di emendamcnti delle Sotto-commissioni sul Secondo libro del
Frogetto. Roma, 1877. - Lavori della Commissione istituita col decreto del 18 maggio 1876,
Parte II. Roma, 1878. - Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura della Facoltà
sugli emendamenti al Libro secondo proposti dalla Commissione. Roma, 1879.
(5) ZANARDELLI: Progetto del Codice penale per il Regno d'Italia. Roma, 1888.
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Kleine verscheidenheden.
90. - Lexicographische monsters door den heer Karel de Flou.
A.
*Palingpek en *tarbotstrepen.
De keure der stad Nieupoort, verleend in 1163, bepaalt, onder meer, de rechten die
toen geheven werden op den haring: ‘het palingpek en de tarbotstrepen’. Althans,
zóo wordt ons dit door een geschiedschrijver verzekerd.
Wat is dan toch een palingpek? Oogenschijnlijk is het woord eene samenstelling van
paling + pek; maar die woorden zeggen niets tot den geest.
Dewijl nu de keure waaruit die rare benaming herkomstig is, in het latijn is
opgesteld, moet men wel die bron zelve gaan raadplegen om te weten te komen, wat
er eigenlijk door het raadselachtige pek mag bedoeld zijn geweest.
De latijnsche tekst, laconisch maar duidelijk genoeg, spreekt als volgt:
‘de pisa anguillarum....; de repa zebuttis....’.
Hoe nu het welbekende pisa, fr. poise, mnl. waghe, tot pek is kunnen
gemetamorphoseerd worden, laat zich alleen begrijpen door middel van de fransche
overzetting poise d'anguilles die, met eene onvaste hand geschreven, naar *poix
d'anguilles gelijkt en dan ook werkelijk onzen geschiedschrijver aldus voor de oogen
geschemerd heeft. Deze, niet beseffende wat hij eraan hebben kon, heeft maar
braafweg *poix door pek vertaald, zonder er zich om te bekreunen of paling en pek
wel dingen waren die samen hoorden.
De Tarbotstrepen zijn ook maar zulke zee- of liever taalmonsters.
Door reta zebuttis was geene streep, maar een reep, eene samengeknoopte
hoeveelheid bot, maar daarom noch geen tarbot, te verstaan.
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Zoo komen nog elken dag woorden te voorschijn, naar welker oorsprong de wakkerste
taalkenner te vergeefs in al de oudgermaansche dialecten zou mogen rondzoeken.

B.
*Nukersavond.
‘Lettre van assignamente Jhan den Hoedemakere up de stede van Brugghe, van dat
zoe minen here sculdich es of wezen zal van .cvij. scilden, die miin here hem sculdich
es van lakenen te miins heren livree, sire ghesellen ende mier vrouwen, van
Nukersavende. Ghegheven te Brugghe, den .xixe. dach van December, jnt jaer .xlix.
(19 December 1349).’
Dit stuk, voorkomende onder nr 268 van het Cartulaire de Louis de Male, heeft
den uitgever genoopt om er de volgende bedenking aan toe te voegen:
‘Le mot Nukersavende m'est inconnu; cette date correspond peut-être à Nuchtersavond
ou jour des Innocents; ou bien Nukers a-t-il été écrit pour Neckers? Necker signifie
sorcier, lutin.’
Behalve dat wij moeten doen opmerken dat Nuchtersavond een woord van des
uitgevers eigen vinding is, moet al de rest van zelf vervallen, als men slechts even
bedenkt dat er in de oorkonde van 19 December spraak is van de livrei van het hof
van den graaf van Vlaanderen, die te leveren was van nu kersavonde, dit wil zeggen
Kersavond van dit loopende jaar, dus binnen vijf dagen na heden. De livrei was die,
welke bestemd was voor het jaar 1350, dat in kerkelijk opzicht reeds met Kersavond
1349 moest aanvangen.

C.
*Snike.
Te Lisseweghe werd, indertijd, op den zerksteen van Jan Stiers fs Jans, die overleed
anno 1560, bij wijze van zalige vermaning voor de levenden, het volgende gelezen:
WIJ. ALS. MENSCHEN. ZIJN. GHEBOREN. TE. snjkē. BEMJNDT. ENDE. BEMERCKT. DEN.
AERMEN. VOOR. DEN. RYCKEN.
Alzoo staat het gedrukt in Lisseweghe, son église et son abbaye, par Léopold van
Hollebeke, blz. 232.
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Zeker kan het woord *Snike aan veler scherpzinnigheid weerstand bieden, want had
men dat opschrift niet verkeerd gelezen en kwalijk overgedrukt, zoo zou men daar
nu geene misvattingen meer van te duchten hebben. Immers, als wij, menschen, maar
geboren worden om te sujken [= zwijken, sterven], dan ondergaan wij slechts eene
algemeene natuurwet, die ons nopen kan om minbedeelde stervelingen ter hulp te
komen. Laat ons daarmêe beginnen door eventjes een taalgedrocht uit hunnen weg
te ruimen.....

91. - Ayeren en hayeren.
Het zoo zonderlinge woord AYEREN, waarover wij breedvoerig in onze Keure van
Hazebroek (IV, 434-436 en V, 283) gehandeld hebben, is tot den vorm Agieren
overgeloopen, nl. in de uitdrukking COMMEN TALLEN DINGHEDAGHEN ENDE DIEN
AGIEREN, waardoor zal te verstaan zijn: Naar den ‘dingedag’ (gerechtsdag,
rechtszitting, Fr. Jour d'audience, Audience) komen, en aldaar verblijven (aanhoudend
blijven) totdat de zitting zij afgeloopen; dus Fr. Prêter assistance (d.w.z.: présence),
met de beteekenis van het Fr. Garder (Ne pas quitter, Accomplir, Observer). De
bedoeling is wellicht dat de schepenen of rechters de zitting niet mochten verlaten,
vooraleer de aldaar te bespreken zaken zouden zijn afgedaan, dit ‘affin que toutes
bonnes genz qui aront à plaidier.... sachent l'eur et le jour de leurs plaix et qu'il ne
conviengne point à chascune fois paier grosses doiturres pour assembler les
esquevins’. (Raikem, Polain et Bormans, Cout. Liége, II, 213: La Paix de St.-Jacques,
1487.) Ziehier den tekst:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Salle et Châtell. d'Ypres, I, blz. 118: ‘Hoe dat
scepenen ghehouden zijn te agierne den dinghedach. Item, dat alle scepenen
ghehouden syn te commene tallen dinghedaghen ende dien agierne als hi gheboden
wert; elck die failliant ware up de boete van drye ponden par., ten ware dat sy
noodsinnen betoogen costen.’ (Coutume homologuée, 1535.)
Bovenstaande tekst is ontleend aan de Coutume homologuée van 1535, verschenen
in ‘De wetten, costumen, keuren ende statuten van de Sale ende Casselrie van Ypre’,
gedrukt te Antwerpen, in het jaar 1535. Welnu, dezelfde bepaling komt
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voor in de ‘Cueren die ghemaect zyn int Ypersche ambacht... den xxsten dach in
Novembre int jaer M. IIIJc XXIJ.’, edoch ons AGIEREN luidt aldaar HAYEREN, nl.
HAYEREN DEN DINGHEDACH:
Id., op. cit., I.. 316: ‘Van dat scepenen hayeren moeten den dinghedach. Item, dat
elc scepen hayere den dinghedach als hi gheboden es, up de boete van iij lb., het ne
ware dat hi nootzinen betoghen mochte.’ (Keure van 1422.)
Bij misslag werd hayen en haye gedrukt. In Register nr 64 van het Fonds der Kasselrij
van Iperen, berustende op het Staatsarchief te Brugge, waaraan de tekst ontleend is,
is inderdaad de letter y wel degelijk van het verkortingsteeken voorzien, dat er
beteekent.
Er is meer.
In genoemd Register nr 64, komt in handschrift de boven vermelde Coutume
homologuée van 1535 voor. Welnu, eerst werd er aldaar AYEREN geschreven. Tot
tweemaal toe, heeft de schrijver, die zienlijk dit woord niet begreep, het doorgehaald,
en eerst iets geschreven dat niet te verduidelijken is, om het ten slotte door AGIEREN
te vervangen.
EDW. GAILLIARD.

92. - Tansement en tassement, vertanseren, vertuuschen en verdwinghen.
Het woord TASSEMENT en varianten, waaronder VERTASSEMENT (een voorbeeld
onder nr 32 van onze Kleine Verscheidenheden, in Verslag. en Meded., jaarg. 1910,
blz. 626), heeft eene dubbele beteekenis, te weten: 1o) die van Gewelddadigheid
tegen personen, d.i. TASSEMENT OFTE FOORTSE (Keure van Hazebroek, III, 84), Fr.
Violences, Voies de fait; - en 2o) die van Afdreiging, Fr. Extorsion par menaces. Bij
Verdam, AFDREIGEN: Enen iet afdreigen: Iemand iets door bedreiging afpersen,
afzetten. Wij hebben daarover breedvoerig gesproken in onze genoemde Keure van
Hazebroek, III, 6 en vlgg.
Naar teksten door ons aldaar aangehaald, heette de Afdreiging o.a. ‘Iemand by
dreygement goedt ofte gelt doen geven’; in de Keure zelve Iemand ‘VERTASSEREN’.
De hieronder volgende tekst heeft: TANSEMENT OFTE VERDREEGHEN, en wel inzonder-
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heid YEMENDE VERTANSEREN, VERTUUSCHEN OFTE DOEN GHEVEN BI
DREEGHEMENTE... ‘GOED OF GHELT’:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Salle et Châtell. d'Ypres, I, 80: ‘Van tansemente
ofte verdreeghene. - Item, so wie bevonden ware, dat hy yemende vertanseirde,
vertuuschte ofte dade gheven bi dreeghemente eenich goed of ghelt, of syn gelaghe
doen betalen, ofte andersins in wat maniere dat ware, dat soude wesen up criminelicke
of arbitraerlick ghepugniert te wesene van der wet...’ (Cout. homol., 1535.)
Het ww. VERTUUSCHEN (Vertuischen) komt hier zonderling voor. In den grond
beteekent het: Door tuischen (Mijfelen om geld, Fr. Brelander) opmaken: ‘Haerlieder
ghelt ende goedt grouvelic vertuusschen, verdoen ende dissiperen’ (Keure u.s., I,
393); wij hebben echter VERTUYSSCHEN met de eenvoudige beteekenis van Tuischen
aangetroffen (Keure u.s., V, 409, kol. 2). Van die laatste beteekenis uitgaande, schijnt
ons de uitdrukking YEMENDE VERTUUSCHEN, uit bovenstaanden tekst, te beteekenen:
Iemand zijn geld afdoen met tuischen (met de bijgedachte van plegen van bedrog
onder het spel). Men vergelijke met AFTUUSCEN, dat bij Verdam voorkomt: Enen
iet aftuuscen: Iemand iets op bedrieglijke wijze afhandig maken, afzetten.
Door art. 101 van meergemelde Keure van Hazebroek wordt verbod gedaan, iemand
boven een bepaalde som te VERTASSEREN. De ‘Cueren die ghemaect zyn int Ypersche
ambacht... den XXsten dach in Novembre int jaer M. iiijc xxij’, houden daaromtrent
verbod ‘YEMENE te VERTANSEREN OF VERDWINGHEN’, namelijk ‘van X s.p. of van
meer’:
L. Gilliodts-van Severen, op. cit., I, blz. 302: ‘Van tansemente. Item, so wie
ghehouden ware wettelike dat hi yemene vertanseerde of verdwonghe van x s.p. of
van meer, dat ware up eene boete van lx lb. p. jeghen den heere ende tansement
weider te keerne dies beghert; ende beneden x s. up x lb. ende tansement weder te
keerne dies beghert.’ (Keure van 1422.)
YEMENE VERDWINGHEN beteekent: Hem met geweld dwingen geld te geven, Geld
afdwingen; nl. ‘by dreygement’, ofwel ‘by gewelde, fortse oft dreygementen’ (Keure
van Hazebroek, III, 8) geld afdoen, wat op het Fr. Extorsion par menaces uitkomt.
EDW. GAILLIARD.
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Vergadering van 22 Mei 1912.
Aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, bestuurder; V. DELA MONTAGNE,
onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris.
De heeren: Prof. Mr. JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, JAN BOLS, KAREL DE FLOU,
Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF
SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Dr. HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Prof.
Dr. C. LECOUTERE, Dr EUG. VAN OYE, FRANK LATEUR, Dr. LEO GOEMANS en Prof.
Dr. J. MANSION, werkende leden;
De heeren IS. BAUWENS en Dr. LEO VAN PUYVELDE, briefwisselende leden.
De heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Kan. AMAAT JOOS en Prof. Dr. JULIUS MAC
LEOD, werkende leden, alsmede de heeren ALF. DE COCK en OMER WATTEZ,
briefwisselende leden, hebben laten weten dat zij verhinderd zijn de vergadering bij
te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de April-vergadering, dat wordt
goedgekeurd.
***

Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de heer Bestendige Secretaris de lijst over
van de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering (Departement van Wetenschappen en Kunsten), vanwege de
Nederlandsche Regeering:
Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 22 Juni 1909, nr
26(1). Met Nota's en Bijlagen, 's Gravenhage, 1912.

(1) Genoemde ‘Staatscommissie’ was opgedragen een onderzoek naar de vraag: ‘Welke de
gedragslijn der Regeering behoort te zijn ten opzichte van de schrijfwijze der Nederlandsche
taal, wanneer inzichten omtrent die schrijfwijze met elkander in strijd geraken, met bepaling,
dat het door haar uit te brengen rapport een beredeneerd voorstel zal inhouden, bevattende
de uitwerking van haar denkbeelden’.
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TIJDSCHRIFTEN. - Académie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres
et des Sciences morales et politiques et de la Classe des Beaux-Arts, nos 2 et 3, 1912.
- Id. Bulletin de la Commission Royale d'Histoire. no 1, 1912. - Bibliographie de
Belgique. Première partie: Livres, Périodiques nouveaux, Estampes, Cartes et Plans,
nos 1-4, 1912. - Revue Sociale Catholique, no 7, 1912. - Bulletin bibliographique et
pédagogique du Musée belge, no 4, 1912. - Revue de l'Université de Bruxelles, no 7,
1912. - Wallonia, no 4, 1912. - Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en
Oudheidkunde, te Gent, nr 3, 1912 - Bulletin des Musées royaux, nos 3-4, 1912. Arbeidsblad, nrs 6-7, 1912. - Maandschrift van Land- en Tuinbouw, nr 8, 1912. Annales des travaux publics de Belgique, no 2, 1912.
Door den Oudheidkundigen Kring van de Stad en het voormalig Land van Aelst:
SOENS (E.). - Cartularium en Renteboek van het Begijnhof Ste Katharina op den
Zavel te Aalst. Aalst, 1912. (8e jaargang [1912] der Annalen van den Kring.)
Door de Koninklijke Hoofdrederijkkamer Het Kersouwken, te Leuven:
Stad Leuven. Koninklijklijke Hoofdrederijkkamer Het Kersouwken, gesticht in
1473. Letterkundige Bijdragen. Kamerjaar: Februari 1911-1912. Zonder pl. of j.
(Tweevoud.)
Door de ‘Académie Royale d'Archéologie de Belgique’, te Antwerpen:
Annales, tome IV, 1e et 2e livraisons.
Door de ‘Société de Littérature Wallonne’, te Luik:
COLSON (OSC.). - Bibliographie de la Littérature Wallonne contemporaine. I.
Année 1905 et 1906, par OSCAR COLSON, Membre de l'Institut international de
Bibliographie, Bibliothécaire de la ‘Société de Littérature wallonne’, Directeur de
la revue ‘Wallonia’. Liége, 1912.
Door de ‘Königlich preussische Akademie der Wissenschaften’ te Berlijn:
Sitzungsberichte. 1912, nr I-XXI.
Door de ‘Königlich Bayerische Akademie der Wissenschaften
(Philosophisch-philologische und historische Klasse)’, te Munchen:
Abhandlungen, 1 und 2, 1912.
Sitzungsberichte. Nr 13, 14 und Schlussheft 1911; nr 1, 1912.
HEIGEL (KARL THEDOR v.). - Ueber den Bedeutungswandel der Worte Akademie
und Akademisch. Ansprache gehalten in den öffentlichen Sitzung der K. Akademie
der Wissenschaften am 18. November 1911. Von KARL THEODOR V. HEIGEL, Präsident
der K. Akademie der Wissenschaften. München, 1911.
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Door de ‘Könichlige Gesellschaft der Wissenschaften’, te Göttingen:
Nachrichten. Philologisch-historische Klasse, 1911, Heft 4 und Beiheft; Geschaftliche Mitteilungen, 1911, Heft 2.
Door ‘Badische Heimat’, te Freiburg im Breisgau:
Alemannia. Band 4, Heft 1-2.
Badische Heimat. Zeitschrift für Stadt und Land, Dorf und Eof. Nr 1-2, 1912.
Door de ‘Kaiserliche Akademie der Wissenschaften’, te Weenen:
Sitzungsberichte. Philosophisch-Historische Klasse, 165. Band, Inhalt; - 166.
Band, 5. Abhandlung; - 167. Band, Inhalt: - 168. Band, 7. Abhandlung; - 169. Band,
3. Abhandlung.
Door de ‘Ceské Akademie Cisare Frantiska Josefa pro Vedy, Slovesnost a Umeni’,
te Praag:
KYBAL (VLASTIMIL). - Jindrich IV. a Evropa v letech 1609 a 1610. Napsal
VLASTIMIL KYBAL. V Praze. 1911.
TILLE (V.). - RONCESVALLES. V PRAZE, 1912.
KHOL (FR.). - Tadeas Haenke, jeho zivot, dilo a listy ze zamorskych krajin Napsal
FR. KHOL. V Praze, 1911.
CHALOUPECKY (DR. VACLAV). - Ucet pokladnika arcibiskupstoi prazskeho z let
1382/83. K vydani upravil DR. VACLAV CHALOUPECKY. V Praze, 1912.
NAVACEK (DR. V.J.). - Frantiska Palackého korrespondence a Zapisky K tisku
pripravil DR. V.J. NOVACEK. III. Korrespondence z let 1816-1826. V Praze, 1911.
STRAKA (C.A.) - Albrecht z Valdstejna a jeho doba. Na zaklade korrespondence
opata strahovského. Kaspara z Questenberka. Podava CYRILL ANT. STKAKA,
bibliothekar kralovshé kanonie strahovské. V Praze, 1911
CELAKOVSKY (JAROMIR). - O ucasti pravnikuv a stavu ze zemi ceskych na kodifikaci
obcanského prava rakouského. Sepsal JAROMIR CELAKOVSKY. V Praze, 1911.
CHLUMSKY (DR. JOSEP). - Pokus o mereni ceskyck zvuku a slabik v reci souvislé.
Napsal DR. JOSEF CHLUMSKY. S deviti obrazy pokusu. V Praze. 1911.
Rozpravy Ceske Akademie Cisare Frantiska Josefa pro vedy, slovesnost a umeni.
Trida II. (Mathematicko-prirodnicka.) Roenik XX (1911). V Praze, 1911.
Bulletin international. Résumés des travaux présentés. Classe des Sciences
mathématiques, naturelles et de la médecine. XVIe année (1911). Prague 1911.
Almanach Ceske Akademie Cisare Frantiska Josefa pro vedy, slovesnost a umeni.
Roenik XXII. V Praze, 1912.
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Door de ‘Académie Impériale des Sciences’, te St.-Petersburg: Bulletin, nos 7 en 8,
1912.
Door de ‘University of Pennsylvania’ te Philadelphia:
KERR (MINA). - Influence of Ben Jonson on English Comedy. 1598-1642. By MINA
KERR, Dean of Milwaukee-Downer College. New York, 1912.
Door de ‘Biblioteca Nacional de Bogota (Colombia)’:
FABO (FRAY P.), Agustino Recoleto, Individuo Correspondiente de la Academia
Nacional de Historia, de Bogotá, de la National de Historia de Venezuela y de la
Sociedad Geográfica de Berlin. - Idiomas y etnografia de la Region Oriental de
Colombia. Con las licencias necesarias. Barcelona, 1911.
Door den heer Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, bestuurder der Academie, te Mechelen:
MUYLDERMANS (Kan Dr. J.). - De Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal
en Letterkunde, door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie. Overdruk uit het Jaarboek der Gentsche Algemeene Katholieke
Studenten-Vereeniging. 1912. Gent, 1912.
Door den heer V. DELA MONTAGNE, onderbestuurder der Academie, te Mechelen:
MOLHUYSEN (Dr. P.C.) en BLOK (Prof. Dr. P.J.). - Nieuw Nederlandsch
Biographisch Woordenboek, onder redactie van Dr. P.C. MOLHUYSEN. Conservator
aan de Rijks-Universiteits-Bibliotheek te Leiden, en Prof. Dr. P.J. BLOK, Hoogleeraar
aan de Rijks-Universiteit, te Leiden. Met medewerking van tal van geleerden. Eerste
deel. Leiden, 1911.
Door den heer Dr. JAN TE WINKEL, buitenlandsch eerelid, te Amsterdam:
WINKEL (J. TE). - Rede uitgesproken door Prof. Dr. J. TE WINKEL over Hendrik
van Veldeke, op het XXXIe Taal- en Letterkundig Congres, te Maastricht. Maastricht,
z.j.
Door Z.E. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen:
La Vie diocésaine. Bulletin du Diocèse de Malines. Tome VI, fasc. IV.
Door den heer H. COOPMAN, THZN., te Brussel:
Edmond Roeland en Piet Van Assche. Eene ‘Doe Stil Voort’ lezing Antwerpen,
1912.
Door den heer Dr. JOS. CUVELIER, te Brussel:
CUVELIER (J.). - Le commerce, l'industrie et l'administration des Pays-Bas
autrichiens au commencement du XVIIIe siècle, Enquête du
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Comte de Wynants (1728), par JOSEPH CUVELIER, Chef de la Section judiciaire aux
Archives générales du Royaume à Bruxelles. Bruxelles, 1912.
Door den heer J. LHONEUX, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Bergen:
LHONEUX (J.). - Le mouvement littéraire hollandais en 1911. (Overdruk uit Revue
germanique, 1912.)
Door den heer Dr. A.J.J. VANDEVELDE, bestuurder van het Gemeentelijk
Laboratorium, te Gent:
VANDEVELDE (A.J.J.). - Garungs-und Proteolyseerscheinungen bei mit Jodoform,
Bromoform, Chloroform und Aceton versetzten Hefezellen. (Over druk uit
Biochemische Zeitschrift, Band 40.)
Door de Redactie:
Museum. Maandblad voor Philologie en Geschiedenis, nr 8, 1912. - De Vlaamsche
Hoogeschool, nr 4. 1912. - Hoogstudent, Meimaand, 1912. - Het Boek, nr 9, 1912. Zeitfragen, 6 Mai 1912. - Répertoire d'Art et d'Archéologie, no 9, 1912.
Ingekomen boeken. - Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen:
WIJK (Dr. N. VAN). - Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche
Taal. Tweede druk, door Dr. N. VAN WIJK. Afl. 11. 's Gravenhage, 1912.
Zentralblatt fur Bibliothekswezen, 1-4. Heft, 1912. - Gids, Mei 1912. - Sint-Lucas,
r
n 8, 1912. - Plantijn, nr 3, 1912.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Vlaamsche Arbeid, nrs 3-4, 1912. - Biekorf, nr 9, 1912. - Bijdragen tot de
geschtedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant, April 1912. St.-Cassianusblad, nr 5, 1912; Bijvoegsel, nrs 9-10. - Jong Dietschland, Jaarg.,
1911-1912. - De Vlaamsche Gids, nr 3, 1912. - Onze Kunst, nr 5, 1912. - De Vlaamsche
Kunstbode, nr 4, 1912. - De Maasgouw, nr 3 1912. - Neerlandia, nr 5, 1912. - Het
Katholiek Onderwijs, nr 7, 1912. - De Opvoeder, nrs 13-15, 1912. - De Opvoeding,
nr 5, 1912 - De Christene School, nrs 13-14, 1912. - De Schoolgids, nrs 17-21, 1912.
- Studien, nr 3, 1912. - Volkskunde, nrs 3-4, 1912. - Dietsche Warande en Belfort, nrs
4 en 5, 1912. - Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, nr 2, 1912.
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Ingekomen brief. - De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in kennis met den
hieronder volgenden ingekomen brief:
Oude Glossen en hun beteekenis. Verhandeling door den heer Dr. BUITENRUST
HETTEMA, uit Zwolle, aan de Academie ter uitgave aangeboden. (Zie Verslagen en
Mededeelingen, 1911, blz. 774; en 1912, blzz. 201-208.) - Als bepaald antwoord op
een brief van den Bestendigen Secretaris, van 20 Maart ll., schrijft (12 Mei) de heer
BUITENRUST HETTEMA als volgt: ‘Op uw laatste schrijven moet ik U nog definitief
antwoorden. Lang heb ik overwogen, en geraadpleegd die met mij voorstanders zijn
van de vereenvoudigde spelling. Ons besluit was, dat een uitgave te beginnen van
een Corpus Glossariorum Neerlandicorum van meer gewicht is als 't spellingskleed.
Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Zo zal ik dan, ook onder het invloedrijk
aandringen van mijn vriend DE VREESE, toegeven aan uw meerdeiheids-eis. Alleen
zal men mij veroorloven onder het stuk een noot te plaatsen. waarin ik rekenschap
geef, nu vooral in deze tijd - van mijn toegeven.....’

Mededeelingen door den Bestendige Secretaris.
1o) Van de pers gekomen uitgave. - A] Den 22 April is van de pers gekomen:
Jaarboek voor 1912.
In dit boek zijn, behalve de gebruikelijke stukken en mededeelingen, verschenen:
a) Voor ieder der vier Bestendige Commissien, na de Lijst van de Uitgaven der
Commissie, deze der Uitgaven die thans ter pers zijn. (Blzz. 77, 82-83, 87.)
b) Lijst der Mededeelingen door het Gemeentelaboratorium en de
Voedingsvakschool der stad Gent. (Blzz. 82-83.)
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Lijst der ter pers zijnde bekroonde verhandelingen. (Blzz. 115-116.)
Vak- en Kunstwoordenboeken, Tweede uitgave. (Blz. 116.)
Aug. Beernaert-Fonds. Koninklijk Besluit houdende goedkeuring van het
Fonds. (Blzz. 143-145.)
f) Levensbericht van Jan BOUCHERIJ, werkend lid der Academie. (Blzz.
183-220.)
g) Levensbericht van Pater ALEXANDER BAUMGARTNER, S. J, buitenlandsch
eerelid der Academie. (Blzz. 221-247.)
c)
d)
e)

B] Den 20 Mei is van de pers gekomen: Brabantsch Sagenboek, door A. DE COCK
en IS. TEIRLINCK. Derde deel: Historische Sagen.
Op genoemde dagen werd een exemplaar aan de heeren werkende en briefwisselende
Leden gezonden, alsmede aan den Z.E. heer Pater VAN DE VEN, S.J., stichter van het
Van de Ven-Heremans-Fonds, en aan den Z.E. Pater JOZ. SALSMANS, S.J., stichter
van het Salsmans-Fonds. De Bestendige Secretaris liet ook aan den Weled. Heer
Minister van Wetenschappen en Kunsten de 74 exemplaren geworden, bestemd voor
de verschillende inrichtingen, welke, door tusschenkomst van zijn Departement, de
uitgaven der Koninklijke Vlaamsche Academie ontvangen.
2o) Ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden verhandeling:
Hans Vintler's ‘Pluemen der Tugend’ en Dirc Potter's ‘Blome der doechden’, door
den heer K. VAN GORP, uit Charleroi. - Het Bestuur verzendt dit stuk om advies naar
de Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde - (Door
het bestuur dier Commissie worden de heeren Dr. LEO GOEMANS en Prof. Dr. C.
LECOUTERE tot verslaggevers aangesteld.)
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Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De heer
V. DELA MONTAGNE, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over
de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Prof. AD. DE CEULENEER, voorzitter; Jhr. Dr. KAREL DE
GHELDERE, ondervoorzitter; KAREL DE FLOU, JAN BOLS, EDW. GAILLIARD en Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, leden, en V. DELA MONTAGNE, lid-secretaris.
Het verslag over de Maart-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
1o) Levensschetsen der Vlaamsche Schrijvers. Voorstel door den heer V. DELA
MONTAGNE, de uitgave daarvan te hernemen. - Na uitvoerige bespreking wordt
het voorstel in princiep aangenomen, maar de Vergadering besluit de middelen
tot uitvoering in de Juli-zitting te behandelen. - (Het voorstel van den heer V.
DELA MONIAGNE zal gedrukt en aan de Leden der Commissie medegedeeld
worden.)
o
2) Ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden verhandeling:
De Tapijtwevers van Brussel in de XVe eeuw, door Dr. J. CUVELIER. - Advies
uitgebracht door de heeren V. DELA MONTAGNE en EDW. GAILLIARD.
De verslagen luiden als volgt:

a) Verslag van den heer V. Dela Montagne.
Dr. J. CUVELIER, sectie-overste aan het Belgisch Rijksarchief, biedt der Koninklijke
Vlaamsche Academie, ter opneming in hare Verslagen en Mededeelingen, eene
bijdrage aan. handelend over de Brusselsche tapijtwevers in de 15e eeuw. De
bestanddeelen zijner bijdrage heeft hij ontleend aan een handschrift onlangs, met
meer andere belangrijke stukken, aan het Rijksarchief geschonken door den heer
Moeremans van Dilbeek. Het is het Register der Statuten en Ordonnanciën, alsmede
der intredingen van het Groot- of Wolleweversambacht, van 1417 tot in de 18e eeuw
Van het wollenweversambacht maakten de tapijtwevers deel uit tot 1447, zooals de
schrijver in zijne inleiding duidelijk aantoont, steunende op zeer vernuftige
beschouwingen en op de door het ms. verstrekte gege-
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vens. In het genoemd jaar werden zij tot een afzonderlijk gild opgericht.
Van bijzonder belang is de door Dr. CUVELIER medegedeelde lijst der legwerkers
of tapijtbewerkers, welke van 1417 tot de splitsing behoorden tot het Groot Ambacht.
Te belangrijker, daar, zooals men weet, er over deze vroegste tapijtwevers weinig
of bijna niets bekend is. Terecht doet de schrijver opmerken: ‘De vermaardheid die
later een Pannemaeker, een Leyniers en zoo menige kunstenaars die naar teekeningen
van een Rubens of een Teniers werkten, zoo ruim ten deel viel, zou den medewerkers
van Roegier van der Weyden en van Orley zeer karig worden toegemeten. Hier en
daar, sporadisch, een naam in eene rekening of in eene broederschapslijst, ziedaar
dus wat wij tot nog toe van de Brusselsche tapijtwevers der 15e eeuw wisten.’ Inderdaad enkele vijftiendeeuwsche namen slechts komen voor in de bekende werken
van Wauters, Pinchart, Guiffrey en Dehaisnes. En de volledige naamlijsten van
Brusselsche tapijtwevers door die geleerden uitgegeven, gaan slechts terug tot de
17e eeuw.
Dr. CUVELIER is nu in staat gesteld eene lijst van 6 tot 700 namen uit te geven van
die 15-eeuwsche tapijtbewerkers, wier voortbrengselen wereldberoemd en over
gansch Europa verspreid waren, prijkten in paleizen en kerken, en tot in de krijgstenten
der oorlogvoerende vorsten In hoe hooge mate die gelukkige vondst bijdragen zal
tot identificeering van menigen kunstenaar-ambachtsman is bijna niet te overzien.
En, men verlieze het niet uit het oog, de nomenclatuur strekt zich uit over bijna heel
de 15e eeuw, aangezien, doet Dr. CUVELIER opmerken, de leerjongens te beginnen
met 8 jaar, de meester skinderen zelfs te beginnen met 7 jaar, mochten aangenomen
worden en dus de in 1445 en 1446 ontvangen leerknapen bij den aanvang der 16e
eeuw nauwelijks nog den leeftijd van zestig jaar hadden bereikt, en hunne
werkzaamheid dus de gansche tweede helft der 15e eeuw heeft kunnen aanhouden.
Deze uitgave zal eene lijke bron van studie zijn voor onze kunsthistorici. Ik meen
de opneming van de door den heer CUVELIER aangeboden bijdragen warm te mogen
aanbevelen.

b) Verslag van den heer Edw. Gailliard.
Met den heer V. DELA MONTAGNE stel ik voor de mededeeling van DR. CUVELIER
in de Verslagen en Mededeelingen te laten opnemen. De oudste keure der Brusselsche
tapijtwevers, welke van 1451 dagteekent en in het stuk wordt overgedrukt, is overigens
een zeer belangrijke oorkonde Interessante vormen en ettelijke weinig bekende termen
worden daarin aangetroffen. Jammer genoeg, dat Schrijver zijne bijdrage niet met
eenige nota's daaromtrent heeft
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opgeluisterd. Wenschelijk ware het ook te vernemen, of onder de personen, wier
namen in de ‘Lijst der meesters, knapen en leerknapen’ voorkomen, er geene zijn
die bekende tapijtwerken hebben nagelaten. Laat ons de hoop koesteren dat Dr.
CUVELIER ons, in een volgende mededeeling, daarover een en ander zal willen
mededeelen.
- De Commissie beslist, dat, mits nadere goedkeuring der Academie in pleno
vergaderd, genoemde verhandeling in de Verslagen en Mededeelingen mag
opgenomen worden. - (Door de Academie goedgekeurd.)
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letterkunde. - (Vergadering
zonder bezwaar voor 's Lands Schatkist.) - De heer TH. COOPMAN, secretaris, legt
het volgende verslag ter tafel, over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, voorzitter; Prof. Mr. JUL.
OBRIE, Pr. Dr. WILLEM DE VREESE, IS. TEIRLINCK, Dr. LOD. SIMONS, JAN BOLS,
leden, en TH. COOPMAN, lid-secretaris.
Het verslag over de Maart-vergadering wordt goedgekeurd.
Voor dat tot de dagorde wordt overgegaan, deelt Prof. Dr. WILLEM DE VREESE mede,
dat hij dezen namiddag aan de Academie ter uitgave zal aanbreden een werk van
zijn oudleerling, Dr. A. JACOB: Briefwisseling van, met en over CONSCIENCE van de
jaren 1837-1851, met een inleiding en aanteekeningen. Daar dat werk
natuurlijkerwijze naar de Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde zal worden
verwezen ten fine van advies, en het werk tegen de plechtige Augustus-vergadering
zou moeten klaar zijn, stelt de heer DE VREESE voor, reeds bij voorbaat twee
beoordeelaars aan te wijzen, die met bekwamen spoed verslag zouden uitbrengen. Aldus wordt besloten. Als verslaggevers worden aangewezen de heeren Dr. SIMONS
en IS. TEIRLINCK.
Aan de dagorde staat:
Aug. Beernaert-Fonds. Reglement. Voortzetting der bespreking. - De bespreking
van het ontwerp van reglement,

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

359
opgemaakt door Dr. WILLEM DE VREESE, wordt voortgezet en ten einde gebracht.
Aan het Bestuur zal worden verzocht, dit ontwerp, zooals het nu door de Commissie
is aangenomen, te laten drukken en ronddeelen en het aan de dagorde der Academie
in pleno te zetten.
3o) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. De heer GUSTAAF SEGERS, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel,
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, voorzitter; Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS, ondervoorzitter; JAN BOLS, Prof. A. DE CEULENEER, Prof. Mr.
JULIUS OBRIE. Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. C. LECOUTERE, leden, en GUSTAAF
SEGERS, lid-secretaris.
Het verslag over de Maart-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de Academie ter uitgave aangeboden verhandeling: ‘Eene proeve van
Encyelopedisch Onderwijs, door L. MICHEL THIERY. - De verslagen door de heeren
Kan. AM. JOOS en GUSTAAF SEGERS dienaangaande uitgebracht volgen hieronder:

a.) Verslag van den heer Kan. Amaat Joos.
Het boek dat ons ter uitgave wordt aangeboden, is een verzameling lessen volgens
de concentrische methode in de ruimste beteekenis verstaan.
‘Het middelpunt of centrum, zegt de schrijver, is een bepaald leervak, meestal de
moedertaal of de aardrijkskunde; het breidt zich gelijkmatig in alle richtingen uit,
roert alle wetenschap of onderdeelen der wetenschap aan; het bekijkt en onderzoekt
alles wat in den weg komt.’
Kan zulke methode goede uitslagen opleveren?.. Voorzeker; want, vermits de
onderwijzer altijd uitgaat van het naaste bekende of gekende, zal hij licht verstaan
worden; vermits hij veel vergelijkt, zal hij den leerling het middel aan de hand doen
om het geleerde gemakkelijk te onthouden. Maar de onderwijzer moet een uitgebreide
kennis hebben en kunnen beschikken over zeer veel aanschouwingsmiddelen.
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Kan die methode samengaan met het programma en de vastgestelde tafel van
werkzaamheden?... Neen, de onderwijzer moet vrij zijn van allen band.
Is die methode toepasselijk in al de graden van het onderwijs?.. Zij onderstelt
zekere ontwikkeling bij de leerlingen, ze dient dus niet in den lageren graad, soms
wel in den middelbaren, zeer dikwijls in den hoogeren.
Het boek is in een goede taal geschreven en bevat veel wetenswaardige
bijzonderheden.
Ik ben een groote vriend van concentratie en, vermits het besproken geschrift aan
menigen onderwijzer zal leeren hoe natuurlijk sommige lessen op en uit andere
volgen kunnen, stel ik voor dat het gedrukt worde.

b.) Verslag van den heer Gustaaf Segers.
Het werk, dat onze Commissie aangeboden wordt, is van zeer ernstigen aard; ook
heb ik het met zorg en, voeg ik er bij, met belangstelling gelezen en herlezen.
De schrijver is zijne stof meester: hij heeft die alzijdig bestudeerd en is diep
overtuigd van de waarde van het onderwijsstelsel, dat hij ontwikkelt en voorstaat.
Dit is dan ook de eerste voorwaarde om te slagen. Schrijver hanteert de teekenpen
met meer dan gewoon talent; er komen in het werk teekeningen, schetsen van kaarten,
landschappen voor, die hem tot eer strekken; benevens houtsneden en photogravuren,
die beide het boek hooge waarde bijzetten.
Nog eene andere schoone eigenschap stip ik met vreugde aan.
De schrijver is een man der wetenschap. Zijne wetenschappelijke bijdragen en
beschouwingen zijn merkwaardig. Hij is eveneens een vriend der poëzie: door gansch
zijn werk waait een poëtische adem, die het hart verheft, terwijl hij den geest verlicht.
Met de methode, waar de schrijver de voorkeur aan geeft, heb ik niet geheel vrede.
‘De beteekenis, welke men gewoonlijk aan concentrisch onderwijs geeft’, zegt hij,
‘is niet breed genoeg, en daarom geef ik de voorkeur aan de uitdrukking concentratie,
of beter nog, encyclopedisch onderwijs.
Het middelpunt of centrum is een bepaald leervak, meestal de moedertaal of de
aardrijkskunde; het breidt zich gelijkmatig in alle richtingen uit, roert alle deelen der
wetenschap of onderdeelen der wetenschap aan, het bekijkt en onderzoekt alles wat
in den weg komt(1)’.

(1) Biz. 1.
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Van dergelijke onderwijsmethode, ik herhaal het, ben ik geen aanhanger.
In treffende bewoordingen doet de schrijver den slechten kant van een onderwijsstelsel
uitschijnen, dat al te zeer uit elkaar loopt, waarvan de vakken niet aansluiten.
Zulk stelsel is tegenwoordig (volgens hem) al te veel in zwang.
‘In één schooldag volgen b.v. deze lessen op elkander: lezen: De Morgenstond
(CONSCIENCE). - Fransche spreekles: L'hiver. - Rekenkunst: een vraagstuk over
specifiek gewicht. - Schoonschrift: De hoofdletters V en W. - Aardtijkskunde: Italië
- Teekenen: een gieter - Gezondheidsleer: de hygiene van het oor. - Geschiedenis:
de eerstre kruistocht(1)’.
Tegenover dit eenzijdig onderwijs stelt de schrijver het encyclopedisch onderwijs:
‘In de stad vloeit de Lei vreedzaam voort aan den voet van den St.-Blandinusberg.
Beklim den zandheuvel: aan gene zijde rolt de Schelde in eene diepe bedding voort.
Hier is het oogenblik om te concentreeren. Aardrijkskunde onderwijst ge eerst: hoofden bijrivier; stroomsnelheid; stroomop- en stroomafwaarts: Scheldedal, de zee, het
nulpunt van Oostende, laagland en heuvel - De natuurwetenschap eischt haar aandeel:
het evenwicht der vloeistoffen, de regen en de ondergrondsche waterlagen, de
artesische put der Keizer Karelstraat, bornputten, sluizen; de waterreservoirs;
stadswater, fonteinen, de zuigpomp en de brandweer - Gij plaatst u met uw klompje
kinderen op de terrassen achter de St.-Pieterskerk. Geschiedkundige herinneringen
doemen op in den geest: de visschers en de bootsgezellen; St. Amandus en St. Bavo,
de abdij op den heuvel en de abdij in de laagte; de geheele wording van het oude
Gandavum Als een kleurrijk panorama ontrolt zich de geschiedenis voór u. - De
mathesis komt aan de beurt: inhoud der reservoirs, massa verbruikt water, jaargetallen
en verloopen tijdruimte - Plannen en kaarten, opstand en platte grond geven
gelegenheid tot teekenen(2).
Enkele beschouwingen komen hier niet te onpas.
Het onderwijs moet concentrisch zijn. Dit wil zeggen dat al de leervakken moeten
samenwerken tot bereiking van het hoofddoel: de algemeene, harmonische
ontwikkeling van geest en hart; de lichamelijke, verstandelijke, nationale en zedelijke
opvoeding der leerlingen.
De vakken hoeven elkander te steunen, te volledigen.
Alles moet in elkander grijpen,
Het een door 't ander bloeien en rijpen.

(1) Plz. 2
(2) Blz. 8.
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Dit wil niet zeggen, dat het eene vak moet dienen om het andere te onderwijzen.
Het voorbeeld, door den schrijver aangehaald, is verleidelijk; ik ben echter
overtuigd, dat het, in de practijk, bijna niet kan toegepast worden, en in alle geval
vele teleurstellingen moet berokkenen.
Ook de moedertaal is, volgens mij, niet geschikt om haar als uitgangspunt tot het
onderwijs der andere vakken te doen dienen.
Stellig is zij het hoofdvak der lagere school.
‘Als Grundlage, Voraussetzung und Mittel der Gedankenmitteilung und
Gedankenaustausches, gebührt nächst der Religionslehre der Sprache vor jedem
andern Unterrichte der erste Platz’(1), lees ik in ‘Die Praxis der Volksschule, van
KEHR(2), mijn pedagogisch brevier; en in het ‘Woordenboek der Nederlandsche Taal’,
mijn geliefkoosd wetenschappelijk werk: ‘In het onderwijs ligt de toekomst der natie,
en bij dat gewichtigste aller volksbelangen staat het onderricht in de moedertaal op
den voorgrond, want daarin ligt het krachtigste middel tot ontwikkeling van den
geest, tot waarachtige vorming van den mensch(3)’.
Het ligt niet op mijnen weg deze stelling te bewijzen; zij wordt, denk ik, niet ernstig
betwist.
De moedertaal moet gansch het onderricht beheerschen; alle onderricht moet
taalonderricht zijn; niet alleen omdat de taal daardoor grondiger onderwezen wordt,
maar, omdat de leerling de aan te leeren stof beter leert begrijpen: hij heeft de
gelegenheid, wat hij geleerd heeft, met juiste, gepaste, geëvenredigde uitdrukkingen
weer te geven. Slechts daardoor wordt het geleerde verwerkt en draagt het tot de
geestesontwikkeling bij.
Zulk onderwijs is, in den rechten zin des woords, vormend.
Doch, de andere leervakken in verband met de moedertaal willen brengen, gelijk
de heer THIERY dit met de aardrijkskunde doet, acht ik niet doelmatig. De moedertaal
zou er door verliezen; de andere vakken zouden er door lijden.
Zoo ook met het rekenen. De onderwijzer moet er zeker naar streven door het
rekenonderwijs het redeneervermogen der leerlingen te ontwikkelen, den geest van
orde, spaarzaamheid en wakkerheid te bevorderen. Op de spaar- en lijfrentkas, op
de raffeisenkassen zal de aandacht gevestigd worden; eene sierlijke, duidelijke taal
zal worden geëischt.
Doch, dat men van het oplossen van een rekenkundig vraagstuk gebruik zou maken
om b.v. de geschiedenis, de natuurwetenschap, enz. te willen onderwijzen, acht ik
verkeerd.

(1) Blz. 192.
(2) Blz. 192.
(3) Inleiding, blz. CXXXVI.
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Dus geen encyclopedisch, maar wel concentrisch onderwijs.
Dit laatste is vruchtdragend; is niet noodzakelijk eenzijdig.
Stellig, tusschen de verschillende vakken van het leerplan hoeft er verband te
bestaan, en hoe inniger dit verband is, des te beter.
Ik geef toe dat dit verband niet zelden te wenschen overlaat: doch alwie met de
practische moeilijkheden te worstelen heeft gehad, wie de hand aan het deeg heeft
geslagen, weet hoe groot de afstand is tusschen theorie en practijk.
Juist deze moeilijkheden van practischen aard beletten mij het stelsel van den heer
Thiery bij te treden, hetwelk niet geheel nieuw is, maar veel heeft van de theorie,
welke Jacotot (1770-1840) in zijn Enseignement universel ontwikkelt, en wiens
machtspreuk Tout est dans tout, algemeen bekend is.
Nemen wij uit Eene Proeve van Encyclopedisch onderwijs, het hoofdstuk October
Het is prachtig: ik zeg het rond en goed. Doch, als les, als les in de volksschool,
is de stof al te uiteenloopend. Dáar bestaat het gevaar.
De leerstof kan niet te bepaald, te scherp afgebakend wezen.
Hij, die over de zwaluwen, over de verschillende planten, de Lünebürgerheide, de
Asiatische steppen, de Siberische toendra's, de Hongaarsche puztas, de Amerikaansche
prairieën, de woestijnlandschappen van Australië wil spreken, in dezelfde les, moet
noodzakelijk verloren loopen.
Dit alles belet mij geenszins te verklaren, ik herhaal het, dat het handschrift, dat
ons wordt aangeboden, hoogst merkwaardig mag genoemd worden. Om den ernst,
die het kenmerkt, om de ongebaande wegen, die het opent, is het zelfs een der
merkwaardigste pedagogische verhandelingen, die hier te lande verschenen.
Het geeft veel stof tot nadenken: en er komen menigvuldige wenken in voor, waar
elkeen vrede mede moet hebben. B.v.:
‘Uwe eerste botanische les is niet de studie van de deelen der plant, omdat de meeste
handboeken met dit punt aanvangen, maar de bloemen aan uw venster en de hoomen
in den schooltuin moeten van in de laagste klasse vriendinnen en vrienden zijn van
uwe leerlingen Vriest het, dan is het oogenblik gekomen om met smeltend ijs, alcohol
en haarbuis het vriespunt te bepalen Het is nutteloos dat de leerlingen een opstelletje
over den thermometer van buiten leeren; gij moet hun leeren zoo 'n instrument te
maken, “vijlende met een zaag en zagende met een vijl”. Hang meteorologische
toestellen op de speelplaats, laat dagelijks waarnemingen doen en de aanteekeningen
tot eene curve vereenigen, en ik beloof u dat ze nooit meer een thermometer met een
barometer zullen verwarren’(1).

(1) Blz. 4.
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Neen; dit boek mag onze Vlaamsche onderwijzers niet onthouden worden. Zij zullen
er veel, zeer veel uit leeren.
Op de vraag van den schrijver, wiens sympathieke persoonlijklijkheid u door
gansch het werk te gemoet komt: ‘Ik zeg niet, dat het zoo moet zun, maar vraag: kan
het zoo niet wezen?’, antwoord ik: ‘Hadden wij ideale onderwijzers en ideale
leerlingen, dan, voorzeker, zou uw werk heerlijke uitslagen opleveren. Het is een
ideaal, en daarom juich ik uw streven toe, hoewel ik bij mijne meening blijf, dat het
in den huidigen toestand niet kan bereikt worden’.
Ik stel dus met aandrang voor, dat de Commissie voor onderwijs in en door het
Nederlandsch de Koninklijke Vlaamsche Academie zou verzoeken Eene proeve van
Encyclopedisch Onderwijs uit te geven, en ben overtuigd, dat onze letterkunde een
degelijk werk over gezonde, aantrekkelijke, populaire wetenschap zal rijker zijn.
Onze onderwijzers zullen er veel uit leeren, daar het hun veel zal te zien en te denken
geven; het zal hun nieuwe gezichtspunten openen en hun den hoogen ernst van hun
gewichtig, verantwoordelijk ambt beter leeren begrijpen.
Ik zie echter niet in hoe het mogelijk zal zijn de talrijke, prachtige platen te drukken,
die het handschrift opluisteren.
- Beide heeren verslaggevers beslissen tot de uitgave. De Commissie, mits nadere
goedkeuring der Academie, sluit zich daarbij aan.
In hare vergadering in pleno, wordt de Academie daarmede in kennis gesteld.
Voorstel door het Bestuur. Het Bestuur meent de aandacht op het volgende te
moeten vestigen: bij het boek van den heer THIERY gaan ongeveer 230 teekeningen;
het maken van de noodige blokjes zou tot zeer aanzienlijke kosten aanleiding geven.
Het Bestuur heeft dan ook de eer aan de Academie voor te stellen, een Commissie
van drie leden te benoemen, met last na te gaan, of de middelen waarover de Academie
beschikt, toelaten tot het drukken over te gaan, en daaromtrent verslag in te dienen.
- (De Vergadering beslist het onderzoek daarvan aan het Bestuur der Academie op
te dragen.)
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Ter uitgave aangeboden verhandeling.
Door den heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE wordt aan de Academie ter uitgave
aangeboden, namens zijn oud-leerling Dr. A. JACOB, een werk getiteld: Briefwisseling
van, met en over HENDRIK CONSCIENCE van de jaren 1837-1851, met een inleiding
en aanteekeningen. Spreker herinnert er aan, dat hij van dit werk gewag gemaakt
heeft, in de maand Maart, toen de Consciencefeesten in de Academie besproken
werden: men was het er destijds over eens, dat het hoogst gewenscht was, dat de
Academie bij die gelegenheid iets over CONSCIENCE kon uitgeven; Spreker heeft
toen medegedeeld, dat daarop uitzicht bestond, doordien een zijner leerlingen bezig
was aan een werk over CONSCIENCE, dat zeer belangrijk beloofde te worden; alsook
dat de schrijver van dat werk het gaarne aan de Academie zou aanbieden, indien hij
maar eenige zekerheid had, dat zijn werk, na gunstige beoordeeling, tegen de
Consciencefeesten kon verschijnen. De Academie had daarmede hare instemming
betuigd. Het is dát werk, dat thans door Dr. WILLEM DE VREESE ter tafel wordt
gebracht. Hij twijfelt er niet aan of het zal door de bevoegde critiek gunstig onthaald
worden. Hij wijst er echter op, dat het niet mogelijk zijn zal, met het drukken bij tijds
klaar te komen, indien de gewone weg wordt gevolgd. Dr. WILLEM DE VREESE stelt
daarom voor, dat, bij eenparig gunstig advies van de beoordeelaars, het Bestuur zal
gemachtigd worden het werk onmiddellijk ter perse te laten gaan, en dat al het noodige
zal worden gedaan, opdat het nog op den dag der Plechtige Vergadering in Augustus
kunne verschijnen. Spreker meent, dat deze uitzonderlijke handelwijze
gerechtvaardigd is door de omstandigheden, en door de buitengewone inspanning
welke de schrijver van het aangeboden werk zich heeft getroost, om er mede klaar
te komen. De
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Commissie, waarheen het werk behoort verzonden te worden, is natuurlijkerwijze
die voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. Voor het geval de Academie het voorstel
van spreker zou aannemen, heeft deze Commissie reeds bij voorbaat twee
verslaggevers benoemd, die hebben toegezegd hun verslag vóór de aanstaande
Bestuursvergadering in te leveren.
Na een korte bespreking wordt het voorstel van Dr. WILLEM DE VREESE met
algemeene stemmen aangenomen, met dit voorbehoud, dat de aangenomen procedure
in 't vervolg niet als een antecedent zal gelden.

Dagorde.
1o) Wedstrijden voor 1912. - Lezing der verslagen. (Art. 31 der Wet van 15 Maart
1887, gewijzigd door Koninklijk Besluit van 25 Maart 1891.)
Worden ter tafel gelegd de verslagen over de prijsvraag: Geschiedenis van de
spelling der lange klinkers in het Middelnederlandsch.
- Daar de verslagen over de andere ingezonden prijsantwoorden nog niet zijn
ingediend en het niet mogelijk zal zijn die vóor de Juni-vergadering in druk aan de
heeren werkende Leden mede te deelen; gezien overigens dat de Plechtige
Vergadering dit jaar in Augustus plaats grijpt, stelt het Bestuur voor de stemming
over de wedstrijden tot de Juli-vergadering te verdagen. - (Aangenomen.)
2o) Jaarlijksche Plechtige Vergadering: Zondag 4 Augustus. - Vaststelling van
het programma. - Op voorstel van het Bestuur wordt het programma als volgt
vastgesteld:
a.) Opening der vergadering door den Bestuurder Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS:
Conscience in zijn leven en zijn streven.
b.) Voordracht door den heer Dr. G.-J. BOEKENOOGEN:
c.) Afkondiging van den uitslag der Academische Wedstrijden voor het jaar 1912,
door den heer EDW. GAILLIARD, bestendigen secretaris der Academie.
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d.) Uitslag der verkiezingen en Hulde aan de afgestorven Leden.

3o) Jaarlijksch Feestmaal der Academie: Zondag 4n Augustus. - De Vergadering
beslist, dat de inrichting daarvan aan den heer Secretaris zal worden toevertrouwd.
4o) Geheime vergadering, te 3 uur. - Candidaten voor het lidmaatschap in de
Academie. Voordracht van candidaten voor de twee openstaande plaatsen van
briefwisselend lid en voor de openstaande plaats van buitenlandsch eerelid. Verslag
namens de Commissie. Bespreking der candidaturen - De Bestuurder verklaart zich
te zullen bepalen met te verwijzen naar het verslag van 20 April ll. over de vergadering
door de Commissie tot voorstelling van Candidaten gehouden. (Dit verslag werd in
druk aan de heeren werkende Leden vertrouwelijk medegedeeld.)
Door den heer Prof. A. DE CEULENEER worden verschillende candidaturen voor
de openstaande plaatsen voorgesteld. - Het Bestuur zal, vóor de Juni-vergadering,
een gedrukte lijst van de bijgevoegde candidaten, met opgave van de door hen
uitgegeven werken, aan de heeren werkende Leden vertrouwelijk laten geworden.
- Daar de Commissie tot het voorstellen van Candidaten in haar verslag verklaard
heeft, dat zij eenparig van oordeel was, dat een haar gericht schrijven ter aanbeveling
van zekere candidaturen niet in aanmerking komen kon, gezien het eene inmenging
is in hare werkzaamheden, wordt die opvatting bestreden door de heeren Prof. Dr.
C. LECOUTERE, K. DE FLOU, Mr. OBRIE, Prof. A. DE CEULENEER, Prof. Dr. W. DE
VREESE. Aan de bespreking wordt ook deel genomen door den heer Bestuurder en
den Bestendigen Secretaris. - Ten slotte wordt door den heer DE CEULENEER de
volgende vraag aan de Academie gesteld: ‘Is een werkend lid gerechtigd
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aan de Commissie tot voorstelling van Candidaten een schrijven te richten om
candidaturen voor te stellen’. - Die vraag wordt door de meerderheid der Vergadering
bevestigend beantwoord.
5o) Lezing door den heer Dr. Leo van Puyvelde: Onderzoek naar de oorzaken van
wijzigingen in de Middeleeuwsche Iconographie. - Het uur te ver gevorderd zijnde,
wordt die lezing tot de eerstvolgende vergadering uitgesteld.
De vergadering wordt te vier uur gesloten.

Kleine verscheidenheden.
93. - Verwoonen.
Men kon tot het poorterrecht of burgerrecht in eene stad aangenomen worden, ‘by
huwelicke, cope ende bewonene’: ‘Registre (de ao 1549) daerinne ghescreven staen
de poorters ende poorterssen vander stede van Ypre by huwelicke, cope ende
bewonene’. (L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 549.) Aan een anderen kant
echter, kon het poorterrecht door ‘VERWOONEN’, ‘bi verwoonene’, verloren worden:
‘Sine vriheide vander steide verliezen’. (Zie onze Keure van Hazebroek, Ve deel,
blz. 185, kol. 2.)
De ‘Coutume homologuée’ (1619) van Iperen bepaalde:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 62: ‘Boven dien, elck wesende van gemelde
bedde, mach poorter worden by bewoonen, soo verre hy huys ghehouden hebbende
binnen de voorschreven stede, den tydt van dry continuele jaren, hem doet beschryven
ten boecke vande poorterye....’ (Zie ook de ‘Costume’ van 1535, op. cit., I, 342.)
Uit een volgend artikel van genoemde ‘Costume’ blijkt evenwel, dat poorters buiten
de stad mochten wonen: ‘Uytwoonende poorters’, op voorwaarde zich te doen
‘beschryven ten registre vanden clercq van de uytwoonende poorters’ en in de stad
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‘huys ende domicilie’ te kiezen, ‘alwaer alle dagingen ende insinuatien ghedaen
sullen wesen’. (Id., op cit, I, 66. Zie de ‘Costume’ van 1535, op. cit., I, 346 en 350.)
Het ‘VERWOONEN’ is dan ook niet met de Afwoning: ‘Ofwueninghe ende
nonrezidencie’, gelijk te stellen, zooals wij het in onze genoemde Keure van
Hazebroek (V, 186, kol. 1, nota) zeer ten onrechte gedaan hebben. Te Iperen, zooals
wij boven zagen, was het aan poorters wel veroorloofd, op zekere voorwaarden,
buiten de stad te wonen. Zulks was o.a. ook het geval te Brugge, alwaar de
‘Uytwoonende poorters’, ‘Buitenwonende poorters’ heetten(1): deze waren echter
verplicht ‘hemlieden te doen stellene ende scrivene inden bouc van de buten wonende
poorters der voorseide stede’, op zekere tijden van het jaar ‘daer toe staende(2)
huerlieder residencie’ in de stad te houden en aldaar ‘te kiesene ende noemene eenighe
wuenste ofte domicilie, waer men hemlieden... zoude moghen dachvaerden ofte
uproepen in justitien’. Uit hoofde van zulke ‘Ofwueninghe ende nonrezidencie’
diende bovendien een bepaald recht betaald te worden. (Zie Keure van Hazebroek,
III, 235-237. - Men zie verder bij L. Gilliodts-van Severen, Cout. de Bruges, I, 22
en 553-554.)
Verdam heeft AFWONING verkeerd door Van woonplaats veranderen uitgelegd.
‘Elders wonen’, zooals die geleerde lexicograaf bij de gegeven uitlegging voegt, is
het wél, edoch met de bedoeling van het ‘buiten wonen’ of ‘uytwonen’, uit de
bovenstaande teksten op te maken. De tekst volgt:
A.E. Gheldolf. Cout. de Gand, I, 22: ‘Gheen ghedyde, niet meer afzetene dan
inwonende, en vermoghen eenen poortere of inwonende te doen vanghene, bezetten
of arresteren binnen der stede ende scependomme om rauwe onbewettighe ende
ongheprevilegierden schulden, ten ware in 't cas van afwoninghe, latitatie,

(1) ‘BUTENBORGERS’, te Utrecht. Zie bij Muller, Rechtsbronnen van Utrecht, I, 236, 239 en 333.
(2) Zie bij L. Gilliodts-van Severen, Cout. de Bruges, II, 352: ‘Aldaer te commen houdene zyn
residencie drie waerfven veertich daeghen in elc jaer, ende dat scepenen kennelic te makene...’
(Oorkonde van Januari 1534.) Cfr. Sine notale houden, in onze Keure van Hazebroek, II,
134 en vlgg.
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absentatie ende vlucht.’ (Cout. homologuée, van 1563, IVe rubriek, art. 13.)
Van het eigenlijke Fr. Changement de domicile is er hier geen spraak. Het bewijs
daarvan ligt in de hieronder volgende plaats van het ‘Cahier primitif’ der Costume
van Gent, van 1546, alwaar In 't cas van afwoninghe door GHEEN FICX DOMICILIE
FOVEREN BINNEN DER STEDE vervangen is:
Gheldolf, op. cit., I, 228: ‘Men mach een poortere ende inwoonder deser stede niet
vanghen, besetten noch arresteren binnen der selver stede, beluyck ende
schependomme der selver, om rauwe, ongheprevilegierde ende onbewettigde schult...,
ten waere dat sulcken poortere debituer gheen ficx domicilie foveerde binnen der
selver stede, latiteerde, ofte hem absenteerde, soe dat men hem nievers dagelic en
vonde, ofte daer merckelycke apparentie ofte inditie waere van syne vlucht...’
Met ‘VERWOONEN’ was het heel anders gesteld. ‘Door wonen verbeuren’ (Muller,
Rechtsbr. Utrecht, Gloss., blz. 98) zal dit wél niet zijn, maar, met het oog op het
verlies van het burgerrecht van eene stad ‘bi verwoonene’, de daad in die stad zijne
woonplaats niet meer te hebben, zijne woonplaats bepaald elders gevestigd te hebben.
ONTFOEREN (Ontvaten) = Weggaan (wellicht daaronder verstaan: om van
woonplaats te veranderen), vinden wij daarvoor in den tekst hieronder:
Muller, Rechtsbronnen Utrecht, I, 16: ‘De borgher wil werden, de sel der stat gheven
tuintich grote.. ende zweren der stat recht te houden. Ontfoer hi, ende hi jaer ende
dach buten der stat licht ende vier, huysraet ende selve cost helde, so waer hi der
borgerscappe quijt...’ (‘Liber albus’, 1340 of omstreeks dit jaar.)
UUTER POORT TRECKEN OF VAREN TE WONENE heette dit in eene ordonnantie der
Schepenen van Gent, van 1286:
A.E. Gheldolf, Cout. de Gand, I, 413: ‘Voort so wat poortere of poorterigghe die
uuter poort trect of vaert te wonene ende syns poorterscip daermede quite wert of
werden wille, dat hi moet gheven...’
ZIJNE STEDIGE WOEN HEBBEN is ‘daer een man dagelijcx te coste gaet ende nachteliex
te bedde mit zijnen echten wive, indien hij een echt wijf heeft, anders die man alleen’
(Muller, Rechtsbr. Utrecht, I, 342), d.i. Dagelijcx binnen de stat woenen’
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(Id., op. cit., I, 333). Welnu, het VOEREN WTER STAT MIT ZIJNRE STEDIGER WOEN
was hetzelfde als ons ‘VERWOONEN’:
Muller, op. cit., I, 343: ‘Item, waer enich man ... die wter stat voer mit zijnre hoechster
weer ofte stediger woen..., die verboerde terstont zijne borgerscap.’ (1442.)
Door de ordonnantie ‘Vander hoechster weer ende stediger woen’, waaraan
bovenstaande tekst ontleend is, werd breeder voorgeschreven, dat alle poorters van
Utrecht, die ‘buten’ woonden, binnen den bepaalden tijd naar de stad moesten
terugkeeren. (Men zie ook, op. cit., I, 236, het art. 1 van eene verordening van 3 April
1413.) Omtrent het ‘VERWOONEN’ of ‘VERWOENEN’, luidt het nu in dezer voege:
Id., op. cit., I. 343: ‘Item enich borger, die niet en quame off, na onser stat rechten,
zijne borgerscap verwoende, dien en soudemen zijne borgerscap niet weder geven
dan om zijn gelt, in allen schijn dan off hij nije te voeren borger geweest en hadde.’
Zijn ‘BORGHERSCAP VERZUNEN ENDE VERWOENEN’ hebben wij daarvoor, op. cit., I,
160.
‘VERWOONEN’ werd met ‘Verwonnen zijn’ verward en heeft aldus tot de verkeerde
Fransche vertalingen Jugement en Eviction aanleiding gegeven:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 232: ‘Item, zo zeiden ende maintenierden
de goede liede van der castelrye van Yppre, dat, bi haren keuren, alle maniere van
liede, poorters van Yppre of andre, die uter castelrye van Yppre scheeden zouden
bij huwelike of bi verwoonene, dat die gheiven zouden den heere van onder wien zij
scheeden zouden, ende der prochie daer ute zij scheeden zouden, den tiensten penninc
van al haren goede bede erve ende katele...’ Rond 1383.)
Id., op. cit, II, 234: ‘Maer zo wat late van der castelrye porter t' Yppre zoude
becommen bi cope, bi verwoonene of bi huwelike, dat die schuldech zyn yssuwe te
betaelne der castelrie van zulken goede als zy hadden ten tide dat zy late waren.’
(Rond 1383.)
Het valt niet eens te betwijfelen, dat er in die teksten geen spraak kan zijn van
‘poorters .. qui par mariage ou jugement avaient perdu la civilité de la châtellenie’,
- of, wat ‘late van der castelrye’ betreft, van te worden ‘bourgeois de la ville, par
achat, éviction ou mariage’.
EDW. GAILLIARD.
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94. - *Roeschalc.
Dit w. zal ongetwijfeld ROESCHALE te lezen zijn; het is eene variante van het w.
Roestegale = Ruiskal, Roet, Bitter uit de kave, Fr. Suie (De Bo, Westvl. Idiot.), en
niet Cendres et escarbilles.
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 428: ‘Item, dat niement asschene noch
roeschalc (te lezen: roeschale) en bringhe of legghe up messenen....’ 1535.)
Het w. MESSENEN uit dien tekst, is de meervoudsvorm van MESSE = Mes, d.i. Messing.
Zie De Bo, vo Mes.
Id., op. cit, I, 428: ‘Messinghen buuten poorten. Item, dat niement gheene messenen
en vergadere binnen den uutersten vesten deser stede...’

95. - Reeuwen.
REEUWEN = Afleggen: Een lijk afleggen (zie De Bo, Verdam, enz., vo Reeuwen); fr.
Ensevelir (Envelopper le corps d'un mort dans un linceul). Het woord werd verkeerd
door het Fr. Deuil vertaald:
L Gilliodts-van Severen. Cout. Salle et Chàtell. d'Ypres, I, blz. 170: ‘Item, dat de
wedeware oft weduwe van eeneghen sterfhuysen.., ghehouden werden tdoode
lichaeme van den overledene man of wyf mitten ghemeenen goede ter aerden te
doene ende begravene; te wetene: te betalene treeuwen, tkisten ende de kiste mitten
lynwadene dair up dienende, de processien die omme tlyck commen...’ (Cout. homol,
1535.)
De ‘PROCESSIEN DIE OMME TLYCK COMMEN’ heeten nog ten huidigen dage te Brugge
DE KOOR, d.w.z. de gezamenlijke priesters, kerkdienaren en kerkzangers,
voorafgegaan door kruisdrager en koralen, die stoetsgewijze het lijk gaan halen en
de rouwstaatsie naar de kerk leiden: De koor is daar, Hij wordt met den koor begraven.
EDW. GAILLIARD.
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Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
De tapijtwevers van Brussel in de XVe eeuw, door Dr. Joz. Cuvelier
Algemeen rijksarchivaris.
Het is een bekend feit dat het verval der wolleweversnijverheid in het begin der XVe
eeuw de stad Brussel, gelijk menige andere, ten onder zou gebracht hebben, hadden
hare vernuftige burgers zich alsdan niet op verschillende nieuwe nijverheden weten
toe te leggen. Onder deze zou de tapijtweverij weldra de eerste plaats innemen.
Van al de kunstnijverheden, waarin het decoratief genie onzer voorouders zich
ontwikkelde, overtrof geene enkele de tapijtweverij in weelde, in overvloed, in
verscheidenheid, in volmaaktheid. Zij prikkelde de verbeeldingskracht onzer grootste
schilders, het geduld en de behendigheid onzer bekwaamste ambachtslieden. De
werkplaatsen der Brusselsche tapijtwevers waren verre over onze grenzen vermaard.
Al de paleizen van Europa wedijverden om hunne voortbrengselen te verkrijgen. De
hertogen van Bourgondië versierden hunne vorstelijke verblijven, ja zelfs hunne
oorlogstenten, met deze groote behangsels, waar in de weelderigste kleuren een ware
keus van allegorische, geschiedkundige of godsdienstige onderwerpen behandeld
werd.
Derhalve mag het recht zonderling geheeten worden dat er over onze eerste
tapijtwerkers weinig of niets bekend is. De vermaardheid die later een Pannemaeker,
een Leyniers of zoo menigen kunstenaar, die naar de teekeningen van een Rubens
of een Teniers werkte, zoo ruim ten deele viel, moest den medewerkers van Roegier
van der Weyden en J. van Orley zeer karig gerekend worden. Hier en daar, sporadisch
een naam, in eene rekening of in eene broederschapslijst, ziedaar alles wat
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wij tot nu van de Brusselsche tapijtwevers der XVe eeuw wisten(1).
Geen wonder! Van het eigenlijk archief der tapijtwevers van Brussel kwam tot
heden niets voor den dag. Dank zij den heer GASTON MOEREMANS VAN DILBEEK,
bestaat thans de mogelijkheid een weinig licht te verspreiden in de duisternis die tot
nog toe den oorsprong van het tapijtweversambacht en zijne oprichters omhulde.
Onder de archieven der Sint-Laurentiusnatie, door bovengenoemden heer aan het
Algemeen Rijksarchief geschonken(2), bevindt zich het Register der Statuten en
Ordonnanciën, alsmede der intredingen, van het groot- of wolleweversambacht van
het jaar 1417 tot in de XVIIIe eeuw.
Ziehier de titel van het register:
‘Dit es 'd boec toehoerende den groten ambachte van den weveren in Bruessele 'd
welc hebben doen maken Gielys Sneppe, Peter de Vleeschouwere, Gielys de Droege,
Vranck van Waelborre, Gielys van Aelst, Gielys Hannaert ende Cornelys van Leeuwe,
gesworenen van den voirs. ambachte met Bertel van Zuene, hueren knape in 't jair
ons Heren MCCCC ende XVII, doen guldeekenen waeren Amelric Hartewijch ende
Melchior van Arkenen om van nu voirtane alle zaken den voirs. ambachte aengaende
dair inne te tekenen ende te registreren in ewigen memorien ende gedenckenissen.
Ende 'd boec van den tide ende jaeren voirleden sal men vinden in des ambachts
busse besloten.’
Aanvankelijk maakten de tapijtwevers van het Groot Ambacht deel uit. In 1447
echter, verlieten zij het, om afzonderlijk in de nijverheidswereld op te treden(3). De
wollewevers betreur(1) Zie enkele namen in de hierna aangehaalde werken van A. WAUTERS en PINCHART, alsook
bij DEHAISNES, Documents inédits concernant les tapissiers de Bruxelles au XVe et au
commencement du XVIe siècle. (Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie. D.
21 [1882], blz. 77-84); bij GUIFFREY, Histoire de la Tapisserie. Tom. 1886, blz. 93, en bij
PINCHART en GUIFFREY, Histoire genérale de la Tapisserie, Deel Pays-Bas (door PINCHART),
blz. 118 en vlgg.
(2) Zie Staatsblad van 29 Februari 1912, blz. 1298.
(3) A. WAUTERS, Essai historiqne sur les tapisseries et les tapissiers de haute et de basse-lice
de Bruxelles. (Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie, D. 15 [1876], blz.
376) beweert dat dit vertrek rond 1448 gebeurde, en G. DES MAREZ, L'organisation du travail
à Bruxelles au XVe steele, blz. 36 en 41, zegt dat de tapijtwerkers slechts den 7 April 1451
het Groot Ambacht verlieten om een afzonderlijk ambacht uit te maken. De oudst bekende
ordonnancie van het Legwerkers-ambacht dagteekent inderdaad van 7 April 1451. Doch de
akte van 28 Maart 1448 bewijst dat het vertrek reeds vóór dezen datum plaats greep.
Overigens, gedurende het jaar 1447, werd geen enkele tapijtwever meer in het Groot Ambacht
aangenomen. Zoo dus kunnen wij gerust bevestigen dat de splitsing in 1447 gebeurde. In
Antwerpen had eene dergelijke scheuring reeds in 1416 plaats. (Zie MERTENS en TORFS,
Geschiedenis van Antwerpen, D. III, blz. 465.) - GUIFFREY en PINCHART, op. cit., blz. 117,
zeggen: ‘A Bruxelles, comme dans tous les grands centres de production, la corporation des
tapissiers sortit de celle des tisserands, sans qu'il soit possible d'assigner une date précise à
cette séparation’. Deze geleerden vestigen insgelijks de aandacht op de gelijkenis tusschen
de eerste ordonnancie (1451) der Brusselsche legwerkers en die der Parijsche tapijtwevers
van 1302.
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den hun vertrek ten zeerste en met recht: men getrooste zich enkel de moeite om de
volgende tabel gade te slaan, waarin men kan bemerken dat, van het begin, maar
vooral van het tweede derde der XVe eeuw af, de aanwinsten der legwerkers veel
talrijker dan die der andere wevers waren.
Wij hebben het tijdperk 1417-1446 in twee gelijke deelen van vijftien jaren
gesplitst, het eerste van 1417 tot 1431, het tweede van 1432 tot 1446 loopende.

Opnemingen in het Groot Ambacht.
1417-1431
Wevers
19

Legwerkers
20

1432-1446
Wevers
11

Legwerkers
15

Knapen
(gezellen)

27

27

11

100

Leerknapen

61

81

25

148

Vrij

57

20

29

9

Vrij gemeen

11

Meesters
gemeen

3

Meesters

29

Aldus, gedurende het eerste tijdperk, werd het meesterschap in de beide afdeelingen
van het ambacht door een bijna gelijk getal personen (19-20) verkregen, maar, tijdens
het tweede tijdvak, door bijna een derde meer tapijtwerkers dan andere wevers. Het
getal nieuwe knapen is gedurende het eerste tijdvak, in beide afdeelingen hetzelfde;
tijdens het tweede, is het
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getal legwerkers bijna het tiendubbel van dat der overige wevers. Indien de leerknapen
reeds in het begin der eeuw bijna een vierde talrijker bij de tapijtwevers (81 tegen
61) waren, wordt de verhouding, gedurende de vijftien laatste jaren, ten hunnen
voordeele verzesdubbeld. En deze verhouding ware nog sterker geweest, hadde eene
ordonnancie van 27 November 1422(1) niet aan al de leden der geslachten, die zich
met eenige nijverheid bezig hielden, de verplichting opgelegd zich in het ambacht
waarvan hunne nijverheid afhing te doen inschrijven. Natuurlijk trok het jonge
tapijtwevers-ambacht daar weinig profijt uit, terwijl integendeel deze maatregel voor
het oude wolleweversambacht zeer voordeelig was. De vrije intredingen waren en
bleven natuurlijk talrijker bij de wollewevers; maar van al deze meesterszonen had
het ambacht geen baat.
Deze kleine overzichtstabel is dus een sprekend bewijs - zooals men ons dit tot
nog toe schuldig gebleven was - én van het verval der wollewevers, én van den
toenemenden bloei der tapijtwerkers(2).
Het belang onzer bijdrage berust echter niet in de gegevens omtrent de inrichting
van het legwerkers-ambacht, hetwelk met de andere ambachten veel gemeens had.
Gansch nieuw, integendeel, zijn de inlichtingen aangaande de leden welke van gemeld
ambacht deel uitmaakten. Gewis had deze lijst van 6 à 700 namen nog belangrijker
kunnen zijn, namelijk indien, in stede van met het jaar 1446 te eindigen, zij ons tot
het einde der XVe eeuw, of beter nog, tot in de XVIIIe eeuw gevoerd had(3). De
ontdekking van het archief van het tapijtweversambacht zal zulks misschien eenmaal
mogelijk maken. Intusschen vergete men niet dat de namen welke men hier ontmoet.
die van de tijdgenoten van Roegier van der Weyden zijn. Aan-

(1) Stadsarchief van Brussel, Swertboeck, fol. 49 vo.
(2) Het verval van het Groot Ambacht had reeds in 1387, door het afscheiden der borduurwerkers,
begonnen. Na de tapijtwevers, zou het, in 1475, de beurt der lijnwevers worden en, in 1481,
die der droogscheerders. (G. DES MAREZ, op. cit., blz. 36.)
(3) GUIFFREY en PINCHART, op. cit., blz. 127, geven, volgens Wauters, eene lijst Brusselsche
tapijtwevers uit, welke, ongelukkig genoeg, slechts met de XVIIe eeuw begint.
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gezien de leerjongens van 8 jaren, en, voor de meesterskinderen zelf van 7 jaren af,
en misschien nog jonger, mochten aangenomen worden(1), dient opgemerkt dat de in
1445 en 1446 ontvangen leerknapen in het begin der XVIe eeuw slechts rond de
zestig jaren telden. Derhalve mogen wij gerust zeggen dat men in onze lijst de namen
van een groot deel der XV-eeuwsche meesters aantreffen zal. Onder hen bevindt
zich ongetwijfeld menige kunstenaar die weldra met de andere Belgische tapijtwevers
de bekende reis naar Italië zal ondernemen om nooit meer in het vaderland terug te
keeren(2). Wie weet of men in onze lijst den naam van den kunstenaar niet zal
ontdekken die ‘Het Beleg van Jerusalem door Titus’, door J. Destrée(3) aan eenen
Brabantschen tapijtwever der XVe eeuw toegeschreven, vervaardigde? Of nog dien
van den maker van de ‘Aanbidding der Wijzen’, waar Guiffrey den invloed van
Bouts, en Destrée dien van Van der Weyden terugvindt, een meesterwerk dat wellicht
tusschen 1446 en 1488 geweven werd. Het vermaard tapijtwerk van Bern, dat
waarschijnlijk Karel den Stoute toebehoorde en dat de ‘geschiedenis van Herkenbald’
voorstelt, is een getrouwe weergeving van beroemde schilderijen van Rogier van der
Weyden, destijds in het stadhuis van Brussel bewaard. Bestaat er geen verband
tusschen het tapijtwerk geteekend ‘Moer..’ en Jehan de Moeret, die knaap in het
legwerkersambacht werd in 1446? En dit is nog het geval met zoo menig
kunstgewrocht hedendaags in Spanje(4), Italië, Frankrijk en elders bewaard.
In onze lijst hebben wij al de jaarlijksche gezworenen van het Groot Ambacht
opgenomen: onder hen was er altijd een tapijtwever(5). Om dezelfde reden hebben
wij ook de namen

(1) Ordonnanzie van 10 Juni 1475: ‘Item dat nyemant voortaen voer leerknape ontfangen en sal
moegen werdden in 't voirs ambacht, hij en zij volcomen 8 jaer out....’ (Stadsarchief van
Brussel, Ordonnantiën der ambachten, fol. 139.)
(2) A. WAUTERS, op. cit., D. 16, blz. 198.
(3) Etude sur les tapisseries exposées à Paris en 1900. (Annales de la Sociéré d'archéologie de
Bruxelles, D. 17 [1903] blz. 5-62.)
(4) Id., blz. 54.
(5) Zie WAUTERS, op. cit., D. 15, blz. 374. In de XVIe eeuw hadden de woliewevers 4
gezworenen, de lijnewevers 4, de tapijtwevers 2, (DES MAREZ, op. cit.)
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opgegeven van degenen die terzelvertijd in de beide afdeelingen van het ambacht
aangenomen werden. Wat de leerknapen betreft, men weet dat het den
meesters-tapijtwerkers slechts toegelaten was een enkelen leerknaap aan te nemen;
doch het was hun gegund er tevens een hunner zonen bij te voegen(1).
Men zal verder in de lijst zelf eenige aanteekeningen nopens de tot nu toe weinig
bekende personen aantreffen. Alleen willen wij hier nog doen opmerken dat onder
al die democratische namen er ten minste ééne uitzondering, die van Werner van
Merode, voorkomt. Ofschoon hij, in het jaar 1444, naast Willem en Jan van
Liedekerke als leerknaap aangenomen werd, durven wij echter voor deze laatsten
niet verzekeren dat het hier leden der adellijke familie van Liedekerke geldt. Maar
wat Werner van Merode betreft, schijnt geen de minste twijfel mogelijk. Hij was
bastaardzoon van Werner van Merode, heer tot Frentz en kanunnik te Luik. Hij komt
voor in een Brusselsche akte van 28 October 1449 en stierf vóór 1487(2).

Bijlagen.
I.
De Wethouders van Brussel machtigen de gezworenen van het Groot
Ambacht het inkomgeld te verhoogen, uit oorzaak van het afscheiden van
de tapijtwevers. - 1448, 28 Maart.
Van den ordinancien van den drie ouden scilden ende drie gulden francken voirtaen
in 't groot ambacht te gevene.
Want den gezworene ende goede knapen van den groten ambachte binnen Bruessel
Janne van Edingen geheten van Kestergate, amman te Bruessel ende den
borgermeesteren, scepenen ende raidsluden der selver stad bijbracht ende gethoent
hebben dat zij mids groten commere ende laste die denselven ambachte dagelix
overcomen ende oic mids dien dat zij van den legwerkers ambachte dair zij vele
profijts jairlix af plagen te hebbene

(1) Ordonnancie van 7 April 1451.
(2) RICHARDSON, Geschichte der Familie Merode, D. I, blz. 146 en D. II, blz. 208.
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gescheiden zijn, 't selve ambacht qualic in state ende in eeren souden connen gehouden
ende huere dagelixsche lasten gedragen hen en worde bij den here ende bij der stad
eenige van hueren rechten ende vervallen gehoeght, soe hebben de amman,
borgermeesteren, scepenen ende raidsluden vonscreven, den voirgenoemden
gezworenen ende goeden knapen van den groten ambachte tot desselfs huers ambachts
behoef geconsenteert, gewillecoert ende verleent dat soe wie van nu voirtaen in huere
ambacht sal willen comen ende meester werden, denselven ambachte geven sal
moeten, om dat daer mede te sustineren, drie oude scilden dair men tot heer toe maer
voere gegeven en heeft twee oude scilde ende den gezworenen hueren wijn, alsoe
men geplogen heeft. Item dat desgelijcx soe wie 't voirs. ambacht leeren zal willen,
geven sal moeten tot desselfs ambachts behoef, drie gulden francken oft de weerde
daeraf dair voere men tot heer toe maer twee francken gegeven en heeft ende den
gezworenen hueren wijn, behoudelic in den voirs. pointen den vrien meesters kinderen
hueren ouden rechten. Ende den amman, borgermeesteren, scepenen ende raisluden
der voirs. stad van Bruessel ter tijt zijnde huere vercleeren meerderen ende minderen
sonder argelist. Gedaen in 't jair XIIIIe XLVIII na Paesschen, XXVIII daghe in
Meerte.
Algemeen Rijksarchief. Bovengemeld Register der Statuten en Ordonnanciën.

II.
De oudste keur der Brusselsche tapijtwevers, als afzonderlijk ambacht
ingericht. - 1451, 7 April.
Rechten verleent bi den here ende der stad den legwerkersambachte.
Alsoe de goede knapen van den legwerkersambachte in Bruessel onlaux geleden bij
den amman ende wethouderen der stad van Bruessel van den groten ambachte daer
onder zij plagen te wezene gescheiden sijn ende een ambacht op henselven worden,
welc ambacht sonder versien te werden van alrehanden oerboerleken pointen daertoe
dienende, men in eeren niet en soude connen gehouden noch des selfs ambachts last
gedragen anders en souden oic de voirg. goede knapen den here ende der stad, als
des behoeven soude mogen, niet connen gedienen, soe hebben Jan van Edinge, here
van Kestergate,
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amman ende de bourgermeesteren, scepenen ende raidsliede der stad van Bruessel
den voirg. goeden knapen van den legwerkersambachte tot huers voirs. ambachts
behoef gewillecoert, geconsenteert, gegeven ende verleent in den voirs. hueren
ambachte voertaen te houden, te hanteren ende te gebruyken de pointen hier
navolgende opdat zij den here ende der stad als des van noede sal wesen te bat mogen
dienen ende dat selve huer ambacht in eeren houden.
In den iersten dat van nu voertane in den voirs. ambachte nyemant comen noch
ontfangen en sal mogen werden over meester hij en zij poerter te Bruessel. Ende of
de gesworenen des voirs. ambachts yemand daerinne ontfingen over meester hij en
waere poirter, soe sal elc gesworene verbueren enen guldenen rider der munten
tshertogen van Bourgoignen ende van Brabant te bekeeren d'eene helicht daaraf
onsen genedigen here den hertoge van Brabant ende d'ander helicht der voirs. stad
van Bruessel. Nochtan sal hij poirter moeten werden eer hij 't voirs. ambacht doen
sal mogen.
Item dat zoe wie van nu voertane meester in 't voirs. ambacht sal willen worden die
binnen der stad van Brussel oft huerer vriheit 't voirs. ambacht niet geleert en heeft,
die sal moeten geven den voirs. ambachte t' sijnder cost weert IIII guldenen riders
of die weerde dairvoere ende den gezworenen twe gelten Rijnschwijns. Oec moet
hij 't voirs. ambacht geleert hebben drie jair lanc in eenege vrie stad eer hij voere
meester in 't voirs. ambacht sal mogen ontfaen worden.
Item wie 't voirs. legambacht binnen der voirs. stad van Bruessel oft huerer vrijheit
sal willen leeren die gheen vrij meesters kynt en es van den voirs. ambachte, die sal
moeten geven den voirs. amabachte (sic) tot sijnen cost weert II guldenen riders oft
die weerde daervoere ende den gezworenen ene gelte Rynschwijns, indien dat hij
boven XIIII nacht aen 't voirs. ambacht bleve ende hij sal 't voirs. ambacht moeten
leeren drie jaer lanc, eer hij vrij meester daer af sal mogen werden. Ende als hij daerna
meester in 't voirs. ambacht sal willen werden, dat hij dan den voirs. ambachte geven
sal moeten noch II gulden riders ende den gezworenen een gelte Rijnschwijns
behoudelic altoes den vrien meesters kinderen huere oude vrijheit ende rechten soe
verre dat den gelde te gevene aengheet gelijc men die tot heer toe geplogen heeft te
houdene.
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Item soe wat knape die buten der stad van Bruessel oft huere vrijheit 't voirs. ambacht
geleert heeft, ende binnen der stad wilt comen werken ende 'd ambacht doen, die sal
den voirs. ambachte moeten geven t' sijnder cost weert enen halven rider oft die
weerde dairvoere, ende den gezworenen een gelte Rijnschwijns, bij alsoe dat hij 't
voirs. ambacht in ene vrije stad drie jaer lanc geleert hadde ende metter hant selve
gedaen, behoudelijc dien dat hij XIIII nacht sal mogen werken sonder den voirs.
halven rider oft andere ongelt te betalene. Ende of hij na die XIIII nacht wrachte
ende 't voirs. ambacht niet en cochte, in der manieren voirs. ende sijn meester dat
niet den gesworenen cont en dade, so sal die meester verbueren enen halven rider of
die weerde daervoere te bekeren dair af 'd een derden deel den here 'd ander der stad
ende 't derde derdendeel den ambachte voirscr.; nochtan sal de selve cnape 't voirs.
ambacht coepen moeten in der manieren voirscr.
Item dat alle meesters getrouwede kinderen van den voirs. ambachte gevrijt selen
wesen met drie werkenden dagen ende anders nyemant ende die selen alle moeten
comen tot des ambachts boeke sael't hen stade doen behoudelic dien dat se poirters
sijn maer en selen gheene meesters mogen werden noch meesterie houden, sij en
selen 'd ambacht geleert hebben moeten drie jaer lang gelijc anderen die gene meesters
kinderen en sijn.
Item dat elc meester des voirs. ambachts enen sijns selfs getrouweden kinde 't
voirs. ambacht sal mogen leeren ende daertoe enen anderen leerknape mogen houden
ende niet meer, sonder argelist; soe wie de contrarie daer af dade, dat die verbueren
sal also dicke als 't geviele, de boete van enen halven rider te bekeren 'd een derden
deel den here, 'd ander der stad ende 't derde den ambachte voirs.
Item dat nyemant van den voirs. ambachte werken en sal mogen des mergens voere
die dachclocke ende des avonts na die achteiste clocke op die boete van enen halven
rider te bekeren in drien als boven ende dat die gezworenen ten tijde sijnde diegene
dair sij suspicie op hebben selen mogen doen comen voere den amman ende enen
rentmeester van der stad om dair af hueren eet te hebbene op dat den voirs. amman
ende rentmeester redeliken dunct.
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Item dat de meesters van den voirs. ambachte van nu voertaen alle de linen werpten
daer zij sargiën, cusbladere, sittecledere of ander werk den voirs. legambachte
toehorende af maken selen om voert te vercopene, verwen selen moeten in de
blauwerie ende nergens els op die boete van enen rider te bekeren in drien als boven.
Ende oft die gesworenen yemene van hueren ambachte daer af calengierde die hen
partie maken woude, dien selen zij mogen doen comen voere den amman ende enen
rentmeester van der voirs. stad om daer af gedaen te worden alsoe 't behoeren sal.
Item dat nyemant in 't voirs. ambacht niet sijnde nuwe werck den voirs. ambachte
toebehoerende binnen der stad van Bruessel oft huerer vrijheit vercopen en sal moegen
noch hem dair aen generen het en zij gewaerdeert ende gesegelt also dat behoert op
de boete van III riders te bekeren in drien als boven ende dat de voirs. gezworenen
ten tijde zijnde deghene dat zij suspicie op hebben, selen mogen doen comen bij den
amman ende rentmeester om hueren eedt te doene, behouden dien dat de vremde
coepliede van buten hebben selen ende behouden hueren vrijen merctdach gelijc zij
dien van outs gehadt hebben sonder calengieren. Ende soe verre in der stad eenich
legwerck bracht worde om te vercopene niet segelens weert sijnde dat sal men op
den vrijndag mogen vercopen op te Houtmarct ende nerghens els ende daer sal aen
gescreven staen: dit 's ongewaerdeert goet.
Item soe wat cnape van den voirs. ambachte sijns meesters werck liet staen sonder
openbaren nootsaken te hebben oft oic spelen ginge of drinken van sijns meesters
werke sonder wille ende consent sijns meesters, dat die verbueren soude telken male
twe oude grote te bekeren in drien als boven, bij alsoe dat die meester sinen
gesworenen daer over claegde binnen derden dage na dat hij spelen oft drincken
hadde geweest.
Item dat nyemant van den voirs. ambachte enich werck binnen der stad van Bruessel
of huerer vrijheit gewracht ende gemaict en sal mogen leveren noch doen leveren
het en sij ierst gezegelt ende gewaerdeert na der ordinantien dair op gemaict, op die
boete van onderhalven rider te bekeren in drien als voere; ende soe wie enich werck
gewaerdeert ende gezegelt sal willen hebben, dat hij comen sal met sinen werke te
Sinte Christoffels
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dat Ruysbroeck dair de segelers sitten selen om enen yegeliken te gerievene drie
dage de weke, te weten des disendaigs, 's donredaighs ende tsaterdaighs van Passchen
tot Bamesse tusschen VIII ende IX uren ende van Bamisse tot Paesschen tusschen
IX ende X uren.
Item dat elc meester alle legwerck dat hij maken sal willen om voert te vercopene,
sal moeten scerrien XXIIII twiste op elke ende elken twist van XII draderen; ende
soe wie anders dade, dat hij verboeren soude die boete van enen ridere van elken
stucke te bekeren in drien als boven.
Item soe wat leerknape binnen sinen tijde sinen meester ontginge ende van den
werke bleve XIIII nachte sonder kinlike nootsaken den gezworenen van den ambachte
ende sinen meester bij te bringene, dat die verbueren sal VI oude grote ende die
opleggen ende betalen eer hij 't voirs. ambacht weder doen sal moghen, te bekeren
in drien als voere. Ende dan soe moet die meester dat den gezworenen bijbringen
binnen drie dage na dat de XIIII nacht overleden waeren ende zoe waer hij 's niet en
dade, dat hij verboeren soude oic VI oude gr. te bekeren als staphans voirs. es.
Item dat engheen meester van den voirs. ambachte meer dan eenen leerknape te
male houden en sal mogen noch nyemanne 'd ambacht leeren het en waere sijns selfs
kint dat in 't voirs. ambacht gevrijt is met III werkenden dagen, welc kint nochtan
drie jaeren sal moeten leeren eer hij voere meester in 't voirs. ambacht ontfangen sal
moegen werden.
Item dat nyemanne van den voirs. ambachte werken en sal moghen van coehare
noch van gheithare, noch van asscote van eenigerhanden beesten noch met
gheenranden verbodenen garenen noch oic gheenrande werck van alsulker stoffen
gemaict binnen der stad van Bruessel coepen noch vercopen al waer 't binnen Bruessel
oft daerbuten gewracht op de boete van enen ponde ouder gr. te bekeren in drien als
boven ende dairtoe een jaer lanc sijn ambacht moeten laten.
Item dat negheen vercoeper oft vercoepersse nuwe werck den voirs. ambachte
toehoerende, van binnen noch van buten gewracht, te gader leggen en sal mogen op
huere vinsteren noch binnen hueren huyse te coepe, mer verscheiden leggen 'd een
van den anderen op die boete van II riders te bekeren
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in drien als boven. Ende soe wie oic van hen werck van buten yemanne vercochte
over werck van binnen gewracht, die soude verboeren telken male die zelve boete,
te bekeren als voere, ende dat d'amman ende de rentmeester dair af eens yegelijcx
eet selen mogen hebben als sij 's begeren.
Item dat engheen knape van den selven ambachte gheenrande werck den voirs.
ambachte toehoerende nemen en sal te werkene noch verdingen noch leveren op een
boete van III riders te bekeren in drien als boven alsoe dicke als 't geschiede, het en
waere in den name van sijnen meester oft meestersen sonder argelist.
Item dat negheen knape van den voirs. ambachte van sijns selfs garene oft stoffen
werck van den voirs. ambachte werken en sal mogen noch doen werken, anders dan
tot sijns selfs slitene ende dat bij wetene ende consente van sijnen meester op die
boete van enen rider te bekeren in drien als boven also dicke als 't geschiet.
Item dat gheen meester van den voirs. ambachte onthueren en sal mogen,
ontsmeeken noch ontrecken oft doen doen enen anderen meester sijnen knape oft
knapen desselfs ambachts die hij heeft binnen sijnder hueren oft oic binnen den
termine dat sij hueren meester sculdich sijn te werkene op die boete van enen ridere
te bekerene in drien als voren also dicke als 't geviele.
Item soe wat meester van den voirs. ambachte die openbairlic in ontwette sidt, die
en sal niet genieten mogen der vriheit van den ambachte soe lange hij alsoe blijft
sittende.
Item soe wie den gesworenen of den clerck van den voirs. ambachte leelicheit
dade in worden oft in werken, in wat manieren dat waere om des voirs. ambachts
wille, dat zelen sij bringen bi den here ende bi der stad die daer op versien selen na
gelegenheid der zaken.
Item dat nyemant van den voirs. ambachte werken en mach op sondage oft op
heyle dage, die men gebiedt in de heylege kerke te vieren, op die boete van enen
ridere te bekeren als boven alsoe dicke als men 't dade.
Item dat negheen meester van den legwerkers ambachte ne gheens anders meesters
knapen te werke en sal mogen setten die meester die dien knape soude willen te
werke setten en sal
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moeten den anderen meester vragen ofte hem sijn knape voldaen heeft, hetzij van
gelde ofte van werke; ende waer 't dat die knape sinen meester niet voldaen en hadde,
soe en soudene die ander meester niet mogen te werke setten. hij en soude dat selve
moeten betalen ende voldoen eer hij den enape soude mogen te werke setten, ende
soe wie des niet en dade, dat die verbueren sal enen ouden scilt te bekeren in drien
als voere.
Item sal den segel van den voirs. ambachte daer mede men 'd legwerck bezegelt,
in 't goodshuus te Sinte Christoffels ewelic bliven liggende sonder elder geleeght te
werden.
Item of nyemant den ambachte sculdich waere, het waeren boeten oft eenich gelt
dat den ambachte toebehoorde, dat een yegelijc dat sal moeten betalen binnen eenre
maent na dat de gezworenen ten tijde sinde hem dat gemaent selen hebben, bij alsoe
dat de gezworenen der boeten tevreden sijn, ende waer 't dat yemant die in 't voirs.
ambacht waere, aldus niet en betaelde, dat die verbueren soude telken male als 't
geviele XV lb. borse gelts te bekeren in drien als voere, ende dat de gezworenen die
schout ende boeten selen moeten innen ende den here ende der stad huer deel daer
af moeten betalen binnen VI weken na sinte Jansdach Baptisten.
Iten selen de goede knapen van den voirs. ambachte in allen processien van der
stad gaen voere 'd linenambacht sonder argelist.
Item als de gesworenen gaen om des ambachts gelt of boeten inne te doen comen
of oic om eeniger andere zaken die zij van des ambachts wegen vervolgen moeten,
soe zelen twee gezworenen ende niet meer elc hebben twe stuvers, soe verre dat
noetlic is om 's ambachts wille ende anders niet behoudelic altijt den amman ende
wethouderen der stad van Bruessel ten tijde sijnde in alle den voirs. pointen huer
veranderen, corrigeren, meerderen ende minderen also hen na gelegenheit der zaken
gelieven sal. Actum VII Aprilis anno quinquagesimo ante Pascha.
(Stadsarchief te Brussel. Register nr 1447, fol. 43-45 vo. - Cf. WAUTERS, op. cit.,
D. XV, blz. 379 nota.)
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III.
Lijst der meesters, knapen en leerknapen in de afdeeling der tapijtwevers
van het Groot Ambacht, tusschen de jaren 1417 en 1446, aangenomen.
1417. Navolgende de leerknapen ontfaen binnen desen jaere van den tapijtambachte:
Primo, Gielys de Briedere, Gheerts knape van der achten. - Item Wouter van
Lobbele, ontfaen voere knape in 't voirs. tapijtambacht.
1418. Gesworenen: Jan Maten. - Jan Droighbosch. - Arnt Sneppe. - Gielis Mouwe.
- Jan Mussche. - Willem Maelapeert. - Jan van Droeshout. - Knape: Heyn
Temmerman.
Dit sijn leerenapen die hier ontfaen sijn in tapijtambacht ende elc op 2 francken:
Primo Wouter de Bossere. - Item Jan van Malle(1). - Item Jan van Berchgem.
Deze sijn over meesters ontfaen in 't voirs. ambacht, Ende dese en hebben elc huerre
niet meer gegeven den groten ambachte dan 2 sc. gr. fr.; ende dat mids dien want
ter tijt als sij huer meesterscap cochten, gaf men hen te verstaen dat sij den groten
ambachte voirs. niet sculdich en waeren te gheven:
Primo Rombout Pinchout 2 s. gr. fr. - Item Dierc Reyners geheeten van Elingen
2 s. gr. fr.
Dese hebben huer knaepscap gecocht in 't voirs. tapijtambachte ende elc op 3 st.:
Primo Claes Crokart. - Item Peter van Bommeren. - Item Cornelis de Slachmoldere.
- Item Jan van Raetshoven.
Ontfaen noch in 't voirs. tapijtambacht voer meesters ende van elken 2 oude schilde:
Primo Peter de Knock Peters sKnocs soen.

(1) Jan van Malle maakte deel uit van het Broederschap van het Heilig Kruis in Sint-Jacobs op
Coudenberg te Brussel. (Zie A. PINCHART, Archives des arts, sciences et lettres, B. 2, blz.
156.)
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1419. Gesworenen: Maes Hofman. - Jan Boydens. - Wouter Schotte. - Peter van der
Brugghen. - Jan Hubeert. - Jan Tabbart. - Willem Tymmerman. - Knape: Heyn In
de Zeysene.
Ontfaen in 't tapijtambacht voor meesters ende van elken 2 oude scilde:
Primo Wouter Oliviers.
Dit sijn leerknapen die ontfaen sijn in 't voirs. tapijtambacht ende van elken 2 franken:
Primo Willem de Clerc. - Item Willem van den Berghe. - Item Heyn Borgart.
Dese hebben huer knaepscap gecocht in 't voirs. tapijtambacht ende elc 1 1/2 frank:
Primo Willem van den Zwane. - Item jan Keynoet.
Dese sijn gevrijdt in 't voirs. tapijtambacht:
Primo Loenys Goetgebuer geheten Mussche. - Item Herman van Berlaer. - Item
Loy Wyrioen(1). - Item Jan Zeeuwe.
1420. Gesworenen: Willem van Rode, Dieric van der Lanen, Ingel van Rons, Gielys
de Loeze, Jan de Blinde. Jan Borreman, Gielys Tyelman. - Knape: Willem van
Kesterbeke.
Ontfaen in 't tappijtambacht voer meesters ende van elken 2 oude scilde:
Primo Henric Momboir(2).
Leerknapen ..... 2 francken:
Primo Loeden van Lombeke. - Item Hennen van Wieze.
1421. Gesworenen: Heinric Bolleken, Jan van Kesteren, Jan de Wintelere, Willem
de Waterbeckere, Arnt van der Schueren, Jan de Houwere, Henric van Gavere. Knape: Jan Mussche de Jonge.

(1) Vele leden van de familie Wyrioen of Werioen maakten deel uit van het legwerkersambacht.
Zie beneden Joes Werioen (1424 en 1426) en Hendrik Werioen (1445). Reeds in 1406 was
Peter Werioen als legwerker ingeschreven in het Broederschap van Sint-Jacobs van
Compostelle te Brussel. (Zie A. PINCHART, op. cit., blz. 151.)
(2) Hendrik Momboir was knecht van de ‘tapisserien’ van de hertogen van Bourgondië. (A.
WAUTERS, op. cit., D. 17, blz. 233.)
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Leerknapen:
Item Machiel van den Borre. - Jan Familoers. - Jan Borreman. - Vranck van der
Hellen.
1422(1). Gesworenen: Jan Mussche, Willem Malepeert, Lambrecht van Attenrode,
Jan van Loevene, Jan van Droeshout, Peter van Antwerpen, Dries van Halen. - Knape:
Jan de Zeghere.
Meesters:
Gielys van der Verelocken.
Leerknapen:
Heyn van Callenberge. - Maes van den Broeke. - Jan van den Hove. - Heyn van
den Berge. - Wouter de Vorster(2). - Laureys de Pedelere. - Jan Scheversceen. Knapen: Jan de Moldere.
Vrij in 't voirs. ambacht:
Arnt de Lathouwere. - Jan de Raet. - Jan van Berlaer.
1423. Gesworenen: Jan Maten, Jan Hubeert, Maes Hofman, Henric Neels, Peter
Roelants, Peter Tyelman, Claes de Moldere. - Knape: Coppen de Greeve.
Meesters:
Mahieu Imbrechts. - Heyn Meys. - Jaqumaert du Casteel. - Clement Artuus. Hector van Treieles.
Leerknapen:
Amant Collay. - Lippen Mertens. - Gielys van den Eycken. - Gielys Jacops. - Peter
Baus. - Peter de Clerc. - Luyck van Braechene.
Dese sijn gevrijdt in 't selve ambacht:
Weyn van Wincsele. - Vranck van Yssche. - Andries de Maech.
1424. Gesworenen: Gielys de Loeze, Jan Boydens, Wouter Scotte, Jan de Witte, Jan
de Man, Lieven de Visschere, Heyn Meeus. - Knape: Heyn de Drayere.

(1) Dit jaar werd als meester in het Groot Ambacht aanvaard, ‘Jan van den Houte geheten
Gobelens’.
(2) Woutere de Vostere was lid van het Broederschap van het Heilig Kruis. (Zie PINCHART, op.
cit., blz. 156.)
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Leerknapen:
Ympen de Donder.
Knapen:
Wouter Arturs. - Gerardyn de Pryer. - Lottyn Priers.
Dese gevrijdt in 't voirs. tappijtambacht:
Peter Blassart. - Willem de Lathouwere. - Joes Werioen.
1425. Gesworenen: Jan de Wintelere, Willem Tymmerman, Willem de Waterbeckere,
Claes Beecman, Loenys van Eedingen, Willem Der Kinderen, Jan Mussche. - Knape:
Moen Haencray.
Meesters:
Claes Crokart. - Jan Amery.
Leerknapen:
Jan van Halle. - Jan de Donder. - Jan Steevens. - Jan van der Vuerclocken. - Ingel
van den Kerchove. - Gielys Stroelens. - Luyck Wijngart.
Knapen:
Johan le Zouene. - Johan Eskierchyn.
1426. Gesworenen: Jan Mussche d'oude, Willem Malepeert, Jan van Droeshout,
Peter van Antwerpen, Jan Tabbaert, Gielijs de Zeegere, Jan de Vos. - Knape: Goesen
Platteborse.
Meesters in 't tappijtambacht ende in 't groot ambacht:
Jan van Boutsvoirt. - Peter Loedewijx(1). - Jan van Eerchebroeck.
Leerknapen in 't tappijtambacht:
Jan de Goutsmet. - Jan Brulant. - Jan van der Smessen. - Arnt Ghisels. - Jan Dierix.
- Otte de Witte - Jan Goedens.
Knapen in 't tappijtambacht:
Laureys Waelravens. - Gielys van der Moezen.
Vrij in 't groot ambacht ende tappijtambacht:
Jan de Ruepere. - Coppen Hoerbout. - Joes Weryoen. - Jan de Coeninc.
1427. Gesworenen. Willem van Rode, Gielys Mouwe, Arnt van der Schueren, Dries
van Halen, Peter Stijfhals, Heyne in de Seysen, Jan Beecman. - Knape: Loeden de
Drayere.

(1) Peter Lodewijcs was reeds in 1407, ingeschreven in het Broederschap van Sint-Jacobs van
Compostelle. (Zie PINCHART, op. cit., blz. 151.)
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Meesters:
Jan Goddaert.
Leerknapen:
Jan de Man. - Roelant Bortoen. - Jan van Wezemale. - Hubrecht Thoemaes. - Peter
de Leneere. - Peter Otterman. - Peter van Rode. - Jan Tres.
Vrij in 't groet ambacht ende tappijtambacht:
Jan van Fayt. - Bertel de Loeze. - Coppen de Moldere. - Neel de Zoemere.
1428. Gesworenen: Jan Maten, Jan Hubeert, Henric Meeus, Peter Tyelman, Jan de
Man, Jan de Moytelere, Jan Noyden. - Knape: Gielys van den Winckele.
Meesters:
Merten Pennys(1).
Leerknapen:
Theeus van Overbeken. - Sanders Momboir(2). - Gielken van der Cautieren.
Vrij:
Goeden Malsteen.
1429. Gesworenen: Willem Der Kinderen, Loenys van Eedingen, Claes Beecman,
Claes de Moldere, Willem de Hoedemakere, Peter de Drossate, Jan Droegbosch. Knape: Moen Ingels.
Meesters:
Jaqumaert du Chasteel. - Henric Vranx.

(1) Deze Marten Pennys was vroeger in het ambacht aangenomen geworden tegen betaling van
eene ‘gelte’ wijns. Nu meende hij het meesterschap onder dezelfde voorwaarden te verkrijgen.
Maar de gezworenen eischten, volgens de laatste ordonnancie, 4 oude schilden. De dekens
en de acht van het lakengilde en na hen de schepenen der stad beslisten in denzelfden zin.
(Zie het register waarvan hier spraak is, fol. 9 vo. - Zie ook A. WAUTERS, op. cit., D. 15, blz.
375.)
(2) Deze was de zoon van Hendrik Momboir. (Zie boven.) Den 4 Januari 1428 gaf Philips van
Sint-Pol bevel aan zijnen algemeenen rentmeester Jan van Winghe, eene som van honderd
Fransche kronen te betalen aan Renier de Wael, schoolmeester te Brussel, voor ten zijnent
gedane onkosten door Albert, zoon van wijlen Adriaan, bastaard van Brabant, en Alexander,
zoon van Hendrik Momboir. (Zie WAUTERS, op. cit., D. 17, blz. 233.)
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Leerknapen:
Heinric Zegers. - Gielys Leitentier. - Mathijs de Duyck. - Willem Crabbe. - Peter
Pannys. - Gielys de Coster. - Lippen Wageman. - Willem Goetman. - Gielys
Achtscellinc. - Jan van Bygaerden. - Claes de Baertmakere.
Knapen:
Pieret Scroe. - Heyn van Henegouwe geheeten Zegers. - Mathys Houtman van
Dyest. - Gielys van Wettert. - Bouden van Wettert.
Vrij:
Jan van Polsbroeck. - Loeden Huychs. - Jan Momboers(1). - Willem van Ypensele.
1430. Gesworenen. Lambrecht van Attenrode, Jan van Droeshout, Willem van Hamme
geheten Tymmerman, Peter van Antwerpen, Jan de Vos, Jan de Faytere, Gheert van
Leeuwe. - Knape: Jan Adaems.
Meesters:
Huyge Meylinc. - Gielys Pannys.
Knapen:
Jan van Dyest. - Pauwels van den Hove. - Maes Oyse. - Robbijn van Atrecht.
Leerknapen:
Loeden de Leneere. - Peter Gheerts. - Roelant de Maerschale. - Peter de Cantere.
- Jan Heyeman. - Jan de Boem. - Jan van Nederhem. - Jan van Voshem.
Vrij in 't groot ambacht ende in 't tappijtambacht.
Arnt van den Hove. - Andries Moroyen Boutsvoirtsoen. - Adaem Beecman.
1131. Gesworenen: Thomas Hofman, Henric Neels, Henric In de Seysene, Peter
Roelants, Andries van Halen, Jan van Boesdalen, Gielys van den Winckele. - Knape:
Jacop Noydens.
Meesters:
Gielys van der Moezen.

(1) Waarschijnlijk een andere zoon van Hendrik, en broeder van Alexander Mombons. (Zie
boven.)
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Leerknapen:
Jan de Husemakere. - Jan van den Partegate. - Arnt van der Dussen. - Claes van
Yelingen. - Jan Gheerts. - Jan Sindaels. - Floreys van Volxhem. - Gummaer van der
Cautieren.
Knapen:
Jan Otteman. - Andries van Vyleer. - Reynere Vernyen. - Jaspar van den Borre.
Vrij in 't groot ambacht ende in 't tappijtambacht.
Merten Tymmerman. - Oriaen Beecman.
1432. Gesworenen: Jan Hubeert, Heinric Meeus, Jan de Moyteleere, Peter Tyelman,
Jan Noyden, Jan van den Winckele, Loedewijck de Drayere. - Knape: Jan de Man.
Leerknapen:
Laureys de Knoop. - Claes Crabben. - Gielys Loytentier. - Joes de Wale. - Torren
de Meyere. - Loeden de Leneere. - Joerys Marissis. - Roelof Garniers. - Arnt van der
Dussen.
Knapen:
Otte de Witte. - Jan Artus. - Augustyn van der Moelen. - Henric Brenincs. - Rogier
Hullens. - Jan Oviers.
1433. Gesworenen: Arndt van der Schueren, Huyge van den Hove, Loenys van
Eedingen, Willem Der Kinderen, Jan Droechbosch, Jan de Zeegere, Jan Schenkel. Knape: Joes Scoyl.
Leerknapen:
Willem de Vos. - Jan Magerman. - Jan de Buegere. - Steven van den Bossche. Joes van der Schueren. - Gielys van Everingen. - Jan de Puesel. - Machiel van der
Moeyen.
Knapen:
Jan Pale. - Matheeus van den Grave. - Jan Imbrechts. - Jan de Vondere. - Willem
van Ophem. - Lambrecht van den Wijere. - Peter de Cupere.
Vrij in 't groot ambacht ende in tappijtambacht.
Peter van der Riest. - Gielys de Knot Peters soen.
1434. Gesworenen: Lambrecht van Attenrode, Jan van Droeshout, Peter van
Antwerpen, Jan Mussche, Jacop de Greeve, Gielys Boene, Jan Adaems. - Knape:
Gielys Brocman.
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Meesters:
Peter Bonesijs.
Leerknapen:
Hennotyn Longe. - Jan van Uutberge. - Heine van Callenberge. - Jan Reynbouts
de Jonge. - Thoenys Pennys. - Rombout de Vleeschouwere. - Arnt Robbens.
Knapen:
Jan de Rave(1). - Laureys Zegers. - Wouter van Assche. - Peter van Ruelingen. Heine van den Beekeren. - Jan van Moelenbeke.
Vrij in 't groot ambacht ende in 't tappijtambacht.
Willem Clottaert(2). - Gielys Deertwinne. - Ghys Hanneman(3). - Willem Hanneman.
- Jaspar de Cock.
1435. Gesworenen: Willem de Waterbeckere, Jan de Man, Henric In de Seysene,
Andries van Halen, Gielys van den Winckele, Jan de Doder, Jacob Noyden. - Knape:
Willem Valenchijn.
Leerknapen:
Jan de Jonge. - Laureys Pickaert. - Jan de Loeze. - Daneel van der Nederalphene.
- Wouter van Vroenhoven. - Gielys de Mesmakere. - Jan van Bevere. - Pauwels
Vermen. - Machiel Pennys. - Willem van den Voerde. - Mathys de Heelt.

(1) Deze Jan de Rave ontving in 1467 het saldo van de rekening van 507 eilen tapijtwerk de
geschiedenis van Anmibal voorstellende. A. WAUTERS, (op. cit., D. blz. 394) meent dat de
Laborde, die dit feit aanhaalt, den naam slecht gelezen heeft en dat er hier sprake zou zijn
van Jan de Haze. G. GUIFFREY. Hist, de la tapisserie, blz. 93, is ook van gedacht dat Jan de
Haze en Jan de Rave slechts een persoon uitmaken. Dit is onjuist, Jan de Rave en Jan de
Haze zijn twee verschillende personen. Wij vinden den eerste in Reg. 1924 (Lo 1469), fe 277
vo, en den tweede in Reg. 25191 (jaar 1466), fol. 22 der Archieven van de Rekeningenkamer
te Brussel.
(2) Een Willem Clottaert - waarschijnlijk de vader van dezen Willem - was lid van het
broederschap van Sint-Jacobs van Compostella sedert 1414. (PINCHART, op. cit., blz. 156).
(3) Deze was waarschijnlijk de zoon van Willem Hanneman, ‘legwerker’ ingeschreven in het
Broederschap van het Heilig Kruis (PINCHART, op. cit., blz. 156.)
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Knapen:
Wouter van der Sport. - Quinten van Moelenbeke. - Jan de Crete.
Vrij in 't groot ende tapijtambacht:
Jan Mussche. - Jan de Rose. - Claes Tricon. - Jaspar van der Hulst. - Jan van
Eedingen. - Heine Valenchijn.
1436. Gesworenen: Willem Tyelman, Peter Tyelman, Jan Noyden, Jan van Boesdael,
Jan van den Winckele, Jan van Yssche, Cornelys Galloys. - Knape: Godewaert
Dullebout.
Meesters:
Laureys van Ingelant.
Leerknapen:
Gielys van den Ynde. - Jan Jacops. - Gielys van Horenbeke. - Jan van Berlaer.
Knapen:
Bouden de Luyck.
Vrij in 't groot ambacht ende in tappijtambacht:
Ingel Zwaluwe. - Henric Neten. - Willem Neten. - Meeus Sceepe.
1437. Gesworenen: Huyge van den Hove, Jan van Nyvele geheeten Hubeert, Gielys
Tyelman, Jan de Zeeghere, Jan Droeghbosch, Willem Der Kinderen, Symoen Pollepel.
- Knape: Joes Schoyl.
Leerknapen:
Jan Struyve. - Ghijs de Riest. - Stassyn de Joncoy. - Gielys van Malle. - Heine de
Vos.
Knapen:
Gielys Strael. - Jacop van Thienen.
1438. Gesworenen: Arnt van der Schueren, Jan Mussche, Jacop de Greeve, Jan
Adaems, Gielys Boene, Peter Roelants, Gielys de Dobbelere. - Knape: Jan van
Beygem.
Leerknapen:
Gielys de Raet. - Joos Goessens. - Jan van den Broeke.
Knapen:
Willem Tymmerman. - Jan de Beckere. - Herry Judei.
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1439. Gesworenen: Willem Malepeert, Jan van Droeshout, Peter van Antwerpen,
Loenys van Eedingen, Henric In de Seysene, Gielys van den Winckele, ende in de
stad van hem Gheert Wellens ende Jan van Leeuwe. - Knape: Jan van Gembloers.
Meester:
Reynere Vernyden.
Leerknapen:
Jan Roels. - Stoffels Roels. - Jan van der Moelen. - Peter Bosteel. - Arnt Naes. Willem Ymbrechts(1). - Peter van den Boghaerde. - Jan de Foytere.
Vrij:
Jan Clottaert Willemssoen(2).
1440. Gesworenen: Peter Tyelman, Jan van Boesdale, Jan de Doder, Jan van den
Winckele, Cornielys Galoys, Jan Borreman, Jan de Waterbeckere. - Knape: Jan de
Scheepere.
Meesters:
Jan de Rave(3). - Arnd Mussche.
Leerknapen:
Jan Appelman. - Heine Bogaert. - Adriaen Coele. - Loenys Broecman. - Jan
Doneyn. - Thomaes Cortoys. - Arnt Maroyen. - Peter Weyts. - Gielys de Smet. - Jan
van Welle.
Knapen:
Kerstiaen de Greeve. - Jan van Rabosch.
Vrij:
Jan de Ridder de Jonge.
1441. Gesworenen: Jan geheten Droeghbosch, Jan geheten Noyden, Gielys geheten
Tyelman, Roelant Speke, Jan van

(1) Willem Embrechts was lid van het Broederschap van het Heilig Kruis. (PINCHART, op. cit.,
blz. 156).
(2) Zooals zijn vader - en misschien als zijn grootvader - was hij lid van het Broederschap van
Sint-Jacobs van Compostelle. (PINCHART, op. cit., blz. 151.)
(3) Zie nota op het jaar 1434.
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Beygem, Henric de Muntere geheten de Moldere, Geldolf de Doder. - Knape: Ingel
geheten Droeghbosch.
Meester:
Ingel van Callenberge.
Leerknapen:
Jan de Splintere. - Henric van Lombeke. - Henric van Yelingen. - Jan Scellinc. Gielys van der Beken. - Willem Pijckman. - Karele Nyenan. - Heine van den Bossche.
- Jan de Roucke. - Willem Maes - Arnt Steevens. - Gielys de Kimp.
Knapen in 't Legambacht:
Sebastiaen van den Heetvelde. - Jan van der Cammen. - Gielys de Wonder. - Heine
de Rave. - Jacop van der Zee.
Vrij:
Gielys van den Putte. - Willem Storm.
1442. Gesworenen: Andries van Halen, Jan de Zagere, Jacop Noyden, Willem
Valenchijm, Laureys Pardick, Jan Pollepel, Godevaert Dullebout. - Knape: Symoen
Ingels.
Meester:
Jan Steevens
Leerknapen:
Matheeus van Cariloe. - Daneel de Smet. - Symoen de Deeken. - Seger Goerys. Dierick Baten. - Gielys Weke. - Jan Loenys. - Vrancke van Waelborre. - Jan Berniers.
- Jan de Drossate.
Knapen:
Jan van der Donck. - Jaquemaert Tussaert. - Jan Tussaert. - Claes van den Bossche
geheeten van Bersele. - Jan van Wavere. - Jan de Vreede.
Vrij:
Peter Goddaert. - Jan van den Borre. - Sarteel van der Mozen.
1443. Gesworenen: Loenys van Eedingen, Jan de Moytelere, Jan Beecman, Jan
Adaems, Gielys de Dobbelere, Jan van Gembloers, Merten van Rodenbeke. - Knape:
Willem de Blaere.
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[De tapijtwevers van Brussel in de XVe eeuw, door Dr. Joz. Cuvelier
(vervolg)]
Meester:
Jan Meerman.
Leerknapen:
Jan van Weerde. - Pauwels Mertens. - Gheert de Moldere. - Jan de Waterbeckere.
- Gielys Collay. - Peter Stovaert. - Adriaen van Beysberge. - Gielys Daelman. - Jan
Everaerts. - Jan Hans. - Heyne van Meerbeke. - Daneel Splintere. - Heyne Rulleman.
- Willem de Coeninc. - Joes Jacops. - Jan de Koene.
Knapen:
Gheert Zegers. - Henrick van Henegouwe. - Jan van Yedegem. - Ingel van der
Scollen. - Jan Soys. - Libeert Hoetvrient. - Huyge de Mande. - Willem Dralant. Mathijs de Mol. - Jan de Vostere. - Gielys van den Velde.
Vrij in 't groot ambacht ende in 't tappijtambacht:
Peter de Quantelere. - Henrick de Briedere. - Christoffels Clottaert. - Jan
Loedewijx(1).
1444. Gesworenen: Peter geheten Tyelman, Jan van den Winckele, Jan de Doder,
Jan van Boesdale, Jan Mussche, Willem Der Kinderen, Machiel van Bruessele, Gielys
Beecman. - Knape: Jan van Fayt.
Meesters:
Jan van Santhoven geheten de Mechelere. - Claes van Bersele.
Leerknapen:
Peter de Pelsmakere. - Jan van Lyedekercke. - Jan van Waerlaer. - Anthoenys de
Vrient. - Vrancke van Lathem. - Jan Jans Scrommers knape. - Claes van Dohain. Jan Staes. - Pauwels Maes. - Willem van Lyedekercke. - Weernere van Merode. Jan Pieraerts. - Willem van Hamme geheeten Coerens. - Wouter van der Moeren.

(1) Waarschijnlijk een zoon van Peter Lodewyx. Zie hooger onder het jaar 1426.
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Knapen:
Peter Oester. - Loy Droet. - Claes de Middelere. - Jan van Thienen. - Joes de Smet.
- Mahieu Pennys. - Jan van Doricke. - Jan de Hane. - Jan Poelman. - Heine van Halle.
- Jan Scouman.
Vrij in 't groot ambacht ende in 't tappijtambacht:
Peter van Callenberge. - Loy van Callenberge.
1445. Gesworenen: Arnt van der Schueren, Jan Droeghbosch, Heinric In de Seysene,
Gheert van Leeuwe, Roelant Speke geheten van Thienen, Ingel Droeghbosch, Adaem
de Schempere geheten de Zeeldrayere. - Knape: Laureys de Wemmelere.
Meesters:
Jan van der Cammen. - Augustyn van der Moelen.
Leerknapen:
Henric Bierman. - Jan van den Essche. - Gielys Mouwe. - Jacop de Ruukere. Goessen Mahieus. - Jan Lippens. - Jan van der Gothen. - Kooren de Clerck. - Gilleyn
van Cothem. - Peter de Visschere. - Jan Houman. - Lippen Mertens. - Claes van
Meerbeke. - Christofels van den Abele. - Willem Pannys.
Knapen:
Jan de Leneere. - Jan Heidewijck. - Jan Geldeken. - Jan de Valke. - Willem de
Tomme. - Arnt van Berchtem. - Pieret de Meer. - Sanders Ghisels. - Machiel van
Wullenbeke. - Jacop Aeps. - Heyne van den Kerchove. - Matheeus van Sentruden.
- Willem Peynmolier. - Jan Linckaert. - Jan Vincke. - Henric van Oerbeke. - Peter
van Spiere. - Joerys van Boutershem.
Vrij in 't groot ambacht ende in 't tappijtambacht:
Jan Boydens. - Pieter Mussche. - Peter Tyelman. - Jan van der Linden. - Jan
Maercolf. - Heyne Werioen. - Gielys van Yssche.
1446. Gesworenen: Peter van Antwerpen, Jan de Zeeghere, Jacop de Groene,
Cornielys Galloys, Laureys Paerdix, Jan van Fayt, Jan van Beygem. - Knape: Jan
Zwaluwe.
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Meesters in 't tappijtambacht:
Vrancke van Yssche. - Ghoort Scheers. - Amant Collay.
Leerknapen in 't voers. legambacht:
Jan van Kortenken. - Heyne de Bressere. - Claes de Scoezittere. - Joes Davyts. Gielys van Obbruessele. - Arnt Moens. - Felix de Jonge. - Joes Meerman.
Knapen:
Anthoenys Payot. - Pieraert de Myri. - Johan de Moeret. - Joerys de Wale. - Merten
van Oudenaerden. - Henric Baten. - Claes van Horenbeke. - Sanders Trickaert. Reynere Spelmaze. - Gielys van Eedingen. - Jan van den Wijngaerde. - Gielken
Bilken. - Winant Barbiers. - Jacop Maertsaert. - Henric van Tielt. - Jan van
Bourgongnen. - Jan de Droyselere. - Jaquemaert del Gransie. - Symoen Schietaert.
Vrij in 't groot ambacht ende in 't tappijtambacht.
Andries Doem(1), - Bertel Droeghbosch.

(1) Een zekere Her Doem was lid van het Broederschap van het Heiiig Kruis. (PINCHART, op.
cit., blz. 156.)
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Alphabetische index.
N.B. - Al de eigennamen, in deze bijdrage voorkomende, worden in dezen
alphabetischen index vermeld, en onder den voornaam, en onder den familienaam.
De bladzijden waar de naam voorkomt, worden enkel onder den familienaam
aangeduid. Met de voorvoegsels van, de, van der enz. wordt geen rekenschap
gehouden. Men zoeke dus van Antwerpen onder Antwerpen, de Baertmakere onder
Baertmakere, van den Abele onder Abele enz.
Abele (Christofels van den). 398.
Achtscellinc (Grelys). 391.
Adaem Beecman.
Adaem de Schempere geheten de Zeeldrayere.
Adaems (Jan). 391, 392, 394, 396.
Adriaan, bastaard van Brabant (Albert zoon van). 390.
Adriaen Coele.
Adriaen van Beysberge.
Aelst (Gielys van). 374.
Aeps (Jacop). 398.
Albert, zoon van Adriaan bastaard van Brabant. 390.
Alexander, zoon van Hendrik Momboir. 390.
Amant Collay.
Amelric Hartewijch.
Amery (Jan). 389.
Andnes de Maech.
Andries Doem.
Andries Moroyen Boutsvoirtsoen.
Andries van Halen.
Andries van Vyleer.
Anthoenys de Vrient.
Anthoenys Payot.
Antwerpen. 375.
Antwerpen (Peter van). 388, 389, 391, 392, 395, 398.
Appelman (Jan). 395.
Arkenen (Melchior van). 374.
Arnt de Lathouwere.
Arnt Ghisels.
Arnt Maroyen.
Arnt Moens.
Arnt Mussche.
Arnt Naes.
Arnt Robbens.
Arnt Sneppe.
Arnt Steevens.
Arnt van Berchtem.
Arnt van den Hove.
Arnt van der Dussen.
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Arndt van der Schueren.
Artus (Wouter). 389.
Artuus (Clement). 388.
Assche (Wouter van). 393.
Attenrode (Lambrecht van). 388, 391, 392.
Atrecht (Robbyn van). 391.
Augustyn van der Maelen.
Baertmakere (Claes de). 391.
Barbiers (Winant).
Baten (Dierick). 396.
Baten (Henric). 399.
Baus (Peter). 388.
Beckere (Jan de). 394.
Beecman (Adaem). 391.
Beecman (Claes). 389, 390.
Beecman (Gielys). 397.
Beecman (Jan). 389, 396.
Beecman (Oriaen). 392.
Beekeren (Heine van den). 393.
Beken (Gielys van der). 396.
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Berchgem (Jan van). 386.
Berchtem (Arnt van). 398.
Berge (Heyn van den). 388.
Berghe (Willem van den). 387.
Berlaer (Herman van). 387.
Berlaer (Jan van). 388, 394.
Bern. 377.
Berniers (Jan). 396.
Bersele (Claes van den Bossche geheeten van). Zie Bossche.
Bersele (Claes van). 397.
Bertel de Loeze.
Bertel Droeghbosch.
Bertel van Zuene.
Bevere (Jan van). 393.
Beygem (Jan van). 394, 396.
Beysberge (Adriaen van). 397.
Bierman (Henric). 398.
Bilken (Gielken). 399.
Blaere (Willem de). 396.
Blassart (Peter). 389.
Blinde (Jan de). 387.
Boedale (Jan van). Zie Boesdalen.
Boem (Jan de). 391.
Boene (Gielys). 392, 394.
Boesdalen, Boedale (Jan van). 391, 394, 395, 397.
Bogaert (Heine). 395.
Boghaerde (Peter van den). 395.
Bolleken (Heinric). 387.
Bommeren (Peter van). 386.
Bonesys (Peter). 339.
Borgat (Heyn). 387.
Borre (Jan van den). 396.
Borre (Jaspar van den). 392.
Borre (Machiel van den). 388.
Borreman (Jan). 387, 388, 395.
Bortoen (Roelant). 390.
Bossche geheeten van Bersele (Claes van den). 396, 397.
Bossche (Heine van den). 396.
Bossche (Steven van den). 392.
Bossere (Wouter de). 386.
Bosteel (Peter). 395.
Bouden de Luyck.
Bouden van Wettert.
Bourgondië (hertogen van). 373, 380, 387.
Bourgongnen (Jan van). 399.
Bouts (D.). 377.
Boutsvoirt (Jan van). 389.
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Boutsvoirtsoen (Andries Moroyen). 391.
Boydens (Jan). 387, 388, 398.
Brabant (hertog van). 380.
Brabant (Adriaan bastaard van). 390.
Braechene (Luyck van). 388.
Brenincs (Henric). 392.
Bressere (Heyne de). 399.
Briedere (Gielys de). 386.
Briedere (Henrick de). 397.
Brocman (Gielys). 392.
Broecman (Loenys). 395.
Broeke (Jan van den). 394.
Brugghen (Peter van der). 387.
Brulant (Jan). 389.
Bruessele (Machiel de). 397.
Brussel. 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386,
387, 390, 393.
Buegere (Jan de). 392.
Bygaerden (Jan van). 381.
Callenberge (Heyn van). 388, 393.
Callenberge (Ingel van). 396.
Callenberge (Loy van). 398.
Callenberge (Peter van). 398.
Cammen (Jan van der). 396, 398.
Cantere (Peter de). 391.
Cariloe (Matheeus van). 396.
Casteel (Jaqumaert du). 388.
Cautieren (Gielken van der). 390.
Cautieren (Gummaer van der). 392.
Chasteel (Jaqumaert du). 390.
Christoffels Clottaert.
Christofels van den Abele.
Claes Beecman.
Claes Crabben.
Claes Crokart.
Claes de Baertmakere.
Claes de Middelere.
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Claes de Moldere.
Claes de Scoezittere.
Claes Tricon.
Claes van Bersele.
Claes van den Bossche geheeten van Bersele.
Claes van Dohain.
Claes van Horenbeke.
Claes van Meerbeke.
Claes van Yelingen.
Clement Artuus.
Clerc (Peter de). 388.
Clerc (Willem de). 387.
Clerck (Kooren de). 398.
Clottaert (Christoffels). 397.
Clottaert (Willem). 393.
Clottaert Willemssoen (Jan). 395.
Cock (Jaspar de). 393.
Coele (Adriaen). 395.
Coerinc (Jan de). 389.
Coeninc (Willem de). 397.
Coerens (Zie Willem van Hamme geheeten). 397.
Collay (Amant). 388, 399.
Collay (Gielys). 397.
Compostelle (Sint-Jacobs van). 387, 389.
Coppen de Greeve.
Coppen de Moldere.
Coppen Hoerbout.
Cornielys Galoys.
Cornelys van Leeuwe.
Cornelis van Slachmoldere.
Cortoys (Thomaes). 395.
Coster (Gielys de). 391.
Cothem (Gilleyn van). 398.
Caudenberg (Sint Jacobs op). 386.
Crabbe (Willem). 391.
Crabben (Claes). 392.
Crete (Jan de). 394.
Crokart (Claes). 386, 389.
Cupere (Peter de). 392.
Daelman (Gielys). 397.
Daneel Splintere.
Daneel de Smet.
Daneel van der Nederalphene.
Davyts (Joes). 399.
Deeken (Symoen de). 396.
Deertwinne (Gielys).
Dehaisnes. 374.
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Desmarez (G.). 374, 376, 377.
Destrée (J.). 377.
Dierc Reyners.
Dierick Baten.
Dieric van der Lanen.
Dierix (Jan). 389.
Diest (Mathys Houtman van). 391.
Dilbeek. 374.
Dobbelere (Gielys de). 394, 396.
Doder (Geldolf de). 396.
Doder (Jan de). 393, 395, 397.
Doem (Andries). 399.
Doem (Her). 399.
Dohain (Claes van). 397.
Donck (Jan van der). 396.
Donder (Jan de). 389.
Donder (Ympen de). 389.
Doneyn (Jan). 395.
Doricke (Jan van). 398.
Dralant (Willem). 397.
Drayere (Heyn de). 388.
Drayere (Loeden de). 389.
Drayere (Loedewijck de). 392.
Dries van Halen.
Droege (Gielys de). 374.
Droeghbosch (Bertel). 399.
Droeghbosch (Ingel geheeten). 396, 398.
Droeghbosch (Jan). 386, 390, 392, 394, 395, 398.
Droeshout (Jan van). 386, 388, 389, 391, 392, 395.
Droet (Loy). 398.
Drossate (Jan de). 396.
Drossate (Peter de). 360.
Droysele (Jan de). 399.
Dullebout (Godewaert). 394, 396.
Dussen (Arnt van der). 392.
Duyck (Mathys de). 391.
Dyest (Jan van). 391.
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Edingen geheten van Kestergate (Jan van). 378, 379, 394.
Eedingen (Loenys van). 389, 390, 392, 395, 396.
Eerchebroeck (Jan van). 389.
Elingen (Dierc Reyners geheeten van). Zie Reyners.
Embrechts. Zie Ymbrechts.
Eskierchyn (Johan). 389.
Essche (Jan van den). 398.
Everaets (Jan). 397.
Everingen (Gielys van). 392.
Eycken (Gielys van den). 388.
Familoers (Jan). 388.
Fayt (Jan van). 390, 397, 398.
Faytere (Jan de). 391.
Felix de Jonge.
Floreys van Volxhem.
Foytere (Jan de). 395.
Frankrijk. 377.
Frentz. 378.
Galloys, Galoys (Cornelys). 394, 395, 398.
Garniers (Roelof). 392.
Gavere (Henric van). 387.
Geldeken (Jan). 398.
Geldolf de Doder.
Gembioers (Jan van). 395, 396.
Gerardyn de Pryer.
Gheert de Moldere.
Gheerts. 386.
Gheerts (Jan). 392.
Gheerts (Peter). 391.
Gheert van Leeuwe.
Gheert Wellens.
Gheert Zegers.
Ghisels (Arnt). 389.
Ghisels (Sanders). 398.
Ghys Hanneman.
Ghys de Riest.
Ghoort Scheers.
Gielken Bilken.
Gielken van der Cautieren.
Gielys Achtscellinc.
Gielys Beecman.
Gielys Boene.
Gielys Brocman.
Gielys Collay.
Gielys Daelman.
Gielys de Briedere.
Gielys de Coster.
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Gielys de Dobbelere.
Gielys de Droege.
Gielys Deertwinne.
Gielys de Kimp.
Gielys de Knot Pieters soen.
Gielys de Loeze.
Gielys de Mesmakere.
Gielys de Raet.
Gielys de Smet.
Gielys de Wonder.
Gielys de Zeegere.
Gielys geneeten Tyelman.
Gielys Hannaert.
Gielys Jacops.
Gielys Leitentier.
Gielys Loytentier.
Gielys Mouwe.
Gielys Pannys.
Gielys Sneppe.
Gielys Strael.
Gielys Stroelens.
Gielys Tyeiman.
Gielys van Aelst.
Gielys van den Eycken.
Gielys van den Putte.
Gielys van den Veide.
Gielys van den Winckele.
Gielys van den Ynde.
Gielys van der Beken.
Gielys van der Moezen.
Gielys van der Verciocken.
Gielys van Eedingen.
Gielys van Everingen.
Gielys van Horenbeke.
Gielys van Malle.
Gielys van Obbruessele.
Gielys van Wettert.
Gielys van Yssche.
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Gielys Weke.
Gilleyn van Cothem.
Gobelens (Jan van den Houte geheten). 388.
Godevaart Dullebout.
Goddaert (Jan). 390.
Goddaert (Peter). 396.
Goeden Malsteen.
Goedens (Jan). 389.
Goerys (Seger). 396.
Goesen Platteborse.
Goessen (Mahieus). 398.
Goessens (Joos). 394.
Goetgebuer (Loenys) geheten Mussche. 387.
Goetman (Willem). 391.
Gothen (Jan van der). 398.
Goutsmet (Jan de). 389.
Gransie (Jaquemaert del). 399.
Grave (Matheus van den). 392.
Greeve (Jacop de). 388, 392, 394.
Greeve (Kerstiaen de). 395.
Groene (Jacob de). 398.
Guiffrey (G.). 374, 375, 376, 377, 393.
Gummaer van der Cautieren.
Haencray (Moen). 389.
Halen (Andries van). 388, 389, 391, 393, 396.
Halle (Heine van). 398.
Halle (Jan van). 389.
Hamme geheeten Coerens (Willem van), 397.
Hamme geheten Tymmerman (Willem van). 391.
Hane (Jan de). 398.
Hannaert (Gielys). 374.
Hanneman (Ghijs). 393.
Hanneman (Willem). 393.
Hans (Jean). 397.
Hartewijch (Amelric). 374.
Haze (Jan de). 393.
Hector van Treieles.
Heelt (Mathys de). 393.
Heetvelde (Sebastiaen van den). 396.
Heidewyck (Jan). 398.
Heine Bogaert.
Heine de Rave.
Heine de Vos.
Heine Valenchijn.
Heine van Callenberge.
Heine van den Beekeren.
Heine van den Bossche.
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Heine van Halle.
Heinric Bolleken.
Heinric In de Seysene.
Heinric Meeus.
Heinric Zegers.
Henegouwe (Heyn van) geheeten Zegers. 391.
Henegouwe (Henrick van). 397.
Hellen (Vranck van der). 388.
Henric Baten.
Henric Bierman.
Henric Brenincs.
Henrick de Briedere.
Henric de Muntere geheten de Moldere.
Henric In de Seysene.
Henric Meeus.
Hendrik Momboir.
Henric Neels.
Henric Neten.
Henric van Gavere.
Henrick van Henegouwe.
Henric van Lombeke.
Henric van Oerbeke.
Henric van Tielt.
Henric van Yelingen.
Henric Vranx.
Hendrik Werioen.
Hennen van Wieze.
Hennotyn Longe.
Her Doem.
Herkenbald. 377.
Herman van Berlaer.
Herry Judei.
Heyeman (Jan). 391.
Heyn Borgat.
Heyne de Bressere.
Heyn de Drayere.
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Heyn Meeus.
Heyn Meys.
Heyne in de Seysen.
Heyne Rulleman.
Heyn Temmerman.
Heyn van Callenberge.
Heyn van den Berge.
Heyne van den Kerchove.
Heyne van Meerbeke.
Heyn van Henegouwe geheeten Zegers.
Heyne Werioen.
Hoedemakere (Willem de). 390.
Hoerbout (Coppen). 389.
Hoetvrient (Libeert). 397.
Hofman (Maes). 387.
Hofman (Thomas). 388, 391.
Horenbeke (Claes van). 399.
Horenbeke (Gielys van). 394.
Houman (Jan). 398.
Houte (Jan van den) geheten Gobelens. 388.
Houtman van Dyest (Mathys). 391.
Houwere (Jan de). 387.
Hove (Arnt van den). 391.
Hove (Huyge van den) 392, 394.
Hove (Jan van den). 388.
Hove (Pauwels van den). 391.
Hubeert (Jan). 387, 388, 390.
Hubeert. Zie Nyvele (Jan van).
Hubrecht Thoemaes.
Hullens (Rogier). 392.
Hulst (Jaspar van der). 394.
Husemakere (Jan de). 392.
Huychs (Loeden). 391.
Huyge de Mande.
Huyge Meylinc.
Huyge van den Hove.
Imbrechts (Jan). 392.
Imbrechts (Mahieu). 388.
In de Seysene (Henric). 389, 391, 393, 395.
Ingelant (Laureys van). 394.
Ingel geheten Droeghbosch.
Ingel van Callenberge.
Ingel van den Kerchove.
Ingel van der Scollen.
Ingel van Rons.
Ingels (Symoen). 390, 396.
Ingel Zwaluwe.
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Italië. 377.
Jacop Aeps.
Jacop de Greeve.
Jacop de Groene.
Jacop de Ruukere.
Jacop Maertsaert.
Jacop Noyden.
Jacop Noydens.
Jacop van der Zee.
Jacop van Thienen.
Jacops Gielys. 388.
Jacops (Jan). 394.
Jacops (Joes). 397.
Jacquemaert del Gransie.
Jan Adaems.
Jan Amery.
Jan Appelman.
Jan Beecman.
Jan Berniers.
Jan Borreman.
Jan Boydens.
Jan Brulant.
Jan Clottaert Willemssoen.
Jans Crommers knape.
Jan de Beckere.
Jan de Blinde.
Jan de Boem.
Jan de Buegere.
Jan de Coeninc.
Jan de Crete.
Jan de Doder.
Jan de Donder.
Jan de Drossate.
Jan de Droyselere.
Jan de Faytere.
Jan de Foytere.
Jan de Goutsmet.
Jan de Hane.
Jan de Haze.
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Jan de Houwere.
Jan de Husemakere.
Jan de Jonge.
Jan de Koene.
Jan de Leneere.
Jan de Loeze.
Jan de Man.
Jan de Moldere.
Jan de Moytelere.
Jan de Puesel.
Jan de Raet.
Jan de Rave.
Jan de Ridder de jonge.
Jan de Rose.
Jan de Roucke.
Jan de Ruepere.
Jan de Scheepere.
Jan de Splintere.
Jan de Valke.
Jan de Vondere.
Jan de Vos.
Jan de Vostere.
Jan de Vreede.
Jan de Waterbeckere.
Jan de Wintelere.
Jan de Witte.
Jan de Zagere.
Jan de Zeegere.
Jan Dierix.
Jan Doneyn.
Jan Droechbosch.
Jan Everaets.
Jan Familoers.
Jan Geldeken.
Jan Gheerts.
Jan Goddaert.
Jan Goedens.
Jan Hans.
Jan Heidewyck.
Jan Heyeman.
Jan Houman.
Jan Hubeert.
Jan Imbrechts.
Jan Jacops.
Jan Jans Scrommers knape.
Jan Keynoet.
Jan Linckaert.
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Jan Lippens.
Jan Loedewijx.
Jan Loenys.
Jan Maercolf.
Jan Magerman.
Jan Maten.
Jan Meerman.
Jan Mussche.
Jan Mussche de jonge.
Jan Mussche d'oude.
Jan Momboers.
Jan geheeten Noyden.
Jan Otteman.
Jan Oviers.
Jan Pale.
Jan Pieraerts.
Jan Poelman.
Jan Pollepel.
Jan Reynbouts.
Jan Roels.
Jan Scellinc.
Jan Schenkel.
Jan Scheversceen.
Jan Scouman.
Jan Sindaels.
Jan Soys.
Jan Staes.
Jan Steevens.
Jan Struyve.
Jan Tabbaert.
Jan Tres.
Jan Tussaert.
Jan van Berchgem.
Jan van Berlaer.
Jan van Bevere.
Jan van Boesdael.
Jan van Bourgonguen.
Jan van Boutsvoirt.
Jan van Bygaerden.
Jan van den Borre.
Jan van den Broeke.
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Jan van den Essche.
Jan van den Parregate.
Jan van der Smessen.
Jan van den Winckele.
Jan van den Wijngaerde.
Jan van der Cammen.
Jan van der Donck.
Jan van der Gothen.
Jan van der Linden.
Jan van der Moelen.
Jan van der Vuerclocken.
Jan van Doricke.
Jan van Droeshout.
Jan van Dyest.
Jan van Eedingen.
Jan van Eerchebroeck.
Jan van Edingen.
Jan van Fayt.
Jan van Gembloers.
Jan van Halle.
Jan van den Houte, geheten Gobelens.
Jan van den Hove.
Jan van Kesteren.
Jan van Kortenken.
Jan van Leeuwe.
Jan van Liedekerke.
Jan van Loevene.
Jan van Lyedekercke.
Jan van Moelenbeke.
Jan van Nederhem.
Jan van Nyvele.
Jan van Polsbroeck.
Jan van Rabosch.
Jan van Raetshoven.
Jan van Santhoven geheten de Mechelere.
Jan van Thienen.
Jan van Uutberge.
Jan van Voshem.
Jan van Waerlaer.
Jan van Wavere.
Jan van Weerde.
Jan van Welle.
Jan van Winghe.
Jan van Wezemale.
Jan van Yedegem.
Jan van Yssche.
Jan Vincke.
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Jan Zeeuwe.
Jan Zwaluwe.
Jaqumaert du Chasteel.
Jaquemaert Tussaert.
Jaspar de Cock.
Jaspar van den Borre.
Jaspar van der Hulst.
Jehan de Moeret.
Jerusalem (Beleg van). 377.
Joerys de Wale.
Joerys Marissis.
Joes Davyts.
Joes de Smet.
Joes de Wale.
Joes Jacops.
Joes Meerman.
Joes Schoyl.
Joes Scoyl.
Joes van der Schueren.
Joes Werioen.
Joes Weryoen.
Johan de Moeret.
Johan Eskierchyn.
Johan le Zouene.
Joncoy (Stassyn de). 394.
Jonge (Felix de). 399.
Jonge (Jan de). 393.
Joos Goessens.
Judei (Herry). 394.
Karel de Stoute. 377.
Karel Nyenan.
Kerchove (Heyne van den). 398.
Kerchove (Ingel van den). 389.
Kersterbeke (Willem van). 387.
Kerstiaen de Greeve.
Kesteren (Jan van). 387.
Kestergate. Zie Edingen.
Keynoet (Jan). 387.
Kimp (Gielys de). 396.
Kinderen (Willem der), 389, 390, 394, 397.
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Knock Peters s'Knocs soen (Peter de). 386.
Knoop (Laureys de). 392.
Knot (Gielys de). 392.
Koene (Jan de). 397.
Kooren de Clerck.
Kortenken (Jan van). 399.
Laborde (A. de). 393.
Lambrecht van Attenrode.
Lambrecht van den Wyere.
Lanen (Dieric van der). 387.
Lathem (Vrancke van). 397.
Lathouwere (Arnt de). 388.
Lathouwere (Willem de). 389.
Laureys de Knoop.
Laureys de Pedelere.
Laureys de Wemmelere.
Laureys Paerdix.
Laureys Pardick.
Laureys Pickaert.
Laureys van Ingelant.
Laureys Waelravens.
Laureys Zegers.
Leeuwe (Cornelys van). 374.
Leeuwe (Gheert van). 391, 398.
Leeuwe (Jan van). 395.
Leitentier, Loytentier (Gielys). 391, 392.
Leneere (Jan de). 398.
Leneere (Loeden de). 391, 392.
Leneere (Peter de). 390.
Leyniers. 373.
Libeert Hoetvrient.
Liedekerke (Jan van). 378, 397.
Liedekerke (Willem van). 378, 397.
Lieven de Visschere.
Linckaert (Jan). 398.
Linden (Jan van der). 398.
Lippen Mertens.
Lippens (Jan). 398.
Lippen Wageman.
Lobbele (Wouter van). 386.
Lodewycs, Loedewyx (Peter). 389, 398.
Loeden Huychs.
Loeden de Drayere.
Loeden de Leneere.
Loeden van Lombeke.
Loedewyck de Drayere.
Loedewijx (Jan). 397.
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Loenys Broecman.
Loenys Goetgebuer geheten Mussche.
Loenys (Jan). 396.
Loenys van Eedingen.
Loevene (Jan). 388.
Loeze (Bertel de). 390.
Loeze (Gielys de). 387, 388.
Loeze (Jan de). 393.
Lombeke (Henric van). 396.
Lombeke (Loeden van). 387.
Longe (Hennotyn). 393.
Lottyn Priers.
Loy Droet.
Loytentier. Zie Leitentier.
Loy van Callenberge.
Loy Wyrioen, Werioen.
Luik. 378.
Luyck (Bouden de). 394.
Luyck van Braechene.
Luyck Wyngart.
Lyedekercke (Jan van). 397.
Lyedekercke (Willem van). 397.
Machiel de Bruessele.
Machiel Pennys.
Machiel van den Borre. Zie Borre.
Machiel van der Moeyen.
Machiel van Wullenbeke.
Maech (Andries de). 388.
Maelapeert (Willem). Zie Malepeert.
Maercolf (Jan). 398.
Maerscalc (Roelant de). 391.
Maertsaert (Jacop). 399.
Maes Hofman.
Maes (Pauwels). 397.
Maes Oyse.
Maes (Willem). 396.
Magerman (Jan). 392.
Mahieu Imbrechts.
Mahieu Pennys.
Mahieus (Goessen).
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Malepeert, Maelepeert (Willem). 386, 388, 389, 395.
Malle (Gielys van). 394.
Malsteen (Goeden). 390.
Man (Jan de). 388, 390, 392, 393.
Mande (Huyge de). 397.
Marissis (Joerys). 392.
Maroyen (Arnt). 395.
Maten (Jan). 386, 388, 390.
Matheeus van den Grave.
Matheeus van Cariloe.
Matheeus van Sentruden.
Mathijs de Duyck.
Mathys de Heelt.
Mathys de Mol.
Mathys Houtman van Dyest.
Mechelere (Jan van Santhove geheten de). 397.
Meer (Pieret de). 398.
Meerbeke (Claes van). 398.
Meerbeke (Heyne van). 397.
Meerman (Jan). 397.
Meerman (Joes). 399.
Meeus (Henric). 388, 390, 392.
Meeus Sceepe.
Melchior van Arkenen.
Merode (Werner van). 378, 397.
Mertens en Torfs. 375.
Merten Pennys.
Merten Tymmerman.
Merten van Rodenbeke.
Mertens (Lippen). 388, 398.
Mertens (Pauwels). 397.
Mesmakere (Gielys de). 393.
Meyere (Torren de). 392.
Meylinc (Huyge). 391.
Meys (Heyn). 388.
Middelere (Claes de). 398.
Moelen (Augustyn van der). 392, 398.
Moelen (Jan van der). 395.
Moelenbeke (Jan van). 393.
Moelenbeke (Quinten van). 394.
Moen Haencray.
Moen Ingels.
Moens (Arnt). 399.
Moeremans (Gaston). 374.
Moeret (Jehan de). 377, 399.
Moeyer (Machiel van der). 392.
Moezen (Gielys van der). 389, 391.
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Mol (Mathys de). 397.
Moldere (Claes de). 388, 390.
Moldere (Coppen de). 390.
Moldere (Gheert de). 397.
Moldere (Jan de). 388.
Moldere. Zie Muntere.
Momboers (Jan). 391.
Momboirs (Alexander), zoon van Hendrik. 390, 391.
Momboir (Hendrik), vader van Alexander. 390.
Momboir (Hendrik). 387, 390, 391.
Moroyen Boutsvoirtsoen (Andries). 391.
Mouwe (Gielys). 386, 389, 398.
Moytelere (Jan de). 390, 396.
Mozen (Sarteel van der). 396.
Muntere, geheten de Moldere (Henric). 392.
Mussche (Arnd). 395.
Mussche (Jan). 386, 388, 389, 392, 394, 397.
Mussche de Jonge (Jan). 387.
Mussche d'oude (Jan).
Mussche (Pieter). 398.
Mussche (Loenys geheten). Zie Goetgebuer.
Myri (Pieraert de). 399.
Naes (Arnt). 395.
Nederalphene (Daneel van der). 393.
Nederhem (Jan van). 391.
Neel de Zoemere.
Neten (Henric). 394.
Neten (Willem). 394.
Neels (Henric). 388, 391.
Noydens (Jacop). 391, 393, 396.
Noyden (Jan). 390, 394, 395.
Nyenan (Karele).
Nyvele, geheeten Hubeert (Jan van). 394.
Obbruessele (Gielys van). 399.
Oerbeke (Henric van). 398.
Oester (Peter). 398.
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Oliviers (Wouter). 387.
Ophem (Willem van). 392.
Oriaen Beecman.
Orley (J. van). 373.
Otte de Witte.
Otteman (Jan). 392.
Otterman (Peter). 390.
Otto de Witte.
Overbeken (Theeus van). 390.
Oviers (Jan). 392.
Oyse (Maes). 391.
Paerdix (Laureys). 398.
Pale (Jan). 392.
Pannemaeker. 373.
Pannys (Gielys). 391.
Pannys (Peter). 391.
Pannys (Willem). 398.
Pardick (Laureys). 396.
Parregate (Jan van den). 392.
Parijs. 375.
Pauwels (Maes).
Pauwels Mertens.
Pauwels van den Hove.
Pauwels Vermen.
Payot (Anthoenys). 399.
Pays-Bas. 374.
Pedelere (Laureys de). 388.
Pelsmakere (Peter de). 397.
Pennys (Machiel). 393.
Pennys (Mahieu). 398.
Pennys (Merten). 390.
Pennys (Thoenys). 393.
Peter Baus.
Peter Blassart.
Peter Bonesijs.
Peter Bosteel.
Peter de Cantere.
Peter de Clerc.
Petere de Cupere.
Peter de Drossate.
Peter de Knock Peters s' Knocs soen. Zie Knock.
Peter de Leeneere.
Peter de Pelsmakere.
Peter de Quantelere.
Peter de Visschere.
Peter de Vleeschouwere.
Peter Gheerts.
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Peter Goddaert.
Peter Lodewijx.
Peter Loedewijx.
Peter Oester.
Peter Otterman.
Peter Pannys.
Peter Roelants.
Peter Stovaert.
Peter Styfhals.
Peter Tyelman.
Peter van Antwerpen.
Peter van Bommeren.
Peter van Callenberge.
Peter van den Boghaerde.
Peter van der Brugghen.
Peter van der Riest.
Peter van Rode.
Peter van Ruelingen.
Peter van Spiere.
Peter Weyts.
Peynmolier (Willem). 398.
Pickaert (Laureys). 393.
Pieraert de Myri.
Pieraerts (Jan). 397.
Pieret de Meer.
Pieret Scroe.
Pieter Mussche.
Pinchart (A.). 374, 375, 376, 386, 387, 388, 389, 393, 395, 397.
Pinchout (Rombout).
Philips van Sint Pol.
Platteborse (Goesen). 389.
Priers (Lottyn). 389.
Pryer (Gerardyn). 389.
Poelman (Jan). 398.
Pollepel (Jan). 396.
Pollepel (Symoen). 394.
Polsbroeck (Jan van). 391.
Puesel (Jan de). 392.
Putte (Gielys van den). 396.
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Pijckman (Willem). 396.
Quantelere (Peter de). 397.
Quinten van Moelenbeke.
Rabosch (Jan van). 395.
Raet (Gielys de). 394.
Raet (Jan de). 388.
Raetshoven (Jan van). 386.
Rave (Heine de). 396.
Rave (Jan de). 393, 395.
Renier de Wael.
Reynbouts de Jonge (Jan). 393.
Reynere Spelmaze.
Reynere Vernijden.
Reyners geheeten van Elingen (Dierc). 386.
Richardson. 378.
Ridder, de Jonge (Jan de). 395.
Riest (Ghys de). 394.
Riest (Peter van der). 392.
Robbens (Arnt). 393.
Robbyn van Atrecht.
Rode (Peter van). 390.
Rode (Willem van). 387, 389.
Rodenbeke (Merten van). 396.
Roegier van der Weyden.
Roelant Bortoen.
Roelant de Maerscalc.
Roelants (Peter). 388, 391, 394.
Roelant Speke, geheten van Thienen.
Roelof Garniers.
Roels (Jan). 395.
Roels (Stoffels). 395.
Rogier Hullens.
Rombout de Vleeschouwere.
Rombout Pinchout.
Rons (Ingel van). 387.
Rose (Jan de). 394.
Roucke (Jan de). 396.
Rubens (P.-P.). 373.
Ruelingen (Peter van). 393.
Ruepere (Jan de). 389.
Rulleman (Heyne). 397.
Ruukere (Jacob de). 398.
Ruysbroeck (In 't), plaatsnaam te Brussel. 383.
Sanders Ghisels.
Sanders Momboir.
Sanders Trickaert.
Santhoven geheten de Mechelere (Jan van). 397.
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Sarteel van der Mozen.
Sceepe (Meeus). 394.
Scellinc (Jan). 396.
Scheers (Ghoort). 399.
Scheepere (Jan de). 395.
Schempere geheten de Zeeldrayere (Adaem de). 398.
Schenkel (Jan). 392.
Scheversceen (Jan). 388.
Schietart Symoen. 399.
Schotte (Wouter). 387.
Schoyl (Joes). 394.
Schueren (Arnt van der). 387, 389, 392, 394, 398.
Schueren (Joes van der). 392.
Scoezittere (Claes de). 399.
Scollen (Ingel van der). 397.
Scotte (Wouter). 388.
Scouman (Jan). 398.
Scoyl (Joes). 392.
Scroe (Pieret). 391.
Scrommers knape (Jan Jans). 397.
Sebastiaen van den Heetvelde.
Seger Goerys.
Sentruden (Matheeus van). 398.
Simoen de Deeken.
Sindaels (Jan). 392.
Sinte-Christoffels, godshuis te Brussel. 382, 385.
Sint-Jacobs op Coudenberg. Zie Coudenberg.
Sint-Jacobs van Compostelle. 387, 389
Sint-Laurentius natie te Brussel. 374.
Sint-Pol (Philips van). 390.
Slachmoldere (Cornelis de). 386.
Smessen (Jan van der). 389.
Smet (Daneel de). 396.
Smet (Gielys de). 395.
Smet (Joes de). 398.
Sneppe (Arnt). 386.
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Sneppe (Gielys). 374.
Soys (Jan). 397.
Spanje. 377.
Speke (Roelant). 395.
Speke geheten van Thienen (Roelant). 398.
Spelmaze (Reynere). 399.
Spiere (Peter van). 398.
Splintere (Daneel). 397.
Splintere (Jan de). 396.
Sport (Wouter van der). 394.
Staes (Jan). 397.
Stassyn de Joncoy.
Steevens (Arnt). 396.
Steevens (Jan). 389, 396.
Steven van den Bossche.
Stoffels Roels.
Storm (Willem). 396.
Stovaert. 397.
Strael (Gielys). 394.
Straelens (Gielys). 389.
Struyve (Jan). 394.
Styfhals (Peter). 389.
Symoen Ingels.
Symoen Pollepel.
Symoen Schietaert.
Tabbaert (Jan). 387, 389.
Temmerman (Heyn). 386.
Teniers. 373.
Theeus van Overbeken.
Thienen (Jacop van). 394.
Thienen (Jan van). 398.
Thienen (Roelant Speke geheten van). 398.
Thomas Cortoys.
Thoemas (Hubrecht). 390.
Thoenys Pennys.
Thomas Hofman.
Tielt (Henric van). 399.
Titus. 377.
Tomme (Willem de). 398.
Torfs. Zie Mertens en Torfs.
Torren de Meyere.
Treieles (Hector van). 388.
Tres (Jan). 390.
Trickaert. 399.
Tricon (Claes). 394.
Tussaert (Jacquemaert). 396.
Tussaert (Jan). 396.
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Tyelman (Gielys). 387, 394, 395.
Tyelman (Peter). 388, 390, 394, 395, 397, 398.
Tyelman (Willem). 394.
Tymmerman (Willem). 387, 389, 394.
Tymmerman (Merten). 392.
Tymmerman (Willem van Hamme geheten). 391.
Uutberge (Jan van). 393.
Valenchijn (Heine). 394.
Valenchyn (Willem). 393, 396.
Valke (Jan de).
Velde (Gielys van den). 397.
Verclocken (Gielys van der). 388.
Vermen (Pauwels). 393.
Vernyen, Vernijden (Reynere). 392, 395.
Vincke (Jan). 398.
Visschere (Lieven de). 388.
Visschere (Peter de). 398.
Vleeschouwere (Peter de). 374.
Vleeschouwere (Rombout de). 393.
Voerde (Willem van den). 393.
Volxhem (Floreys van). 392.
Vondere (Jan de). 392.
Vorster, Vostere (Wouter de). 388.
Vos (Heine de). 394.
Vos (Jan de). 385, 391.
Vos (Willem de). 392.
Voshem (Jan van). 391.
Vostere (Jan de). 397.
Vostere (Wouter de). Zie Vorster.
Vranck van der Hellen.
Vrancke van Lathem.
Vranck van Waelborre.
Vranck van Yssche.
Vranx (Henric). 390.
Vreede (Jan de). 396.
Vrient (Anthoenys de). 397.
Vroenhove (Wouter van). 393.
Vuerclocken (Jan van der). 389.
Vyleer (Andries van). 392.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

413
Waelborre (Vranck van). 374, 396.
Wael (Renier de). 390.
Waelravens (Laureys). 389.
Waerlaer (Jan van). 397.
Wageman (Lippen). 391.
Wale (Joerys de). 399.
Wale (Joes de). 392.
Waterbeckere (Jan de). 395, 397.
Waterbeckere (Willem de). 387, 389, 393.
Wauters (A.). 374, 376, 377, 385, 387, 390, 393.
Wavere (Jan van). 396.
Weerde (Jan van). 397.
Weernere van Merode.
Weke (Grelys). 396.
Welle (Jan van). 395.
Wellens (Gheert). 395.
Wemmelere (Laureys de). 398.
Werioen, Wyrioen (Hendrik). 387, 398.
Werioen (Joes). 387, 389.
Werioen (Loy). 387.
Werner van Merode.
Wettert (Bouden van). 391.
Wettert (Gielys van). 391.
Weyden (Roegier van der). 373, 376, 377.
Weyn van Wincsele.
Weyts (Peter). 395.
Wezemale (Jan van). 390.
Wieze (Hennen van). 387.
Willem de Blaere.
Willem de Clerc.
Willem Craobe.
Willem de Coenine.
Willem de Hoedemakere.
Willem de Lathouwere.
Willem der Kinderen.
Willem de Tomme.
Willem de Vos.
Willem de Waterbeckere.
Willem Clottaert.
Willem Dralant.
Willem Goetman.
Willem Hanneman.
Willem Maelapeert.
Willem Maes.
Willem Malepeert.
Willem Neten.
Willem Pannys.
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Willem Peynmolier.
Willem Pijckman.
Willem Storm.
Willem Tyelman.
Willem Tymmerman.
Willem Valenchijm.
Willem van den Berghe.
Willem van den Voerdc.
Willem van den Zwane.
Willem van Hamme, geheeten Coerens.
Willem van Hamme, geheten Tymmerman.
Willem van Kesterbeke.
Willem van Liedekerke.
Willem van Lyedekercke.
Willem van Ophem.
Willem van Rode.
Willem van Ypensele.
Willem Ymbrechts.
Winant Barbiers.
Winckele (Gielys van den). 390, 391, 393, 395.
Winckele (Jan van den). 392, 394, 395, 397.
Wincsele (Weyn van). 388.
Winghe (Jan van). 390.
Wintelere (Jan de). 387, 389.
Witte (Jan de), 388.
Witte de (Otto). 389, 392.
Wonder (Gielys de). 396.
Wouter de Bossere.
Wouter de Vorster.
Wouter Oliviers.
Wouters Artus.
Wouter Schotte.
Wouter Scotte.
Wouter van Assche.
Wouter van der Sport.
Wouter van Lobbele.
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Wouter van Vroenhoven.
Wullenbeke (Machiel van). 398.
Wyere (Lambrecht van den). 392.
Wyngaerde (Jan van den). 399.
Wyngart (Luyck). 389.
Wyrioen. Zie Werroen.
Yedegem (Jan van). 397.
Yelingen (Claes van). 392.
Yelingen (Henric van). 396.
Ymbrechts, Embrechts (Willem). 395.
Ympen de Donder.
Ynde (Gielys van den). 394.
Ypensele (Willem van). 391.
Yssche (Gielys van). 398.
Yssche (Jan van). 394.
Yssche (Vranck van). 388, 399.
Zagere (Jan de). 396.
Zee (Jacop van der).
Zeegere (Gielys de). 389.
Zeeghere (Jan de). 394, 398.
Zeeldrayere (Adaem de Schempere geheten de). Zie Schempere.
Zeeuwe (Jan). 387.
Zegers (Gheert). 397.
Zegers (Heinric). 391.
Zegers (Heyn van Henegouwe geheeten). 391.
Zegers (Laureys). 393.
Zeghere (Jan de). 388.
Zeysene (Heyn In de). 387.
Zoemere (Neel de). 390.
Zouene (Johan le). 389.
Zuene (Bertel van). 374.
Zwane (Willem van den). 387.
Zwaluwe (Ingel). 394.
Zwaluwe (Jan). 398.
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Letterkundige Wedstrijden voor 1912.
Verslagen der keurraden.
Eerste prijsvraag.
Middelnederlandsch.
Gevraagd werd: Geschiedenis van de Spelling der lange klinkers in het
Middelnederlandsch.
Prijs: 600 fr., of een gedenkpenning van gelijke waarde.
Steller van de vraag: de heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE.
Is ingekomen een antwoord onder kenspreuk
Van dichten comt mi cleine bate
Die liede raden mi dat ict late.
Beatrijs vs. 1-2.

Werden tot leden van den keurraad aangesteld: de heeren Prof. Dr. W. DE VREESE,
Prof. D.C. LECOUTERE en Prof. Dr. J. MANSION.

1o) Verslag van den heer W. de Vreese.
Het stuk begint met ‘een woord vooraf’, dat men leest met gemengde gevoelens. Er
wordt een overzicht en een beoordeeling in gegeven van wat reeds over de
Middelnederlandsche spelling werd geschreven. Men verbaast zich over 't ontbreken
van sommige namen en werken; Zuidnederlandsche wetenschap wordt in 't geheel
niet vermeld; maar men wordt aangenaam verrast door het opnoemen, o.a., van
ROORDA'S Verhandeling, en hooge verwachtingen worden opgewekt als men leest:
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‘In de volgende speciale studie, geheel gebaseerd op de resultaten van eigen
onderzoek, is getracht een beeld te leveren van de spellingontwikkeling der lange
klinkers. Alleen naar eigen bevindingen zijn de uitspraken geformuleerd, en sommige
voorstellingen van anderen moesten daardoor bestreden of gewijzigd worden.
Bijzonder de dubbele vocaalspelling heeft een onderzoek vereischt, dat tot uitkomst
gaf, dat de verdubbeling niet bloot een lengteaanduiding mocht geacht worden.’
Op dat voorbericht volgt deze mededeeling over de gebruikte bronnen, waardoor de
gewekte verwachtingen nog hooger gespannen worden, maar tegelijk gaat men
onwillekeurig aan een euphemisme denken:
‘Behalve de in het “Woord vooraf” genoemde schrijvers [t.w. Grimm, Jonckbloet,
Lulofs, Roorda, Verwijs, Van Helten, Franck, Stoett, Te Winkel] zijn tal van
handschriften in originali of in facsimile, tekstuitgaven van proza en poëzie gebruikt,
waarvoor een lijst zou moeten samengesteld worden, die grooter van omvang zou
zijn, dan de geheele verhandeling. Genoegzaam is de vermelding van het
Middelnederlandsch werk, waar de aangehaalde plaats te vinden is.’
Dat is geen kleinigheid! denkt men onwillekeurig, en men bedwingt het opkomend
pessimisme door de gedachte dat de gedrukte bronnen der Middelnederlandsche
taalkunde, dank zij PETIT en VERDAM, zóó gemeen goed geworden zijn, dat een
dergelijke lijst werkelijk op een overbodige uitstalling gaat gelijken. Daarenboven,
er volgt een lijst van de voornaamste verkortingen, en daaronder zullen de talrijke
handschriften, door den schrijver in originali of in facsimile gebruikt, toch zeker wel
opgenoemd zijn - want de kennis van dérgelijke bronnen is allesbehalve gemeen
goed.
Maar wat een teleurstelling!
In die lijst van verkortingen wordt geen enkel handschrift, maar geen enkel! noch
in facsimile, noch in originali, vermeld; men vindt er in genoemd 35 teksten
waaronder: één oorkonde, nl. de Middelburgsche keur; de Refereinen van A. BIJNS,
welke wordt niet gezegd; 't Spel van den Sacramente vander Nyewervaert; ‘Dordtsche
Rekeningen 1284-1424 (ed. DOZY)’ en ‘Rekeningen van Dordrecht 1284-87 (Ed.
DOZY)’, met welke beide titels blijkbaar 't zelfde werk bedoeld wordt, nl. de Oudste
Stadsrekeningen van Dordrecht 1284-1424 uitgegeven door Mr. CH.
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M. DOZY (1891); verder de ‘Rekeningen Gilden Dordrecht (ed. OVERVOORDE).’
Alle overige zijn litteraire teksten; daaronder zijn de verschillende fragmenten,
door KALFF onder den titel Epische Fragmenten uitgegeven, elk afzonderlijk
opgenoemd; de Mnl. Dramatische Poezie wordt opgegeven naar de (oude en
verouderde) uitgave van MOLTZER; van bibliographische opgaven is er geen kwestie,
maar men denkt bij zich zelven: och kom, dat zou ook onnoodige pedanterie zijn;
de schrijver geeft hier immers maar zijn ‘voornaamste’ verkortingen op; wellicht is
't maar verbeelding, dat aanwijzing van de voor den Reinaert gebruikte uitgave geen
overtollige weelde zou geweest zijn.
Zoo komen we tot het eigenlijke werk. Bijwijze van inleiding bespreekt de schrijver
een aantal punten: de ‘omvang’ van het Middelnederlandsch, zijn ‘oudste vorm’, de
‘dietsche schrijftaal’, de ‘eenheid’ van taal in de middeleeuwen, de ‘tijdperken’ die
men in het Dietsch kan onderscheiden, het ‘streven naar eenheid’, enz. enz. Men kan
den indruk niet weren, dat veel daarvan hier zeer weinig ter zake dienende is; tevens
zou men bij elke paragraaf met den schrijver wel willen debatteeren.
In zooverre is deze inleiding echter belangrijk, dat er ondubbelzinnig uit blijkt,
welke opvattingen aan het ingezonden werk ten grondslag liggen. In § 7 leest men:
‘met het meer algemeen worden der schrijfkunst, gaat langzamerhand ook de oude
eenvoud verloren’ - waarin die ‘oude eenvoud’ bestond, wordt niet gezegd -. ‘Vandaar
dat men drie tijdperken in het Dietsch kan onderscheiden:
1o De tijd, loopende tot ongeveer het midden der 14de eeuw, die de beste kan
genoemd worden. Het is de tijd, waarin de oude ridderpoëzie, het dierenepos
en het leerdicht geschreven werden; de tijd van Maerlant, Stoke, Assenede,
Boendale, van Heelu en van Aken, e.a. wier namen niet tot ons gekomen zijn.
o
2
De tijd van het midden der 14de eeuw tot het midden der 15de. Het is de tijd,
toen Hoogduitsche invloeden aan het hof der Hollandsche graven begonnen te
werken, toen het Hollandsche dialect in staatstukken en in litteratuur op den
voorgrond trad, en het vroegere Vlaamsch-Brabantsche karakter der schrijftaal
begon te verdringen, de tijd der sprooksprekers, van Augustijnken van Dordt,
Willem van Hildegaertsberck (sic), Dirk Potter, e.a.
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3o

De tijd van circa 1450 tot 1550, waarin de toestand der schrijftaal nog
bedenkelijker werd, toen onder den invloed der Bourgondiers, Fransche
modezucht de taal op allerlei wijzen begon te ontsieren, de tijd van De Roovere,
de Casteleyn, Anna Bijns, e.a.’

Me dunkt, hier heerscht een bedenkelijke verwarring tusschen taal en letterkunde.
Aangenomen dat die verdeeling opgaat voor de letterkunde, op de taal past ze
heelemaal niet.
Deze opvatting komt telkens opnieuw aan het licht.
‘Het Dietsch van het eerste tijdperk draagt een beslist Vlaamsch-, meest
West-Vlaamsch karakter. Daarnaast komt het Westbrabantsch, dat zuiverder
Westnederfrankisch is dan het Vlaamsch, dat Saksische bestanddeelen bevat. Maar
dat verschil beteekent weinig. De Vlaamsche schrijvers WILLEM, “die Madoc maecte”,
Maerlant, Assenede, Boendale en van Heelu, zijn de grondleggers van de
middeleeuwsche letterkundige taal geweest. Zij spannen de kroon boven allen, zij
zijn voor letterkundige en grammaticale studie het uitgangspunt.’
Wel ziet de schrijver in, dat er nog wat anders bestaat dan litteraire werken:
‘Gelukkig bezitten wij uit dien tijd van diep verval nog andere taalproeven dan
litteraire en officieele. De opkomst der gilden en der rederijkers heeft het aanzijn
gegeven aan tal van bescheiden en werken, die met recht uit den boezem van het
volk voortgekomen mogen heeten. Geschreven veelal door onontwikkelden, die
minder geoefend waren in spellen en schrijven, bieden deze bescheiden een blik in
de nagenoeg onvervalschte volkstaal, al zien wij er tevens een voortdurende worsteling
tusschen klank en teeken.’
Maar het komt niet in hem op, dat die bescheiden op zijn minst evenveel waarde
hebben voor de taalstudie als de litteraire werken; al spreekt hij er nog een enkele
maal over, al citeert hij de Dordtsche rekeningen onder zijn bronnen, wat er in te
vinden is, acht hij minderwaardig: het is werk van ‘onontwikkelden’, niet van
‘letterkundigen’ (blz. 28, 35). Zijn materiaal, dat is ‘Maerlant en andere goede
schrijvers’, de ‘ridderpoëzie’ (blz. 30), die herhaaldelijk ‘de beste tijd van het Dietsch’
(blz. 31), ‘het goede Dietsch’ (blz. 32), ‘de goeden tijd van het Dietsch’ (blz. 45);
‘de tijd van het zuivere Dietsch’ (blz. 50) genoemd wordt.
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Men ontkomt dus niet aan den indruk, dat de schrijver zijn werk baseert op een zeer
begrensd materiaal; alle twijfel wordt daaromtrent weggenomen door zijn § 18, waar
hij tracht ‘althans eenige orde in de [mnl.] geschriften te brengen, zoowel
chronologisch als dialectisch’.
Uit de opgaven die nu volgen blijkt, dat de schrijver overhoop ligt evenzeer met
de chronologie als met de dialecten; doch daarop wil ik hier niet ingaan. Het volstaat
er de aandacht op te vestigen, dat in het chronologisch overzicht de afdeeling Proza
aldus luidt:
‘Oorkonden, Rekeningen, Leven van Jezus, Ruusbroec, Groote, Mande,
Brinckerinck, Mandeville, de Witte de Hese, Clerc van de lage landen,
Gildenrekeningen, Kronieken.’
Men ziet, dat zijn, behalve de ‘oorkonden’ en de ‘rekeningen’, de traditioneele
bouwstoffen der geschiedschrijvers onzer letterkunde; edoch iets anders dan litteratuur
staat er nog in vermeld. Leest men nu het daaraanvolgende overzicht naar de dialecten,
(waar de ‘dramatische poezie’ en bloc Brabantsch heet, VELTHEM Antwerpsch,
BOUDIJN VANDER LORE en GILLIS DE WEVELE Westvlaamsch), dan vindt men als
oorkonden alleen vermeld het Statutenboek van Maastricht.
Er volgt thans nog een hoofdstuk, getiteld: Spelling in 't algemeen (§ 19-32) dat
voor mijn gevoel, zoo niet geheel, dan toch grootendeels overbodig is, en waaruit
genoegzaam blijkt, dat de schrijver op gespannen voet met de geschiedenis der
schrijfkunst staat. Rechtstreeks in verband met zijn onderwerp staan alleen § 27-32.
In de eerste dezer paragrafen zegt de schrijver: ‘Kan men alzoo in de drie tijdperken
der Hoogduitsche tongvallen de ontwikkeling der spelling behoorlijk nagaan, evenzoo
der Engelsche, voor het Dietsch mist men de aanknoopingspunten met de vroegere
tijden.’
‘Kant en klaar, om zoo te zeggen, verschijnt het op het tooneel, en behoudt
ongeveer anderhalve eeuw hetzelfde karakter. Wij moeten dan ook afzien van eenig
pogen, om de onmiddellijke voorbeelden der Dietsche spelling op te sporen.’
Het wil mij voorkomen, dat de schrijver zich zelven hier een oordeel spreekt.
Het is welbekend, dat we alleen onder zeker voorbehoud kunnen spreken van
Oudnederlandsch, en dat de documenten
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uit de eerste eeuw van het Middelnederlandsch zeer schaarsch zijn. Maar moeten we
daarom afzien van ‘eenig pogen, om de onmiddellijke voorbeelden der Dietsche
spelling op te sporen’? Maar dat behoort juist tot de scène à faire. Waar zijn onze
documenten uit de 12de en uit het begin der 13de eeuw? De inzender spreekt ons
alweer van dichters: ‘De oudste, in zekeren zin nog Dietsche dichter, HEINRIJK VAN
VELDEKE, schreef op het einde der 12de eeuw in een Oostnederfrankisch dialect,
maar door den toestand, waarin zijn werken in latere afschriften tot ons gekomen
zijn, hebben deze hunne waarde als taalkundig monument grootendeels verloren, en
zoo is het ook gesteld met de gedichten van SEGHER DEN GOTGAF, CLAIS VER
BRECHTEN SONE, met den REINAERT, e.a. Hoeveel rijker zou onze kennis zijn, indien
wij van hun werk het origineel mochten kennen.’
Die verzuchting is gegrond. Maar zóó pessimistisch hoeven we toch waarlijk niet
te zijn. Hebben we geen doorloopende teksten, wij hebben toch overblijfselen: wij
hebben glossen, wij hebben vooral de zeer talrijke Nederlandsche woorden die in
Fransche en Latijnsche oorkonden voorkomen, daar men niet wist hoe ze te vertalen.
Ik weet wel dat die ‘taalresten’ niet juist gemakkelijk toegankelijk zijn; althans
glossen en glossaria zijn maar betrekkelijk weinig uitgegeven; maar dat betrekkelijk
weinige is de aandacht van den inzender volkomen ontgaan; ik zie althans geen
duidelijke sporen, dat hij het zoogenaamd Glossarium van Bern, noch de Olla patella,
die beiden uit de allereerste jaren van de 14de eeuw dagteekenen - om van alle overige
te zwijgen -, gebruikt heeft. Wat de Nederlandsche woorden in Latijnsche en Fransche
oorkonden betreft, die zijn, jammer genoeg, nog niet tot een corpus verzameld; maar
het is toch waarlijk geen heksenwerk om een notabel getal er van binnen bereik en
gebruik te brengen. In meer dan een geschiedkundig werk uit de laatste jaren zijn
dergelijke woorden in een afzonderlijk register samengebracht, of althans met een
herkenningsteeken in het algemeen register opgenomen. Reeds in de Lat. keure van
S. Omaars, ao 1127, staan: seewerp, brotban en byrban.
En dan, er zijn nog de oorkonden zelf.
De inzender noemt als de vier oudste Dietsche oorkonden:
‘1o een schepenbrief van Bochoute van 1249 (Oostvlaamsch).
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een oorkonde van Margaretha van Vlaanderen van 1251 (Westvlaamsch).
een oorkonde over de abdij van Sint-Bavo van 1252 (Oostvlaamsch).
de Middelburgsche keur van 1254 (Hollandsch).’

De inzender blijkt hier volkomen afhankelijk te zijn van C.A. SERRURE'S
Geschiedenis der Fransche en Vlaamsche Letterkunde in Vlaanderen, waarnaar hij
trouwens verwijst; maar hij had toch wel even kunnen bedenken, dat dat werk al wat
oud begint te worden. In een ander werk, dat hij in 't zijne toch ook aanhaalt, had hij,
bij ontstentenis van oorkondenboeken, iets kunnen vernemen over de handvest van
's-Gravezande uit het jaar 1246. Hij zwijgt ook, en geheel, over de keure van Brussel
uit het jaar 1229; en ik begrijp waarom: SERRURE t.a.p. tracht te betoogen, dat de
Dietsche tekst van die keur niet oorspronkelijk is, dat we met een vertaling uit het
Latijn te doen hebben; zeer klemmend is dat betoog echter niet. Men zou evengoed
kunnen beweren, dat het Latijn vertaald is naar het Dietsch. De tekst uit het Boec
met den Hare, zooals hij door WILLEMS werd uitgegeven, lijkt veeleer een wat
verjongde kopij van een Dietsch origineel; met heel wat ouder vormen vindt men
dezen Dietschen tekst reeds in een Cartularium van Brussel, dat in of kort na 1346
geschreven werd (het berust op de stadsbibliotheek te Bern, ms. 186).
Aan den anderen kant ben ik zeer pessimistisch gestemd ten opzichte van die
zoogenaamde Charter van Boechoute uit het jaar 1249: de echtheid van dat stuk lijkt
mij zeer twijfelachtig.
Dit hoofdstuk eindigt met een paragraaf, die een andere zijde van de
tekortkomingen van den inzender in 't licht stelt:
‘§ 31. We zeiden reeds, dat het Dietsch in zijn bloeitijdperk geschreven werd door
monniken, geestelijke en wereldlijke klerken, door geleerde menschen alzoo, die
geoefend aan oor en hand, de klanken hunner taal zoo nauwkeurig mogelijk in teekens
trachtten weer te geven.
§32. Op grond, dat die schrijvers bijzonder vertrouwd waren met Latijn en meest
ook met Fransch, mogen wij veilig aannemen, dat zij hun spelling der landtaal
regelden naar die der genoemde talen.
Reeds bij een vluchtig inzien van de oudste 13e eeuwsche handschriften is dat te
bespeuren. Nieuwe schrijfteekens hebben zij niet ingevoerd, behalve een zeldzaam
gebruik van k en z, maar zij namen
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hun toevlucht tot verbindingen van teekens (gh, qu, cg, ck, enz.) en zeer zelden tot
bijzondere aanduidingen. Verkortingen gebruikten zij veel spaarzamer, dan in het
Latijn placht te geschieden. Een “dictionnaire des abbréviations” als voor het
middelecuwsch Latijn bestaat, kan voor het Dietsch niet geschreven worden. Dit
alles hier nader uitéén te zetten, behoort echter niet tot ons onderwerp.’
Ik kan het met den inzender niet eens zijn, dat een dergelijk onderzoek niet tot zijn
onderwerp behoort. Integendeel: tot het onderzoek van de wijze, waarop de lange
klinkers in het Middelnederlandsch werden aangewezen, behoort wel degelijk ook
het onderzoek naar de herkomst van de gebruikte middelen. Dat sluit natuurlijk in,
dat de prijsvraag evenzeer de schrift- als de taalkunde betrof; maar uit de aangehaalde
paragrafen blijkt, evenzeer als uit verschillende andere passages van zijn werk, dat
onze inzender allesbehalve een oud-schriftkundige is. Het gebruik van k en z
zeldzaam? Wat de k betreft, begrijp ik die bewering heelemaal niet; wat de z betreft:
ze toont ons alweer, dat de inzender alleen ‘gedrukte literatuur’ kent. De z komt
inderdaad betrekkelijk weinig voor in de handschriften die tot nu zijn uitgegeven,
en er zijn streken geweest, b.v. Brabant en Limburg, waar dat teeken blijkbaar zoo
goed als niet gebruikt werd; daarentegen predomineert het in zulke teksten,
handschriften en oorkonden, die niet in de schrijftaal van Jacob van Maerlant, maar
in Vlaamsch dialect zijn geschreven, laten we zeggen in plat Vlaamsch; er zijn zelfs
handschriften, waarin de s met de waarde eener media niet voorkomt. En wij mochten
wenschen, dat het waar ware, dat een dictionnaire des abbréviations voor het Dietsch
niet kan geschreven worden: de tekstuitgaven van de Nederlandsche philologen
zouden door vrij wat minder fouten ontsierd worden. Wat er van zij, ik houd het
manuscript van een Woordenboek van Middelnederlandsche verkortingen. dat ik
bezig bij mijn colleges in de paleographie, ter inzage van den inzender.
Het is trouwens zeer juist, dat onze middeleeuwsche spelling zeer den invloed
ondergaan heeft van die van Latijn en Fransch. Maar daarmee is niet alles gezegd.
Wat er nog bij te voegen is, behoorde door het antwoord op deze prijsvraag aan het
licht gebracht te worden. Het Romaansch moge in méér dan een geval tot voorbeeld
hebben gediend, waar het de spelling der lange klinkers betreft, kan de invloed van
de spelling van de
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‘Duitsche’ dialecten niet worden ontkend noch uitgeschakeld. Het lag voor de hand,
voorbeelden te zoeken in verwante talen, voor 't spellen van klanken waarvan Latijn
noch Fransch 't equivalent bezat.
Daarenboven, niet doordien ze vertrouwd waren met het Latijn en het Fransch,
ontleenden de Dietsche scribenten aan de talen sommige ‘uitdrukkingsmiddelen’;
maar doordien in 't Latijn, Fransch of welke taal ook, die ze kenden, die of die usance
bestond, die hun voor hun doel geschikt voorkwam. Of het iets meer was, dan
voorkomen, ziedaar de knoop, dien we zoogaame in het antwoord op deze prijsvraag
hadden ontward gevonden.
Zoo komen we tot de kern van het ingezonden antwoord.
Het is geworden, wat we na 't bovenstaande verwachten konden, wat het worden
moest.
Gebaseerd als ze dus, haast uitsluitend, zijn op de gedrukte ‘literaire’ geschriften,
en dan nog maar op een zeker aantal daaronder, brengen de onderzoekingen van den
inzender onze kennis van de geschiedenis der spelling van de lange klinkers in 't
Middelnederlandsch geen stap vooruit. De schrijver levert ons alleen een
geamplificeerde redactie van het reeds bekende; ik zou zelfs dienen te zeggen: niet
eens van het bekende, aangezien men ook bij hem aantreft die bevestiging, die nu al
sedert een eeuw van 't één boek in 't andere is overgegaan: ‘de aa komt in de
Middeleeuwsche handschriften niet voor.’ Ik wil niet uitpakken met voorbeelden uit
handschriften die geen gemeen goed zijn; het zal volstaan er aan te herinneren, dat
reeds in 1881 door N. DE PAUW, in 1886 door K. STALLAERT, in 1906 door EDW.
GAILLIARD voorbeelden van 't gebruik van aa in gesloten lettergreep werden bekend
gemaakt(1).
Evenmin heeft de schrijver ooit gehoord van 't gebruik van ooe = ô of ō.
De schrijver komt op tegen de vaak herhaalde bewering, als zou er regelloosheid
bestaan in de middeleeuwsche spelling,

(1) Zie Handelingen van het XVIIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres... 1881, blz.
85; Glossarium van verouderde Rechtstermen enz., i.v. Aame; Verslagen der Kon. Vlaamsche
Academie, 1906, blz. 197.
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en ik geloof, dat hij daaraan wel doet; zooveel eenvoud als hij beweert dat er bestaan
heeft, vermag ik echter niet te zien. En als er regelloosheid heerschte, of althans
minder regelmatigheid dan ons lief is, dan lag dat niet aan 't vervallen van de taal,
zooals in § 33 met zooveel woorden te verstaan wordt gegeven, maar omdat in de
middeleeuwen minder dan ooit regelmatigheid kon verwacht worden: elk scribent
was, in zekeren zin, zijn eigen spellingmeester.
Zelfs indien men zich kon neerleggen bij 't ontoereikende van 't gebruikte materiaal,
zelfs dan zou het ingezonden werk nog niet ten volle voldoen. Het chronologisch en
topographisch perspectief is niet diep genoeg; de schrijver oreert te veel ex cathedra,
en hij spreekt te veel in 't algemeen. Hij citeert wel vormen, maar meestal zonder
zijn bron te noemen; doet hij 't wel, dan noemt hij alleen den titel: het opgeven van
de juiste plaats is hooge uitzondering, zoodat alle middel tot controle op 's schrijvers
beweringen ontbreekt.
Laat ik daarvan een enkel voorbeeld aanhalen. Over het gebruik van een enkele
a om den langen klank voor te stellen in gesloten lettergreep wordt gezegd:
‘Hoewel deze spelling als de oudste moet aangemerkt worden, berustende op den
regel: één klank, één teeken, wordt zij reeds in de 13e eeuw sporadisch aangetroffen.
In Oostnederfrankische geschriften, Limburgsch of Oostbrabantsch, vindt men vormen
als macten; daar in het eigenlijke Dietsch de schrijfwijze slechts vóór r voorkomt,
is evengoed aan verkorting van den langen klinker te denken. bijv.: D.R. garne, arde,
warden, orbarde, par, durwardere, herevart, Harlame, opwart; Alex: jar, war, mar.
Lanc. wart: vart, liebart part: wart.
In de 14e eeuw is deze spelling, n.l. a voor â, zoo goed als verdwenen, maar later
komt zij bij onontwikkelden, die spellende schreven, weer voor.’
Zooals men ziet: er wordt alleen beweerd, er wordt niets bewezen; er wordt geen
poging gedaan om te bepalen, hoe groot op een bepaalde plaats, op een bepaalden
tijd, in een bepaald werk, de omvang van 't gebruik van 't enkelvoudig teeken a voor
ā of â is geweest.
Daarbij komt nog, dat de apodictische beweringen van den schrijver elk oogenblik
tot zeer ernstigen twijfel aanleiding geven; voor wien maar eenigszins met
handschriften uit ver-
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schillende tijdperken en uit verschillende gewesten bekend is, ja zelfs voor wien
maar eenigszins belezen is in de gedrukte literatuur, lijken ze vaak onaannemelijk.
Of het juist is, dat het gebruik van één teeken ook voor een langen klank (niet
alleen voor de a, maar ook voor de andere vocalen), berust ‘op den regel: één klank,
één teeken’, zou ik niet zoo grif durven beweren. Er kan iets van aan zijn, als de
schrijver bedoelt - waaraan ik twijfel -, dat de scribenten aanvankelijk korte en lange
a over denzelfden kam scheerden, en dus met hetzelfde teeken voorstelden. Ik geloof
echter, dat de oorzaak veeleer te zoeken is in het feit, dat in het Latijn en in het
Fransch lange en korte klanken door hetzelfde teeken werden voorgesteld.
Dat dat gebruik echter in de 13de ‘eeuw slechts sporadisch (wordt) aangetroffen’,
en ‘in de 14de eeuw zoo goed als verdwenen’, durf ik beslist tegenspreken. Nog in
tallooze handschriften uit de laatste jaren van de 14de en uit de eerste der 15de eeuw
zijn zeer talrijke voorbeelden te vinden van het gebruik van hetzelfde teeken voor
korte en lange klanken.
Een tweede voorbeeld.
De schrijver zegt, dat het teeken ai ‘in de tweede helft der 14e en vooral in de 15de
eeuw de â of ā voor(stelt) in open of gesloten lettergrepen’. (§ 62)
Deze zeer algemeene bewering wordt nu nader toegelicht als volgt:
‘Deze spelling moet zeker samenhangen met dialectische afwijkingen. In het
Nederrijnsch en in het Limburgsch komt zij veel voor (Zie KERN Limb. Serm) en
verder is het voornamelijk het Hollandsch dialect, dat de schrijfwijze doet kennen.
Het verkeer van Holland met den Nederrijn heeft alzoo zeker invloed gehad, maar
meer nog de Hollandsche uitspraak. Voor zoover is na te gaan, is de ai-spelling het
eerst opgekomen voor r, doordat in dat geval de naklank i-achtig was en als i- werd
afgebeeld: dair, mair, wair. Daarna heeft deze spelling zich uitgebreid ook voor
andere medeklinkers. Zoo vindt men in de Rek. over den oorlog met Friesland
(1396-1400) tallooze malen: raid betailt, mailre, paip, bairdze, kelnair, kairsgairn,
maitselair, enz. Ook bij Hildegaersberch en vooral bij Potter zijn voorbeelden te
over: Hild. overal mair vs. 123: dair, twair, Drierehande Staet: jair 8, duerbair 265,
Potter Mnlp: airnst II 883, wail 962, aldair II 150.
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Door den invloed van het Hollandsch dialect op de andere komt in de 15e en 16e
eeuw de ai- spelling voor â en ā ook in Brabant en Vlaanderen veelvuldig voor, maar
in de tweede helft der 16e eeuw verdwijnt zij geheel’.
Opnieuw beweringen zonder bewijzen. Laat ons nu eens aannemen, dat hetgeen
beweerd wordt over den oorsprong van het gebruik van het teeken ai, juist is. Waarom
zullen wij 't gelooven, ‘dat, voor zoover is na te gaan, ... de ai-spelling het eerst is
opgekomen vóór r’? Wat belet mij, daartegenover even apodictisch te beweren: wel
neen, ik heb menig handschrift gezien, en zelfs vrij oude, waarin de ai voor elk
anderen medeklinker even gewoon is als voor r. Er is dus nog wat meer noodig vóór
we kunnen aannemen, dat die spelling eerst voor r werd gebruikt, en ‘daarna zich
heeft uitgebreid ook voor andere medeklinkers’.
Met even veel pessimisme leest men, dat ‘door den invloed van het Hollandsch
dialect op de andere... in de 15de en 16de eeuw de ai-spelling voor â en ā ook in
Brabant en Vlaanderen veelvuldig voorkomt’. Waarop steunt die bewering? Het valt
mij zeer moeilijk aan invloed van het Hollandsch op Brabantsch en Vlaamsch te
gelooven, althans in de 15de eeuw. Mijn ondervinding is, dat ai voor â in Vlaanderen
ten allen tijde zeer zeldzaam is geweest; dat die spelling daarentegen in Brabant reeds
zeer vroeg gebruikt werd, hoofdzakelijk voor r, sporadisch voor andere medeklinkers,
vroeger dan in Holland, zoodat van invloed van Hollandsch schrijfgebruik op het
Vlaamsche en Brabantsche geen sprake zijn kan.
Hoe weinig moeite de schrijver gedaan heeft, om nauwkeurig en controleerbaar
werk te leveren, moge nog blijken uit een passage als de volgende, in zijn paragraaf
over 't gebruik der e ‘voor toonloozen of doffen klinker’:
‘Slechts enkele malen vindt men den doffen klinker, dien wij zouden verwachten,
door i voorgesteld: portir (poorter), maar overigens schijnt de meening gewettigd,
dat als in een woord een andere klinker(1) dan e verschijnt, men dien niet voor toonloos
mag houden’.
Het voorstellen van den doffen klank door i in een onbeklemtoonde lettergreep is
zeer zeker een zeldzaam gebruik; hoe

(1) Lees ‘een ander teeken’!
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heeft de schrijver niet ingezien, dat het meer dan de moeite waard was, de plaatsen
op te geven waar hij die vormen portir = poorter gevonden heeft?
Zooals te verwachten was, en gewenscht, spreekt de schrijver ook over de rijmen
ê: ē, ô: ō, ī: ie. Als er iets was, waarbij nauwkeurige statistieken onmisbaar waren,
dan was het wel dat; eerst daardoor zal het mogelijk worden, het begin der
diphthongeering niet alleen van ī, maar ook van ê en ê chronologisch en topographisch
klaar te trekken. De schrijver heeft dat niet ingezien; hij schijnt zelfs de
onderzoekingen van FRANCK en MULLER op dat stuk niet te kennen.
Wat hij over die punten zegt levert dan ook al heel weinig op: zijn kennis van de
moderne dialecten schiet blijkbaar te kort, wat ook elders blijkt, b.v. in zijn § 93, die
luidt als volgt:
‘Een enkele maal komt u voor als eu, bijv.: treuren: uren, figuere: treuren, maar ik
ben geneigd deze rijmen voor onzuiver te houden, daar men noch ooit (lees: toch
nooit?) euren: treuren, noch uren: truren gezegd heeft’.
Het is welbekend, dat in sommige gedeelten van Vlaanderen, o.a. te Brugge en
omstreken, aan de Nederlandsche ū voor r een eu-klank beantwoordt. In het licht
van dat verschijnsel bezien, krijgen de door den schrijver genoteerde rijmen een heel
andere beteekenis, dan hij gemeend heeft; maar nu ziet men ook duidelijk, welke
schade hij zich zelve berokkend heeft, door niet nauwkeurig de plaats op te geven,
waar die rijmen te vinden zijn: het is immers van het allerhoogste belang te weten,
in welke streek en in welk tijdperk het handschrift, waarin die rijmen voorkomen,
thuis hooren.
Dat de schrijver onvoldoende onderlegd is in de palaeographie blijkt uit zijn
gezegden over i, ij, u en ů.
Om mijn indruk over het ingezonden antwoord samen te vatten zou ik willen zeggen,
- maar dan zonder eenige malice -, dat het een vergissing is.
De bedoeling van de prijsvraag was:
1e het opsporen van de middelen waarvan onze middeleeuwsche scribenten zich
hebben bediend om lange klinkers - oorspronkelijk lang of lang geworden - af
te beelden;
o
de geschiedenis van het gebruik van die middelen, d.w.z. van hun herkomst,
2
naar tijd en plaats, en van het verloop van dat gebruik, na te gaan;
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het vaststellen van de klankwaarde van de gebruikte teekens.

Als ik mij niet zwaar vergis, dan is dat doel alleen te bereiken door het opmaken
van een nauwkeurige statistiek van het gebruik van elk middel; voor elken tekst
afzonderlijk, gedrukt of niet, dient een afzonderlijke statistiek opgemaakt te worden,
het groepeeren en coördonneeren van de verschillende statistieken zou tot algemeene
uitkomsten leiden, die dan elk teeken door een curve zouden kunnen worden
afgebeeld.
Het samenstellen van die statistieken zou zeker het omvangrijkste, maar het
gemakkelijkste gedeelte van den arbeid zijn, want men mag wel zeggen dat de
middelen in hoofdzaak bekend zijn. Ze zijn:
1) aanvankelijk een enkel teeken;
2) naderhand een dubbel teeken.
Dat tweede teeken verschilt a) naar klank; b) naar plaats c) naar tijd.
3) een driedubbel teeken,
Het tweede teeken kan zijn
1o herhaling van het enkelvoudig teeken; dat is haast altijd het geval voor e en
i (afgezien van diens palaeographische wijzigingen), zelden het geval voor de
a; tamelijk gewoon voor de o (hetzij dan ô of ō), zeer gewoon voor u.
o
in Vlaamsche gewesten een e, wat altijd het geval is voor e (ê of ē), haast
2
altijd het geval voor ā; zeer gewoon voor ō, minder voor ū (tenzij als een umlaut
van oe geldt); minder gewoon voor ī.
o
3) in Brabant en Holland wordt de onder 2o bedoelde e gewoonlijk vervangen
door i als een r volgt, en in Oostbrabant en in Limburg ook voor andere
medeklinkers, uitgezonderd bij de u.
o
4) in de saksische streken is i het verlengingsteeken, ook bij de u.
Het inzicht in 't gebruik van de i wordt eenigszins bemoeilijkt door zijn
palaeographische wijzigingen.
Als er een driedubbel teeken wordt gebezigd, dan vindt men gewoonlijk eerst
verdubbeling van het oorspronkelijke teeken + een e.
Ziedaar in groote trekken, wat, menschelijkerwijze gesproken, mijn ondervinding
is, en wat dus in bijzonderheden naar
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tijd, plaats en klank zou dienen onderzocht en uitgemaakt te worden.
Grondige palaeographische kennis is daarbij vereischt, en absoluut onmisbaar, wil
men aan de tweede bedoeling van de prijsvraag kunnen beantwoorden.
Grondige taalkundige kennis, wil men aan de derde kunnen beantwoorden; wat
zeker onmogelijk is, als aan 1o en 2o niet behoorlijk is voldaan: het onderzoek naar
de klankwaarde is absoluut afhankelijk van dat naar de middelen, hun herkomst en
't verloop van 't gebruik van die middelen.
Het werk is ook niet te maken, tenzij na een zorgvuldige keuze van het materiaal.
Onder de reeds gedrukte teksten zijn alleen die te gebruiken, waarvan palaeographisch
betrouwbare uitgaven bestaan, en oorkonden, ‘gedateerd en geplaceerd’, dienen in
de eerste plaats en in grooten getale benuttigd te worden. Het reeds gedrukte materiaal
behoort aangevuld te worden door het gebruik van een zeker aantal handschriften,
die, met behulp van de bestaande catalogussen, gemakkelijk genoeg te vinden zijn.
Zoo talrijk hoeven ze trouwens niet te zijn: als elk gewest en elk tijdperk door enkele
eenheden vertegenwoordigd worden, dan zou er al heel wat te bereiken zijn.
De schrijver van het ingezonden antwoord heeft die bedoelingen zelfs niet
benaderd; maar 't is er verre van, dat ik den steen op hem zou willen werpen. Ten
eerste, omdat ik mij de moeilijkheden van het werk niet ontveins; ten tweede, omdat
die inzender mij toeschijnt toch wel over eenige der kwaliteiten te beschikken, die
noodig zijn, om dien arbeid te ondernemen en tot een goed eind te brengen.
Zijn werk lijkt op meer dan ééne bladzijde een wonderbaar mengsel van degelijke
(nieuwere en nieuwste) geleerdheid en verouderde opvattingen en begrippen; maar
er is iets in, dat weldadig aandoet: de schrijver heeft begrepen, dat de prijsvraag niet
alleen betrekking kon hebben op zichtbare teekens, maar ook en vooral op hoorbare
klanken; hij heeft naar een verklaring gezocht voor de aanwijzing van de lengte door
iets anders dan een enkelvoudig teeken. Hij meent, dat het tweede teeken zijn
oorsprong vindt in het waarnemen van een glidevowel. Het lijdt me zeer twijfelachtig,
of die theorie altijd opgaat: men kan, vrees ik, moeilijk volhouden dat het verdubbelen
van de ī en de ô of ō wijst op een uitspraak van die klan-
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ken met een i of o ‘nachschlag’. Maar geheel waardeloos is die verklaring zeker niet;
omdat ze voor 't eene geval gelden kan, hoeft zij 't nog niet voor 't andere te doen.
Voortgezette studie van de taalkunde in 't algemeen, van het Middelnederlandsch
in 't bizonder, zou den inzender zeker in staat stellen, de vraag naar behooren te
beantwoorden; het opgeven der plaatsen, waar de door hem aangehaalde vormen
voorkomen, heeft hij ons onthouden, maar waarschijnlijk heeft hij die toch nog wel
tot zijn beschikking, en wellicht in veel grooter aantal, dan uit het ingezonden werk
is op te maken.
In de hoop, dat hij zijn werk weer op het getouw zal willen zetten, heb ik de eer
te adviseeren, dat de Koninklijke Vlaamsche Academie deze prijsvraag zou aanhouden
tot het jaar 1916.
Ik wil dit verslag niet eindigen zonder een woord van hulde te brengen aan de
uitnemende zorg, aan de redactie en aan het uiterlijke van dit antwoord besteed: de
taal is zoo zuiver, als men dat van een dergelijk werk verwachten kon; het is zoo
fraai en duidelijk geschreven, dat het een genot is, het te lezen. De beoordeelaars
van onze academische prijsvragen zijn op dat punt zoo weinig verwend, dat het mij
een ware behoefte is, den schrijver van dit antwoord voor 't een en 't ander mijn
welgemeend compliment te maken.

2o Verslag van den heer Prof. Dr. C. Lecoutere.
Uit het ‘Woord vooraf’ en uit meer dan eene andere plaats in het werk zou men
geneigd zijn op te maken, dat de schrijver van de ingezonden verhandeling iemand
is, die wel weet op welke wijze eene vraag als die, welke hij te beantwoorden had,
zou moeten opgelost worden. En als hij verklaart dat hij, steunende op de uitkomsten
van persoonlijk onderzoek, ons een beeld zal leveren ‘van de spellingontwikkeling
der lange klinkers’, gelijk men dat tot dusver niet heeft beproefd en dat hij, bij dit
onderzoek, ‘tal van handschriften in originali of in facsimile, tekstuitgaven van proza
en poëzie’ heeft gebruikt en steeds ‘naar eigen bevindingen’ zijne uitspraken
formuleert, is het dan wonder, dat wij ons zeer veel voorstellen van zijne nasporingen,
ofschoon de omvang van zijn werk alleen ons al dadelijk eenig wantrouwen
inboezemt? Want zie eens: schuiven
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wij terzijde wat niet rechtstreeks tot het onderwerp behoort (en er komt nogal een
en ander voor, dat heelemaal overbodig is), dan blijkt, dat er nog geen volle veertig
bladzijden besteed werden aan het schetsen van gezeide spellingontwikkeling. Eene
eerste teleurstelling!
Inderdaad, er is niemand, maar eenigszins bekend met den aard van het op te lossen
vraagstuk, of hij ziet onmiddellijk in, dat in een zoo kort bestek een wezenlijke
g e s c h i e d e n i s van de spelling der lange klinkers niet kán geleverd worden. Ik
bedoel, niet eene samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek, naar de
uiteenzetting van het onderzoek zelt: de opsomming en bespreking der feiten, hun
mogelijken oorsprong, onderlingen samenhang en gezamenlijk verloop, zoodat wij
in staat zijn elk waargenomen verschijnsel te beoordeelen, de bevindingen van den
onderzoeker te controleeren en zijne bewijzen te keuren. Eene geschiedenis, van wat
ook, bestaat immers niet uit eene reeks beweringen, waarvan het ons niet eens gegund
wordt de gegrondheid te toetsen.
Eene tweede teleurstelling baart eene nadere inzage van het werk zelf. Hoe weinig
krijgen wij, waar zooveel werd beloofd! Na tot het einde toe de verhandeling te
hebben bestudeerd, moet de lezer wel bekennen, hoeveel voortreffelijks hem ook
heeft verheugd, dat de schrijver er niet in geslaagd is de gewenschte oplossing te
vinden. Hij geeft niet een duidelijke noch volledige voorstelling van de middelen,
die men in het Mnl. aanwendde om de lange klinkers af te beelden; omgekeerd leert
hij ons evenmin aan welke bepaalde klanken telkens de gebruikte teekens
beantwoorden; ten slotte, en dit is het ergste, minst van al nog wijst hij op heldere
wijze aan, hoe het gebruik van die teekens zich heeft gewijzigd naar tijd en plaats
en ten gevolge van welke oorzaken. Met andere woorden, niettegenstaande zijn eigen
beschouwingen en verklaringen betreffende de wijze van behandeling, heeft hij toch
de eigenlijke bedoeling van de prijsvraag niet gevat, zooals de eerste verslaggever
dat overtuigend heeft aangetoond; - tenware men onderstelde, dat het hem aan den
noodigen ernst heeft ontbroken om op het doelwit, dat hij zoo goed scheen te zien,
met aandacht te mikken.
Aan de grondige beoordeeling van mijn hooggeachten ambtgenoot Prof. Dr. W.
DE VREESE is eigenlijk weinig toe te voegen en ik zou kunnen volstaan er eenvoudig
naar te verwijzen; toch
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meen ik geen overbodig werk te verrichten door het mededeelen van enkele
opmerkingen, waartoe het lezen der verhandeling mij aanleiding gaf; in de eerste
plaats, wensch ik een paar bezwaren te opperen tegen de door den inzender gevolgde
methode van onderzoek.
Eene geschiedenis der Mnl. spelling berust noodzakelijkerwijze op de studie van
de spelling der Mnl. teksten; om tot blijvende, onherroepelijke uitslagen te raken,
mag geen enkele tekst van die studie uitgesloten worden. Wat ons nu dadelijk treft
in het voorliggende opstel, is het zonderling feit, dat de schrijver met een zeer beperkt
materiaal heeft gewerkt. Wij maken er hem geen verwijt van, dat hij niet alle bestaande
teksten, uitgegeven en onuitgegeven, van het begin tot het einde heeft doorsnuffeld;
dat was practisch onmogelijk en eene beperking mocht gemaakt worden. Maar hij
had er zich goed rekenschap moeten van geven op welke wijze en op grond van
welke redenen hij beperkte; nu is hij willekeurig te werk gegaan en heeft zijn
onderzoek binnen waarlijk te engen kring voltrokken. Hij heeft nl. geenszins die
teksten gekozen, welke in opzicht der spelling van het meeste belang waren of best
konden inlichten over het geschiedkundig verloop er van; hij heeft eenige der
gemakkelijkst toegankelijke uitgaven gegrepen, zonder veel te letten noch op tijd
noch op plaats van vervaardiging(1). Is die handelwijze uit een wetenschappelijk
oogpunt te rechtvaardigen? Het is niet onmogelijk, dat onze schrijver over een rijker
materiaal beschikt dan hij opsomt; doch nergens blijkt dat, noch uit zijne opgaven
zelve, noch uit de verkregen uitkomsten. En als hij zoo stoutweg verzekert, dat de
aanwijzing van al de door

(1) Een zeer zonderlingen indruk maakt die bronnenlijst. Wij treffen er o.a. in aan: Maerl. Troj.
= Maerlant, Trojaensche Oorlog, en een weinig verder: Troj. oorl. = Trojaansche oorlog.
Wat beteekent dat eigenlijk? Geen van die twee titels is nauwkeurig en er blijkt uit die
mededeeling volstrekt niet welke uitgave de inzender heeft gebruikt. Doch daarover zoo
straks. - Naast Dram. poëzie, d.i. de bekende uitgave van MOLTZER, maar thans verouderd
en door eene betere vervangen, wordt afzonderlijk vermeld Esm. = Esmoreit. Waarom? En
waarom van de ‘abele spelen’ en andere dramatische stukken de uitgave van LEENDERTZ
niet werd gebruikt, is een onoplosbaar raadsel; immers, dáár toch had onze schrijver (op blz.
CCIII-CCVI der inleiding) kostelijke inlichtingen kunnen inwinnen, die hij te vergeefs bij
MOLTZER heeft gezocht.
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hem bestudeerde stukken tot een zoo schrikkelijk lange lijst zou uitdijen en in omvang
de eigenlijke verhandeling overtreffen, kunnen wij dat, bij het ontbreken van eenig
zweem van bewijs, voor iets anders aanzien dan voor grootspraak(1)? Doch nog eens:
dat hij eene keus heeft gemaakt, daarover mogen wij hem geenszins hard vallen;
maar in 's hemels naam, waarom laat hij juist ongebruikt of zoogoed als ongebruikt
liggen die teksten waaruit, met betrekking tot zijn doel, soms zooveel te halen was(2)?
In zijn ‘Woord vooraf’ wijst hij er op, dat de meeste uitgevers van Mnl. werken zich,
wat aangaat de eigenaardigheden der door hen gebruikte handschriften, ‘tot een
overzicht bepalen, zonder op een enkel punt dieper in te gaan’. Reden te meer, zou
men zeggen, om dan toch ten minste kennis te nemen van die uitgaven, waarin dat
wel gebeurt, zooals b.v. de in Bedudinghe naden sinne van sente Augustijns regule,
door ons medelid K. DE FLOU uitgegeven; al levert dit werk geenszins een
buitengewoon merkwaardigen tekst uit een taalkundig oogpunt, toch heeft de uitgever
het nuttig geacht zeer zorgvuldig de ‘klankverbeelding en spelwijzen’ na te gaan
(blz. 224-235). Was zoo iets nu van geen het minste nut voor onzen inzender? Of,
want ook dát is mogelijk, kende hij die uitgave niet(3)? Men is onwillekeurig geneigd
daartoe te besluiten;

(1) Zóó weinig vertrouwen heb ik in de zoogezeide persoonlijke navorschingen van onzen
inzender in ‘tal van handschriften’ enz., dat ik het voordeeliger hadde gevonden, had hij de
Mnl. Spraakkunst van VAN HELTEN, met het oog op zijn onderwerp, eens nauwkeurig en
stelselmatig onderzocht. Wat hij levert, na zijne nasporingen, is op verre na nog zooveel niet,
als daar reeds staat opgegeven. - Wel onnoodig er bij te voegen, niet waar, dat VAN HELTEN's
werk niet wordt opgegeven in de bibliographie en er ook geen enkele maal naar verwezen
wordt in de heele verhandeling!
(2) Eén voorbeeld maar. De Roman van Troien, een werk van meer dan 40.000 vv., wordt
driemaal aangehaald, en naar den Sp. historiael, het uitvoerigste Mnl. rijmwerk, wordt geen
tien maal verwezen! Met hetgene onze schrijver daaruit had kunnen verzamelen, zou hij ons
vrij wat meer hebben geleerd; de rijke oogst, dien hij daar had opgedaan, zou hem beschaamd
gemaakt hebben over het enkele magere schoofje, dat hij nu met veel drukte komt aanbrengen.
(3) Het is wel bevreemdend, dat geen enkele Mnl. tekst, door de Koninklijke Vlaamsche
Academie uitgegeven, in de lijst der onderzochte werken voorkomt en dat er, in de
verhandeling, evenmin van eene dier uitgaven gebruik wordt gemaakt. Des te zonderlinger
komt dat voor, als men bedenkt, dat de meeste van die teksten ‘diplomatisch’ werden
afgedrukt, bijgevolg een uitstekend materiaal uitmaken.
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immers, gelijk hier beneden zal aangetoond worden, heeft hij niet de geringste
aandacht geschonken aan hetgene sommige uitgevers van teksten al hebben bereikt
- zeer tot zijne schade.
Ten tweede, bij het behandelen van een onderwerp als het zijne, mocht de schrijver
niet nalaten zich in te lichten over de ware verhouding van de uitgaven tot de
handschriften. Dat dit een punt is van het allergrootste belang, heeft hij niet
voorbijgezien, maar wat hij er over zegt (blz. 6) is zeer oppervlakkig en geeft ons
geen de minste zekerheid, dat hij zich niet heeft laten verschalken. Integendeel! Eene
uitgave als die van KUIPER, merkt hij op, heeft voor de spelling geen waarde, nl.
omdat zij althans gedeeltelijk, genormaliseerd is. En nu staat juist deze uitgave
opgeteekend bij de door hem gebruikte bronnen, terwijl die van STOETT niet wordt
vermeld; ja, herhaaldelijk wordt zij aangehaald tot bewijs! Van een aantal Mnl.
teksten werden zoogen. diplomatische uitgaven bezorgd; deze geven dus veel
getrouwer den toestand, de spelling van de hss. weer dan de zoogen. critische; is het
dan niet zeer bevreemdend, om het niet anders te noemen, dat juist deze uitgaven in
de lijst der bronnen te vergeefs worden gezocht? Ook met het oog hierop, had de
schrijver met veel meer nauwgezetheid moeten nagaan, welke teksten voor zijn doel
in aanmerking kwamen; en dat hij zijne bronnen met een critisch oog zou lezen, is
toch waarlijk geen overdreven eisch.
Ten derde, en dit bezwaar weegt al even veel als de twee vorige, uit een onderzoek,
ingesteld zooals hij het ondernomen heeft, is het moeielijk iets met zekerheid af te
leiden; met betrekking tot geen enkel punt schijnt eene vaststaande uitkomst
gewonnen, omdat de schrijver nergens, zooals men zegt, spijkers met koppen slaat.
Nergens wordt een scherpe grens getrokken tusschen regel en uitzondering, tusschen
gewone en zeldzame gevallen. Hij beweert aldoor, maar zelden geeft hij bewijzen
en nooit doorslaande bewijzen. In het algemeen krijgt de lezer vrij vage, onbepaalde
inlichtingen, als: bij Maerlant; in de ridderpoëzie; in het goed Dietsch; in het latere
Dietsch. Worden af en toe plaatsen uit Mnl. werken aangehaald, dan luidt het: in den

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

435
Reinaert, in den Limborch, bij Boendale; het is maar bij uitzondering dat de plaatsen,
waar bepaalde vormen voorkomen, nader worden opgegeven(1). En veel te weinig en
nooit grondig wordt op de verschillen in de ruimte, op de dialecten gewezen, juist
alsof de dialectische eigenaardigheden op geenerlei wijze in de spelling worden
weerspiegeld(2)! - Trouwens, in een werk als hetgene wij te bespreken hebben, komt
het er niet alleen op aan, gelijk in elke wetenschappelijke verhandeling, steekhoudende
bewijzen te leveren en aan den leze het nazien mogelijk en ja gemakkelijk te maken,
maar veel meer nog op de uitcijfering van het min of meer menigvuldig herhaald
worden van sommige bepaalde verschijnselen. In een aantal teksten van een zekeren
omvang, als de Lanc., Maerlants Spiegel histor., de gedichten van Boendale en
dergelijke, kan men zoo wat van alles aantreffen; men kan er de bewijzen in vinden
voor twee stellingen, die malkaar, althans schijnbaar, uitsluiten(3). De feiten

(1) Ziehter, als specimen van dit vage, welk zoo gemakkelijk leidt tot vérstrekkende
gevolgtrekkingen, wat de schrijver zegt op blz. 30: ‘Bij Maerlant en andere goede schrijvers
vindt men van zulk een verschil niets (nl. van het weergeven der ē en ê door e en ee). In de
Ridderpoëzie vindt men er sporen van: gheere, leedene, beete, teere, keeren, eere, ghereede,
beede, teeken. Zij zijn echter niet talrijk. Eerst in de 14e en 15e eeuw dringt de ee meer door:
deede, ghemeene, eede, veegen, en wel zonder onderscheid voor ê en ē’. Wat hebben wij aan
soortgelijke beweringen, zonder eenig schijn van bewijs? Bij Maerlant o.a. kan men tientallen
plaatsen aanwijzen, die van den door onzen inzender geformuleerden regel afwijken; in zijn
Sp. is het, om het zoo eens uit te drukken, eenen naast enen. In welke verhouding? Dat juist
behoorde ons het geleverde werk te leeren.
(2) Op blz. 8 wordt een overzicht gegeven van de Mnl. geschriften ‘zoowel chronologisch als
dialectisch’; maar, behalve dat op die dialectische groepeering nogal wat aan te merken zou
zijn, bespeurt men nergens, dat in de verhandeling rekening is gehouden met die indeeling.
(3) Zoo, om slechts eene bijzonderheid aan te halen, treft men in Maerlant's Spiegel regelmatig
de spelling or ter afbeelding van den klank oor (vor = voor, wort = woort, horden = hoorden),
en daarnaast even regelmatig de spelling aer ter voorstelling van ar (b.v. patriaerc, staerf,
staerke), natuurlijk met allerlei uitzonderingen, als voer = voor (III7 46, 35; III8 20, 18 en
pass.) en andere. Ook spellingen als rumt (d.i. ruimt) III7 47, 2, naast Tuerken III8 12, 66 en
dergelijke andere gevallen had de schrijver niet over het hoofd mogen zien. Over de
verhouding van klank tot teeken in deze en andere gevallen geeft hij ons geen inlichting.
Trouwens, uit niets blijkt, dat hij den Sp. hist. ernstig heeft ingezien; er komt te veel in dat
uitgebreid werk voor, dat zijne aandacht noodwendig had moeten treffen. Om maar iets te
noemen: eene spelling als Ezechiël rijmende op deel, Sp. III7 17, 37-38; de merkwaardige
plaats, waar Maerlant den naam van den heilige, dien de Walen Saint Maur heeten, weergeeft
als Sinte Moer, Sp. III6 54, 97, waarin oe natuurlijk den klank van de Fransche au moet
weergeven (terwijl hij elders voor de afbeelding daarvan de o gebruikt, b.v. in de
hoofdstukken, waar hij over Morile of Morijl, d.i. Maurilius spreekt, nl. III2 cap. 37-40);
voorts nog rijmparen als dure (= deur): ure III6 8, 77-78; enz.
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moeten derhalve gerangschikt worden; niet enkel moeten de gelijksoortige
bijeengeplaatst, maar vooral, want daarin zit het hem juist, de verhouding er van tot
de overige vastgesteld. Dat is volstrekt onontbeerlijk, wil men geraken tot het vinden
van eenigszins algemeene regelen, die op de werkelijkheid steunen. Met andere
woorden: statistieken moeten opgemaakt worden, ten einde te kunnen oordeelen over
het min of meer langdurig bestaan, het min of meer verbreid zijn van de feiten; en
daarvan juist zoekt men te vergeefs een spoor in de verhandeling! - Inzonderheid
zijn, met betrekking tot het bepalen van de verhouding van klank tot teeken, de rijmen
de meeste aandacht waard, niet alleen de ē: ê en ō: ô verbindingen, welke even
vermeld worden, maar alle overige. Dat is natuurlijk aan onzen schrijver niet ontsnapt
en hij weet ook wel, dat men in dezen met voorzichtigheid moet te werk gaan, gelijk
voortvloeit uit hetgene hij op blz. 7 zegt; maar hij heeft dat punt niet grondig genoeg
onderzocht (wij zullen daar straks nog moeten op terugkomen) en vooral heeft hij
het niet aangewend om licht te doen stralen op het historisch verloop van gezeide
verhouding tusschen klank en afbeelding van klank.
Ten slotte, en hiermede besluiten wij onze beschouwingen over de door den
inzender gehuldigde methode, eene geschiedenis mag dit werk allesbehalve heeten;
wel wordt de Mnl. spelling met die van later tijd en zelfs met de tegenwoordige in
verband gebracht; doch van de chronologische ontwikkeling van de Mnl. spelling
zelve krijgt de lezer geen heldere voorstelling. Na hetgene desaangaande door Prof.
DE VREESE is opgemerkt, is het echter onnoodig verder aan te dringen.
Met de opvatting van den schrijver, met zijn werkplan en zijne methode kunnen wij
dus geen vrede hebben; de behandedeling zelve geeft ook aanleiding tot meer dan
eene opmerking.
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Vooreerst dit. Eenieder zal onmiddellijk toegeven dat, in een stuk van dezen aard,
nauwkeurigheid eene eerste vereischte is. Niet alleen dient elke bewering van den
schrijver te steunen op degelijke bewijzen; niet alleen moeten de feiten, waarop hij
zich beroept, op duidelijke wijze aangewezen worden: het is hem niet geoorloofd
eenig verschijnsel als bewijs aan te halen, dan na het zorgvuldig vastgesteld en
onderzocht te hebben. En eilaas! dat is niet steeds het geval. Meestal, d.i. negen maal
op de tien, bepaalt zich onze inzender bij een vage, onbepaalde uitspraak; waar hij
dan, bij uitzondering, een bewijs geeft, hebben wij nog geen voldoende waarborg.
Want, het spijt mij zeer het te moeten zeggen, de schrijver is niet altijd betrouwbaar.
Ik heb, gelijk van zelf spreekt, niet alle door hem opgesomde plaatsen gecontroleerd
- ik moet mijn tijd aan andere zaken besteden - maar ik wilde toch zekerheid hebben
en ben dus alle aanhalingen uit een bepaald werk nagegaan, nl. die uit hetgene hij
noemt: den Trojaenschen oorlog. Men zou a priori onderstellen, dat hij de volledige
uitgave van den roman heeft gebruikt; de door hem opgegeven titel doet echter denken
aan de brokstukken, destijds met denzelfden titel door BLOMMAERT opgenomen in
het eerste deel zijner Oudvlaemsche gedichten (Gent, 1838); doch de tekst van de
weinige plaatsen, die onze schrijver aanbaalt, nl. op blz. 27, 35 en 45, stemt evenmin
overeen met de volledige uitgave van GAILLIARD en DE PAUW als met de bloemlezing
van VERDAM en met de fragmenten van BLOMMAERT. Geen enkele aanhaling is juist!
Op blz. 27 wordt over den uitgang lec gesproken en beweerd dat hij, ‘in verborgen
vorm lēke wordt’ en dan rijmt met woorden waarin ē voorkomt; als bewijs worden
drie rijmparen aangehaald, waarvan één uit Troj. oorlog 1171, nl. sekerleke: weke.
Noch bij VERDAM, noch bij BLOMMAERT vindt men dat rijmpaar op de aangeduide
plaats; de volledige uitgave heeft ontsteken: breken 1171-1172, wat natuurlijk hier
niets bewijst(1).
Niet beter is het gesteld met hetgeen medegedeeld wordt op blz. 35 over de ie,
gebruikt ter afbeelding van ī. Bij uitzonde-

(1) Van belang is het wel hierbij op te merken, dat van de twee andere rijmparen, die als bewijs
worden opgegeven, het eene ontleend is aan den Parth. en het andere aan Huon de Bord.,
maar zonder aanwijzing van de plaats, zoodat men zich niet eens kan vergewissen, of de
schrijver juist heeft gelezen.
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ring, heet het, komt dat voor bij Maerlant, en als eenig bewijs(1) worden opgegeven
de twee rijmparen zie: mie Troj. oorl. 1339; nie: mie, ibid. 1393. Bij BLOMMAERT
en bij VERDAM zal de lezer, die zich de moeite getroost eens te gaan kijken, of alles
in den haak is, die rijmparen niet vinden, noch iets, dat er maar in de verste verte op
gelijkt; in de volledige uitgave zal hij aantreffen my (= mihi): sy (conjonct. van zijn),
1337-38, dus iets dat er ditmaal wel op gelijkt, maar volstrekt niet het bewijs levert,
dat ie daar gebruikt wordt voor ī! En wat het tweede rijmpaar aangaat, ook dat zoekt
men bij GAILLIARD en DE PAUW even te vergeefs als in de andere uitgaven(2).
Op blz. 45 ten slotte heeft onze schrijver het over de bij uitzondering voorkomende
rijmen van oe op ō. Dat ze toch bestaan, wordt bewezen door enkele aanhalingen,
bijna alle aan den Lanc. ontleend, alsook door het rijmpaar noemen: comen uit den
Troj. oorl. 1435. Moet ik alweer zeggen dat, als men de aangewezen plaats naslaat,
men het bewuste rijmpaar niet ontdekt? Men leest er comen: ghenomen 1432-1433,
wat wederom geenszins ad rem is. Toevallig heb ik de bedoelde verbinding toch
gevonden, nl. in de uitgave van BLOMMAERT, waar het voorkomt vv. 1394-1395
(genoemen: comen)(3).
Ik zou natuurlijk niet durven beweren, dat het met alle door den schrijver
aangehaalde plaatsen zoo wanhopig gesteld is(4); doch is dit al niet te erg? En welk
vertrouwen kan ons

(1) Het feit zelve, dat dit punt, waarover de inzender al vrij veel had kunnen aantreffen bij VAN
HELTEN, om te zwijgen van het overige, op dergelijke wijze wordt afgehaspeld, is welsprekend
genoeg!
(2) Het rijmpaar mie (= mihi): zie (= video) had onze schrijver kunnen opteekenen in Maerlants
uitvoerigst rijmwerk, nl. in zijn Sp., dien hij bijna nooit aanhaalt; het komt daar o.m. voor
III8 13, 75-76. - In de Bloeme der doechden is de spelling ij = ie gewoon, o.v. in de
pronomina's wij = wie en dij = die; omgekeerd treft men ie aan voor ij (o.a. verbiedt = verbijt,
blz. 31) en zelfs voor ī, in woorden als hiemel en hiemelscher (blz. 1), waarnaast nog i = ij
(als in cricht = crijcht, blz. 30).
(3) Uit het voorgaande wordt duidelijk, dat de uitgever geene der drie bestaande teksten van
Maerlants werk heeft geraadpleegd, maar zijne ‘bewijzen’ uit een afgeleide bron moet hebben.
Is dat wetenschappelijk werk, ‘geheel gebaseerd op de resultaten van persoonlijk onderzoek?’
(4) Toch is vaak de opgave onvoldoende. Op blz. 31 staat vermeld: quatheid, Lorr. 152. Maar
nu bestaan van dien roman een aantal fragmenten, allen afzonderlijk genummerd; waar zal
de lezer den aangehaalden vorm gaan zoeken? De bronnenlijst geeft natuurlijk geen licht;
daar staat alleen Lorr. = Roman der Lorreinen. - Ook de Lancelot wordt gebrekkig aangehaald;
aldus b.v. (p. 34) 1602, 1614, 1717 en (p. 35) 18162; welk boek of welke fragmenten worden
bedoeld?
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inboezemen de arbeid van iemand, die wij betrappen, laat het ons maar zeggen, al
klinkt het hard, op iets dat aan verregaande nalatigheid gelijkt? Veel liever zou ik
een zachter woord gebruiken; maar is dat mogelijk als men ontdekt, dat hij de juistheid
van geen enkele aanhaling uit Maerlants roman is nagegaan en dat hij op een niet
bestaande lezing steunt om eene theorie te ‘bewijzen’? Welke waarde kan men
hechten aan uitspraken op dergelijke ‘bewijzen’ gegrond?
Behalve dat gebrek aan nauwkeurigheid(1), moet men het nog betreuren, dat de
schrijver het zich, waar het sommige moeielijke onderdeelen geldt, waarlijk wat te
gemakkelijk maakt. - Zooals ik hierboven zeide, kon hij, uit een nauwgezet
bestudeeren van de rijmen der Dietsche dichtwerken, ongeloofelijk veel afleiden met
betrekking tot de geschiedenis der spelling; er bestaat weinig, waar wij zekerder
ingelicht worden over de verhouding van klank tot letterteeken. Herhaaldelijk reeds
werd dat punt door de geleerden onderzocht, o.a. door J. FRANCK, in zijn bekende
opstellen, door J. GEURTS, in het eerste deel van zijne Bijdrage tot de geschiedenis
van het rijm in de Nederlandsche poëzie (Gent, 1904), door anderen nog. Doch
daarmede is lang niet alles gezeid. - Om het even; van al die nasporingen maakt onze
inzender niets eens melding; hij gaat zijn eigen gang, maar bereikt lang zooveel niet.
Wat hij ons voorlegt, is de uitkomst van minder diepgaande studie, aangevat met een
veel beperkter materiaal; derhalve brengt hij de kennis van het onderzochte onderdeel
geenszins verder; integendeel, beslist achteruitgang beteekent de slotsom zijner
navorschingen. Wij wisten al meer en beter; bij onzen inzender moeten wij alweer
voor lief nemen eenige algemeenheden, eenige zeer onbepaalde

(1) Niet al te nauwkeurig is het evenmin, wat de schrijver op blz. 25 zegt over de spelling der
ai = ā, gelijk de eerste verslaggever reeds heeft opgemerkt. Had hij Hennen van Merchtenens
Cornike maar even ingezien, hij had gauw het bewijs gevonden dat hij zich vergist. Waarom
hij dit Brabantsch rijmwerk, dat in opzicht van spelling zoo eigenaardig en merkwaardig is,
terzijde laat liggen, is al even onverklaarbaar als het belang, dat hij hecht aan de
genormaliseerde uitgave van den Karel ende Elegast.
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opgaven, terwijl in de genoemde werken, alles met naam en toenaam wordt vermeld:
niets zonder de bewijsplaatsen er naast(1).
Laat ik nog een geval aanhalen waar de schrijver van onze verhandeling er zich
met een Jantje van Leiden van afmaakt. - Handelende over de schrijfwijze der ī, nl.
ii, zegt hij op blz. 38, dat men de ii ‘meest’ vindt in den Aubry, den Aiol, den Geeraert
van Vianen en den Limborch, uit welken laatsten, zeer uitvoerigen roman hij... twee,
zegge: twee voorbeelden aanhaalt; ‘overigens schrijft men geregeld ij’, luidt dan het
besluit. Had hij wat vlijtiger gezocht, hij zou nog wel andere teksten gevonden hebben,
waar dezelfde spelling gebezigd wordt, om te beginnen den Floris. Is het niet
zonderling, dat hij dien roman niet éénmaal aanhaalt, zelfs niet bij de gebruikte
bronnen opsomt, alhoewel hij beweert (blz. 5), dat Assenede, de berijmer er van,
met enkele andere schrijvers tot de ‘grondleggers van de middeleeuwsche
letterkundige taal’ behoort? Kwam hij dan, als zoodanig, maar zoo weinig in
aanmerking?
Al het voorgaande samenvattende om tot een besluit te komen zullen wij zeggen,
dat de ingezonden verhandeling een zeer zonderlingen indruk maakt wegens hare
ongelijkheid. Over zaken van het grootste belang glijdt de schrijver licht heen of laat
ze eenvoudig weg(2), terwijl hij ons elders meer geeft dan hem gevraagd werd, b.v.
waar hij uitweidt over bijzonderheden de spelling van Anna Bijns Refereinen
betreffende(3). Hij verrast

(1) Reeds had VAN HELTEN, in zijne Mnl. Sprkk. (anno 1887!), veel meer bijzonderheden vermeld
dan wij bij onzen inzender, na zijn onderzoek, aantreffen. Daarom zeide ik hierboven, dat
hij zeer tot zijne schade verwaarloosd heeft dit werk te gebruiken.
(2) Gelijk o.a. over de spelling der lange klinkers in de eigennamen, een hoofdstuk, waar hij tot
zeer verrassende uitkomsten had kunnen raken. Daarover werd reeds een en ander geleverd,
o.a. door FRANCK; waarom daar geen enkel woord over gerept?
(3) Alles wat hij zegt over het latere Mnl. en de spelling der XVIe eeuw, had zonder eenige
schade kunnen achterwege blijven. De lezer krijgt hierover alweer eenige algemeenheden;
de mededeelingen van den inzender zijn onvolledig betreffende alle door hem aangeraakte
punten en geen enkele maal worden de noodige inlichtingen (bewijsplaatsen enz.) verstrekt
om de nauwkeurigheid van zijne beweringen te kunnen nagaan!
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ons door zijn juist inzicht in sommige verschijnselen, door zijne oorspronkelijke
opvattingen, maar stelt ons diep te leur door onvergeeflijke tekortkomingen, door
zijn oncristische methode en zijn slaafsche afhankelijkheid van zegslui, die lang niet
altijd onvoorwaardelijk vertrouwen verdienen. Wat wel het ergste is, hij heeft met
ontoereikend en niet behoorlijk gekozen bouwstoffen zijnen arbeid aangevat; in het
aanhalen zijner bronnen is hij niet nauwkeurig genoeg; hij onthoudt ons doorgaans
de bewijzen en eischt dus, en zeer ten onrechte, dat wij zoo maar grifweg zouden
aannemen wat hij verkondigt(1). Dat achterwege blijven van de noodige bewijsplaatsen
is dubbel betreurenswaardig, waar het sommige tot dusver weinig bekende of
opgemerkte verschijnselen geldt, gelijk o.a. het gebruiken der i tot aanduiding van
den doffen klinker, b.v. in poortir, d.i. poorter (blz. 28)(2).
Uit hetgeen in de vorige bladzijden is gezeid, volgt noodwendig, dat ik niet kan
besluiten aan de Academie voor te stellen

(1) Sprekende over de au-spelling zegt hij, op blz. 26, dat hij er niet verder moet over uitwerden.
En in den Brand., dien hij zoo vaak aanhaalt (meer dan welken anderen Mnl. tekst!), zal de
lezer al dadelijk op eene spelling stuiten als bescauwen (C 72) en ghetrauwen (C 92). Bewijst
zoo eene bijzonderheid niet eens te meer, dat hij ongelijk zou hebben den schrijver op zijn
woord te gelooven? Of is die spelling hier de normale en moet werkelijk op het gebruiken
van het au-teeken den lezer niet eens opmerkzaam worden gemaakt? Ook in de Bl. d. doechden
komt de spelling hauden = houden voor (b.v. blz. 25 enz.).
(2) Een enkele maal bewijst de inzender niet, wat hij bewijzen wil. Aldus b.v. op blz. 33, waar
hij ontkent, dat de i in ginc enz. dezelfde uitspraak had als tegenwoordig, op grond van
rijmparen als blint: bekent, naast andere als onderweijnden (d.i. onderwinden): vijnden
(vinden). Twee verschillende gevallen worden hier verward; zulke rijmen komen niet naast
malkander voor in hetzelfde dialect en zijn elk afzonderlijk te beoordeelen. - Op blz. 18 (§
50) wordt de Brand. aangehaald als voorbeeld van bewuste regelmaat in de spelling; van dit
rijmwerk nu bestaan twee handschriften en de schrijver laat in het midden op welk van die
twee de lofspraak slaat. Ongetwijfeld wordt C bedoeld; maar het spellingstelsel er van is zoo
veel logischer niet dan in vele andere teksten. Vgl. b.v. schrijfwijzen als de volgende: zwerde
15,845, gherne 26, naast weerelt 38,241, zeewes (der zee) 70 en zewes 90; oghen 54, horen
(ww.) 237, doden (adj.) 138, naast dooghen (ww.) 176, drooghen (adj.) 315, enz. De
bewijsvoering is volstrekt niet overtuigend; alleen eene zorgvuldig opgemaakte statistiek
zou een juiste gevoltrekking toelaten.
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aan den inzender van deze verhandeling den uitgeloofden prijs toe te kennen; maar
wel steun ik gaarne het voorstel van den eersten verslaggever, Prof. Dr. W.L. DE
VREESE, nl. dat de Academie zou beslissen de prijsvraag aan te houden tot het jaar
1916.
Leuven, 5 Mei 1912.
***

3o) Verslag van den heer J. Mansion.
De zoo volledige en zoo goed gemotiveerde verslagen van mijne geachte medeleden
de heeren Prof. De Vreese en Lecoutere maken het mij gemakkelijk mijne taak als
derde beoordeelaar te vervullen. Evenals zij kan ik aan de Academie geen ander
voorstel doen dan om de vraag tot 1916 aan te houden. De verhandeling wier motto
boven staat munt uit door verschillende goede hoedanigheden, die op den lezer een
gunstigen indruk maken. Nochtans deze goede impressie neemt niet weg, dat het
ingezonden werk onder een vernis van dilettantische elegantie eene verregaande
oppervlakkigheid verbergt. Buiten de punten die in de verslagen van de heeren De
Vreese en Lecoutere ter sprake komen, moge nog het volgende aangestipt worden.
De schrijver, die over de voorstelling der quantiteit in het Oudhoogduitsch een en
ander - ook minder juiste beweringen - heeft meenen te moeten mededeelen, schijnt
niet te weten dat het toevoegen van i aan een anderen klinker om dezen als lang te
doen kennen een Middel- en Nederduitsche eigenaardigheid is, die zeer vroeg
voorkomt. Dat dezelfde wijze om de quantiteit aan te duiden in het oostelijk
Nederlandsch wel eenig verband kon houden met deze Duitsche gebruiken, ligt voor
de hand. Nochtans wordt dit punt door den schrijver niet eens aangeraakt. Het
grondleggende werk van Rich. Heinzel vind ik niet vermeld. Verder was in deze
quaestie van spelling, die dus ook eene quaestie van uitspraak is, eenige kennis van
de levende dialecten vereischt, gelijk Prof. De Vreese in zijn verslag doet uitkomen,
en laat ik het bijvoegen, een wat dieper inzicht in de phonetiek zou den schrijver ook
ten goede gekomen zijn. Dit hadde hem de moeite bespaard, zich zelven te weerleggen
op een punt waar de feiten spreken voor zijne - overigens weinig overtuigende opvatting van ae in gesloten
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lettergreep als a + e-glide. Dat in jae, drae, nae een naklank wel aanwezig kon zijn
is voor eenieder die met de Engelsche uitspraak bekend is duidelijk genoeg. Deze
voorbeelden zullen volstaan om aan te toonen dat ook voor het historisch en
phonetisch gedeelte van zijn arbeid de schrijver gebleven is beneden hetgeen men
van hem mocht verwachten, en rechtvaardigen onzes inziens ten volle het oordeel
van onze geachte medeleden, om den prijs dit jaar niet toe te kennen.
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Derde prijsvraag.
Letterkunde.
Gevraagd werd: Een onderzoek naar de populariteit van VONDEL bij zijne
tijdgenooten.
Prijs: 300 fr.
Steller van de vraag: de heer Prof. W. DE VREESE.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld: de heeren Prof. Dr. W. DE VREESE,
G. SEGERS en V. DELA MONTAGNE.
Is ingekomen een antwoord, onder kenspreuk:
't Kan mijn schip niet qualick gaen
'k Sie mijn' sterr in 't Oosten staen.
C. HUYGENS.

1o) Verslag van den heer Prof. Dr. W. de Vreese.
Op de prijsvraag van onze Academie naar ‘een onderzoek naar de populariteit van
Vondel bij zijn tijdgenooten’ is een lijvig antwoord, 342 quarto-bladzijden groot,
ingekomen, met het motto:
't Kan mijn schip niet qualick gaen
'k Sie mijn' sterr in 't Oosten staen.
C. HUYGENS.

In zijn voorbericht geeft de schrijver rekenschap van de bronnen die hij heeft gebruikt
en van de methode die hij heeft gevolgd:
‘Wij hebben gebruikt al de bronnen, betreffende Noord-Nederland, die ons
toegankelijk waren. Wij durven onderstellen, dat ons niets van belang is ontsnapt,
dat wil zeggen, zulke bronnen, die een groote wijziging zouden teweeg brengen in
de verkregen uitkomsten. Dat is te wijten grootendeels aan reeds bestaande werken
over die periode.
Maar wat België betreft en de betrekkingen met den vreemde, daar zouden wij
niet durven zeggen, dat wij het onderwerp heelemaal hebben uitgepulisd, omdat er
niet genoeg voorstudien zijn geleverd...
Wat de methode betreft. Op verschillende wijze kon de vraag beantwoord worden.
Wij konden o.a. aan de eene zijde bespreken de vrienden van Vondel, aan de andere
zijde de tegenstrevers, vijanden, benijders enz. In de practijk scheen dat echter met
groote bezwaren gepaard.
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Best van al scheen ons toe de chronologische volgorde (op die wijze bekomen we
duidelijkst een beeld van de wisselvalligheid van Vondels populariteit). Door Vondels
tijdgenooten hebben wij verstaan niet enkel de personen die leefden terwijl Vondel
leefde, maar nog het eerste geslacht na zijn afsterven; met andere woorden, wij
hebben zijne populariteit gevolgd tot het begin der 18de eeuw.’
In overeenstemming met deze opvatting, is het ingezonden werk verdeeld in zeven
hoofdstukken, t.w.
I. Van ‘Pascha’ tot ‘Palamedes’. - 1612-1625.
II. Een rumoerig tijdvak in 's dichters leven. - 1626-1641.
III. Van ‘Peter en Pauwels’ tot ‘Lucifer’. 1641-1653. - Geloofsverandering. - De
dichter hevig aangevallen. - Hoogste ontwikkeling.
IV. De dichter leeft voor zijn geloof en voor de kunst. - 1654-1679.
V. Vondel na zijn dood bewonderd.
VI. Vondel in onze provinciën.
VII. Vondel in het buitenland.
De inhoud van 't grootste gedeelte van het werk komt dus hierop neer, dat wordt
nagegaan, wat bij 't verschijnen van elk van VONDEL's werken kwaads of goeds, voor
of tegen werd gezegd of geschreven; en onder 't lezen krijgt men zeer stellig den
indruk, dat de onderstelling in de voorrede uitgesproken, dat, voor zoover
Noord-Nederland betreft niets van belang den schrijver is ontgaan, gerechtvaardigd
is. Slechts enkele bijzonderheden - waarover straks nader - zijn blijkbaar over 't hoofd
gezien. Het werk is in dat opzicht zelfs zóó volledig, dat het langzamerhand op een
vrij eentonige kronijk gaat gelijken, en op menige plaats uit niets anders bestaat dan
uit het aaneenrijgen van de gedichten, die bij poozen met ettelijke tegelijk tegen
VONDEL werden uitgegeven. Daartoe werkt niet weinig mede, dat sommige
gebeurtenissen uit VONDEL's leven, o.a. het Palamedesproces, zonder noodzaak veel
te uitvoerig, in 't lang en in 't breed, worden verhaald, dat in den tekst de lijst der
opvoeringen van een of ander stuk geregeld wordt medegedeeld, en dat veel te veel
wordt geciteerd uit welbekende werken, zoodat met een verwijzing daarheen zou
kunnen worden volstaan.
Men krijgt echter niet tevens den indruk, dat hier veel nieuws wordt medegedeeld;
op zeer weinig na, meen ik, staat
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alles, wat in deze verhandeling wordt medegedeeld, ook reeds elders te lezen; men
heeft alleen het voordeel, dat men 't hier alles netjes chronologisch bij elkaar vindt.
Men is het aan de waarheid verplicht hierbij te voegen, dat in Noord-Nederland reeds
zóóveel aan Vondel-studie is gedaan, dat het zeer zeker moeilijk is, uit de gedrukte
litteratuur nog iets onbekends aan het licht te brengen; alleen van archiefstudie is
nog wat te verwachten, en daaraan heeft de schrijver van het ingezonden antwoord
heelemaal niets gedaan.
In het zesde hoofdstuk wordt onderzoek gedaan naar Vondel's populariteit in de
Zuidelijke Nederlanden - in den geschiedkundigen zin van het woord - en nogal in
bijzonderheden nagegaan wat POIRTERS, DE SWAEN, GODIN en W. VANDEN
NIEUWELANDT openlijk of bedektelijk aan hem hebben ontleend.
Het zevende hoofdstuk: Vondel in het buitenland, is van denzelfden aard: het loopt
over de - werkelijke of vermeende - overeenkomst tusschen sommige werken van
GRYPHIUS en MILTON en sommige van VONDEL, zooals wel bekend is.
Ik breng gaarne hulde aan den vlijtigen en nauwkeurigen arbeid van den inzender,
maar hij heeft niet precies dat werk gemaakt, dat met de prijsvraag bedoeld werd.
De schrijver van deze verhandeling is veel te veel aan de letter blijven hangen, en
veel te weinig tot den geest doorgedrongen. Het gold en geldt hier niet alleen de
vraag, hoeveel lofdichten er op -, hoeveel schimpdichten er tegen VONDEL geschreven
werden; met wien VONDEL al of niet ‘op vriendschappelijken voet’ omging; of, en
wat, mannen als POIRTERS, DE BIF, GRYPHIUS, MILTON aan VONDEL al of niet hebben
ontleend; dat alles is zoo ongeveer wel bekend; maar ook en vooral deze vraag: is
VONDEL bij zijn tijdgenooten al of niet populair geweest; hebben zij hem gelezen;
hebben zij werkelijk besef gehad van het groote en het grootsche in hem, innerlijk
en uiterlijk; is hij voor hen werkelijk nog iets anders geweest dan een man die wel
‘hoogdravende en doordringende dichten’, zooals BRANDT het uitdrukt, kon maken,
maar eigenlijk toch meer ‘geprezen dan gelezen’ werd; en ten slotte: zoo hij populair
was, hoe groot was zijn populariteit dan wel, vergeleken met die van mannen als
CATS, HOOFT, HUYGENS, en wie men verder nog noemen wil. Het ging en gaat
minder om wat er over - voor of tegen - VONDEL geschreven
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werd, maar om den geest die uit de loftuitingen of beschimpingen spreekt, om de
gevoelens die ze ingaf. Met andere woorden: de prijsvraag bedoelde veeleer, althans
evenzeer: een psychologische, als een literair-historische kwestie. Dat de predikant
NIELLIUS in November 1625 VONDEL nog heelemaal niet kende; dat LEUPENIUS, de
spraakkunstenaar, bij 't verschijnen van den Lucifer er rond voor uitkwam, dat hij
geen een van VONDEL's werken gelezen had; dat VONDEL er met reden over klagen
kon, dat sommige boekverkoopers zijn naam misbruikten om pruldichten aan den
man te brengen; dat de aartsbisschop van Mechelen VONDEL zou toegevoegd hebben:
't Gaet al wel, sinjeur Vondel, maar ge zait nog op verre nae geenen Cats! - dergelijke
feiten of feitjes, die de inzender alleen terloops vermeldt, zijn van veel meer
beteekenis, dan een aantal der in zijn werk uitvoerig besproken en medegedeelde
lof- en schimpdichten. Zoo wordt ook de ontvangst en bekroning van VONDEL door
het Sint-Lucasgilde geheel als iets uiterlijks verhaald; terwijl geheel onvermeld
gebleven is, dat VONDEL in 1647 door BRANDT op de meest grievende wijze werd
doodgezwegen in zijn lijkrede op HOOFT, die bij deze gelegenheid niet slechts
‘d'eenige Poët, die d'Amstel heeft voortgebracht’ heet, maar zelfs ‘de grootste dichter,
dien Hollandt, of ooit de zon zagh’, terwijl VONDEL het mede moest aanhooren, dat
‘de Hollandtsche Poezij, die met den Ridder Hooft gebooren was, ook met hem
gestorven is’. Het moge waar zijn, dat BRANDT, zoo sprekende, ‘een vrij getrouwe
navolging of vertaling’ van DU PERRON's Oraison funèbre op Ronsard leverde, en
‘aan zijn grondtekst geketend’ was(1), - dat verklaart niet alles.
Naar mijn inzicht beantwoordt het ingezonden antwoord dus niet genoeg aan de
bedoeling van de prijsvraag, om in den strikten zin van het woord te kunnen bekroond
worden. Aan den anderen kant, lijkt deze arbeid mij te verdienstelijk om zonder meer
in ons archief te worden opgeborgen.
Daarom ben ik zoo vrij voor te stellen, dat de Academie den inzender zou beloonen
met het drukken van zijn werk, mits hij het leesbaarder make, door de aangehaalde
teksten, voor zoover noodig, bijeen te brengen in een appendix, en zich voor

(1) Zie Dr. J.C. MATTHES, Geeraerdt Brandt, Het Leeven van P.C. Hooft en de Lijkreeden
(Groningen, 1874), blz. IX vlg.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

448
de meeste, die in algemeen bekende en voorhanden werken voorkomen, te bepalen
tot een verwijzing. Dit laatste geldt ook van de opgaven van de vertooningen van
VONDEL's stukken. Taal en stijl zouden dan tevens aan een nauwkeurige herziening
kunnen onderworpen worden: ook al gaf de schrijver niet uitdrukkelijk te kennen,
dat hij Vlaming is (zie blz. 229), de nogal talrijke gallicismen en andere ismen van
allerlei slag, die zijn werk ontsieren, zouden hem verraden hebben(1).

2o) Verslag van den heer Gustaaf Segers.
‘Ik breng gaarne hulde aan den vlijtigen en nauwkeurigen arbeid van den inzender’,
zegt onze geachte collega, Dr. W. DE VREESE, ‘maar hij heeft niet precies dat werk
gemaakt, dat met de prijsvraag bedoeld wordt.’
Daarmede wordt het ingezonden handschrift juist beoordeeld.

(1) Ook eenige andere onjuistheden zouden dienen verbeterd te worden. Het gaat, b.v., niet aan,
van Oldenbarneveldt te spreken, alsof iedereen hem voor een landverrader hield (blz. 23);
noch te zeggen, na dat men het Palamedesproces heeft verhaald, dat Vondel ‘eensklaps een
van de meest gevierde dichters (was) geworden’: dat ruikt naar krantenstijl; noch VONDEL's
bekeering een ‘misstap’ te noemen, vooral als men die bekeering als een heldennaad
verheerlijkt heeft; en zoo meer. Naieveteiten als de volgende zijn ook niet zeldzaam: ‘Had
Vondel vrienden, hij had ook onverbiddelijke vijanden’ (blz. 109).
Voorbeelden van taalfouten:
Gallicismen: ontmoeten (voor: aantreffen); kiezen als; toelaten (= mogelijk maken); in 't
voorbijgaan (= terloops); er aan houden; gevoelig aan; iemands verdediging nemen; meest
geestige; schijnen (= toeschijnen); gekend (= bekend); gelukt (= geslaagd); zich gelasten;
onder opzicht; provincie (= gewest); gekend onderstellen (= bekend achten); onopgemerkt
voorbijgaan; enz.
Andere fouten: dooper = doopsgezinde; levendige omgang (= drukke omgang); aanstellen
(= voorstellen); de godsdiensttwisten walgden hem (iemand walgt voor iets); vermeert (=
vermeerderd); niet en spaarde; een bloedbad heeft plaats gehad; tegenstrever = tegenstander;
feesten vieren een feit (men viert iets met een feest); zijn roem heeft zich gevestigd; kenschets
= karakteristiek; onvermoeide bescherming; aanzien = aangezien; enz., enz.
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De schrijver spreekt te veel over hetgeen niet, en te weinig over hetgeen wezenlijk
gevraagd wordt.
Hij treedt in uitvoerige beschouwingen over de voornaamste gebeurtenissen uit
VONDEL's leven, over feiten, door den dichter bezongen; hij handelt over tal van
personen, met wie VONDEL in betrekking stond en ontleedt de voornaamste zijner
werken; doch deze beschouwingen, deze besprekingen en dissertaties brengen er
weinig, te weinig toe bij om ons te leeren of VONDEL al dan niet populair bij zijne
tijdgenooten was, veel minder in welke mate hij dit was.
Nieuwe feiten uit het leven des dichters, tot hiertoe onbekende getuigenissen over
het aanzien, hetwelk deze genoot, over de meening, welke staatslieden,
bewindvoerders, mannen van aanzien, invloedrijke personen, de bevolking, over
VONDEL's personaliteit, over zijn werk hadden, komen in het werk niet voor.
Wellicht eischte de Academie dit ook niet.
Doch, mij schijnt het, dat uit het materiaal, waar wij over beschikken; uit de
Vondelliteratuur, en vooral uit VONDEL's werken zelven, meer te halen was, om
rechtstreeks de prijsvraag te beantwoorden, dan de schrijver er uitgehaald heeft.
Ik ben het volkomen eens met mijnen Collega en vriend, Dr. DE VREESE, waar hij
schrijft dat de prijsvraag veeleer, althans evenzeer, eene psychologische, dan eene
literair historische kwestie bedoelde.
‘Het ging, en gaat minder om wat er over - voor of tegen VONDEL geschreven
werd, maar om den geest die uit de loftuitingen of beschimpingen spreekt, om de
gevoelens, die ze ingaf.’
Mijns inziens hadde het psychologisch onderzoek dezer lofen schimpdichten, ook
van VONDEL's werken zelven, meer licht over de zaak kunnen verspreiden.
De wijze waarop de verdienstelijke schrijver, de aanvallen tegen of de lofredenen
op VONDEL onderzoekt, waarop hij de werken des dichters ontleedt, in den zin, die
hem ter oplossing der prijsvraag moest leiden, is niet geheel van oppervlakkigheid
vrij te pleiten. Met angstige zorg legt hij er zich op toe na te gaan wat aanleiding gaf
tot het schrijven van dit of dat gedicht, welke er de gevolgen van waren; doch te
dikwijls blijft hij bij den buitenkant, bij de schors; te zelden dringt hij tot het binnenste
door.
Daarbij komt het ook, dat, hoewel de schrijver VONDEL en zijnen tijd goed kent,
over menigvuldige werken des dichters
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spreekt, daar uitvoerige brokstukken uit aanhaalt, VONDEL's genialiteit niet doorstraalt.
Dit werd niet gevraagd; doch deze genialiteit breekt, bij nader onderzoek,
onweerstaanhaar door. Zulk onderzoek hadde ons VONDEL's personaliteit, niet alleen
gelijk hij dacht en gevoelde, beter leeren kennen. Deze personaliteit komt ons uit
zijne werken te gemoet. Veel is daarin ook te leeren wat anderen over hem dachten,
wat zij over hem gevoelden.
Zulk onderzoek, in een psychologisch opzicht, hadde in ruime mate ter oplossing
der prijsvraag kunnen bijdragen; dit, ten minste, is mijne overtuiging.
Ook zal elkeen de zijde van Dr. DE VREESE houden, waar hij, in zijn verslag schrijft,
dat over sommige gebeurtenissen uit VONDEL's leven, al te uitvoerig gehandeld
wordt; b.v. over het Palamedesproces; ook dat er te veel geciteerd wordt, in plaats
van naar de welbekende werken te verwijzen.
Dit moet o.a. ook gezegd worden van het bespreken der vraag of Milton, VONDEL's
werken al dan niet gekend, zelfs nagevolgd heeft.
De schrijver wijdt daar 38 blz. in folio aan, en citeert nagenoeg alles wat
Edmundson daarover aanhaalt(1). Niettegenstaande dit schijnt mij de zaak zoo klaar
niet bewezen als Edmundson en de schrijver van het handschrift dit meenen.
Doch gesteld, dat Milton VONDEL's werken gekend hebbe - de overeenkomst
tusschen beide is inderdaad treffend -; gesteld, dat in The Paradise lost brokstukken
uit Lucifer en Joannes de Boetgezant, letterlijk zijn overgenomen, dan zou alleen
bewezen zijn, dat Milton Nederlandsch kende - wat, ten andere door niemand in
twijfel getrokken wordt. Ook zou bewezen zijn, dat Milton de grootste bewondering
voor VONDEL gevoelde, en dat de wereldberoemde Brit de duurste verplichtingen
jegens den onsterfelijken Nederlander had.

(1) Milton and Vondel: A Curiosity of Literature, by GEORGE EDMUNDSON, M.A., late Fellow
and Tutor of Brasenose College, Oxford, Vicar of Northolt, Middlesex. London, Tübner &
Co, Ludgate Hill, 1885.
EDMUNDSON beschuldigt Milton van letterdiefte. Hij geeft tot motto's van zijn werk: ‘Suum
cuique honorem’, en VONDEL's bekende woorden: ‘Evenwel indien gij eenige bloemen op
den Nederlandschen Helicon plucken wilt, draeg u zulks, dat het de boeren niet mercken,
nochte voor den geleerden al te sterck doorschijne’.
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Doch, aangezien stellig niemand van VONDEL's tijdgenooten deze verplichtingen
kende, zelfs vermoedde; aangezien op deze overeenkomst tusschen het Engelsch
epos en VONDEL's werken, in geen enkel gelijktijdig werk de aandacht werd gevestigd,
zouden deze verplichtingen zoude deze overeenkomst niet bewijzen, dat Vondel, in
den eigenlijken zin des woords, populanteit genoot.
Evenals Dr. DE VREESE kom ik tot het besluit, dat het handschrift de prijsvraag niet
rechtstreeks beantwoordt en dus niet kan bekroond worden.
Evenals hij, erken ik, dat het zich, in meer dan een opzicht, door wezenlijke
verdienste onderscheidt. Ik treed dus het voorstel van den heer DE VREESE bij, het
werk te laten drukken. Echter veroorloof ik mij er met nadruk op aan te dringen, dat
de voorwaarden, door ons geacht medelid gesteld, stipt nagekomen worden.
Het haaldelijk heeft onze Academie beslist, dat hare uitgaven in keurige,
onberispelijke taal moeten opgesteld zijn, alvorens ter pers te worden gelegd.
Wij zijn door schade wijs geworden.
Wat taal en stijl betreft, moet het aangeboden handschrift met zorg worden nagezien
en verbeterd worden.
Ook ware het goed sommige hoofdstukken in te korten.

3o) Verslag van den heer V. dela Montagne.
Ik kan me best vereenigen met de beschouwingen der eerste verslaggevers over het
ingezonden werk, ter beantwoording van de prijsvraag: ‘Onderzoek naar de
populariteit van Vondel bij zijne tijdgenooten’.
Hier is bijeengebracht een enorm materiaal dat getuigt van 's schrijvers ongemeene
belezenheid en van grondige studie van VONDEL's leven en werk. Uit dit materiaal
nu kunnen de bestanddeelen van VONDEL's populariteit wel worden opgediept, maar
het was niet de bedoeling dat die zorg aan den lezer zou worden overgelaten. De
bedoeling was dat die populariteit klaar en duidelijk zou worden in 't licht gesteld,
zonder meer.
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Ik ook breng den schrijver gaarne hulde voor het door hem geleverde: hij heeft in
één geheel vereenigd de tallooze bijzonderheden over den dichter die wel voor een
goed deel bekend zijn, maar dan toch zoowat overal verspreid liggen. Maar ik herhaal
het, zijn werk, hoe verdienstelijk het mij toeschijnt, kan, daar het niet eene adequate
beantwoording is van de prijsvraag, voor bekrooning niet in aanmerking komen. Ik
ook treed dus het voorstel van den heer DE VREESE bij: het werk worde - mits de
schrijver erin toestemme, door de Academie ter pers gelegd. Het spreekt dat de
wenken door den heer DE VREESE, wat aangaat taal en stijl gegeven, zullen dienen
in acht genomen; dat de aanhalingen van bekende passages van den dichter zullen
geschrapt of sterk ingekort worden.
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Vierde prijsvraag.
Gevraagd werd: De geschiedenis van de Kinderliteratuur in de Nederlanden, in
verband met de Duitsche, Fransche en Engelsche. - Doel, vereischten en ontwikkeling.
Prijs: 600 fr.
Steller van de vraag: de heer TH. COOPMAN.
Kwamen in twee antwoorden, met kenspreuk:
a) Essayons.
b) Für Kinder ist nur das Beste gut genug.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld, de heeren IS. TEIRLINCK (tot
vervanging van den heer TH. COOPMAN en op dezes verzoek), JAN BOLS en ALF. DE
COCK. (Zie Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1911, blz. 776.)
De heeren TEIRLINCK en DE COCK de opdracht niet kunnende aannemen, werden
vervangen door de heeren GUSTAAF SEGERS en Kan. AMAAT JOOS. (Zie boven, blz.
18.)

1o) Verslag van den heer Gustaaf Segers.
I.
Dankbaar moeten wij ons geacht medelid, heer COOPMAN, zijn, die aan de Koninklijke
Vlaamsche Academie voorstelde eene prijsvraag over ‘Kinderliteratuur’ uit te
schrijven. Wij hebben over deze aangelegenheid twee verhandelingen ontvangen,
beide zóo belangrijk, dat ik hoop ze weldra door den druk te zien verspreiden: ik ben
overtuigd dat dit eene weldaad zal zijn voor ons nationaal onderwijs, voor onze
nationale opvoeding.
De ingekomen verhandelingen dragen tot motto Essayons en Für Kinder ist nur
das Beste gut genug.
Zoomin in de eene als in de andere wordt over de stof of de vereischten der
leesboeken in de lagere of middelbare scholen gesproken.
Men kan het betreuren, daar de Academie een werk had gevraagd over
‘Kinderliteratuur’, niet over ‘Kinderboeken’.
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Over het leesboek treft men echter in Essayons beschouwingen aan, die ons bewijzen
dat wij met eenen beslagen vakman te doen hebben.
‘Er zal, in dit overzicht, ook geen sprake zijn van de leesboeken, strekkende
om de kinderen der lagere scholen in het mechanisch en aesthetisch lezen
te oefenen. Enkel terloops willen wij dienaangaande doen opmerken, dat
hier te lande, meer nog dan in Holland, schier ieder schoolhouder zich
bekwaam acht, om heele stellen werkjes van dien aard voort te brengen.
Edoch de meeste van die leesboeken-fabrikanten schijnen een neel
zonderling idee te hebben van de eischen, welke voor dergelijke producten
worden gesteld; en verwonderlijk is het hoe zij zich inbeelden dichters
voor kinderen te zijn. Daarvan zullen wij hier geen proeven geven; maar
zeker is het dat het gekende ‘voor de kinderen is het beste nauwelijks goed
genoeg’, bij vele wordt veranderd in ‘voor de kinderen is alles goed
genoeg(1).’
Later daarover meer.
De beschouwingen over de vereischten van het leesboek treed ik bij. Over eene
zeer voorname wordt niet gesproken: het leesboek moet eerst en vooral nationaal
zijn. Het Vlaamnsch leesboek moet een Vlaamsch boek zijn: niet alleen door de taal.
Het moet het Vlaamsche land en de Vlaamsche menschen leeren kennen en liefhebben;
het moet Vlaamsch stamgevoel en Vlaamschen stamtrots kweeken, versterken en
veredelen(2).
Wat de schrijver zegt over de lichtzinnigheid, waarmede de fabrikanten van
leesboeken en bloemlezingen te werk gaan, is overigens waar.
In het eerste hoofdstuk van Essayons en in het laatste van Für Kinder ist nur das
Beste gut genug wordt over de vereischten van een kinderboek gesproken. In beide
komen zeer belangrijke, zeer behartigenswaardige zaken voor. Toch schijnt geen
hunner de prachtige studie Over Kinderboeken(3), van NICOLAAS BEETS

(1) Essayons, blz. 7.
(2) Zie A. RICHTER. ‘Der Unterricht in der Muttersprache und seine nationale Bedeutung’; Dr J. CHR. GOTTLOB-SCHUMANN, Lehrbuch der Pädagogik; - GUSTAAF SEGERS, De
Ontwikkeling van het nationaliteitsgevoel door het Onderwijs. (Verslagen en Mededeelingen
der Koninklijke Vlaamsche Academie.)
(3) Over Kinderboeken. Gesprek met Crito. (Eene Voorlezing.) ‘Verscheidenheden meest op
Letterkundig Gebied, door NICOLAAS BEETS (2e goedkoope druk. Herzien door den schrijver),
eerste deel, blz. 323.
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te kennen, wat te verwonderen valt, gezien de meer dan gewone belezenheid, waarvan
zij bewijzen geven.
Zij hadden met de even ware als dichterlijke beschouwingen van den schrijver
van De Hollandsche Jongen hunne eigen zienswijze kunnen staven, want in vele
opzichten stemt die met de hunne overeen.
‘Geloof mij, zeide mijn vriend, alleen van dezulken die op letterkundig
gebied ook tot iets anders, en (als de groote menigte meent) iets beters in
staat zijn, kan men voor kinderen iets goeds verwachten. Het vereischt
daarenboven een rijpen geest en een rijk gemoed. Het is geen kinderwerk.
Er komt niets goeds van, zonder beproefde wijsheid en aangeboren tact.
Maar dan zegt ook een Vinet: Les bons livres d'Enfants sont les meilleurs
parmi les livres d'hommes(1).’
De schrijver van Essayons heet het een eigenaardig feit dat JACOB en WILHELM
GRIMM, ‘die als leeraars, eerst te Göttingen, later te Berlijn werkzaam waren, en
vooral in het vak der philologie hebben uitgemunt (Jacob met Die Deutsche
Grammatik, Die Deutsche Mythologie, Die Geschichte der Deutschen Sprache;
Wilhelm met Freidanks Bescheidenheit, Rolandslied, enz.), dat die philologen, zeggen
wij, van de droge hoogte hunner geleerdheid zijn afgedaald tot in den zonnigen,
bloemigen gaard der jeugd, en zich met hunne sprookjes en vertellingen ook op dit
gebied zulken goeden naam hebben weten te veroveren’(2).
Voor wie de gebroeders GRIMM kent, voor wie in hun wetenschappelijk werk is
doorgedrongen en het heeft gevoeld, is dit geenszins te verwonderen; ja, is niets
natuurlijker.
De gebroeders GRIMM waren, bij hunne verbazende geleerdheid en weergalooze
levenswijsheid, rein, naief, kinderlijk naief. Zij waren mannen door het verstand,
kinderen in de boosheid.
Het volk, het eenvoudige volk, dat get ouw was gebleven aan zijnen oorsprong:
het openhartige, ongeveinsde volk, was voor hen alles. Het was hun meester. In den
boezem van het volk zochten zij de schatten der taal; de oude sagen, die in den
volksmond voortleefden, leerden hun de godenleer hunner heidensche voorvaderen,
hunne plechtigheden bij de verschillende voorvallen uit het leven niet alleen verstaan,
maar gevoelen. Voor de gebroeders Grimm was de wetenschap niet droog; zij

(1) Over Kinderboeken, blz. 237.
(2) Essayons, blz. 53.
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was met den adem der poëzie doordrongen; in zulke mate, dat Dr. DE VRIES naar
waarheid mocht getuigen, ‘dat JACOB GRIMM, al heeft hij geen enkel vers geschreven,
zeker een van Duitschlands eerste dichters is geweest(1)’.
In BEETS' Over Kinderboeken komt eene heerlijke bladzijde over dezen
wereldberoemden man voor; zij siert mijn verslag op, en bevat kostelijke wenken
voor allen, die zich tot de edele taak geroepen achten voor kinderen te schrijven.
‘Van hem (JACOB GRIMM) is naar waarheid gezegd, dat men zulke mannen
niet prijst, maar noemt. In hem ziet gij den schepper der taalwetenschap,
den stichter der Duitsche rechtsgeschiedenis, den grondlegger der Duitsche
mythologie, den ziener, die de raadsels der dierensage ontsluierde, en de
geheimenissen van het velden woudleven der Germanen aan de taal wist
af te luisteren; den man, die schier in elk boek, dat van hem uitging, de
baan eener nieuwe wetenschap ontsloot of den stoot gaf tot een nieuwen
vooruitgang; “den man, in wien men, met zijn persoon en werken bekend,
niet weet wat meer te bewonderen” of de wonderfijne scherpzinnigheid,
of de duizelingwekkende geleerdheid, of den echt dichterlijken geest, of
het voortreffelijk karakter, of den kinderlijken zin, den eenvoud bij zooveel
groots, of de grootheid bij zooveel eenvoud(2).’
En hij, mijn vriend, ook hij, hij meer dan iemand komt ons de waarheid bevestigen
van hetgeen wij reeds overvloedig zagen, dat het goede voor de kinderwereld haar
uit de edelste bronnen toevloeit, en dat het den grootsten geesten waardig is voor
kinderen te arbeiden. Och; zoo zij waarlijk groot zijn, wie zijn kinderlijker dan zij?
Wie kunnen beter dan zij met en voor allen, en bepaaldelijk met en voor kinderen
gevoelen?(3)
De schrijver van Essayons kan niet instemmen met THEODOOR STORM, waar deze
zegt: ‘Wanneer men voor de jeugd schrijven wil, dan mag men niet voor de jeugd
schrijven(4)’.
ROSEGGER beweert insgelijks, ‘dat er eigenlijk in 't geheel geen kinderschrijvers
behoeven te zijn, dat elk schrijver en dichter, die zedelijk opbouwend, op eenvoudige
en heldere wijze voor het volk schrijft, ook kinderschrijver is(5).

(1) Woordenboek der Nederlandsche Taal. Inleiding, blz. LXII.
(2) Zie DE VRIES, Toespraak ter opening der Algemeene Vergadering van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 16 Juni 1864.
(3) Over Kinder boeken. Verscheidenheden, I, blz. 260.
(4) Blz. 15.
(5) Blz. 34.
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Ook in het handschrift: Für die Kinder... worden ROSEGGER's woorden aangehaald:
‘Haat tegen al wat slecht is, liefde voor het goede kenmerken zijne moraal.
Oorspronkelijk dacht hij er niet aan voor de jeugd te schrijven. Aan zijne werken is
bewaarheid geworden wat hij zelf dacht en neerschreef, dat er eigenlijk geen
kinderschrijvers behoeven te zijn, dat ieder boek voor 't volk met rein zedelijke
strekking ook een kinderboek is. De schrijver toone de menschen slechts zooals ze
zijn, liefst van hunne goede zijde; de booze krijgt het loon van zijne ondeugden. En
aan die voorschriften getrouw, kan hij bij den titel van zijn verhaal Waldjugend
bijvoegen: Geschichte für junge Leute von 15 bis 70 jahren(1).
Veel zou over dit onderwerp te zeggen vallen en veel wordt er ook door beide
schrijvers over gezegd. Ik ben er niet ver van verwijderd de meening van STORM en
ROSEGGER bij te treden, en denk dat de meesten die opzettelijk voor kinderen
schrijven, bijna onvermijdelijk mislukken.
Ook denk ik, dat al te velen ten onrechte meenen, dat kinderen liefst over kinderen
en uit de kinderwereld lezen. Zij dalen tot de kinderen af, in plaats van hen tot zich
te verheffen.
‘In het algemeen mogen de kinderwerken niet te hoog vliegen(2).’
Neen, maar ook niet te laag.
‘En dit leidt mij tot eene derde aanmerking; dat het, namelijk, eene dwaling
is, dat men, voor jongelieden schrijvende, zich niet nu en dan boven hunne
sfeer zou mogen verheffen. Zijn zij dan niet in dien leeftijd, waarin zij
moeten vragen, naar onderrichting omzien, en een denkbeeld krijgen van
't geen zij nog niet zijn, maar kunnen en moeten worden. De manier om
hun alles plat voor te leggen, en, als ik het woord gebruiken mag, voor te
kauwen, is schadelijker dan men weet. Den leerling, dien men wil doen
vorderen, moet men op eene betamelijke wijs verheffen; door achting voor
hem te toonen, boezemt men hem achting voor zichzelven in(3).’
De Zwitsersche pedagogen, lezen wij in het handschrift Für die Kinder... nemen de
stelling niet aan: ‘Dichterlijke voorstelling en leerende inhoud kunnen niet
samengaan(4)’.

(1) Blz. 34.
(2) Für die Kinder..., blz. 84.
(3) VAN DER PALM, Bijbel v.d.J. Voorbericht. 5e stuk. Aangehaald bij BEETS,
Verscheidenheden, I, blz. 272.
(4) Blz. 41.
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M.i. hebben ze overschot van gelijk.
Hoe moet een kinderboek niet zijn?
‘Het schrijven van kinderboeken is een métier geworden. Die niets beters
kan, waagt zich aan deze in zijne oogen zeer geringe taak. Naar het werk
van den eenen te oordeelen, schijnt het gansche geheim gelegen te zijn in
een uiterste van platheid en kinderachtigheid; de andere schijnt zich in te
beelden dat walgelijke vleitaal de zekerste weg is tot het kinderhart; een
derde werpt wat hij immer van waardigheid moge gehad hebben, van het
begin tot het einde weg, en treedt als een laffe potsenmaker op; een vierde
geeft er niet om zich om de reine en edele gevoelens van het kinderhart
op de schandelijkste wijze te vergrijpen(1).’
Het kinderboek moet aantrekkelijk, boeiend zijn, kunstgenot verschaffen, den geest
verlichten, edele gevoelens wakker roepen: liefde voor al wat waar en schoon, afkeer
voor al wat slecht is, inboezemen.

II.
Het handschrift Essayons telt 80 blz. en bevat de volgende hoofdstukken: Een Woord
vooraf: Doel en Vereischten; Ontwikkeling; Noord-Nederland; Zuid-Nederland;
Duitschland; Engeland; Frankrijk; Nabericht.
De schrijver beheerscht de stof en hanteert flink de pen. Op geleidelijke wijze
weet hij zijne denkbeelden te ontwikkelen. Zijn werkje is aantrekkelijk en zal stellig
met evenveel genoegen als nut gelezen worden.
Für die Kinder... wint het stellig wat de volledigheid betreft; dit werk is insgelijks
in eene zuivere, sierlijke taal geschreven; m.i. is echter de stijl van Essayons
vloeiender.
Mij komt het altijd voor, dat het beste middel om een juist denkbeeld van een werk
te geven, is, den schrijver zelven zooveel mogelijk te laten spreken. Vandaar de
menigvuldige aanhalingen in dit verslag.
‘De kinderliteratuur, lezen wij in Essayons, moet zich ten doel stellen den
jeugdigen geest nuttig en aangenaam te boeien, het kind in de leeskunst
- lezen voor den inhoud - te oefenen; den leeslust bij hem te bevorderen;
hem keurige en kleurige voorbeelden van stijl onder het oog brengen, hem
aan te sporen tot opmerken en waarnemen; zijn verstand te verrijken met
heldere begrippen; zijn hart te openen voor alles wat schoon is en goed;
de liefde aan te vuren voor

(1) Over Kinderboeken. Verscheidenheden, I, blz. 257.
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moedertaal en vaderland; den geest, het geheugen te verrijken; ja, maar
tevens het hart te vormen - wij zeggen het met klem. - Immers, enkel
onderwijs, d.i. verstandelijke opvoeding, zonder vorming des harten, brengt
geen heil in huis of land. Het onderwijs mag niet het doel, het moet een
van de middelen der opvoeding zijn; en hierin ligt de grond, waarom ons
volksonderwijs - al worden er veelal geen opofferingen voor ontzien - niet
meer vruchtbaar is voor het zedelijk leven, omdat het weinig plaats gunt
voor zedelijke opvoeding. Zonder deze gaat een volk te gronde, al draagt
het ook den stoutsten roem over zijn onderwijs(1).’
Verder:
‘Wie zich op het gebied der kinderliteratuur aan bet werk stelt, moet
beschikken over een meesterlijken stijl, en waar het pas geeft, zijn
verhaaltjes weten te kruiden met zaken, die in den kruidenierswinkel niet
te bekomen zijn. Wie zijne taal niet volkomen machtig is; wie de harmonie
van het proza en der poëzie niet kent, zal vruchtloos pogen te schrijven
voor kinderen, zal de in schijn onnoozele verhaaltjes noch onderhoudend,
noch aantrekkelijk weten te maken. Als een natuurlijk gevolg daarvan zal
het het verstand niet boeien; het schoonheidsgevoel niet ontwikkelen, en
het harte niet winnen(2).’
Goed gedacht en juist gezegd.
Langen tijd werd HIERONYMUS VAN ALPHEN als Neerlands voornaamsten, wij
zouden haast zeggen als Neerlands eenigen kinderdichter beschouwd. In het
handschrift Essayons wordt gewag gemaakt van De Genestet's scherpe kritiek over
VAN ALPHEN. NICOLAAS BEETS verheft dezen dichter hemelhoog en spreekt met
verontwaardiging over DE GENESTET's kritiek(3).
Onze schrijver verklaart dat Van Alphen voor kinderen van den hoogen stand
schreef, ‘wat niet belet dat er uit VAN ALPHEN's verzameling eenige stukjes blijven
voortleven, niettegenstaande in de meeste de dichter door den zedemeester wordt
benadeeld(4).’
De schrijver van Für die Kinder... deelt een uittreksel van De Genestet's
onrechtvaardige kritiek mede; doch hoewel volgens hem ‘vele van Van Alphen's
gedichten onkinderlijk, onnatuurlijk zijn, laat hij hem volle recht wedervaren(5)’.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Essayons, blz. 11.
Id., blz. 14.
Verscheidenheden, I, blz. 246.
Essayons, blz. 25.
Für die Kinder, blz. 132 en vgl.
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Wij, schoolknapen, hadden een leesboekje dat de beste gedichtjes van Van Alphen
bevatte. Na vijftig jaren herinner ik mij, dat het feest in de school was, wanneer onze
voortreffelijke onderwijzer, de heer VAN AERTSELAER, die zijne opleiding onder het
Hollandsch Bewind had bekomen, deze boekjes van het schab haalde. Ik ken nog tal
van die gedichtjes van buiten; voor mij is geen ander bewijs noodig, dat ze goed zijn.
Ook de schrijver van Für die Kinder... herinnert zich met welgevallen dat hij, als
schoolknaap, gedichten van VAN ALPHEN op de prijsuitdeeling heeft voorgedragen.
J.J. TEN KATE, HEIJE, GOEVERNEUR, ISING, worden, benevens anderen, met lof
vermeld. HEIJE wordt hoog geroemd en terecht. Hij munt uit door het zangerige zijner
verzen, door het kernige zijner voordracht. Heije is een treffend bewijs, dat men
tevens een waar dichter, een voortreffelijk kinderdichter en een volijverig moralist
kan zijn. Hij wekt begeestering op voor de edelste burgerdeugden: vaderlands- en
naastenliefde; wakkerheid en zelfvertrouwen, zonder in den preektoon te vervallen.
In Zuid-Nederland munten vooral PRUDENS VAN DUYSE, FRANS WILLEMS, EM.
HIEL, COOPMAN en JAN VAN DROOGENBROECK uit.
Deze laatste staat bovenaan.
‘VAN DROOGENBROECK is inderdaad een gezalfde in den tempel der
kinderpoëzie. Wie zich een denkbeeld wil maken van zijn talent als
kinderdichter, luistere onder andere naar zijn Regenlied; hij blijve stil voor
zijn juist geteekend schilderijtje De Molen; hij leze en overwege zijn
didactische versjes, die nooit pedantisch, nooit saai zijn, maar immer in
een bekoorlijk poëtisch kleedje zijn gehuld.’
‘Van Droogenbroeck's “Zonnestralen” schijnen in de kinderharten; met
die stralen werd hem, in de geschiedenis der kinderliteratuur, eene
eereplaats aangewezen, naast de Noordnederlandsche meesters HEIJE en
GOEVERNEUR(1).’
De hoofdstukken over Duitschland, Engeland en Frankrijk zijn bij uitstek belangrijk.
Essayons is niet lijvig: men kan het op enkele uren lezen; doch de inhoud is zaakrijk
en de stijl boeiend; het werkje zal genot verschaffen en nut stichten.

(1) Essayons, blz. 39.
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III.
‘Für die Kinder...’ is een standaardwerk; ik zeg het rond en goed.
Het bevat, behalve eene Voorrede en eene Inleiding, de volgende hoofdstukken:
Duitsche Kinderliteratuur, met inbegrip van Duitsch-Zwitserland en Nederlandsche
vertalingen van Duitsche kinderwerken; - Fransche Kinderliteratuur (daarbij
Fransch-Zwitserland); - Engelsche Kinderliteratuur; - De Kinderliteratuur in de
Nederlanden; - Doel, Vereischten en Ontwikkeling.
Zoowel wat den inhoud als wat de bewerking betreft, is deze verhandeling
merkwaardig.
De schrijver beschikt over een overvloedig materiaal.
Voor de keuze der stof is hij breed; hierdoor versta ik, dat hij werken onder de
kinderliteratuur rangschikt, die eigenlijk tot de volksliteratuur behooren. Hij behoort
aldus tot de school van Storm en Rosegger.
De grenslijn is ook moeilijk te trekken; daarbij dient de spreuk van Van der Palm:
‘Ik wil u niet vernederen, maar verheffen’, de leuze van den schrijver voor de jeugd;
ja, van alle schrijvers te wezen.
‘Zoo zien wij zelfs (in Zwitserland) onder de aanbevolen boeken met
zekeren nationalen trots vermeld “Der Löwe von Flandern”, van H.
CONSCIENCE (Lehmann, Munchen). Na een kort overzicht eindigt het
verslag met deze woorden: Voor Zwitsersche jongens heeft het boek de
bijzondere waarde, dat het op de schoonste wijze de vaderlandsliefde van
een volk voorstelt, hetwelk tot offers bereid is(1).’
Dat ik al de zienswijzen en beschouwingen van den schrijver bijtreed, zal ik niet
zeggen. M.i. heeft de verslaggever het recht niet zijne meening op te dringen; zijne
taak is te onderzoeken of het werk aan het voorgestelde doel beantwoordt.
Is Für Kinder... volledig?
Niettegenstaande den overvloed der verwerkte stof zou ik dit niet durven beweren.
Werken van zulken aard kunnen niet volledig zijn: verschil van opvatting alleen belet
dit. Slechts hij, die zich eenigszins met de studie der kinderliteratuur heeft inge-

(1) Für Kinder..., blz. 41.
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laten, beseft wat al ernstigen arbeid dit werk den schrijver heeft gekost.
Al te gemakkelijk ware het echter de namen van eenige dicht- en prozaschrijvers
op te geven, welker werken uitmuntend voor de jeugd geschikt zijn, en waar hier
geene melding van gemaakt wordt.
Van eenen verwondert het mij toch, dat de zeer bevoegde schrijver niet uitvoeriger
spreekt; namelijk van FRIEDRICH GÜLL, den dichter der Kinderheimat. Hij kent hem
echter en noemt hem onder de kinderdichters, ‘waar Duitschland met reden trotsch
op mag zijn’. Toch schijnt het mij, dat, waar zoovele werken worden besproken, de
aandacht onzer onderwijzers en opvoeders wel op Güll mocht gevestigd worden; te
meer daar anderen meer volksschrijvers zijn; GÜLL, daarentegen, uitsluitend schrijver
voor de jeugd is.
In de Normaalschool van Altdorf werd hij tot lageren onderwijzer opgeleid. Hij
leerde daar o.a. goed muziek, wat hem later te stade kwam. Eene overbevolkte school
werd hem te Flachslanden als arbeidsveld aangewezen. Vandaar trok hij naar zijne
geboorteplaats Amtsbach, waar hij eerst in de Armenschool, later in het Theresianum
werkzaam was.
GÜLL was een volksonderwijzer bij Gods genade; toegerust met eene blijde
levensaanschouwing en een kinderlijken zin. Hij begreep de kleinen en had hen lief.
In de school leerde hij het kinderhart en den kindertoon kennen; het groote, leerrijke
boek van het volks- en kinderleven lag daar onophoudelijk voor hem opengeslagen.
GÜLL had reeds eenige vertellingen voor kinderen geschreven; als hij de
Ammenreime in het algemeen bekende Des Knaben Wundertorn las, ontwaakte de
kinderdichter in hem. De groote Duitsche dichter Gustav Schwab schreef eene
vleiende inleiding voor de Kinderheimat; hij prees vooral in deze gedichtjes, dat de
zedeles geen nadeel toebrengt aan de kunst, en dat de poëtische waarde even groot
is, als de pedagogische. ‘GÜLL, de onderwijzer der jeugd, heeft als dichter der jeugd,
den kindertoon op de gelukkigste wijze getroffen’, zegt FR. GARTNER. ‘De
onderwijzer, als leider van het verstand, werd, als dichter, priester van het hart(1).’

(1) Der Dichter der Kinderheimat. In Die Gartenlaube, Jahrgang 1880, blz. 276.
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Behalve zijne liederen heeft GÜLL 600 spreuken en 300 raadsels voor kinderen
geschreven.
Met een bepaald inzicht heb ik deze levensschets van den dichter van Wer will
unter die Soldaten? dat alle Duitsche jongens zingen, in mijn verslag gelascht; ik
wilde daardoor een juist denkbeeld geven van de werkwijze van den schrijver van
Für Kinder... Hij ook deelt levensschetsen van de voornaamste schrijvers voor de
jeugd mede, en geeft een korten inhoud van hunne hoofdwerken. Ik ken geen beter
middel om den lezer aan te zetten om met die werken kennis te maken.
Hooger zegde ik, dat men van den verslaggever niet mag eischen dat hij met al de
beschouwingen van den schrijver vrede heeft. Enkele malen blijf ik hem niet bij;
b.v. waar hij over kan. Schmid spreekt. Hij prijst dezen schrijver. Volgens hem echter
is een der schaduwzijden der verhalen van Schmid het gevaarlijk grondbeginsel, dat
de deugd altijd beloond wordt(1).
Ik wil hierover met den schrijver niet twisten, en erken, dat de voorbeelden, die
hij geeft, kunnen gelaakt worden. Doch, eene zaak is zeker:
Wij, Kempische knapen, lazen de Honderd kleine Vertellingen in de school. Wij
kregen Elisa Van Tannenburg, De Paascheieren, Kerstavond, voor prijzen. Wij
smaakten een onverklaarbaar genot bij het lezen van die schoone verhalen.
SCHMID kende den weg naar ons hart, en stortte daar edele gevoelens in; wij
bemerkten in deze verhalen geene van de gebreken, die men er thans in zoekt.
Eene opmerking zou ik willen maken.
De schrijver haalt talrijke Fransche, Duitsche en Engelsche teksten aan. Ik stel
niet voor ze te schrappen; ik weet bij ondervinding hoe noode men er toe besluit
zulke knappe schetsen uit zijn werk te verwijderen. Ik vraag echter dat er eene
vertaling bijgevoegd worde. Want, de Koninklijke Vlaamsche Academie wil niet
alleen aan onze Vlaamsche geleerden de gelegenheid verschaffen hunne gaven te
luchten. Zij wil vooral dat hunne boeken nut stichten; zij wil niet dat van hare uitgaven
kunne gezegd worden wat GOETHE van sommige boeken zegde: ‘Zij schijnen
geschreven, niet, opdat men daar iets zou uit leeren, maar opdat men zou weten, dat
de schrijver iets wist’.

(1) Blz. 29.
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Het laatste hoofdstuk is getiteld: Doel, Vereischten, Ontwikkeling.
De schrijver zegt daarin: ‘Laat de jongens maar lezen’, is de gewone redeneering,
‘het zal hun zooveel kwaad niet doen’! Och ja, kinderen, die rijp en groen verslinden,
zullen er nu juist niet slecht door worden, maar 't is toch in alle geval veel beter voor
hunne zedelijke en verstandelijke ontwikkeling, indien hun jonge. ontvankelijke
geest gevoed wordt met hetgeen nu weldadig werkt op verstand en hart, en door
vorm en inhoud het schoonheidsgevoel streelt. ‘Tout est sain aux sains; quand on a
l'esprit bien fait, on n'est pas aise à gâter’, zegde Mme DE SÉVIGNÉ. 't Neemt niet
weg, dat het beter is een kind te omringen met al wat goed en rein is(1).’
GOETHE zegt het nog schooner: ‘Dem Reinen ist alles rein!’
De schrijver verklaart later uitdrukkelijk, dat slechte boeken buiten het bereik der
kinderen moeten gehouden worden(2): hij wil ook, dat het boek in den huiselijken
kring moet kunnen gelezen worden, zonder dat vader of moeder een enkel woord
behoeven over te slaan(3).
Met dat al neem ik de aangehaalde woorden van den schrijver niet onvoorwaardelijk
aan.
‘Dem Reinen is alles rein!’
Zeker; doch, niet elkeen is rein, en zelfs aan reine kinderen onreine zaken te zien
geven, is zeer gevaarlijk.
Het is eene zaak van de grootste aangelegenheid. Wat de zedelijkheid betreft, kan
men bij de keuze der kinderboeken niet te streng wezen.
Met droefheid moeten wij erkennen, dat de ‘misdadigheid’ der jongelieden op
ergerlijke wijze toeneemt, en beroemde pedagogen en criminalisten schrijven dit in
ruime mate aan verderfelijke lezingen, schouwspelen en vooral cinemavoorstellingen
toe. Het is toch niet genoeg, dat onze jeugd zich ontwikkelt, poëtisch en esthetisch
genot smaakt. Het heil van het volk gaat boven alles.
‘Nooit mag de schrijver zoover gaan het kwaad te verschoonen, zelfs te
vergoelijken.’
Neen, zeker niet.

(1) Blz. 191.
(2) Blz. 196.
(3) Blz. 192.
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‘Het kind moet leeren begrijpen, dat de schoonste belooning is, het innerlijk gevoel
zijn plicht gedaan te hebben. Ligt dit boven de kinderlijke bevatting? Neen, en
sommige kinderboeken bewijzen het(1).’
Ik betwist dit niet in het voorbeeld dat de schrijver aanhaalt. Dat de minste daad van
goedheid of eerlijkheid met rijkdom of eer moet vergolden worden, is verkeerd; dat
de deugd belooning mag vinden, als deze de vrucht is van een goed leven en niet
van eene toevallige daad(2), zal niemand betwisten.
Maar, praten zijn geen oorden!
Zou iemand, die in het onderwijs werkzaam geweest is, in het lager of hooger
onderwijs, om het even, ernstig durven beweren, ‘dat het innerlijk gevoel zijn plicht
gedaan te hebben’, voor den leerling voldoende zij om hem dien plicht niet te doen
overtreden? Spoort de prikkel der belooning zelfs de hoogst ontwikkelde menschen
niet ten sterkste aan tot het plegen van edele daden?
Er zijn uitzonderingen; ik geef dit toe. Doch de mensch is een mensch en geen
engel, en een kind is een kind, dat men moet ontwikkelen, wien men kunstgenot
moet verschaffen, het goede voorhouden om het ten goede te leiden. Het komt met
den aard van het kind overeen dat de deugd beloond wordt, en ik zie daar geen hinder
in, op voorwaarde dat daar geene andere deugden door verstikt worden gelijk dit
gebeurt in de voorbeelden die de schrijver aanhaalt, en dat de kunst er niet door lijdt.
GUSTAVE SCHWAB prijst het vooral in GÜLL's werkjes, dat de moraal geenszins
afbreuk doet aan de poëtische waarde. Daarom ook is de dichterlijke kracht van LA
FONTAINE's fabelen zoo groot. Voor de kleinste kinderen wekt de eigenlijke fabel
vooral belang; de poëtische schoonheid wordt gevoeld naarmate de wijsgeerige les
meer op den voorgrond treedt. TAINE heeft deze fabels bestudeerd als spiegel van
de eeuw van Lodewijk XIV(3). Na dergelijke studie bemerkt men eerst voor goed de
dichterlijke schoonheid en diepe levensleer der fabels van LA FONTAINE, dien TAINE
Frankrijks grootsten dichter noemt.

(1) Blz. 192.
(2) Blz. 193.
(3) La Fontaine et ses Fables.
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De moraal moet met de stof versmolten zijn; het verhaal moet door zich zelf de deugd
beminnelijk, de ondeugd hatelijk maken, aldus zal niet alleen het werk meest boeien;
de les zal ook krachtigst werken.
‘Even zeker als die opvoeding den prijs verdient, die het kijven en
zedeprediken geheel kan ontberen, wijl zij het kind door het innerlijk
kontakt met zijne ziel bestemt en op den goeden weg houdt, even zeker
heeft zulke leerstof de grootste waarde voor het kinderlijke zieleleven, die
onbewust den weg naar het hart vindt, en daar de sluimerende kiemen van
het goede opwekt.
De vloed der zedelijke vermaningen treft slechts de bladeren, om daar
spoedig te verdrogen; duurzaam echter is slechts wat tot den wortel
doordringt, en slechts in het hart wordt persoonlijk leven gevormd(1).’
De vraag: ‘waarvan kan een kinderboek spreken?’ die de de schrijver op blz. 194
stelt, is zoo veelomvattend, dat hij er niet in slaagt, en er ook niet in slagen kan daar
een volledig antwoord op te geven. Zijne beschouwingen zijn intusschen belangrijk.
Op blz. 198 zegt hij een waar woord:
‘De mooiste kinderboeken zijn gewoonlijk die, welke weldadig op het
gevoel van jong en oud werken. Als de knaap of het meisje gaat slapen en
het leesboek op de tafel der huiskamer laat liggen, en als vader of moeder
het dan onwillekeurig openslaat, om er zich met welgevallen in te
verdiepen, dan pleit dit op treffende wijze voor de waarde ervan.’
JOHANN HEINRICH VOSS zegt in zijne Luise: ‘Was das Kindlein mit Lust, und der
Alte mit Andacht liest’, en VINET: ‘C'est avec de la philosophie et de l'enthousiasme
qu'il faut écrire pour la jeunesse. Voilà ce qui leur profite’.
In andere woorden: een goed kinderboek moet ook de rijpste geesten bevrediging
en genot schenken.
‘De boeken die het kinderleven goed hebben begrepen, en goed hebben
voorgesteld, behooren tot het getal dergenen, die het meest te denken
geven. Zij brengen den mensch en de zedeleer tot hunne eenvoudigste
uitdrukking terug, en bevatten eene zielkunde, misschien te dieper,
naarmate zij elementairder is. Het is derhalve niet noodig dat menschen,
(en zij zijn wellicht veel talrijker dan men.

(1) JULIUS KLAIBER, Das Märchen und die kindliche Phantasie, blz., 28-29.
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denkt), die in rijper leeftijd behagen scheppen in een kinderboek, zich
dezen onschuldigen smaak schamen, of voorgeven dat zij dit boek alleen
lezen in het belang van eigen of anderer kroost. Een kinderboek kan een
groot en schoon boek zijn en eene eereplaats in onze boekerijen beslaan(1).’
Mijn verslag is te uitvoerig geworden; ik beken zelfs gulweg, dat ik mijne taak van
verslaggever wel wat uit het oog heb verloren. De stof is dan ook uit haren aard zelf
zoo belangrijk, zij is in beide verhandelingen op zulke merkwaardige wijze bewerkt,
dat ik mij bij het lezen heb laten medesleepen, en op mijne beurt ben begonnen te
schrijven. Dit pleit zeker ten voordeele der werken.
De verdienste van Für die Kinder..., is grooter dan die van Essayons. Het werk is
vollediger.
Doch beide verhandelingen beantwoorden rechtstreeks de prijsvraag op eene wijze,
die verdient erkend te worden. Ik vestig vooral de aandacht op de zuivere taal die in
deze werken te prijzen valt, en stel voor Essayons en Für die Kinder ist nur das Beste
gut genug, te bekronen, en zoo spoedig mogelijk uit te geven.

2o) Verslag van den heer Jan Bols.
Mijn geachte collega M. GUSTAAF SEGERS heeft zoo uitvoerig de prijsvraag en de
meêdingende verhandelingen besproken, dat het mij voldoende schijnt als ik hier
enkel deze eenige aanmerkingen laat volgen.
Twee stukken werden ingezonden: Essayons en Für Kinder ist nur das Beste gut
genug, die kortheidshalve door mij Nr 1 en Nr 2 zullen worden genoemd.
1. Het is voor mij, evenals voor M. SEGERS, eene ware voldoening geweest de
voor den uiterlijken vorm - ook voor het geschrift! - zeer verzorgde bijdragen te
lezen.
2. De prijsvraag werd door Nr 1 over het algemeen nauwkeurig volgens de
opgegeven formule beantwoord. Nr 2 heeft er zich minder getrouw naar gedragen:
eerst behandelt hij zeer uit-

(1) Zie Esprit de Vinet, II, blz. 311. - BEETS, Verscheidenheden, I, blz. 238.
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voerig de Duitsche, Fransche en Engelsche kinderliteratuur, met de uit die talen in
't Nederlandsch overgezette schriften, en dan komt het deel over de kinderliteratuur
in de Nederlanden als een steertje van achterna. De inzender gelieve dat te veranderen,
en beginne met de geschiedenis der kinderliteratuur in de Nederlanden. Ik raad hem
ook dat hij achter deze geschiedenis al de schriften, uit het Duitsch, het Fransch en
het Engelsch vertaald en nu bij elke der 3 vreemde literaturen opgegeven, bijeen zou
vermelden.
3. Voor de volledigheid verdient Nr 1 minder lof dan Nr 2. De inzender van Nr 1
zegt in zijn Nabericht, blz. 81 van zijn handschrift: ‘Uit eerbied voor een bestaande
- naar het schijnt - geheiligd gebruik hebben wij gemeend de levende auteurs maar
eventjes in 't voorbijgaan, of hoegenaamd niet te moeten vermelden’. De prijsvraag
sluit geene levende schrijvers uit. Overigens, de inzender vermeldt er toch eenige:
waar steunt die uitzondering op?
Het hs. Nr 2 - 200 blzz. in folio - is vollediger. Hier dient eventwel opgemerkt dat
er veel buiten het onderwerp valt en deze verhandeling zonder voordeel verdikt. De
prijsvraag spreekt enkel van kinderliteratuur. Door kinderen verstaat men toch, dunkt
me, ‘jongens en meisjes tot 13 of 14 jaar’: men raadplege b.v. de woordenboeken!
Welnu, de inzender van Nr 2 noemt heel veel schriften op voor jongens en meisjes
‘tot 15 jaar en meer’ (blzz. 76, 89, 114, 121), ‘tót 16 jaar’ (blzz. 30, 31, 181), ‘tot 17
jaar’ (blz. 101), ‘tot 18 jaar’ (blzz. 26, 27, 186), ‘tot 19 jaar’ (blz. 197): daar loopen
trouwbare jongelieden tusschen, ze kunnen reeds getrouwd zijn, ze kunnen zelven
kinderen hebben! En die zouden onder de kinderen worden gerangschikt?...
Ja maar, zoo kan men er de gansche letterkunde bij sleuren! De inzender zorge
dus dat hij het al te weelderig gewas in zijn werk duchtig dunne en snoeie, en dit
deel van zijnen zwaren, maar voor de huidige prijsvraag in mijne oogen nutteloozen
arbeid bespare voor eenen misschien later uit te schrijven wedstrijd over
Jongelingsliteratuur.
4. Voor Nr 2 geldt nog eene aanmerking nopens talrijke onvertaalde Duitsche en
Engelsche teksten. Het is geweten dat JAN NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND,
daarin de mode volgende van vele anderen, zijne prozaschriften in De Toekomst
geerne doorspekte met onvertaalde Latijnsche aanhalingen,
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meestal uit klassieke dichters. FRANS DE CORT, met reden wrevelig over al dat Latijn,
noch door hem noch door de meeste lezers verstaan, gaf op zekeren dag in De
Toekomst (1874, blz. 403) aan zijne wreveligheid lucht, onder den deknaam JOCHEM
JOCHEMS. Hij dichtte o.a. guitig en geestig:
... ‘Zoo'n klad Latijn, ça fait bien dans le paysage,
Ik weet het, en hij lijkt een heele personage,
Die daar zoo voor den dag mee komt als ware 't niets...
Maar wilde hij me nu ook zeggen, op zijn Dietsch,
Wat dat beteekent, wat die verzen al bewijzen,
Ik zou hem dubbel knap en tevens hoflijk prijzen!’...

Het verzoek van FRANS DE CORT pas ik toe op de menige onvertaalde Duitsche en
Engelsche teksten in proza en verzen voorkomende in het hs. Nr 2: de inzender make
zijn verdienstelijk werk genietbaar voor iedereen, gelijk M. SEGERS het hem ook met
recht gevraagd heeft.
5. Bij allebeî, Nr 1 en Nr 2, ontbreekt eene Alphabetische Inhoudstafel, onmisbaar
bij soortgelijke verhandeling: ook heeft de Vlaamsche Academie meer dan eens den
wensch uitgedrukt, dat zulke Inhoudstafel bij de antwoorden op de prijsvragen worde
gevoegd, tenzij die antwoorden heel en gansch als een woordenboek opgesteld zijn.
Nr 1 gaf de lijst der bronnen waar hij uit geput heeft, alsook eene kleine Inhoudstafel
naar de volgorde der bladzijden: dat is al iets, en Nr 2 diende dat ook te doen; maar
't is niet genoeg. Het nut, of liever de noodzakelijkheid om o.a. de namen der in 't
werk aangehaalde schrijvers en de titels der schriften in een alphabetisch register
gemakkelijk kunnen op te zoeken of weer te vinden, dat springt in 't oog.
Voor het samenstellen van zulke Inhoudstafel veroorlove men mij den volgenden
dubbelen raad, op de ondervinding gesteund:
De familienamen, b.v. DE GENESTET, VAN ALPHEN enz. geve men onder de
a.
letter waar ze meê beginnen: dus is DE GENESTET onder D te zoeken, niet onder
G, - VAN ALPHEN, onder V, niet onder A. Op blz. XI van Brieven aan Jan Frans
Willems, toegelicht door JAN BOLS (Siffer, Gent, 1909), gaf ik er de redenen
voor: ‘Immers de namen zijn zóó, met de partikels van vóór, aldus worden ze
genoemd en geschreven, als men er van gewaagt; aldus schrijven of schreven
die personen zelven hun
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handteeken, soms ja in één woord (DELAET enz.), gelijk overigens de namen
met den klemtoon op de 1e lettergreep (OPDEBEECK, UYTTERHOEVEN...) schier
altijd, en Fransche namen van Nederlanders (DELAVIGNE, LAFORCE...) dikwijls
aaneen geschreven worden; naast OPDEBEECK en UYTTERHOEVEN in één woord
heeft men VAN DER BEKE en VAN DER HOEVEN in 3 woorden. Het in sommige
alphatische namenlijsten gebruikte spellingstelsel LAET (DE) en PUTTE (VAN
DE) brengt de opstellers zelven in de war: naast DELAFAILLE en DEFLOU, die
het Register van het Biographisch Woordenboek door HUBERTZ, ELBERS en
VAN DEN BRANDEN alleenlijk onder D vermeldt, geeft het, integendeel, den
enkelen vorm VIGNE (DE) en MONTAGNE (DE LA)! Willekeur volop! Als de
opstellers van zulk woordenboek niet weten waar zich aan houden voor het
aaneen schrijven der familienamen (en de plaats op de namenlijst hangt er van
af!), dan zal een gewone lezer natuurlijk nog meer sukkelen om die namen te
zoeken. - Het door ons aangeraden stelsel is redelijker, eenvoudiger en
gemakkelijker: elke naam behoudt zijnen onverminkten vorm, bekleedt in eene
alphabetische lijst zijne vaste plaats - of hij aaneen geschreven wordt of niet, en wordt door den lezer zonder aarzelen gevonden. Wij zien overigens dit stelsel
in heel vele namenlijsten toegepast.’
De titels der werken haalt men best aan onder de beginletter van 't eerste
b.
woord, b.v. Wat eene moeder lijden kan onder letter W, Dit zijn Zonnestralen
onder letter D. Aldus wordt gehandeld voor de titels der liederen in Het oude
Nederlandsche Lied, door FLORIMOND VAN DUYSE, in Oude Vlaemsche
Liederen, uitgegeven door J.-FR. WILLEMS, in Chants populaires des Flamands
de France, recueillis par E. DE COUSSEMAKER, in Niederländische Volkslieder
gesammelt von HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, in Deutscher Liederhort
gesammelt von ERK UND BÖHME, in Honderd oude Vlaamsche Liederen,
verzameld door JAN BOLS enz. Een ander stelsel van alphabetische titelslijst is
praktisch onmogelijk.
Nog een wensch: in die Inhoudstafel verwijze men bij den naam van eenen schrijver
naar de bladzijden waar zijne werken worden aangehaald; bij den titel van elk werk
noeme men den schrijver.
Ik stel de bekroning en de uitgave voor van beide werken, mits er bij het drukken
met mijne aanmerkingen rekening gehouden worde.
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3o) Verslag van Kanunnik Am. Joos.
De twee handschriften Für Kinder... en Essayons zijn ernstige werken.
Het schrift is zeer verzorgd, wat de taak van den lezenden beoordeelaar licht maakt.
De taal is keurig. De inhoud getuigt van groote belezenheid, van wijsheid in 't kiezen,
van bescheidenheid in 't beoordeelen. Sommige er in voorkomende stellingen zullen
wel niet ieders goedkeuring wegedragen, maar kunnen, van zeker standpunt uit,
verdedigd worden.
Für Kinder... is lijviger dan Essayons, dat zich tot het voornaamste van de eigenlijke
kinderliteratuur bepaalt en, spijtig genoeg, weinig of niets over nog levende schrijvers
zegt. Maar ook Für Kinder..., dat werken aangeeft die buiten het onderwerp liggen,
is niet volledig, gelijk de steller zelf bekent. Zoo was ik er verwonderd over dat
SIMROCK met zijn overbekend Rätselbuch niet genoemd wordt.
Twee leemten in beide verhandelingen.
1o Over de hoedanigheden van het leesboek in de school wordt niet uitdrukkelijk
gehandeld. 't Is nochtans in en door dat boek dat veel kinderen leeslust krijgen.
2o De taal van kinderboeken moet zijn: schoon, zegt Für Kinder...; gezond, zegt
Essayons. Dat is te weinig. Men diende hier te spreken over de passende woordenkeus,
die verschillend is voor de Vlaamsche en de Hollandsche kinderen. Menig anders
lief Hollandsch kinderboek is ongenietbaar voor onze Vlaamsche kleinen, omdat er
te veel hun onbekende woorden in voorkomen.
Beide werken verdienen een prijs en zullen de onderwijzers zeer nuttig zijn. Dezen
zullen er door leeren: 1o) hoe ze een puike schoolbibliotheek kunnen samenstellen;
2o) waar er beste stof te vinden is voor liederen, dictaten en declamaties; 3o) dat niet
ieder geroepen is om kinderboeken te schrijven; 4o) dat er, tot hun beschaming, nog
weinig blijvends in de kinderliteratuur door hen werd voortgebracht. ‘Als algemeene
stelling’, zegt Für Kinder..., ‘mogen wij wel aannemen, dat een goed kinderboek
alleen geschreven kan worden door hem die het kind bemint en het kinderhart heeft
trachten te leeren kennen.’ En zijn er niet veel onderwijzers welke die liefde en die
kennis hebben?
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Drie opmerkingen.
1o) Fransche, Duitsche en Engelsche aanhalingen dienen vertaald.
2o) Für Kinder... verandere zijn orde: a) Doel, b) Nederlandsche literatuur, c)
Vreemde literaturen.
o Elke verhandeling worde aangevuld door een naam- en zaakregister.
3)
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Bijzondere prijsvraag, voor 1912,
Door het Karel Boury-fonds uitgeschreven.
Voor Dichters en Toondichters.
Verlangd worden: Voor het Lager Onderwijs (Hoogste klassen), 25 Schoolliederen
(gedichten en muziek), waaronder 10 inzonderheid voor meisjes. Gedichten en muziek
behooren onuitgegeven te zijn.
Prijs: 500 fr., of 250 fr. voor den dichter, en 250 fr. voor den toondichter.
Bij niet toekenning van den prijs, mag die onder verscheidene mededingers verdeeld
worden.
Twaalf antwoorden werden ingezonden. Zij dragen tot kenspreuk:
a] Voor de kinderen:
Hier zit gevouwen plat,
Als in een rarekiek,
De naam van 't schepsel, dat
Dees simple liedren miek.

b]
c]

d]
e]
f]
g]
h]
i]

‘De Boozen zingen niet’ is een bundel inhoudende den tekst van 27
schoolliederen, edoch zonder muziek.
Geen rijker kroon
Dan eigen schoon

Muziek met begeleiding.
Hoïho! Enkel 12 liederen met muziek (en begeleiding).
Voor Taal en Volk. Muziek met begeleiding.
Boontje om zijn loontje.
Na lijden komt verblijden.
Rust roest. (Zonder muziek.)
Vreugd voor de jeugd.
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j]
k]
l]

Vliegt de blauwvoet, Storm op zee.
Twee steentjes. (Enkel twee liederen ingezonden.)
Sursum corda!

Worden tot leden van den keurraad voor de gedichten aangesteld, de heeren: Jhr.
Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. HUGO VERRIEST en Dr. EUG. VAN OYE.
Voor de muziek, de heeren: LEO VAN GHELUWE, oud-bestuurder van het
Muziekconservatorium van Brugge, te Gent, KAREL MESTDAGH, bestuurder van
genoemd Conservatorium, te Brugge, en OSCAR ROELS, toonkundige, leeraar aan
het Muziekconservatorium, te Gent. (Die heeren hebben aan den Bestendigen
Secretaris schriftelijk bericht gezonden, dat zij volgaarne de opdracht aannemen.)

I.
Verslagen over de gedichten.
1o) Verslag van Jhr. Dr. Karel de Gheldere.
De prijsvraag door de Koninklijke Vlaamsche Academie, op het Karel Boury-Fonds,
voor het jaar 1912, uitgeschreven, luidt als volgt: Lager onderwijs: hoogste klassen.
- Verlangd worden: 25 schoolliederen (gedichten en muziek), waaronder 10
inzonderheid voor meisjes.
Om te kunnen mededingen voor den uitgeloofden prijs, behooren de aangeboden
gedichtjes dus
1o ten getale van 25 te zijn (waaronder 10 voor meisjes).
2o schoolliederen te zijn (bij gevolg geen huiselijke liederen, geen
kinderkamerliederen, geen werkmansliederen, enz.).
o
3) schoolliederen met de muziek er bij.
4o) schoolliederen voor de hoogste klassen van het lager onderwijs, dat wil
zeggen: voor kinderen, van 9 tot 11 jaar oud, die reeds tot een zekeren graad
van ontwikkeling zijn gekomen; die, al zijn zij nog, om zoo te spreken, door
het waas van hunne kindsche dagen omhuld, nochtans met het kinderachtige
niet goed meer weten om te springen, en wier hert en geest beginnen
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open te gaan en vatbaar te worden voor de edele begrippen van het goede, het
schoone en het ware.
Er wordt op onze dagen, in de wereld van het onderwijs en de opvoeding,
gesproken, niet zoo veel meer over het aanschouwelijk onderwijs in de school, dat
reeds zulke heerlijke uitslagen heeft geleverd in de vorderingen van het leerende
volkje, - dan wel over de opleiding van de schoolkinderen tot het schoone, over de
Kunst in de School. De school moet immers dienen niet alleen om het verstand te
beoefenen en den geest te versieren, maar ook om de gemoederen te vormen en te
veredelen, om in de zielen van de kinderen het ontkiemende zaadje van het
schoonheidsgevoel aan te kweeken en te richten, die fijngevoelige schoonheidsmin,
die licht en luister spreidt op onze levensbanen.
Het schoonheidsgevoel, gelouterd in het kind, blijft den volwassen mensch altijd
bij; hij draagt het, willens of onwillens, mede waar hij ook gaan of staan moge, en
het wordt hem tot een schild en eene verwering tegen den vernederenden invloed
van de alledaagsche aangelegenheden van het leven. Door dat inwendig licht bestraald,
ziet er alles rondom hem sierlijker, heerlijker, dichterlijker en beter uit.
En hoe zal de kunstsmaak geleidelijker in de ziel van het kind gaan sluipen dan
langs de baan van het gezongen lied! De kinderen zingen met voorliefde, zoo
natuurlijk bijna als dat de vogelen zingen. Dat is voor hen eene behoefte en een
verzet, zoowel als het loopen, het dansen en springen. Maar dat verzet heeft boven
alle sportoefeningen het voorrecht om van hoogere kunst te mogen getuigen, wanneer
men weet, door liefelijke woorden op aangename wijzen, in het hert van de kinderen
de snaar van het schoonheidsgevoel te doen trillen. De kinderen zullen aldus van
lieverlede leeren liefhebben, eerbiedigen en bewonderen hetgeen zij mogen bezingen.
Met verrukking zullen zij hunne oogen laten rondgaan op al de aantrekkelijkheden
van die schoone wereld waarin zij zweven en leven; op die aangrijpende openbaringen
van Gods grootheid in de Natuur, en op al die prachtige voortbrengselen van den
scheppenden kunstzin der menschen. De Kunst is de schoonheidsbevatting van den
mensch, zooals de Natuur de schoonheidsbevatting is van den Schepper, zegt V.
Hugo.
Welaan dan, O gij, begaafde dichters, schrijft voor onze schoolkinderen schoone,
lustige, leerzame, geestdriftige, eigen-
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vlaamsche liederen, om hen, met een gevoel van trots en eigenweerde, te doen schatten
al het eigendommelijke schoone van hun bezit, van hunnen Vlaamschen heerd, van
hunnen Vlaamschen grond, van hunnen Vlaamschen stam en van hunne Vlaamsche
taal en zeden. Dan zult gij u mogen vleien dat gij, instemmende met den edelmoedigen
wenk van KAREL BOURY zaliger - ik buig mij voor zijne nagedachtenis - het uwe
zult hebben bijgebracht tot de geestveredeling van het ontwakende Vlaamsche Volk.
***

Op de prijsvraag werden 12 antwoorden ingezonden. Wij zullen ze rangschikken
volgens de nommering die zij van wege het Bestuur der Academie ontvangen hebben.
Nr 1. Met kenspreuk Voor de kinderen.
Nr 2. Met kenspreuk De boozen zingen niet (zonder muziek).
Nr 3. Met kenspreuk Geen rijker kroon Dan eigen schoon.
Nr 4. Met kenspreuk Hoïho! (12 gedichtjes.)
Nr 5. Met kenspreuk Voor Taal en Volk.
Nr 6. Met kenspreuk Boontje om zijn loontje.
Nr 7. Met kenspreuk Na lijden komt verblijden.
Nr 8. Met kenspreuk Rust roest (zonder muziek).
Nr 9. Met kenspreuk Vreugd voor de jeugd.
Nr 10. Met kenspreuk Vliegt de blauwvoet, Storm op zee.
Nr 11. Met kenspreuk Twee steentjes (2 gedichtjes).
Nr 12. Met kenspreuk Sursum corda!
Nrs 4, 11, 2 en 8. Bij de bespreking der ingediende verzamelingen mogen wij vooraf
aan kant zetten, als niet kunnende mededingen voor den prijs, die antwoorden welke
1o) het vereischte getal schoolliederen niet hebben geleverd, te weten Nr 4 (Hoïho!)
met 12, en Nr 11 (Twee steentjes) met 2 gedichtjes; 2o het vereischte getal hebben
geleverd, maar de muziek er niet hebben bijgevoegd, zooals Nr 2 (De boozen zingen
niet) en Nr 8 (Rust roest).
Nr 7. Wanneer wij willen verder bij uitsluiting te werk gaan, komt daarna op de eerste
plaats Nr 7 (Na lijden komt verblijden). Na lezen komt lijden, zouden wij wel mogen
zeggen als wij het aanvangen om een oordeel te strijken over de onderhavige
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inzending Jongens- en Meisjeszangen. Slechte taal en slechte rijmen, gebrekkige
maat en misplaatste klemtoon, wijders onkiesche voorstellingen, dat alles wordt ons
in gemeenen en alledaagschen stijl aangeboden. Wilt gij er eenige staaltjes van
genieten?
Wie ik ben.
Als gij wilt weten wie ik ben?....
Als gij wilt weten waar ik woon?
Kom dan maar kijken naar mijn huize!
Wilt gij hem kennen wien ik hoon?
Kom dan vernemen mijne leuze!
Ik ben een Vlaming! Weet gij 't nu!....
Ik hoon dengene dien zijn nest
Met vreemde spraak, ja durft bederven!

In zijn Reislied:
Komt zuidwaarts naar de Walen....
Daar kan men kolen halen
Men moet er niet opzien!

In: Kent gij mijn Vaderland?
't Is daar waar schip en trein steeds stoomen
En waar ze in volle vlucht maar stroomen...
't Is daar waar men vindt zeer veel kolen
En hier en daar den korenmolen!

Enz. enz.
Hij doet de meisjes zingen: ‘Laat de jongens hunne broek scheuren, wij versieren
ons veeleer, en herkammen ons een keer’; - ‘Daar deed men mij zachtjes lachen, als
men voor het wasschen mij stelde gansch bloot’; - ‘Daar kon ik mijn papken zoo
smakelijk eten, mijn buiksken zoo dik’. Ik vraag het u!....
Benevens het voorgaande stellen wij
Nr 6 (Boontje om zijn loontje). ‘Schoolliederen naar de hedendaagsche strekkingen
van het Lager Onderwijs’. - Wij zullen eerst en vooral doen opmerken dat
Schoenmakerslied, Lieven Bauwens, De Broodbakker, Ridder en smid geen
schoolliederen zijn, om daarna gereedelijk te bekennen dat eenige van Boontjes
gedichten inderwaarheid knappe schoolliederen mogen genoemd worden, als daar
zijn Knaap en Sijsje, Lustig Mietje, Breilied, Het Weezenmoederken, Geene rozen
zonder doornen, maar ook om er bij te voegen dat de meeste ongelukkiglijk slechts
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voor berijmde proza mogen doorgaan. Zoo b.v. Naar uitbreiding, waarvan hier de
eerste strophe:
Voor de welvaart van het land
Ieder waardeer' zijnen stand,
En de leerling door zijn streven
En de stielman bij zijn taak,
Ieder in den strijd van 't leven
Steeds beseff' zijn levenszaak.

En de andere strophen zijn nog veel platter. Zoo ook Matig zijn, Beschermerslied,
Binst de rust, Sparen, Staplied, enz. en dan die ellendige stukken, Belgenland en De
Belgische Congo, van welk laatste hier een staaltje:
Het was recht moeilijk hier 't beschaven aan te vangen,
Doch sloten zich ras aan de zwarten in onz' rangen.
Thans is als uit een slaap de Congo nu ontwaakt,
Met nieuwgeboren volk dat naar ontwikling haakt.

En dan de taal: de aardrijk; - de vogeltjes zingen de feesttoon; - schuchtig
(schuchter?); - brui (braai); - zich lesschen; - uit zijnen slaap ontwaakt natuur; morgendstond; - deên niet uw doornen zeer (zijn het de doornen die zeer lijden
danwel veroorzaken?); - geslacht (nageslacht); - Van af de kinderjaren hoeft men al
reeds te sparen. (Van af is geen taal. Af, in verband met van, wordt als achterstelling
gebezigd, en het ww. hoeven wordt enkel bij ontkennende zinnen gebruikt); - 't
Belgisch vlag; - onpijlb'ren kolk; - De Congo; - have (haven); - bijderhandsch
(handig); - zich gelukkig heeten; - lof en gloor aan ONZE Majesteit wier oog;... Enz.
Nr 3. (Geen rijker kroon Dan eigen schoon). ‘Nieuw Liederkransje voor de jeugd of
Verzameling van 25 opvoedende gezangen voor HUIS en school’.
Nr 3 geeft een toemaatje aan zijne verzameling, eene Voorrede, waarin de
vereischten voor het schoollied goed worden voorgesteld, maar waarvan de taal wel
wat te wenschen overlaat.
Daargelaten De Timmerman en Dorscherslied, die moeilijk Schoolliederen kunnen
heeten, - Aan onzen Koning, Leeuwenvolk, Het vogelnestje (met ‘Jan den smid en
zijn zoontje van zoo wat een jaar of vier’), Heil en ramp en Medelijden, die van
gering gehalte zijn, heeft de schrijver van Nr 3 goede, leerzame, en somtijds zeer
flinke schoolliederen aangeboden. Zoodanige zijn:
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Een Naam in de Natuur, met die prachtige eerste strophe:
'k Zie een naam alom geschreven
in den luister der natuur,
in de bosschen, in de dreven,
in de wolken, in 't azuur,...

's Konings Naamfeest, zwierig gedicht:
Daar dreunt alom
het feestgetrom,
en blij geschal
klinkt overal.
Laat om het meest
de vlaggen zwieren.
Weest blij van geest
en laat ons vieren
het schoone koningsfeest....

Staplied, 's Meisjes turnlied en meer andere.
Enkele opmerkingen:
De derde strophe van Een naam in de Natuur schijnt mij lastig en bijna overbodig.
- Zou Bloemenpraal niet beter Leentje getiteld zijn, want Leentje op het einde van
het dichtje, schijnt mij zoo wat uit de lucht te vallen. - In 't Is Mei laat S., zooals
velen die anderen nazingen, de rozen bloeien in Mei: ‘Le mois de Mai, appelé le
mois des roses, parceque les roses fleurissent en Juin’, zegt A. KARR. - Avondklokje
zou m.i. beter Avond heeten, want het klokje maakt er maar weinig figuur in. - Aan
Moeder: nachtegalen en weerschallen rijmen niet. Wat beteekent: het riet dat
kwispelt? - In Lief Naaldeken: fijn en klein is een armoedig rijm; - stukken (stukken
inzetten?). - In Herfstmijmering is de laatste strophe ellendig, en 't laatste vers nog
meer.
Verders gebruikt S. gaaiken (dat eigenlijk gadeken is) voor vogel in 't algemeen.
- zich wippen. - Hij schrijft mauwen. - Hij laat draf rijmen met braaf. - Hij schrijft
glansen, - blom, - bieken (in Zuidned. algem. gebruikt, evenals missen: zich vergissen),
- elkanderen.
Alles samengenomen, zijn wij met dezen dichter eenen stap vooruitgegaan. Wij
klimmen al stillekens den berg op: de lucht wordt frisscher en klaarder, en het uitzicht
is verbreed.
Nr 9. (Vreugd voor de jeugd) levert ons - benevens eenige liederen van beschrijvenden
aard over onderwerpen uit het
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dierenrijk gegrepen, wel bekeken en goed afgeschilderd, maar die toch voor de
hoogste klassen van het Lager Onderwijs min aantrekkelijk moeten voorkomen nog gedichtjes, zooals Mijn zusje, Broerken slaapt en Blond Bolleken, die
kinderkamerliedjes zijn.
Doelmatiger zijn Paardje, De zwaan, De koe, en als geslaagde schoolliederen
mogen wij aanteekenen: Het zonneken, Oud Grootje, en bijzonderlijk: De gouden
zee, Naar binnen en Breiliedeken (waarin kous en roos rijmen, en priem (breinaald)
Limburgsch is). De eerste strophe van Hoe menigmaal, O klokkentaal overtreft verre
de twee volgende, die banaal zijn. Het schoone Vaderland, Trouw en Koninginnelied
zijn rijmelarij.
De steller van Nr 9 verwaarloost nog al dikwijls de elisie der stomme e in zijnen
versbouw; hij doet de klanken ei en ij rijmen, ook kous en roos, goud en brood; hij
munt niet uit door de kracht der hoedanigheidswoorden (dat heeft hij echter gemeens
met de vorigen), maar de taal laat bij hem weinig of niets te wenschen over.
Nr 10. (Vliegt de Blauwvoet, Storm op zee!). Het kuiperken, Het oudste weesmeisje,
Werkmanslied en Moederzorg zijn geene schoolliederen in den echten zin van 't
woord.
Boven een aantal voldoende, komen er in Nr 10 waarlijk zeer schoone
schoolliederen voor: Het paardje, Lieve God, Mijn lieveling, Werk en spel. Uit dit
laatste:
Wie zit er op dat stoeltje neer
En klopt het leer?
't Is meester Pekdraad die het doet.
Hij werkt met spoed
Ja, ja,
Ha, ha!
Hij werkt met grooten spoed!

Dan komt de kleermaker op, en de bakker en de smid en de wever.
En wij, wij dansen in het rond!
Dat is gezond!
Maar als we groot zijn, werken wij
Ja, ja,
Ha, ha!
Zoo wel, zoo flink als zij!
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Dat is los en bevallig afgewerkt.
Wat klinkt er daar? - Het geschonden kleedje (voor meisjes):
Ach, wat zal mijn moeder zeggen
Als ze mijne fout ontdekt!?
't Mooie, hagelblanke kleedje
Is geschonden, is bevlekt!....

Van Trientje (voor meisjes):
Ik zal u eens vertellen
Wat Trientje nooit en doet:
Zich noodloos 't hoofdje kwellen
Met buurmans kwaad of goed.....

Maar wat moeten wij zeggen van Vlaanderens Maagd, Wie in mijn hart de krone
spant, Liefdadig zijn, die blijkbaar met ware Kunst niet veel hebben uit te maken?
En dan van Moederken helpen (voor meisjes), zoo plat en gemeen, met die hemden
en doeken, die rokken en broeken?
Op taal en stijl van den schrijver van Nr 10 weet ik niet veel af te dingen: hij bezigt
enkele niet zeer rijke rijmklanken, zooals ei en y, Jantje en ventje, venster en glinster,
neer en ver. Hij schrijft: Het boerken, hij zingt - honing, - Besjes, zeg mij, - Ik bid
tot den Heer van te zegenen, - 't Is beter bij het vuur starend naar de vlam, - Hij hielp
haar recht en kuischte. - Hij omarmde Mieken en troostte dan.
Desniettegenstaande heb ik de meeste dichtjes van Nr 10 met groot genot gelezen.
Zij zijn het werk van een braven, verstandigen en gevoelvollen mensch, zij zijn de
uitstraling van eene dichterlijke ziel. Hoe beeldrijk is weleens zijn woord en hoe
edelmoedig zijn hert!
't Geluk zit vast op zijnen troon
In Trientjes blijde woon.
In kuipers aardig huizeken
En kent men geenen druk:
De liefde houdt er 't sluizeken
Geopend van 't geluk.
Al is mijn kiel met vet besmeurd,
Vol stof langs alle zijden,
Daaronder klopt een harte, dat
Ook voelt wat and'ren lijden.
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Ik schat de zielereinheid als
Het hoogste goed in 't leven.

Nr 1. (Voor de kinderen). Kunnen niet gelden voor schoolliederen: Zing een deuntje
bij het werk, - Moedertranen, - Des zondags, - Wiegeliedje, - De vrouwe bouwt het
huis.
Nr 1 is, wat taal en stijl betreft, over 't algemeen nauwkeurig en juist. Nochtans
zullen wij de aandacht vestigen op de volgende woorden en uitdrukkingen: rimpels
striemen, - zuchten, die kleuren rooven uit de wang, - de koekoek brengt met
nachtegaal, - de lauwe lucht doortrilt het hart, - de regen ruizelt (dat is gewestspraak
van 't land van Aalst. Zie DE BO, i.v. reuzelen), - geesteskrachten en geestesarbeid,
- mildig, - het werken kroont met zijn stralen, - het vliegwiel wentelronkt, - rozenblaan
omgeuren mooi de rustplaats, - zij heeft de grootste vreeze voor schulden en voor
borg, - de bloem der liefde die haar geuren stralen doet, - de bloempjes doen haar
kleurenoogjes toe.
Naast een tal middelmatige stukken, treffen wij er ook aan die inderdaad
verdienstelijk zijn, zooals b.v. Uw leven lang, waarvan hier de derde strophe:
Elke lach die uwe daden
Spelen doen op moeders wang,
Zal als zang in 't harte klinken,
Hemelzang, uw leven lang!
Spaar heur zuchten, tranen, zorgen,
Kus de rimpels van heur wang;
Zie tot haar als tot een engel,
Heb ze lief uw leven lang!

Zoo ook: 't Is zóó dat 't wezen moet: een lied van neerstige plichtsbetrachting, - Het
voorjaar: een geslaagd zinnebeeldig gedicht, - Wintervreugd, waarin S. zegt van de
slede:
Zij glijdt in dolle vaart,
En wie er valt, die raapt zich op,
Dat maakt geen kind vervaard.
Dan gloeien hand en voet en wang.
O, bleef de sneeuw nog weken lang
Wij juichen blij: Hoera! De sneeuw!

Al is het maar een voorschoot groot, een bevallig dichtje over de liefde tot het
ouderlijke dak:
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III. We zitten er zoo goed te zamen,
Met vader, moeder, zij aan zij.
O mocht ze jaren, jaren duren,
Die reine rust, die poëzij!
Als stormen door de straten gieren,
Als 't water ruizelt door de goot,
Dan min ik zeer het needrig huisjen,
Al is het maar een voorschoot groot!

Het liedje van den ransel, zeer knap, gelijk ook de meeste schoolliederen voor meisjes,
waaronder, naar mijne meening, bijzonder uitschijnt Stap voor stap:
Er was een tijd, een gulden tijd,
De morgenstond van 't leven,
Een tijd waarvan ons weinig heugt,
Met zonnegoud doorweven.
Wij voelden moeders zachte hand
En liepen zonder zorgen
Voor onbekenden morgen
Langs bloem en mulle zand
Voet voor voet
en
Stap voor stap....

Ik zie nochtans verder in dit versje niet geern rijmen lijden en zijde.
Tot besluit: de Schoolliederen van Nr 1 (Voor de kinderen) zijn in eene juiste,
gevoeglijke taal geschreven; het zijn over 't algemeen zeer leerzame en, wat maat en
vorm betreft, goed geschikte dichtjes. Enkele nochtans zijn onbetwistbaar niet
verheffend, niet verrukkend, niet vervoerend, met een woord, niet dichterlijk genoeg.
Nr 12 (Sursum corda!). De bespreking van deze Verzameling Schoolliederen kan
kort wezen. Wij staan hier immers voor eene zeer verdienstelijke, zeer dichterlijke,
ja heerlijke reeks liederen voor de kinderen. Niet een valt af te keuren, en vele zijn
echte pereltjes van verhevene en gemoedelijke opvatting en van zoetluidende
uitvoering. Dat al die gedichten nochtans op de zelfde hoogte niet staan, dat spreekt
van zelf. Maar is er geen kaf onder dat koren?... Kaf, neen! Stofjes wel, doch die
gemakkelijk kunnen uitgezift worden, en die wij hier zullen aanwijzen:
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1o) Sommige woorden zijn niet juist geschreven, als daar zijn: genucht, - rasch,
(bijw.), - gadeslaagt, - gedouwen, (gewiegd), - medoogen, - 's vad'ren zwoegen.
o Eenige rijmen zijn onvolledig: bonte en monde, - beladen en gelaten, - planten
2)
en standen, - horten en geworden, - ij en ei.
o S. maakt wat gebruik - zelfs met voorliefde, zou men denken - van gewestelijke
3)
woorden, woorden die van oorsprongswege wel kunnen gewettigd worden,
doch in de hedendaagsche algemeene taal (de taal der woordenboeken) niet
meer worden aangenomen. Dusdanige zijn: smoefelen (smullen), - blokduif
(ringduif), - notelteer (noteboom), - schuttelen (freg. van schudden), - geslegen,
- zwalmen, - Bâmisliedeken (herfstliedeken), - klauwieren (klauteren), - hil
(heuvel), herpel of erpel (waard), - dras of dres (stortregen), - meerlaar (meerle),
- duiken (verbergen), - vroo (vroolijk), - sloesters (bolsters), - bloemen (bloeien)
- koeier (koeherder), - fliezefladderen (flieflotteren. DE BO).
Vele van die gewestelijke woorden, die bloeiden lang voor Maerlants tijd, en die
thans, in menig uitgestrekt gebied van de Nederlanden, nog op de lippen leven van
de spraakmakende gemeente, vele van die woorden stooten mij persoonlijk niet
zoozeer tegen de borst. Ik heb die zelfs lief, omdat zij oude goede kennissen zijn,
die komen aankloppen om wederom binnen gelaten te worden; omdat zij bannelingen
zijn, die, spijts de Heeren van de Wet, het Land, hun Land, niet willen verlaten...
Menig taalgeleerde, wij bekennen het gereedelijk, denkt daarover anders dan uw
ootmoedige dienaar. De strengste taalzifter nochtans zal niet kunnen staande houden
dat het behoedzaam gebruik van die woorden, in gebonden stijl vooral, den glans
kan verdooven, de innerlijke weerde kan vernietigen van een heerlijk gewrocht. Ook
wanneer wij, bij de bespreking der ingediende stukken, de aandacht hebben gevestigd
op dialectwoorden, was het enkel om aan anderen de gelegenheid te verschaffen,
hun oordeel daarover te strijken, en hen desnoods die woorden door andere te laten
vervangen.
Maar laat ons nu tot Sursum corda! wederkeeren.
Sursum corda is de rechte kenspreuk voor zulke liederen, die het hert en den geest
verheffen. Luistert hoe die minnaar van de natuur aan de bijtjes spreekt:
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Gij dartelt niet op 't groen der weiden,
Noch fladdert boven duin en heiden.
Gij vaart langs heuvels en langs dalen,
En volgt alleen den zonnestraal,
Die u geleidt waar bloempjes pralen,
Met geur belaan en honigmaal;
Den nektar uit de gulden kelken
Put gij dan bij herhaalden dronk,
En eer de bloementrossen welken,
Bergt gij den schat dien God u schonk.

Van den tragen ezel zegt hij:
't Ezeltje komt zwaar beladen
Naar het dorp weer van de stad,
Doch voorzichtig en gelaten
Stapt het over slijk en nat.

En van de zwaluw:
Op en neder,
Heen en weder
Zwiert de zwaluw door de lucht,
En zij kwettert
Dat het schettert
In haar onverpoosde vlucht....

En dan in het Landelijk Concert die schildering naar het leven van de koe:
Zie, daar komt de bonte koe,
Dampend in het avondweder,
Snoevend, smoef'lend nooit eens moe,
Langzaam van de werde weder.
O die koe, O die koe,
O die roode bonte koe!....

De Mieren:
De mieren
Klauwieren
Langs muur en langs dijk;
Zij peuren
En sleuren,
Door zand en door slijk,
De stokjes
En brokjes
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Verspreid op den grond,
En strooien
En gooien
De mul in het rond.....

Paaschlied:
Een zonnestraal is in de bot geslopen
En zachtjes zijn de blaarkens uitgekropen;
De witte vlinder spant zijn vlerkjes open
En flierefladdert op der bloemen hoopen....

Hoe juist werd de natuur hier overal afgekeken en hoe nauwkeurig afgeschilderd!
Die dichter ziet voorwaar niet uit het oog van een andere.
Liederen in een verschillenden trant geschreven, maar hoogst bevallig zijn: Naar
de Maan, - De Begrafenis van Sijsje, - De witte wolkjes, - Bij de wieg van Broertje,
waarvan het refrein:
Om u te prijzen en te danken,
Daartoe volstaat het leven niet,
Want onwaardeerbaar zijn uw klanken,
O gave Gods, O Moederlied!

Enz. enz. Wij moeten natuurlijk de aanhalingen beperken, maar wij willen van Sursum
corda! geen afscheid nemen, zonder te wijzen op dat aandoenlijk gedicht: O nooit
volprezen Moedermin:
I. Een wondr'e schat, dien niemand rooft,
Een held're ster, die nooit verdooft,
Een blakend vuur, dat alles smelt,
Een milde bron, die immer welt,
Dat zijt gij in elk huisgezin,
O nooit volprezen moedermin;
Want is de moeder nog zoo arm,
Zij zoent zoo teer en dekt toch warm.
II. Een oog, dat te allen stonde waakt,
Een brein, dat nooit zijn denken staakt,...
III, Een engel, die de zilte traan
Op elke wange doet vergaan,...
IV. Wie ooit die perel eens verloor,
Hij miste beter de aardsche gloor...
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Nr 5 (Voor Taal en Volk). Al wat wij loffelijks van Nr 12 (Sursum corda!) hebben
gezegd, mogen wij hier volmondig van Nr 5 (Voor Taal en Volk) herhalen.
De taal over 't algemeen is zuiver en weinig gewestelijk gekleurd: wij vonden
slechts binst, leeuwerk en gedacht. Voor 't overige vallen aan te merken medelijd
(medelijden); ermede (er mede); langs waar (waarlangs); toch (voor doch); fee
(toovernimf); het hoofd bukken; zijn plicht kwijten; hooren schuimen; vriendje (aan
een meisje. voor lieve); toover (getoover) en het onvolledig rijm: dauwe en vrouwe,
dit in het dichtje Hemeldauw, hetwelk eigenlijk geen schoollied kan heeten, evenmin
als Het Lied van de baren, dat trouwens een prachtig gedicht is, doch veeleer een
lied van handelsuitbreiding dan een schoollied.
Maar behalve die geringe schaduwen, wat heldere klaarheid, wat glinsterend licht
doorstraalt die liederen die tintelen van leven.
Allerlei onderwerpen heeft de dichter bezongen. Wij vinden er
natuurbeschouwingen, zooals: De Waterlelie, eene verheerlijking der reinheid - Het
daghet in den oost, eene zielsverheffing bij het morgenoprijzen van den leeuwerik:
I. Des smorgens ligt nog alles
Te droomen en te zwijgen.
De leeuwerk ziet men stijgen
Steeds hooger onverpoosd.
Hij wil, uit ruimer kringen,
Het eerst den heilgroet zingen:
Het daget, het daget, het daget in den oost!...

Van een plantje, een lief versje over 't vlas - en Het Lied van de Boomen, om aan de
kinderen den eerbied voor de boomen in te boezemen. Wanneer hij de meeste boomen
heeft bezongen, die hij ontmoet als hij door zijn Vlaanderen gaat, eindigt de dichter
aldus:
Ja, helden zijn 't aan wie ik reik
Mijn hart vol liefde en blijheid.
Maar 'k roem het luidst den fieren eik,
Dien troon van trots en vrijheid.
Zoo laat ge, in eigen beeld en klank,
Uw zegen tot mij komen,
Bij windgesuis en vooglenzang,
O goddelijke boomen!
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Wij treffen er vaderlandsche liederen aan, zooals Aan een Volksdichter, - Willem van
Saeftingen, waarvan de tweede strophe nochtans erg plat is, - Heil 't Vaderland! dat
klinkt gelijk een Brabançonne:
Heil 't Vaderland!
Dat het moge bewaren
De vrijheid, de vreugd,
Buiten alle gevaren,
In daadskracht en deugd!
Dat het leve door handel,
In goedheid en gunst,
Steeds de wegen bewandel
Van grootheid en kunst!
Heil! Heil 't Vaderland!...

En Vlaanderen, een treffend lied van Vlaanderens natuurlijke en zedelijke schoonheid:
't Zijn weiden als wiegende zeeën
Die groenen langs stroom en rivier...
Uit beelden en doeken en zangen,
Uit al wat een kunstenaar schiep,
Straalt gij als met toover omhangen,
Zoo innig gevoeld en zoo diep...
Voor Vlaanderen trille mijn harte
Vol geestdrift en vuur:
Mijn Land is het Land van de stille,
De vreedzame, breede natuur!

Dat is schoon en dat is waar!
Verders komen voor godsdienstige liederen, zooals Gebed, een lief dichtje over
het kenmerkend gebruik in Vlaanderen van de oude huiselijke gebeden; - Geweten,
eene behoorlijke omschrijving van ‘Vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven
onze schuldenaren’, eene bede hier niet gericht tot God, maar tot... de droomen!
Liederen van kinderlijke liefde, als Moeder, een gevoelvol en hertroerend dichtje:
Ik merk op mijne wegen
Wel menig goede ziel,
Doch gij, ge zijt een zegen
Die uit den Hemel viel!
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Liederen van zedeleer en plichtsbetrachting, als De Nachtegaal, een flink gedicht,
waarvan de vierde strophe echter mij romantisch flauw schijnt - Oud moedertje, een
leerzaam lied, doch wat uiteenloopende in de gedachten - Werkliedeke, een echt
schoollied voor meisjes en in den ouden Vlaamschen trant:
Een, twee, drie, vier:
Alle meisjes hier!
Werken vlug met naald en draad,
Is dat geene schoone daad?
Is dat geene schoone daad?
Vier, vijf en zes
Weer een goede les...

Sparen, - De Tijd, over het uurwerk. ‘Tijd verkeken zijt ge kwijt’, - Marieken, een
liedje over het Spaar! Spaar! van de kraai, wat in den trant der Engelsche Nursery
songs. Enz. Enz.
***

En nu? Wij zijn aan het einde van onze taak gekomen, en thans, wanneer wij moeten
uitspraak gaan doen, thans begint onze verlegenheid. Met de twee laatste dichters
der ingediende verzamelingen Nr 12 (Sursum corda!) en Nr 5 (Voor Taal en Volk)
zijn wij, om te spreken gelijk de ouden, op den top van den Zangberg geraakt, en
hier valt er te beslissen wie van beiden de krone zal spannen. Wel, ik, voor mij, zal
dat niet beslissen, omdat ik de gewrochten van beiden bekronensweerdig acht. In
den zelfden graad? Misschien wel niet; want vind ik in Sursum corda vele gedichten
die het hert doen trillen en den geest verheffen, ik beken volgeern dat Voor Taal en
Volk weleens van breeder uitzicht en van hooger vlucht getuigt. Het laatste woord
overigens moet door de HH. muziekkeurders worden uitgesproken.
Intusschen stel ik voor twee eerste prijzen toe te wijzen, zooals men in de
muziekscholen doet: een Eersten prijs met onderscheiding (Voor Taal en Volk) en
een Eersten prijs (Sursum corda). Het bedrag van die prijzen te bepalen, dat laat ik
aan de uitspraak der Academie over.
***
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2o) Verslag van Dr. Hugo Verriest.
Met Dr. KAREL DE GHELDERE ben ik het omtrent eens wegens de weerde der
ingezonden liederen, en aanzie Nr 5 (Voor Taal en Volk) als de beste verzameling.
Met hem wille ik schrijven: ‘Een heldere klaarheid, een glinsterend licht doorstraalt
deze liederen die tintelen van leven’.
Ik voege er nog bij: Die liederen van den Dichter zingen uit zijn hert.
Die liederen zingen in zijn woord.
Die liederen kunnen het lied worden van een volk, en den schat verrijken van zijne
kunst.
Zoo roeren in zijne verzameling de drie vereischte vedelen:
De vedel die spelen moet in den Dichter.
De vedel die spelen moet buiten den Dichter in zijn vrij bestaande woord en vers.
De vedel die spelen moet in het luisterend, leerend en genietend volk.
Geen een van de dichters die naar den prijs dongen komt hem bij. Geen een heeft
zijn adem, geen een zijn vers, geen een zijn gebaar.
Hier wille ik nu niet onderzoeken of die liederen niet wat te vlug gedicht zijn; of de
keurende hand van den Dichter er niet eens weder zou moeten over gaan, of hier en
daar het eerste woord het beste niet gegrepen is geweest; of alles goed door zinnen
en voeten loopt; maar ik herhaal het:
Het zijn de liederen van een dichter.
Zij zingen!

Of dit nu liederen zijn voor lagere scholen?
Voorzeker zijn een groot deel ervan liederen voor Colleges en Athenea, en zelfs
voor Hoogescholen; ja, voor groot volk. Alzoo:

Hemeldauw.
Des morgens in den vroegen
Hoe blonken al de planten
Alsof ze paarlen droegen
En diamanten.
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De dwergjes vóór 't ontluiken
Doorliepen alle kanten
En goten hunne kruiken
Op alle planten.
De dauw was als een bronne
Van weelde neêrgezegen,
Dan viel er uit de zonne
Een gouden regen.
Als planten zijn de menschen
Den levensnacht ontstegen;
Ze wachten naar, ze wenschen
Een milden zegen.
En dan verschijnt de vrouwe
Met balsem allerhande,
Ze schenkt in ramp en rouwe
Haar hart te pande.
Gelijk de hemel dauwe,
Het goud der zonne brande,
Schenkt uwe zoetheid, vrouwe,
Als offerande.

..........
Voor de lagere scholen?
En toch behoude ik aan dien Dichter den prijs. Is ieder lied geen schoollied, er zijn
toch allerschoonste en allerliefste schoolliederen onder die verzameling, en de blok
op zijn geheel is te schoon en te goed.
De som, te ontvangen voor den prijs, loopt ook zoo hoog niet dat men alles aan
ieder lied vragen mag; en nog behoort de eerste uitgaaf aan de Academie; zoodat de
Dichter en de Muzikant er in der waarheid moeten toe gezind zijn, het jonger volk
genegen blijven en 't goed van Vlaanderen alleen betrachten om te willen voor 250
fr. vijf-en-twintig liederen schrijven.
Ik geef den prijs aan blok 5.
Met Dr. KAREL DE GHELDERE ga ik niet mede in zijne beoordeeling over Nr 12
(Sursum Corda), en kan volstrekt niet voorstellen den prijs te verdeelen of twee eerste
prijzen te geven: Sursum Corda blijft verre achter Voor Taal en Volk.
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Zeker ja, in die verzameling komen er allerliefste liederen, als ‘Koe, koe, Bonte koe’,
en ‘Moedermin’ al loopen er daarin ook flauwe verzen; maar
1o) Een groot deel dier liederen zijn niet af. Zij zijn maar een begin, en schijnen te
zeggen: ‘'t zal daarmede wel genoeg zijn’. Zij zijn niet geheel.
o De Dichter is minder.
2)
Zijne woorden zijn de buitenklank niet van zijn gedacht en gevoelen.
Zijne verzen zijn de buitenzang niet zijner ziel, zijner macht en
scheppingsontroering.
Wat hij leerde, en las, en vergaarde, draagt hij nu mede, en 't wordt hem een
voorraad waaruit hij alles haalt: niet uit zijn wezen.
Zijn woord, zijn vers, zijn poësie, zijn dus niet eigen, maar gemeen.
Ontelbare woorden, zinnen, verzen passen ook niet, en de rijmen gaan op zoek
achter malkaar.
Alzoo lezen wij in Wandellied:
1.
In der velden wijd verschiet. 2.
Daar wij stappen in den rang. 3.
Wat een vreugd valt ons ten deel. 4.
Door 't genot van 's levenslust.
In Bonte Koe ook zegt een vers:
Zij heeft zich in den stal begeven.

En in Moedermin een der beste liederen dier verzameling leze ik de vierde strofe:
Wie ooit die parel eens verloor.
Hij miste beter de aardsche gloor;
Hem is versperd, verzand de ree
Waarin hij trof en hert en vreê,
Daar Gij ze zijt in 't huisgezin,
O nooit volprezen moedermin.

Neen dat kan er niet door!
Boven Nr 12 (Sursum Corda) stelle ik Nr 1 (Voor de Kinderen).
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1o) Die liederen zijn net gedicht.
2o) Zij spreken een levend woord en een levend vers dat uit den mond loopt.
3o) Zij zullen gemakkelijk in geest en geheugen, in hert en gevoelen, in blijheid en
zang medegaan door het leven.
o Het zijn schoolliederen.
4)
5o) Zij zijn schoon en dichterlijk
als bijvoorbeeld:
Al is het maar een schortje groot
en: Stap voor stap,
en: De ransel,
Daarnaast brenge ik Vliegt de Blauwvoet.
Ja wel, veel gedichten, veel verzen hier, zijn te zwaar. Zij wegen in hun bewegen.
Die rythmus gaat met lomen tred. Hij loopt niet; hij danst niet. Het vers zingt niet;
en, wonderlijk, na zware strofen wordt hier en daar een trippel geslagen met een
Lariala, larialoe die monkelen doet en hoegenaamd op de voorgaande verzen niet
past.
Nogtans veel liederen zijn zoo rechtzinnig in gedacht, gevoel en woord, zoo
heerlijk, zoo simpel goed dat zij het gedicht en den dichter doen liefhebben.
Daarbij in die verzameling zijn er liederen, zoo juist en schoon dat er misschien
geen een uit al de andere verzamelingen daar boven of daaraan kunnen. Jammer dat
zij uitzonderingen zijn en geen blok maken.
Alleenlijk op de vierde plaats stelle ik Sursum Corda.
Op de eerste plaats blijft Taal en Volk.

3o) Verslag van Dr. Eugeen van Oye.
Twee vragen stellen zich hier vóor me:
1o) Welk eene, onder de acht in aanmerking te nemen bijdragen, verdient den
prijs?
Ontegensprekelijk Nr 5. Dat is werk van een dichter. Wel is er misschien, onder
die 25 liederen, hier en daar éen dat voor de lagere school wat te hoog vliegt; maar
ik vind het goed, vooral in onzen tijd van te verregaand nutsbejag, de kinderen van
jongsaf de oogen wat naar omhoog te doen
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heffen. Wat zij in de school zullen gezongen hebben zullen zij in 't verdere leven
meedragen, en dáar zal hun klaar en - lief worden wat ze vroeger maar half begrepen.
Liederen als die van Nr 5 hebben een verheffende, een veredelende strekking. En
òns volk heeft die strekking maar àl te noodig!
2o) Een andere vraag is deze: Mag een tweede verzameling bekroond worden?
Ik denk het niet. Hoe gaarne zou ik Nr 10, Nr 1 en Nr 12 eene onderscheiding zien
geven! Maar - wat zegt de bepaling van onzen prijskamp? ‘Bij niet-toekenning van
den prijs, kan hij onder verscheidene mededingers verdeeld worden.’
De prijs wòrdt hier toegekend, en nog wel eenstemmig; van een tweeden prijs is
geen sprake.
't Is jammer.... Dura lex, sed lex!

II.
Verslagen over de muziek.
1o) Verslag van den heer Leo van Gheluwe.
Onder de twaalf bundeltjes liederen welke de Koninklijke Vlaamsche Academie aan
mijne beoordeeling heeft willen toevertrouwen, vind ik er vijf of zes waardig om
aan den prijskamp deel te nemen. Het zijn de nummers 5, 3, 9, 10, 12 en 4 (dit laatste
echter onvolledig). De liedjes van

nummer 5,
waaronder er eenige wat onbeholpen en zwaar zijn voor kinderen, hebben een tamelijk
goed Vlaamsch karakter en zijn dan ook betrekkelijk rijk aan harmonie. Maar, deze
harmonie is niet altijd vrij te pleiten van nalatigheden in haar verwezenlijking, hetgeen
haar veel erge feilen doet begaan(1). Als bewijs hier drie uittreksels:

(1) Zulks mag niet geduld worden, vooral niet in schoolliederen. En om van het gewicht hiervan
te overtuigen, wil ik het volgende feit vermelden: voor ééne minder erge feil dan deze hier
aangestipt werd het beroemde Ik ken een lied, bij de eerste stemming, door de Jury, waarvan
ik deel maakte, afgewezen. Gelukkig kon die fout tegen de wetenschap en den goeden smaak
gemakkelijk geweerd worden - en het liedje van De Mol was gered!
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Stella is een ware en niet alledaagsche melodie, stellig voor reeds gevormde zangers
bestemd.
Als toonkundige bevallen mij in 't algemeen de gedichten goed(1). Op zuiver
letterkundig gebied zal ik mij liefst niet wagen...
De versjes van

nummer 9
voldoen mij minder en de muziek erop toegepast, schijnt mij dan ook den zin ervan
niet altijd goed te vertolken. Als voorbeeld neem ik het liedje De Aap.
Dit moest, volgens mij, luimig opgevat en vertellend gedeclameerd worden; het
lijdt integendeel aan sentimentaliteit. Daarvoor is het ruim voorzien van
die voor beginnelingen meestal zeer ten onpas komen. (Men zie
nog, wegens dit punt, De Zwaan en eenige andere stukjes.)

(1) Om de belangrijkheid van dit punt te doen uitschijnen wil ik er op wijzen dat, bij voorbeeld,
het Ik ken een Lied, misschien meer bijval bekomt door zijne gemoedelijke poëzie dan om
de muziek zelve. Het lied De Lente, van denzelfden W. De Mol, staat onder dit laatste opzicht
hooger aangeschreven en wordt, edoch, oneindig minder gezongen. En zoo gaat het met vele
onzer volksgezangen.
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Als bewijs:

Dat ik met de harmoniseering van dezen zin, ook geen vrede heb, hoeft niet gezegd.
De volgende bevallen mij ook niet (zie nr 7):

Nummer 12.
De gedichtjes zijn weinig muzikaal. De muziek is niet zeer opgewekt, maar zuiver
geschreven; ze bevat evenwel nogal eenige gewaagde toon-overgangen. Het schijnt
overigens den componist meer te doen geweest te zijn om een mooie begeleiding te
verwezenlijken, dan om gemoedelijke zangetjes te scheppen: het doel van dezen
prijskamp.

Nummer 10.
Lieve versjes met deuntjes (wat alledaagsch) gemakkelijk om aan te leeren; ware de
muziek wat beter, goed geschikt voor het beginnend onderwijs. Hier weeral
nalatigheid of onwe-
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tendheid; niet eene dezer deuntjes mag onder de oogen van meesters en leerlingen
gebracht worden.
Men oordeele:

Zonderling! In een ander liedje ontmoet men overgangen of transitiën als de
volgende: ze getuigen van ingeboren harmonie-zin, die maar vraagde door studie
geleid en ontwikkeld te worden:
Voorbeeld:

(1)(1)

Ten slotte: hoewel niet oorspronkelijk, zijn er in dit bundeltje eenige waarlijk
geïnspireerde liedjes die zouden verdienen gedrukt te worden.

Nummer 4.
Geeft enkel twaalf liederen, waaronder eenige goede schoolzangetjes. De waarheid
van uitdrukking, zoo gewichtig bij de kinderliederen, laat bij verscheidene te wenschen
over. Als bewijs van smaak, het volgende staaltje in de ciavier-partij:

Dat is af te keuren.

(1) Deze 6 is doorstreept.
(1) Deze 6 is doorstreept.
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Nummer 3.
In opzicht van verwezenlijking, uitmuntend; doch wat week (als melodie) van
karakter. Het geeft een klein voorspel aan ieder lied, dat echter meer Fransch is dan
gewenscht(1). In Heil en Ramp leest men:

In een ander:

En het ergste in De Waschvrouw:

die al te tritonisch is (
) en best zou vermeden worden.
Evenwel zijn al de liederen van dit nummer keurig bewerkt en verdienen, meen
ik, de plaats hun hier toegekend.
Ziehier ten slotte de rangschikking die ik voorstel: op de eerste lijn: nummers 5
en 3; op tweede lijn: nummers 9, 10 en 12.

2o) Verslag van den heer Karel Mestdagh.
Na nauwkeurig onderzoek der 12 bundels liederen, aan mijne beoordeeling
onderworpen, sluit ik mij volkomen aan bij de rangschikking gedaan door den
uitstekenden meester LEO VAN GHELUWE. 't Is te zeggen dat de nummers 5, 3, 9,
10, 12, 4 (dit laatste onvolledig), in hun volgorde in aanmerking kunnen genomen
worden.

(1) Dit is bijna algemeen in dezen kampstrijd en meer bepaaldelijk voor de bundeltjes, die hier
om hunne onbeduidendheid niet zijn vermeld. Jammer dat daardoor zooveel lieve
kindergedichtjes niet tot hun recht komen. Zie onder andere nummer 1.
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Ik sluit mij insgelijks aan bij de gegronde en smaakvolle opmerkingen door hem
gedaan, betreffende de nalatigheid en de onwetendheid in het verwezenlijken der
harmonieën en zelfs in het vormen der melodieën, waarvan in de ingezonden stukken
zooveel sporen worden aangetroffen.
Over het algemeen zijn deze liederen slordig en met onkunde geschreven. Onder
de mededingende componisten, zijn er weinig die de techniek hunner kunst machtig
zijn: eigenaardigheid is hun aandeel niet.
Er werd ook meerendeels uit het oog verloren dat de gevraagde liederen
kinderliederen moeten zijn en niet liederen voor reeds gevormde zangers. 't Is te
zeggen zij moeten zijn: eenvoudig, gemakkelijk om aan te leeren, en zonder
ingewikkelde begeleiding.
Met andere woorden, ik stel mij de vraag, of men wel, onder Vlaamsch
kunstoogpunt, het doel zal bereiken dat men zich voorstelt, door het uitgeven van
liederen die niet aan de gestelde eischen voldoen.
Ik ben er integendeel van overtuigd, dat bij het zien van zulke voortbrengselen,
het publiek zich maar een weinig gunstige gedachtte zal vormen over de waarde en
het vernuft van onze hedendaagsche Vlaamsche componisten.

3o) Verslag van den heer Oscar Roels.
Na een nauwkeurig onderzoek der liederen welke de Academie aan mijne
beoordeeling wel heeft willen onderwerpen, kom ik tot het besluit dat de inzendingen
op de uitgeschreven prijsvraag, aan de verwachting niet beantwoorden.
De meeste componisten hebben uit het oog verloren, dat er spraak was van
Schoolliederen. De liederen zijn soms te hoog geschreven voor kinderen, of vergen
goed geschoolde stemmen.
Ook werd er soms te veel belang gehecht aan het zoeken van zonderlinge, doch
daarom niet altijd gelukkige harmonieën; - de begeleidingen zijn dikwerf veel te
ingewikkeld voor kinderhederen.
Op de schrijfwijze valt ook soms nog wat af te dingen.
En wat oorspronkelijkheid betreft: dat vindt men het minst!
Over het algemeen schijnen de componisten te veel onder den invloed der Fransche
deuntjes te staan, die nog, ongelukkig, onder ons volk voortdurend verspreid worden.
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Een ‘bijna’ algemeen kwaad, dat ik bij mijn onderzoek kon bestatigen, is het gemis
aan grondige kennis onzer taal; hoe wordt die arme taal onbarmhartig den nek
omgewrongen!! Met honderden kan men ze tellen die grove, onvergeeflijke fouten
tegen de prosodie!!
Naar mijn bescheiden meening moet een kinderlied eenvoudig zijn; de melodie
moet zelfs de begeleiding kunnen missen, anders is het geen volkslied; en dát zijn op enkele uitzonderingen na - de liederen niet die aan ons oordeel onderworpen
werden.
In de bijdragen treft men hier en daar wel een verdienstelijk soms heel aardig liedje
aan; maar van het toekennen van den prijs - voor wat de muziek betreft - kan, naar
mijn bescheiden meening, geen spraak zijn.
Nr 1: Zijn oude, gekende deuntjes; de tessitura, veel te hoog voor kinderen; vast door
geen beroepsartist geschreven; de begeleiding ontbreekt.
Nr 2: Enkel de gedichten.
Nr 3: De prosodie is bij dezen toondichter over het algemeen nog al verzorgd. Als
schoolliederen zijn ze ook goed geschikt, doch ze zijn erg ‘fransch’ als melodie en
als vorm.
Onder de best gelukte liederen, schijnen mij de volgende in aanmerking te kunnen
komen:
Nrs 8, 9 en 10 die lief zijn, doch niet nieuw als vinding.
Nrs 15, 16 en 17 zijn ook niet kwaad.
Nr 4: Onvolledig, slechts 12 liederen. Hier zijn in de begeleidingen te veel gezochte
harmonieën, ook opvolgingen van kwinten, die er volstrekt niet noodig waren; met
eén woord, de schrijfwijze laat soms nog al te wenschen over.
Bevallen mij het best: van Toondichter A, nr 1 (De Sprekende Pop), nr 5 (De
Bromvlieg); van Toondichter B, nr 1 (De Krekel), nr 6 (Het Winkeldochterken) en nr
7 (Het Molendeuntje).
Nr 5: De prosodie laat hier veel te wenschen over; weinig liederen zijn geschikt
om door kinderen uitgevoerd te worden.
Aan de harmonizeering dient ook soms verbetering aangebracht. Bevielen mij
best: nr 6 (De Nachtegaal); nr 8 (Oud Moedertje); nr 13 (Moeder); nr 14 (Hemeldauw);
nr 24 (De Tijd).
Nr 6: zonder begeleiding. Al te gekende liedjes.
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Nr 7: gekende deuntjes.
De inzender weet niet wat harmonieleer is; hij heeft er nooit lessen van gevolgd.
Nr 8: Enkel gedichten.
Nr 9: Eenige liederen schijnen mij in aanmerking te kunnen komen; onder andere:
nr 11 (Oud Grootje); nr 12 (De Zwaan); nr 13 (De Koe); nr 18 (Broerken slaapt); nr
22 Hoe menigmaal, o Klokkentaal!)
Nr 10: Hier gelijken al de liederen te veel op elkander; ze zijn ook wat al te
gemakkelijk; ze hebben vast niet veel inspanning aan den componist gekost.
Als harmonizeering zijn ze niet kwaad, soms zelfs handig geschreven.
De nummers die mij het best bevielen, zijn: Nr 8 (Lieve God); nr 14 (De oogjes
toe) en nr 23 (Moederzorg).
Nr 11: slechts 2 nummers. Niets bijzonders.
Nr 12: Niet vrij te pleiten van fouten tegen de regels der prosodie. Sommige
liederen zijn erg in den trant der ‘Fransche kluchtliederen’ geschreven.
Verdienen vermelding: Nr 1 ('t Eerste deuntje); nr 4 ('t Ezeltje); nr 5 (De Zwaluw);
nr 8 (Bâmisliedeken); nr 9 (De mieren); nr 12 (Het lijfstuk van den Nachtegaal), doch,
op het einde van het lied is er eene moeilijkheid die de kinderen niet vlug zullen
overwinnen... op de woorden: Is uw roeping is uw lot); Nr 14 (Paaschlied,
tweestemmig koor, geeft bewijs van zekere vaardigheid); nr 15 (O nooit volprezen
Moedermin); nr 19 (Avondlied) en nr 23 (De Kat).
Besluit:
Nrs 3, 5, 12 op éen lijn, - 9, 10 en 4 (onvolledig) op tweede lijn.
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Besluit der Jury:
De ondergeteekenden, leden van de jury belast met het beoordeelen van den
‘Boury-prijskamp’, door de Koninklijke Vlaamsche Academie uitgeschreven,
vergaderd op heden 5 Juli 1912,
na kennis genomen te hebben van hunne wederzijdsche verslagen en na grondige
bespreking,
verklaren, dat niet een reeks der ingezonden schoolliederen de vereischte
hoedanigheden bezit, om door de Academie bekroond te worden.
Nadere bijzonderheden aangaande deze beslissing, zal men in de persoonlijke
verslagen der ondergeteekenden aantreffen.
De Leden: KAREL MESTDAGH. OSCAR ROELS.
De Voorzitter, LEO VAN GHELUWE.
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Vergadering van 19 Juni 1912.
Aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, bestuurder; V. DELA MONTAGNE,
onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren: Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, JAN
BOLS, KAREL DE FLOU, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE
CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Minister van Staat J.
HELLEPUTTE, Kan. AM. JOOS, Prof Dr. JULIUS MAC LEOD, Dr. HUGO VERRIEST, IS.
TEIRLINCK, Prof. Dr. C. LECOUTERE, Dr. EUG. VAN OYE, FRANK LATEUR, Dr. LEO
GOEMANS en Prof. Dr. J. MANSION, werkende leden;
de heeren: Dr. LEO VAN PUYVELDE en Prof. Dr. L. SCHARPÉ, briefwisselende
leden.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Mei-vergadering, dat wordt
goedgekeurd.
Benoeming in de Leopoldsorde. - Bij het openen der vergadering wenscht de
heer Bestuurder, namens de Academie, den heer Prof. Dr. L. SCHARPÉ geluk met
zijne benoeming tot ridder in de Leopoldsorde. - (Toejuiching.)
***

Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de heer Bestendige Secretaris de lijst over
van de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Woordenboek der Nederlandsche Taal. Derde deel, 18de afl. (6de afl. van het 2de
stuk), Doffen-Doopen, bewerkt door Dr. J.-A.-N. KNUTTEL. 's-Gravenhage, 1912.
NUFFEL (P. VAN). - Alostum religiosum. Beelden en schetsen uit den Besloten Tijd,
door PETRUS VAN NUFFEL. Aalst, 1911.
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Bibliothèque Coloniale Internationale. Institut Colonial International. Bruxelles, 10me
série. - Les droits de chasse dans les Colonies et la conservation de la Faune indigène.
Bruxelles, 1911. (2 dln.)
TIJDSCHRIFTEN. - Bibliographie de Belgique, nos 5-6, 1912. - Le Musée belge, no 2,
1912. - Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée belge, no 5, 1912. - Revue
Sociale Catholique, no 8, 1912. - Revue Néo-Scolastique, Mai 1912. - Revue de
l'Université de Bruxelles, nos 8-9, 1912. - Sommaire idéologique des ouvrages et
revues de Philosophie, Mai 1912. - Wallonia, no 5, 1912. - Bulletin des Musées
royaux, no 5, 1912. - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie, nos
11-12, 1911. - Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde, te Gent,
nr 4, 1912. - Arbeidsblad, nrs 8-9, 1912. - Maandschrift van Land- en Tuinbouw, nr
9, 1912.
Door de ‘Société d'Emulation’, te Brugge:
GILLIODTS-VAN SEVEREN (L.). - Essais d'Archéologie Brugeoise. I. Le Carillon
de Bruges. II. Les Ménestrels de Bruges. Recueil de textes et analyses de documents
inédits ou peu connus, par L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Docteur en Droit,
Conservateur des Archives de la ville de Bruges. Bruges, 1912.
Door de ‘Société de littérature wallonne’, te Luik:
Annuaire 1912, no 25. Liége, 1912.
Door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, te Leeuwarden:
83ste Verslag van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheiden Taalkunde
te Leeuwarden, 1910-1911.
Door de ‘Kaiserliche Akademie der Wissenschaften’, te Weenen:
Sitzungsberichte. Philosophisch-Historische Klasse. 166. Band, 7. Abhandlung;
167. Band, 3. Abhandlung.
Door ‘Kongelige Danske Videnskabernes Selskab’, te Kopenhagen:
Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger,
1912, nrs 2-3.
Door de ‘Académie Impériale des Sciences’, te St.-Petersburg:
Bulletin, nos 9-10, 1912.
Door de ‘Biblioteca comunale’, te Bologna:
L'Archiginnasio. Bullettino della Biblioteca comunale di Bologna, diretto da
ALBANO SORBELLI. Num. 1-2, 1912.
Door de ‘Biblioteca Nacional de Bogota’:
MONSALVE (J.D.), miembro de número de la Academia Nacional de Historia.
Atanasio Girardot. Bogota, 1911.
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Door den heer JAN BOLS, werkend lid, te Aarschot:
BOLS (JAN). - Oude muurschilderingen in onze kerken, door JAN BOLS, werkend
lid der Academie, rustend pastoor te Aarschot. Gent, 1912. (Overdruk uit Verslagen
en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, jg. 1912.)
Door den heer AD. DE CEULENEER, werkend lid, te Gent:
CEULENEER (AD. DE), membre titulaire de l'Académie Royale d'Archéologie de
Belgique. - L'Anversois Simon Pereyns, peintre du XVIe siècle, établi à Mexico.
Anvers, 1912.
Door den heer A. DE COCK, briefwisselend lid, te Antwerpen:
COCK (A. DE). - De Onwondbaarheid en - de Achilleshiel, door A. DE COCK,
briefwisselend lid der Academie, Gent, 1912. (Overdruk uit Verslagen en
Mededeelingen, jg. 1912).
Door Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen:
La Vie diocésaine. Bulletin du Diocèse de Malines. Mai 1912.
Door den heer P. PIPERS, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Antwerpen:
PIPERS (PAUL). - Landbouwwoordenboek door PAUL PIPERS, Professor in
Landbouwkunde aan het Koninklijk Athenaeum, te Antwerpen. Antwerpen, 1911.
(2 dln.)
Door den heer Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder van het Stedelijk Laboratorium,
te Gent:
VANDEVELDE (Dr. A.-J.-J.) - International Congresses of Applied Chemistry.
International Commitee for the Unification of analytical methods for food-products.
Report of the international Committee for the Unification of analytical methodes for
food-products during 1909, 1910 and 1911, and Propositions for the Unification of
Methods to be discuted by the Committee at the 8th International Congress of applied
Chemistry at Washington-New-York 1912, by the General Secretary of the Committee,
A.-J.-J. VANDEVELDE (Gent-Belgium), 1912.
Door den heer E.-J. BRILL, te Leiden:
Mnemosyne Bibliotheca philologica Batava. Collegerunt S.A. NABER, J. VAN
LEEUWEN, J.-F., J.-J. HARTMAN. Operam suam polliciti sunt A.-E.-J. HOLWERDA,
H.-T. KARSTEN, J.-C. NABER, M.-C. VALETON, J. WOLTJER. Nova series. Volumen
quadragesimum. Pars I-II. Lipsiae, 1912.
Door de Redactie:
Tooneelgids, IIe j., nrs 3-4; IIIe j., nrs 2-4. - Museum. Maandblad voor Philologie
en Geschiedenis, nr 9, 1912. - De Vlaamsche Hoogeschool, nr 5, 1912. Gent-Wereldtentoonstelling, nrs 7-10, 1912.
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Ingekomen boeken. - Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen:
Zentralblatt für Bibliothekswesen, Mai 1912. - De Gids, Juni 1912.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Vlaamsche Arbeid, nr 5, 1912. - Biekorf, nrs 10-11, 1912. - Bijdragen tot de
geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant, Mei 1912. St.-Cassianusblad, nr 6, 1912. - Korrespondenzblatt, nr 1, 1912. - Onze Kunst, Juni
1912. - De Vlaamsche Kunstbode, nr 5, 1912. - De Maasgouw, nr 4, 1912. - Les
Marches de l'Est, nr 2, 1912. - Neerlandia, nr 6, 1912. - Het Katholiek Onderwijs,
Juni 1912. - De Opvoeder, nrs 16-18, 1912. - De Opvoeding, nr 6, 1912. - De Christene
School, nrs 15-16, 1912. - De Schoolgids, nrs 22-25, 1912. - Volkskunde, nrs 5-6, 1912.
- Dietsche Warande en Belfort, nr 5, 1912.
Ingekomen brieven. - De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in kennis met
de hieronder volgende ingekomen brieven:
1o) Plechtige Vergadering van 4 Augustus. - Brief van 15 Juni, waarbij de weled.
heer Dr. BOEKENOOGEN, ons geëerd buitenlandsch eerelid, den Bestendigen Secretaris
bericht, dat hij den titel van de voordracht door hem op de Plechtige Vergadering te
houden, als volgt heeft vastgesteld: Een en ander over de lectuur van het Vlaamsche
Volk vóór Conscience.
2o) Conscience-feest te Hoogstraten. - Brief van 15 Juni, waarbij het Gemeentebestuur
van Hoogstraten de Academie uitnoodigt zich op de aldaar te houden
Conscience-feesten te laten vertegenwoordigen. - (De Vergadering verzoekt den heer
GUSTAAF SEGERS, genoemde feesten, in naam der Academie, te willen bijwonen.)
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Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Handschrift van Vondel's Tasso-vertaling. - Voorstel tot uitgave. - Mededeeling
over het door Juffrouw NORAH DE VREESE gemaakte afschrift. - De heer EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris, doet de hieronder volgende mededeeling aan de
Vergadering:
In vergadering van 21 December 1910, besliste de Academie, op voorstel van de
Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde, een afschrift te laten
maken, ten behoeve onzer Koninklijke Instelling, van de vertaling door VONDEL van
TASSO's Gierusalemme Liberata, die onze geachte collega Prof. Dr. WILLEM DE
VREESE op de Keizerlijke Bibliotheek te Sint-Petersburg heeft ontdekt.
Den Bestendigen Secretaris werd opgedragen, naar een bekwamen afschrijver uit
te zien en de zaak naar den eisch te regelen(1).
Daar ik reeds meermalen in de gelegenheid was geweest, over de kunde en de
nauwgezetheid van Juffrouw NORAH DE VREESE bij het afschrijven van
middelnederlandsche handschriften te kunnen oordeelen, besloot ik mij tot haar te
wenden, met de hoop overigens dat de Academie op de medewerking van haar vader
Dr. DE VREESE, tot het eventueel oplossen van moeilijke plaatsen, zou mogen rekenen.
Juffrouw N. DE VREESE heeft mij den 5n Mei 11. haar werk afgeleverd: het doet
mij oprecht genoegen, te mogen getuigen, dat het afschrift met zeer groote uiterlijke
zorg en met de meeste nauwkeurigheid gemaakt is.
Eenige bijzonderheden over de wijze waarop de afschrijfster is te werk gegaan:
1o) Het afschrift geeft den definitieven tekst van VONDEL, d.w.z. zijn laatste
redactie; maar:
o
2) Alle vroegere redacties zijn met de uiterste nauwkeurigheid genoteerd: alle
verbeteringen, door VONDEL onder 't schrij-

(1) Zie Versl. en Meded., jaarg. 1910, blz 958. - Men zie ook, in jaarg. 1911, blzz. 113-152, de
merkwaardige lezing, door Dr. W. DE VREESE over genoemd Hs. gehouden: Een eigenhandig
handschrift van Vondel ontdekt.
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ven gemaakt, zijn gelezen en ontcijferd onder de doorhalingen door, en
volgenderwijze in chronologische volgorde genoteerd:
Heeft VONDEL iets doorgehaald, zonder meer, dan staat in het
a]
afschrift een eenvoudig verwijzingteeken, dat herhaald is in margine
en waarbij de doorgehaalde tekst volgt.
Heeft VONDEL iets doorgehaald, en een nieuwen tekst er boven
b]
geschreven, dan is deze laatste redactie in het afschrift rood
onderstreept; het onderstreepte woord is in margine herhaald, met
vermelding van het doorgehaalde woord, waarboven het staat.
Geldt het meer dan één onderstreept woord, dan worden alleen het
eerste en het laatste in margine herhaald, met drie punten er tusschen.
De verbeteringen aangebracht tusschen de regels in, zonder
c]
doorhalingen, zijn insgelijks in het afschrift rood onderstreept. In
margine wordt dan vermeld, op welke wijze VONDEL heeft
aangewezen waar ze moeten staan; de teekens worden beschreven.
Alle begonnen, maar slechts half voltooide letters en woorden
d]
zijn zorgvuldg genoteerd, en telkens is beredeneerd wat VONDEL
op het punt was te schrijven.
Is een letter uit een andere gecorrigeerd, zoo is dat nauwkeurig
e]
aangegeven.
De varianten van den corrector, waarvan sprake is in de studie
f]
van Dr. W. DE VREESE, zijn met de meeste zorg genoteerd. (Zie:
Een eigenhandig handschrift van Vondel ontdekt, in Versl. en
Meded., jaarg. 1911, blz. 130.)

Juffr. NORAH DE VREESE heeft dus meer geleverd dan een gewoon afschrift: we
staan inderdaad voor een geconstitueerden tekst met apparatus criticus.
Het lezen van VONDEL's doorhalingen is het werk van een hoogst bekwamen
paleograaf.
VONDEL's schrift is klein; zelfs, als hij 't geschrevene met een eenvoudige platte
streep doorhaalt, is het meestal moeilijk te ontcijferen wat er onder staat. De taak is
nog lastiger gemaakt, waar VONDEL doorhaalt met krullen, of, zooals zeer vaak, met
een platte streep én met krullen te gelijk.
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Als 't handschrift heeft: al heel GEWA (deze letters met eene streep doorgehaald) int
harnasch, dan is 't gemakkelijk te beredeneeren dat VONDEL heeft willen schrijven
gewapent; - of, als in 't handschrift staat: die bijkans al heel sonder RU (doorgehaald)
harnasch syn komen VA (doorgehaald) achter aen, dat VONDEL heeft willen schrijven
RUSTING en VAN achter aen.
Maar niet altijd is het zoo eenvoudig.
Als 't Hs. heeft: ten minsten T (doorgehaald) bewijst, dan is niet zoo onmiddellijk
duidelijk wat VONDEL heeft willen schrijven, maar in margine lezen we: ‘Vondel
wilde blijkbaar schrijven TOONT; ‘de italiaansche tekst heeft mostri’.
Dergelijke aanteekeningen staan bij tientallen op elke bladzijde, waaruit blijkt dat
VONDEL's vertaling doorloopend met het Italiaansch is vergeleken.
Het ingeleverde afschrift is derhalve een echt wetenschappelijke arbeid, die verdient
het geestelijk eigendom te blijven van de persoon die het, met evenveel
wetenschappelijke toewijding als wetenschappelijke kennis, gemaakt heeft.
Ons geacht medelid Dr. LOD. SIMONS heeft zich bereid verklaard, voor een
eventueele uitgave van VONDEL's werk eene inleiding te schrijven.
Mijn inziens zou niemand beter dan de afschrijfster zelve berekend zijn, om zich
met de tekstuitgave te belasten. Ik heb dan ook de eer voor te stellen Juffrouw NORAH
DE VREESE deze uitgave op te dragen en dit voorstel, om advies, naar de Bestendige
Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde, te verzenden; ik durf tevens de hoop
uitspreken, dat Dr. SIMONS zich in dezen volgaarne ten dienste onzer Academie zal
stellen.
- De Vergadering sluit zich bij het gedane voorstel aan. - Aan zijnen kant wordt de
heer Dr. SIMONS bereid bevonden, om zich met het schrijven der Inleiding te belasten.

Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De heer K. DE FLOU, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter
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tafel, over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, voorzitter; Prof. Dr. C.
LECOUTERE, ondervoorzitter; EDW. GAILLIARD, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Prof.
Dr. WILLEM DE VREESE, TH. COOPMAN, Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK en Dr. LEO
GOEMANS, leden, en KAREL DE FLOU, lid-secretaris.
Het verslag over de April-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
a) Ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden verhandeling:
Hans Vintler's ‘Pluemen der Tugent’ en Dirk Potter's ‘Blome der Doechden’, door
den heer K. VAN GORP, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum te Charleroi. Verslagen door de heeren Dr. LEO GOEMANS en Prof. Dr. C. LECOUTERE, uitgebracht:

a] Verslag van den heer Dr. Leo Goemans.
Door Pater SCHOUTENS werd, in 1904, die Blome der Doeghden onder den verkeerden
titel Dat Bouck der Bloemen voor de eerste maal in het licht gegeven.
Uit die eerste poging blijkt. dat Potter's opstel eene meer verzorgde uitgave verdient.
Dr. VAN GORP is bezig, naar hij verklaart, er eene te bewerken.
Nu, deze verhandeling, ‘een schamele spaander die bij het schaven van de werkbank
viel’, zooals Schrijver het noemt, gaat over de vraag of Dirc Potter in zijne Blome
der Doeghden al of niet afhankelijk was van Hans Vintler's Pluemen der Tugent.
Het antwoord luidt ‘neen’.
Vintler's werk is eene Middelhoogduitsche vertaling, met vele toevoegesels uit
verschillende bronnen samengeraapt van TOMMASO'S Fiore di Virtu.
Dirc Potter staat dichter bij het Italiaansch origineel dan Vintler. Dezes toevoegsels
zijn niet voorhanden in Potter's adaptatie, welke nauwkeuriger dan de Pluemen der
Tugent de voorstelling en zelfs de bewoordingen van de Fiore weergeeft.
De Nederlandsche bewerking blijkt dus van de Duitsche ten volle onafhankelijk.
Het zeer klaar betoog wordt door menigvuldige en gepaste voorbeelden gestaafd.
Dr. VAN GORP's verhandeling schijnt mij best geschikt om in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie opgenomen te worden.
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b] Verslag van Prof. Dr. C. Lecoutere.
Is het gewaagd te beweren, dat Dirc Potter's prozawerk, bij degenen die zich toeleggen
op de studie der Dietsche taal- en letterkunde, de belangstelling niet heeft gewekt,
waarop het alleszins aanspraak mag maken? KALFF, in zijne Geschiedenis (dl. I, blz.
564 sqq.) en J. TE WINKEL, in zijn Ontwikkelingsgang (dl. I, blz. 104-105), bepalen
zich, gelijk wel vanzelf spreekt, bij eenige algemeenheden; enkele punten, ofschoon
van ondergeschikt belang, heeft H.J. VAN ALPHEN besproken in een artikel van het
Leidsche Tijdschrift voor Ned. taal- en letterkunde (dl. XXIV, 1905, blz. 225-242).
Maar daarmede zijn lang niet alle vragen beantwoord, die de studie van dit werk doet
rijzen. De verhouding van de Blome der Doechden tot den Minnenloop; de beteekenis
van Potter's laatste schrift, zoowel wat betreft het ontstaan, de samenstelling, de
bronnen, als de menigvuldige bijzonderheden van taal en stijl: niets van dit alles
werd eenigszins grondig onderzocht.
Op mijn aansporen heeft een mijner oudleerlingen, Dr. K. VAN GORP, zich aan de
studie van de Blome der Doechden gezet, samen met mij, en binnen een niet al te
groote tijdruimte hopen wij aan de Academie eene nieuwe uitgave van het werk te
kunnen aanbieden. Al wie maar in de verte bekend is met de wijze waarop de editio
princeps er van in de wereld werd gezonden, zal dadelijk toegeven dat daaraan
wezenlijk behoefte bestaat; nu wij weten hoe de vork in den steel zit, kunnen wij van
den door Pater ST. SCHOUTENS gedrukten tekst geen den minsten dienst verwachten;
hij is heelemaal onbruikbaar.
Intusschen heeft de heer VAN GORP, in de door hem aangeboden bladzijden, verslag
geleverd van een onderzoek betreffende een bepaald punt, nl. de verhouding van
Hans Vintler's Pluemen der Tugent tot de prozaverhandeling van Dirc Potter. Hoewel
a priori kon ondersteld worden, dat onze Dietsche schrijver het Mhd. niet gebruikt
had als bron, toch moest door een nauwkeurige studie der twee werken, hunne
vergelijking onderling zoowel als met hunne gemeenschappelijke bron - want die
blijkt te bestaan - zekerheid verkregen worden.
Volgens mij, bestaat er geen enkele reden om het korte opstel van den heer VAN
GORP in de Verslagen en Mededeelingen van de Academie niet op te nemen; evenals
de eerste verslaggever heb ik dus de eer het drukken er van voor te stellen.
- Na enkele opmerkingen van Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, beslist de Commissie
dat, mits nadere goedkeuring der Academie in pleno vergaderd, genoemd stuk in de
Verslagen en Mededeelingen mag opgenomen worden. - (Door de Academie
goedgekeurd.)
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2o) Prijsvragen. - Op voorstel van en na uitvoerige toelichting door den heer Prof.
Dr. W. DE VREESE, wordt beslist aan de Commissie tot het voorstellen van Prijsvragen,
de hieronder volgende vraag voor te dragen:
Men vraagt: Een Corpus van Nederlandsche woorden, voorkomende in Latijnsche
en Fransche teksten uit de middeleeuwen (tot en met anno 1400). Aanhaling van den
tekst en aanwijzing van plaats, met verklaring der opgenomen woorden, is vereischte.
3o) Mededeeling van Kleine Verscheidenheden, door den heer EDW. GAILLIARD.
- Van de hieronder volgende stukjes wordt aan de Vergadering lezing gegeven: Vyf
eeden van bevanghe, in het oud-fransch Cinq seremens avec priseure; - Splete; Pennynchanc (te Iperen); - Yemene draghen in .. en Uutgheven (spr. van
melaatschheid).
- De Commissie beslist, dat, mits nadere goedkeuring der Academie in pleno
vergaderd, genoemde Kleine Verscheidenheden bij gelegenheid in de Verslagen en
Mededeelingen mogen opgenomen worden. - (Door de Academie goedgekeurd.)
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer TH.
COOPMAN, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, voorzitter; Prof. Dr. JULIUS
MAC LEOD, ondervoorzitter; Prof. Mr. JULIUS OBRIE, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE,
IS. TEIRLINCK, Dr. L. SIMONS en JAN BOLS, leden, en TH. COOPMAN, lidsecretaris.
Het verslag over de Mei-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
1o) Inzending door Dr. H. DE VOCHT van kopij voor: De vroegste Engelsche
vertalingen van Erasmus Colloquia (Evangeliophorus, De rebus ac vocabulis, Uxor
Memphigamos sive Conjugium en Peregrinatio religionis ergo). Bij brieve van 13
Juni, door den Bestendigen Secretaris aan de Commissie om advies verzonden.
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De kopij omvat de inleiding tot en de aanteekeningen bij elken der vier teksten, die
in het werk van den heer DE VOCHT voorkomen. Het blijkt echter, dat de kopij in
het Engelsch is gesteld.
De Voorzitter spreekt twijfel uit, of dat wel kan aangenomen worden, en vraagt
het oordeel der commissie. Dr. WILLEM DE VREESE spreekt als zijn meening uit, dat
het in strijd zou zijn met de bestemming der Academie en met de bedoeling harer
wet, dit gedeelte van het werk van Dr. DE VOCHT in het Engelsch uit te geven; uit
zijn verslag als beoordeelaar, bij het ter uitgave aanbieden van het werk, blijkt
duidelijk dat de oorspronkelijke inleiding en toelichtingen in het Nederlandsch waren
gesteld, en naar zijn oordeel behoort dat zoo te blijven. De Hooge Regeering zou het
tegenovergestelde niet goedkeuren. Uitgaven van teksten in een andere taal dan de
onze, laten zich alleen begrijpen als die uitgaven vergezeld gaan van Nederlandsche
inleidingen en aanteekeningen: daardoor bevordert de Academie de beoefening van
de wetenschap in en door het Nederlandsch. Spreker stelt voor, dat de Commissie
het Bestuur der Academie zou verzoeken, de ingezonden kopij aan den schrijver
terug te zenden, en dezen uit te noodigen, zijn werk in het Nederlandsch te stellen.
Onder eenparige instemming wordt aldus besloten.
2o) Voor te stellen Prijsvragen. - Prof. Dr. WILLEM DE VREESE herinnert er aan,
dat de Jezuiet JAN DAVID zijn Christelijcken Biecorf der H. Roomscher Kercke
geschreven heeft tegen MARNIX' Bijecorf, en daarin o.a. beweerd heeft, dat het werk
van MARNIX ‘bijeen geschrabt’ is uit RABELAIS, uit ERASMUS' Lof der Sotheid, uit
MACHIAVEL's Prince, uit de ‘droomen’ van LUCIANUS, uit de Apologie pour Herodote
van HENRI ESTIENNE, enz. Spreker zet uitvoerig uiteen, dat het wezenlijk van groot
belang zou zijn voor de kennis van de persoonlijkheid van den schrijver van den
Bijecorf, de bronnen van dit werk nauwkeurig te kennen; misschien zou dat onderzoek
iets kunnen bijdragen ter opheldering van de vraag, of de Bijecorf wel degelijk een
werk van MARNIX is, en hij stelt dus voor aan de Commissie voor prijsvragen de
volgende vraag over te maken: Een onderzoek naar de bronnen van ‘De Biencorf
der H. Roomsche Kercken van ISAAC RABBOTENU’.
Dat voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen.
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Dagorde.
1o) Gewone vergadering der maand Augustus. Vaststelling van den dag waarop
die zal gehouden worden. - De Academie beslist, de Augustus-vergadering, zooals
vroeger, den eersten Woensdag (7 Augustus) dier maand te houden. Evenals sedert
jaren gedaan wordt, zal de September-vergadering den laatsten Woensdag, 25n
September, plaats grijpen.
2o) Aug. Beernaerts-Fonds. Reglement. - De tekst van het Reglement wordt
bepaald vastgesteld: deze zal aan den Weled. heer BEERNAERT, Minister van Staat,
en aan den Weled. heer Minister van Wetenschappen en Kunsten, ter goedkeuring
worden voorgelegd.
3o) Ter uitgave aangeboden verhandeling: Briefwisseling van, met en over
CONSCIENCE in de jaren 1837-1851, met een inleiding en aanteekeningen, door A.
JACOB. - Mededeeling van de beslissing door het Bestuur genomen, na kennisneming
van de verslagen daarover uitgebracht.
De verslagen van de heeren Dr. L. SIMONS en IS. TEIRLINCK, daartoe door de
Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde aangesteld, luiden zooals
hieronder volgt:

1o) Verslag van den heer Dr. L. Simons.
Ik lees blz. 121 van deze bijdrage de volgende verzen van pastoor DUVILLERS, uit
een opdracht aan CONSCIENCE:
Ik draeg het u op, hoe gering het ook zij,
Heeft afgunst of haat u zoo vreedlijk gebeten,
o Lang reeds zijn al die benijders vergeten
Als 't volk nog zal spreken van u (en van mij).

De laatste woorden plaats ik liever tusschen haakjes, misschien heeft de behoefte
aan een rijm den eenvoudigen man hier parten gespeeld; dit echter daar gelaten, dan
zijn die woorden, in het jaar 1851 neergeschreven, letterlijk in vervulling gegaan.
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Nog geen dertig jaar zijn sedert CONSCIENCE's afsterven verstreken, en wat zien wij?
De haat, die blindelings afbreekt, is verstomd. Is F. VAN KERCKHOVEN niet
vergeten, dan is het niet zoozeer om het gehalte van zijn lettervruchten als wel omdat
hij CONSCIENCE zoo hard heeft aangevallen. Aan den anderen kant maakt zich het
Vlaamsche Volk gereed om het eeuwfeest van CONSCIENCE's geboorte met
vorstelijken luister te vieren. Wél werden LEDEGANCK, VAN DUYSE, en zooveel
anderen herdacht, maar het waren veeleer plaatselijke betoogingen; thans echter geldt
het een nationaal feest.
Naast Antwerpen, dat roem draagt op zijn twee zonen, RUBENS en CONSCIENCE
- gingen schilderkunst en letterkunde er niet altoos broederlijk gepaard? - scharen
zich alle Nederlandschsprekende gouwen van België, om met woord en pen hulde
te brengen aan den grootsten Vlaming van den nieuweren tijd, wiens werken, de
spiegel van Vlaanderens volksleven en het epos van zijn roem, in alle beschaafde
talen van Europa vertolkt, den Vlaamschen naam niet minder wereldkundig hebben
gemaakt dan de schilderschool het tot daar toe had gedaan.
Hiermede zij gezegd, dat het werk van den heer JACOB vooreerst de niet geringe
verdienste heeft van ter goeder ure te verschijnen. Onverdeelde lof komt toe aan de
wetenschappelijke wijze, waarop hij zijn taak heeft opgevat.
Wij krijgen de brieven, zooals zij daar zijn, waarheidgetrouw, met hunne doorhalingen
en tekortkomingen.
Ook bepaalde zich Schrijver niet tot het mededeelen van den tekst met een kort
verklarend voorwoord. Daarmee had hij toch kunnen volstaan, zooals menige uitgever
van druk gebruikte bloemlezingen, die, met een groote schaar gewapend, dicht- en
prozabrokken soms in het honderd uitknipt zonder het minste commentaar, zonder
eenig verband te leggen met het geheel.
Aldus niet de geleerde schrijver, hij stelde zich hooger eischen.
In een inleidend schrijven aan de Leden van de Koninklijke Vlaamsche Academie,
beoordeelaars van dit werk, legt hij uit, hoe hij het werk heeft opgezet:
I. - ‘Een inleiding gaat aan de eigenlijke uitgave van de brieven vooraf. Zij bevat
een overzicht van den tijd, waarin
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deze briefwisseling is ontstaan, en is een vluchtige schets van de stroomingen in de
Vlaamsche Beweging in de eerste twintig jaren sedert haar ontstaan. Zij vormt de
natuurlijke lijst, waarin de brieven komen te staan, en werpt tevens een bijzonder
licht op het aandeel door Conscience in de Vlaamsche Beweging van dien tijd
genomen.’ Deze inleiding behelst: 1o) De verfransching. 2o) Het vereende verzet van
de Vlaamschgezinden. 3o) De strekking en de middelen van de Vlaamsche Beweging
in de tweede helft van de jaren veertig. 4o) Bio- en Bibliographische Nota's over
HENDRIK CONSCIENCE. Deze nota's houden gelijken tred met de briefwisseling.
II. - Dan komen de brieven ten getale van 133. Zij zijn voor het meerendeel
onuitgegeven; 116 behooren tot de briefwisseling van SNELLAERT, berustend ter
Gentsche Universiteitsbibliotheek. De aandacht van den opsteller werd er op getrokken
door ons verdienstelijk medelid, den Heer W. DE VREESE.
III. - Ten laatste, Aanteekeningen ter opheldering van de in de brieven voorkomende
moeilijkheden.
De Nota's houden gedurende de jaren 1837-1851 elke maand, niet zelden elke
week, ja somwijlen dag aan dag het leven en streven van CONSCIENCE bij, zoodat
zij om zoo te zeggen een dagboek uitmaken. Nota's en Aanteekeningen leggen
getuigenis af van een ongemeene belezenheid: geen bron blijft onbenuttigd, geen
moeilijkheid onopgelost; de schrijver, men voelt het, is geheel en al thuis in de
geschiedenis van de eerste jaren der Vlaamsche Beweging.
Vruchtbaar is de gevolgde methode. Hiermee bedoel ik, dat de Nota's en de
Aanteekeningen worden uiteengehouden; dit brengt veel bij tot het gemak van den
lezer.
Immers alvorens een bepaalden brief te lezen raadplege men de Nota's op dezelfde
dagteekening: deze brengen ons op de hoogte van de omstandigheden, waarin
CONSCIENCE op dat bepaald oogenblik verkeerde. Dank zij die historische omlijsting
valt het daarna gemakkelijk zich in den geestestoestand van den briefwisselaar in te
denken. Blijven er daarop nog eenige bijzonderheden uit den brief te vatten, dan zijn
de Aanteekeningen daar om de punten van ondergeschikt belang op te lossen.
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De inhoud van de brieven, - er kan niet genoeg nadruk op worden gelegd, - is
allerbelangrijkst met het oog op de Vlaamsche Beweging, op de tijdgenooten en niet
het minst op CONSCIENCE's eigen gemoedsleven.
Men draagt er de overtuiging uit mee, dat de jonge CONSCIENCE ook een man van
de daad was, al zou men uit de idealistische stemming van zijn romans en uit zijn
eigen overgevoelige inborst kunnen sluiten, dat hij een droomer is.
De kennismaking met deze brieven zal menigen lezer ernstig stemmen. Hij zal er
zien, hoe, na eendrachtelijk en voor de toekomst hoopvol samenwerken, de
partijschappen de Vlaamsche zaak in de tweede helft van de jaren veertig dreigden
in den grond te boren; hij zal op zoo menige bladzijde vernemen, dat de beweging
niet opschiet, omdat het geharrewar tusschen katholiek en liberaal de krachten
versnippert.
‘Onze zaek, aldus schrijft SNELLAERT aan ECREVISSE in no 108, moet zijn, als
volkspartij voort te werken, en ons onder geen der beide vanen te scharen, want wij
moeten voor niemand de kastanjes uit het vuur halen.’
Is thans, na meer dan zestig jaar, de toestand er veel op gebeterd? Of zal het eens
te meer worden bewaarheid, dat de lessen, welke de geschiedenis voorhoudt, nooit
worden ingevolgd?
***

Wat den vorm betreft heb ik zoo goed als geen aanmerkingen te maken. De Heer
JACOB schrijft een soberen, helderen, zuiveren stijl, geheel naar de eischen van het
wetenschappelijk onderwerp.
Fransche woorden, die geen kunsttermen zijn noch door het gebruik geijkte
synoniemen van een Nederlandsch woord, zag ik liever geweerd; zoo malaise (blz.
140), succes (blz. 15). De ‘populaire abt de Lamennais’ (blz. 58), zal wel abbé of
geestelijke moeten luiden, aangezien hij nooit kloosteroverste is geweest; zoo ook
‘de Brugsche abt De Foere’ (blz. 194).
Ook meen ik ergens in de Inleiding een minder gewenscht gebruik van vestiging
en merkbaar getroffen te hebben.
Eenige bladzijden uit de Inleiding § 3 dienen omgewerkt.
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De titel op zich zelf: ‘strekking en middelen van de Vlaamsche Beweging’ enz., is
al niet juist, omdat te vergeefs wordt omgezien naar iets, dat voor ‘middelen’ kan
doorgaan.
Te beginnen met het midden van blz. 23 volgen eenige beschouwingen, waar iets
hapert aan den logischen gang der gedachten en bijgevolg aan de helderheid van
voorstelling, twee eigenschappen, waardoor het ingezonden werk zich anders gunstig
onderscheidt.
Er wordt gehandeld over de scherpe contrasten, die de eigenlijke Vlaamsche strijd
oplevert. ‘Des Pudels Kern’ is wel 't volgende: Eerst was het een louter letterkundige
en taalkundige beweging, daarna bewoog de strijd zich ook op staatkundig terrein
door het stellen van Vlaamsche eischen. Hier echter bestond verschil van zienswijze:
de meesten, zoo CONSCIENCE en SNELLAERT, hielden zich buiten de partijschappen;
de anderen echter waren vlaamschgezind, maar niet minder liberaal (b.v. VAN
KERCKHOVEN) of katholiek.
Welnu blz. 25-27 wordt dit allemaal eenigszins dooreen gehaspeld. Terwijl
Schrijver het ondoelmatige van eene louter letterkundige en taalkundige beweging
aantoont, breekt hij op eens af (blz. 25: ‘Dat het streven van de Vlamingen’ enz.)
om de schuld er van met CONSCIENCE en TH. VAN RIJSWIJCK op de partijzucht te
werpen.
Dit werkt storend; immers de zienswijze van CONSCIENCE c.s. zal later beter op
haar plaats zijn, wanneer over de Vlaamsche Beweging op politiek terrein gesproken
wordt.
Ook wordt blz. 27 een woordje gewijd aan SYLVAIN VAN DE WEYER en aan DE
DECKER. Is dat wel noodig in een zoo kort overzicht als dit, te meer nu beider
verhouding tot de Vlaamsche Beweging niet duidelijk of liever in 't geheel niet
uitkomt?
Deze kleine tekortkomingen alsmede het ontbreken van een zaak- en naamregister
zijn zonder twijfel aan overhaasting toe te schrijven. Indien men bedenkt, dat de Heer
JACOB over luttel tijd beschikte, dan staat men verwonderd over de degelijkheid van
een werk, waarmee heel wat opzoekingen gemoeid zijn geweest.
Anders gezegd, deze bijdrage verdient alleszins door de Koninklijke Vlaamsche
Academie uitgegeven te worden, én uit
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hoofde van haar wetenschappelijk karakter, én omdat zij de Academie de welkome
gelegenheid aan de hand doet, om op haar beurt een welverdiende hulde te brengen
aan den man, die zijn volk leerde lezen.

2o) Verslag van den heer Is. Teirlinck.
Het verslag van ons geacht medelid Dr. SIMONS over den ons aangeboden arbeid is
zoo juist, zoo klaar, zoo volledig dat ik er waarlijk schier niets weet bij te voegen.
Dr. JACOB's werk verdient ten volle den steun en de bescherming der Academie, en
met Dr. SIMONS verlang ik dat het zoo gauw mogelijk onder hare uitgaven worde
opgenomen. Het zal er een eervolle en welverdiende plaats bekleeden; want niet
alleen acht ik het zeer wenschelijk dat deze brieven van, aan of over onzen grooten
Schrijver het licht zien, maar de manier waarop Dr. JACOB ze aan 't licht brengt is
uiterst loffelijk: zijne methode, zijne ophelderingen en neta's, zijne taal zijn zeer
goed. Alleen de verklarende aanteekeningen, die het laatste deel van zijn arbeid
uitmaken, schijnen mij hier en daar wat beknopt te zijn. Ik hoop dat die beknoptheid
enkel uit een begrijpelijke overhaasting spruit en dat de schrijver - wiens bekendheid
met de geschiedenis der Vlaamsche Beweging en belezenheid zekerlijk niet gering
zijn - vóor of onder het drukken van deze merkwaardige brievenverzameling het
ontbrekende wel zal weten bij te brengen.
- Ingevolge opdracht der Academie (zie boven blz. 365-366), heeft het Bestuur
kennis van bovenstaande verslagen genomen en, in zijne vergadering van 11n Juni
beslist, het werk van den heer A. JACOB, zonder uitstel ter pers te laten gaan.
4o) Verslag door het Bestuur over de aan de Academie ter uitgave aangeboden
verhandeling: Eene proeve van Encyclopedisch Onderwijs, door L. MICHEL THIERY.
Vraag: Kan dit boek door de Academie uitgegeven worden?
In vergadering van het Bestuur (11n Juni), heeft de Bestendige Secretaris lezing
van een uitvoerige nota
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gegeven, waaruit blijkt dat de geldmiddelen waarover de Academie beschikt haar
niet toelaten genoemd werk onder hare uitgaven op te nemen. - De heeren Bestuurder
en Onderbestuurder hebben zich daarbij aangesloten. - Het Bestuur stelt derhalve
voor, den heer L. MICHEL THIERY, onder terugzending van zijn handschrift, dank te
zeggen voor zijn beleefd aanbod. (Goedgekeurd.)
5o) Lidmaatschap der Academie. Verkiezing. - De Vergadering gaat tot de
verkiezing over:
A.) Openstaande plaatsen van briefwisselend lid.
a] Eerste plaats. Verkiezing van een briefwisselend lid, tot vervanging van den
heer Prof. Dr. J. MANSION, thans werkend lid. - Worden door den heer Bestuurder
tot stemopnemers aangewezen: de heeren Jhr. Mr. Nap. de Pauw en Jan Bols.
Wordt verkozen: de heer Dr. JULIUS PERSIJN.
b] Tweede plaats: tot vervanging van Mr. JULIUS VAN DER LINDEN zaliger. Stemopnemers: de heeren K. de Flou en Am. Joos.
Wordt verkozen: de eerw. heer JOZ. JACOBS.
B.) Openstaande plaats van buitenlandsch eerelid, ter vervanging van wijlen Dr.
GEORG WENKER. - Stemopnemers: de heeren Dr. Hugo Verriest en Is. Teirlinck.
Wordt verkozen: de heer Dr. W. SCHLÜTER, te Dorpat.
6o) Lezing door den heer Dr. Leo van Puyvelde: Onderzoek naar de oorzaken van
wijzigingen in de Middeleeuwsche Iconographie. - Spreker wijst eerst op de
buitengewone vernieuwing, die men waarnemen kan in de schilderkunst der
Nederlandsche gewesten gedurende de tweede helft der XIVe en de XVe eeuw. Aan
een verfijnder kunstinzicht der toenmalige Nederlandsche schil-
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ders schrijft hij de verbeteringen toe in het kunst- en handwerkmatige. Maar de
kentering naar het realisme toe is voor hem de resultante van drie groote factoren:
de voordeelige levensvoorwaarden, waarin de toenmalige Vlamingen verkeerden en
die hen nauwer verbonden met de werkelijkheid rondom hen, waaruit hun nieuwe
leven geboren was en waardoor het bestendig bleef; dan ook, de Franciscaansche
godsvrucht, die meer tot het hart dan tot den geest sprak, te zamen met het mysticisme,
dat, wanneer het door de volkslagen drong, het heilige neerhaalde tot het dagelijksche
leven van den volksman; en verder, de invloed van tooneelvertooningen. Deze laatste
is alleen merkbaar in de iconographie: in het opstellen van de voorstelling, in een
handeling, een gebaar, een decor, kortom in datgene, waarin de schilder zich veeleer
vinder te toonen heeft, dan penseelkunstenaar.
Het kan niet bewezen worden dat de nieuwe vormen in de iconographie der
Nederlandsche schilderkunst, die geheel afbraken met de overlevering van het
byzantisme, uit de Italiaansche vroegrenaissance werden overgenomen, en evenmin
dat de middeleeuwsche stichtelijke lectuur ze opdrong aan de verbeelding der
kunstenaars. Maar in de vertooningen kwamen vele van die vormen het eerst te
voorschijn, en het vermoeden dat toen de schilderkunst den invloed van de
tooneelvertooningen onderging lijkt zeer gegrond, daar men het kan bewijzen, in
bepaalde gevallen, met de schaarsc he gegevens die over ons middelnederlandsch
tooneel overblijven: dit heeft Spreker met enkele voorbeelden betoond.
- Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de Vergadering dat de lezing van
den heer Dr. LEO VAN PUYVELDE in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen
worden.
De vergadering wordt te 4 1/4 uur gesloten.
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Kleine verscheidenheden.
96. - Hoven (= oven).
HOVEN = OVEN. Van Fr. Jardins is hier geenszins spraak, maar wel van het verbod
op of in de nabijheid van ovens, fasceel (brandhout), kolen, rijshout, enz. te leggen.
Laten wij herinneren aan het verbod ‘vlas opten oven te droogen’ of ‘op de hoevens
te legghen’ (zie onze Keure van Hazebroek, V, blz. 170, kol. 2, vo Ovens).
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 440: ‘Van hovenen. Item, wie die hovenen
houdt binder stede van Ypre ne moet tassen boven dien hovenen noch daer ontrent
up vyf voeten naer, eeneghe fassellen, colen, risen, heet brom, stroy, hoy, noch ander
berninghe, het ne waer datter eene muer of maziere tusschen ware...’ (1535.)
Men schreef ook HOVENHUUS = Ovenhuis:
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Vrije, charters, oud nr 5285: ‘t Hovenhuis,
den hoven ende de zwinecoten diere an staen...’ (Akte van 10 April 1434.)

97. - *Renden EN rueden = reuden.
Bij De Bo, Westvl. Idiot.. komt een w. REUDEN voor, dat een andere vorm is van
REULEN = Roden, Uitroden, Uitroeien, de oude tjokken of blokken met de wortels
van afgehouwen hout uit den grond opgraven. Met dat woord moeten RENDEN (te
lezen: REUDEN) en RUEDEN, uit de hieronder volgende teksten, geidentificeerd
worden:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 105: ‘Wie in syn erfve ofte ghehelde
delven, renden, breken ofte maecken sal, buyten de wete ende ter prejudicie van
synen ghebuer...’ (Cout. homol., 1619.)
Id., op. cit, I, 420: ‘Item, wie in zyn erfve of ghehelde delven, rueden, breken of
maken zal buuten wetene....’ (1535.)
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98. - Bezitten eN bezittere.
BEZITTERE komt als synoniem van HUERDERE voor; Fr. Locataire. BEZITTEN heeft
overigens de beteekenis van Bewonen, maar met de bijgedachte Bij wijze van huere.
Het luidt ook BEZITTEN ENDE HOUDEN of BEZITTEN ENDE POSSESSEREN. Men lette
op de teksten:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, 1, 412: ‘Item, wie huus of land bezit ende
houdt zonder huere of voorwaerde, jegens den danc van den ervachteghen....’ (1535.)
Id., op. cit., I, 412: ‘Item, die ervachtich es van huusen of lande binder stede ende
scependomme zal moghen panden den ghone die zyn huus of land bezit ende
possesseirt....’ (1535.) - (Zie ook ‘Costume’ van 1619, op. cit., I. 100, art. IX.)
Id., op. cit., I, 412: ‘Item, ware de huerdere of bezittere van huusen of lande daer
uute vertrocken sonder den ervachteghen te contenterene..., de ervachteghe zal
moghen panden zinen huerdere ten naesten pandaghe....’ (1535.)

99. - Reeuwen. (Zie boven blz. 372.)
Gezien de plaats, die het w. in den tekst inneemt, zou SEPULTURE uit den tekst
hieronder niet op het ‘reeuwen’ wijzen?
A.E. Gheldolf, Cout. de Gand, I, 364: ‘Soo hy (d.i. “den hoir”) moet (“alleene
betaelen”) den cost van der sepulture, uytvaert, ende begravinge, ende al da, der
funeraillen ofte dienste van de kercke aengaet.’ (1546.)

100. - *Wechzegghen.
Te lezen WEDERZEGGHEN: ‘Van die bannen van huwelicke wechzegghen’. (Cout.
d'Ypres, I, 212.) In het Hs. staat er duidelijk Wederzeghen, schrijft ons de heer E.
De Saegher, archivaris der stad Iperen. Men vergelijke overigens met den hieronder
volgenden tekst:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 550: ‘Item, wie voordan wederzegghen
zal eenighen ban van huwelicke...’ (1535.)
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101. - Critser.
Met het oog op het woord CRITSER, door ons boven (blz. 71) aangehaald, schreef
ons, den 16 Maart 1912, de heer E. ADRIAENSEN, eere-gemeentesecretaris en
archivaris van Hoogstraten, in dezer voege:
‘Dit w. CRITSER is in de Kempen niet onbekend, zoomin als het ww. Critsen.
Beide worden gebruikt te Meir, bij Hoogstraten, in de beteekenis van Enteren,
Krakeelen (in Hoogstraten ook Krêêkelen), Malkander vitten, plagen, tergen, judassen:
Zijde (zijt gij) daar weer aan 't critsen? Houd op met dat gecrits’.
EDW. GAILLIARD.
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Hans Vintlers ‘Pluemen der tugent’ en Dirc Potters ‘blome der
doechden’, door Karel van Gorp.
Een nieuwe uitgaaf van het werk, waarvoor Dirc Potter zijne laatste pen versneed,
is niet enkel gewenscht, maar noodig: gewenscht, evenzeer om het belang dat de
prozaverhandeling, die wij aan den dichter van ‘der Minnen Loep’ verschuldigd zijn,
voor de beoefenaars van de Middelnederlandsche letteren moet opleveren, als wegens
de onderlinge verhouding van de twee gewrochten, waaruit heller licht op de
interessante figuur van Potter moet stralen; noodig, na de mislukte poging, welke
die Bloeme der doechden onder een verkeerden titel en in een verminkten vorm voor
't eerst in de wereld zond(1). Wij achten het overbodig over de gebreken en
tekortkomingen van die uitgave verder uit te weiden, na al wat daarover door H.P.J.
(2)
VAN ALPHEN werd medegedeeld .
Tot de talrijke vraagstukken, die zich bij de bronnenstudie van de Bl. d.d. voordoen,
zal natuurlijk behooren de verhouding van het Nederlandsch prozawerk tot het
Middelhoogduitsch gedicht, dat den zelfden titel voert: Die Pluemen der Tugent, van
Hans Vintler(3). Daarmede hebben wij ons dan ook beziggehouden bij het bewerken
van de nieuwe uitgave, die wij hopen, als de omstandigheden het niet verhinderen,
binnenkort het licht te doen zien.

(1) Dat Bouck der Bloemen. Handschrift der XVe eeuw in 't licht gegeven door Fr. P. Stephanus
SCHOUTENS, Minderbroeder. Hoogstraten, 1904.
(2) Zie zijn artikel over Een vergeten werk van Dirc Potter in het Tijdschrift v. Ned. Taal- en
Letterk., dl. XXIV (1905), blz. 225-242.
(3) J. VON ZINGERLE: Die Pluemen der Tugent des Hans Vintler. Innsbruck, 1884.
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Wij deelen hier de uitkomsten mede, waartoe een onderzoek van dat punt ons leidde(1)
- een schamele spaander maar, die bij het schaven van de werkbank viel, niet gansch
onbruikbaar leek en daarom werd geborgen.
***

In zijne inleiding tot de Bl. d.d. beroept Potter zich op tweeërlei bronnen. ‘.... Soe
heb ic dit voert gebracht wter duysternisse inden lichte der kennisse. Dat ic bij
instorttinghe des heilighen geests sonder wien niet en is voer in latijne ende in eenen
ruyden ghedichte ghecopuleert hebbe. Om dat die swarheit vanden latijn der heiligher
leeraren den simpelen gramatiken bij wijlen haert vallen te verstaen’(2).
Met dat ‘ruyde gedicht’ wordt, naar alle waarschijnlijkheid, ‘der Minnen Loep’
bedoeld, zooals H.P.J. VAN ALPHEN dat in zijn bewust artikel met recht onderstelt;
meer bezwaar echter levert het ‘in latijne’ op. Wil Potter beweren, dat hij de stof van
zijne zedekundige verhandeling hier en daar in Latijnsche geschriften is gaan putten?
Voor een gedeelte kan dat wel het geval zijn; maar uit het bestaan, in andere
literaturen, van een paar werken die op dezelfde leest geschoeid zijn en denzelfden
titel voeren, blijkt al gauw dat Potter zich meer bepaald bij ééne bron heeft
aangesloten(3).
Twee onder deze identiscbe compilaties komen hier in aanmerking, daar beide
vóór de Bl. d.d. ontstaan zijn:
1o De ‘Fiore di virtu’, een Italiaansch zedentraktaat van omstreeks 1320, waarvan
de schrijver, een zekere broeder Tommaso, waarschijnlijk Tommaso Gozzadini
van Bologna was(4).

(1) Het spreekt van zelf, dat dit gedeeltelijk samen moest vallen met hetgeen VAN ALPHEN al
had opgemerkt in gemeld opstel, inz. blz. 235-237.
(2) Bl, d.d., fol. 2, c.d. - Wij citeeren overal uit het hs., daar de tekst van de uitgave onbruikbaar
is. Ik sta voor mijne lezing in, waar zij afwijkt van den verbeterden tekst door VAN ALPHEN
in zijne aanhalingen geleverd: bv. latyn voor latijn; by wylen voor bij wijlen.
(3) Eene verhandeling over de verschillende bewerkingen en vertalingen van de Fiore di Virtu
vindt men in de ‘Studj di Filologia Romanza’, Fasc. 16 Roma 1893: ‘C. FRATI, Ricerche sul
Fiore di Virtu’, blz. 289-302.
(4) C. FRATI, op. cit., blz. 311. Frati bewijst dat de Fiore ten onrechte aan Tommaso Leoni
toegeschreven werden.
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2o

‘Die Pluemen der Tugent’, eene Middelhoogduitsche vertolking van het
voorgaande, door een Tyroolschen edelman, Hans Vintler, in 1411 bewerkt.

Strekt zich nu Potter's verzekering, dat hij zijne Bl. d.d. ‘in latijne ghecopuleert’
heeft, ook tot zijne hoofdbron uit? Een Latijnsche tekst van de ‘Fiore di Virtu’ althans
is niet bekend en aan den anderen kant leert de ondervinding, dat men best doet zich
niet al te zeer op inlichtingen te verlaten, die middeleeuwsche schrijvers over hunne
zegsmannen verstrekken. En zoo rijst de dubbele vraag op: heeft Potter wellicht de
‘Fiore di Virtu, of ook de ‘Pluemen der Tugent’ niet gekend en nagevolgd? Het
laatste punt willen wij hier onderzoeken.
De chronologie verzet zich niet tegen mogelijken invloed van Vintler's werk op
de Bl. d.d., daar de Duitsche vertaling in 1414 het licht zag en 1415 als een terminus
post quem voor de Nederlandsche navolging mag beschouwd worden(1).
Een onderzoek is dus noodig en dat wordt vergemakkelijkt door de wijze waarop
Vintler zijn Italiaansche bron heeft nagevolgd: nu eens sluit hij zich angstvallig bij
de Fiore di Virtu aan en vertaalt bijna letterlijk; dan weer wijkt hij af en gaat zijn
eigen gang. Om zijn werk te verrijken, lascht hij spreuken en vertellingen in, die hij
elders aangetroffen heeft en voegt er veel persoonlijks aan toe(2).
Tot de belangrijkste van die toevoegsels mogen de 23 vertellingen gerekend
werden, die Vintler aan de Duitsche vertaling van Valerius Maximus door Heinrich
von Müggeln ontleende:
1.
Armonia, vv. 899-947.
2.
Emilia, vv. 941-959.
3.
Semiramis, vv. 1552-1569.
4.
Hannibal, vv. 1570-1602.
5.
Symonides, vv. 1730-1750.
6.
Sylla, vv. 1800-1821.
7.
Hannibal's wreedheid, vv. 1822-1841.
8.
De wreedheid van de bewoners van Otoria, vv. 1842-1851.

(1) V. ALPHEN, op. cit., blz. 232, aant. 2.
(2) Cfr. de inleiding tot ZINGERLE's uitgave, blz. XXIV-XXV.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Titus Quintus, vv. 2042-2069.
Marcus Cassius, vv. 2176-2197.
Sokrates en de jongeling, vv. 2662-2685.
Camillus, vv. 3168-3209.
Octavianus en de leugenaar, vv. 4106-4131.
Horatius Cocles, vv. 4330-4367.
Dionisius' vrees, vv. 4416-4439.
Plato, vv. 4506-4529.
Pausanias, vv. 4662-4681.
Alexander en de knaap, vv. 4742-4771.
Menius, vv. 4818-4843.
Lucius Emptinatus, vv. 5102-5119.
De onomkoopbaarheid van de Romeinen, vv. 5120-5142.
Marcus Regulus, vv. 6054-6073.
Catilina, vv. 6358-6378.

Al dadelijk treft het ons, dat geen enkel van de door Vintler bijgedichte vertellingen
in de Bl. d.d. voorkomt. Het toeval schijnt hierbij wel uitgesloten, vooral wanneer
men verhoudingen als de volgende gadeslaat. In het hoofdstuk over de
‘Sterkmüetikait’ geeft Vintler achtereenvolgens twee ‘exempelen’, beide aan Valerius
Maximus ontleend: het eerste (vv. 4506-4529) naar H.v. Müggeln bewerkt, is een
toevoegsel en ontbreekt bij Potter: het tweede (v. 4530-4553), dat uit de Fiore di
Virtu herkomstig is, vindt men eveneens in den Nederlandschen tekst terug.
Buiten de verhalen, uit H.v. Müggeln's vertaling overgenomen, vertelt Vintler er
nog andere, die hij elders vandaan heeft:
1.
De nieuwsgierige Romeinsche vrouw, vv. 4934-5035;
2.
Alexanders matigheid, vv. 5814-5843;
3.
De kuische kluizenaar, vv. 6074-6145;
4.
Salomon en de kat, vv. 6755-6782;
In een drietal gevallen zelfs hebben hem die geschiedenisjes waarschijnlijk door
mondelinge overlevering bereikt; aldus
1o de sage van den burger uit Modena, die aan den duivel eene kaars offerde,
v. 3246-3334;
o
de geschiedenis van den moorddadigen boer, die zijnen zoon het zwaard
2
naliet, vv. 4194-4250;
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3o

de geschiedenis van Albertus Magnus, die zag hoe de duivel voor het Heilig
Sakrament zijne kap afnam, vr. 7890-1611.

Evenals de voorgaande, ontbreken ook deze exempelen bij Potter.
Daarbij bepalen zich de toevoegsels van den Tyroolschen vertaler niet; hij
veroorlooft zich nu en dan uitweidingen van afwisselenden omvang; zoo: vv. 9-186;
195-209; 1055-1068; 1510-1519; 2090-2119; 2385-2415; 2650-2654; 2843-2913;
3374-3400; 3432-3441; 3465-3489; 3662-3675: 3748-3749; 3753-55; 3784-3799;
3884-3885; 3976-3980; 5284-5289; 5314-5381; 5434-5461; 5484-5489; 5626-5637;
5650-5667; 5692-5763; 6202-6209; 6232-6236; 6246-6248; 6294-6305; 6311-6329;
6530-6541; 6560-6575; 6625-6931(1).
Geen spoor van die ingelaschte plaatsen is bij Potter te ontdekken en ook deze
omstandigheid is moeilijk door het toeval te verklaren, vooral als de toegevoegde
verzen in passages voorkomen, die voor het overige nauwe overeenkomst vertoonen.
Alzoo:
Pl. d.T.v. 3970.
Die lug ist gar ain pöses nest
und ist ain widerwärtiger prest
der warhait, als Aristotiles spricht,
als wenn man die warhait redet nicht,
und der mit etleicher beschönung
3975
mit worten laicht ains andern mainung,
und treibt mans doch ietz hie und da.
dast haist man ietz nu loyca.
die selb chunst verfluechet sei,
wann ir wonet wil valschait pei.
3980
lug is vor got gar swach.
auch ist lug manigerlai sach.
das ist ain lug, als man gicht,
wer do macht ain hübsches geticht
durch lust, als man sagt,
3985
und durch churzweil, das den leuten behagt.
man haisset auch ain lug das,
wenn ainer redet etwas,
das an im selber doch nit ist
und doch nit ist am valscher list

(1) Piuemen der Tugent, blz. XXVI inl. en aanteekeningen.
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3990 und das chainen schaden pringen mug
seim nächsten. das ist nicht geschatzt ain lug
nach dem, als in dem decret stan.
aber es ist doch übel getan,
der sich alzeit auf die lug wil reiden,
3995 wann man sei wol möcht vermeiden,
das is ain lug der valschait.
wer dem andern pringet lait,
darumb das er in mug gelaichen,
das haisst ain lug mit smaichen.
4000 das is auch ain lug, als man gicht,
wenn ainer ain ding nicht halt, das er verspricht.

Bl. d.d. fol. 33 a, b.
‘Alsoe als ons aristotiles seit. soe is loeghen een helinge of sparinghe der waerheit
mit een maniere van verwe der worden om den anderen mede te bedrieghen. Welke
loegen van vele manieren sijn. sommighe sijn worde in boerden voert ghebrocht om
ghenoechte of corttinghe des tijts sonder ernste alse fabulen ende bijspeelen ende
oec ander ghelijke queteringhe. Ander manier van loeghen sijn die yemant voert
brenghet om hem selven mede te vrien wt enighen laste of swarnisse. dat is inden
rechte niet verboeden. Een ander quade maniere van loeghen is datmen voert settet
om eenen anderen mede te hinderen te scaden of te scenden. Een vierde manier van
loeghen is dat een minsche niet en hout dat hij den anderen beloeft heeft.’
De overeenkomst tusschen de twee teksten wordt enkel gestoord door Pl. d.T. vv.
3976-3988, vijf verzen door Vintler ingelascht.
Een verschijnsel is dus in de Nederlandsche bewerking regelmatig waar te nemen:
zij ziet alles over het hoofd wat met in het Italiaansch originaal voorkomt, maar door
Vintler werd bijgevoegd. Daardoor wordt het vermoeden gewekt, dat zij onafhankelijk
van het Duitsch gedicht ontstaan is. Maar de trant van Potter's navolging is zóó
buitengewoon vrij en persoonlijk en de andere afwijkingen van de Pl. d.T., op plaatsen
waar zij met het Italiaansch overeenstemmen, zijn zóó talrijk, dat uit die even
vermelde omstandigheid wellicht nog geene vaste gevolgtrekking zou af te leiden
zijn. Eene nauwkeurige vergelijking van den Italiaanschen, Duitschen en
Nederlandschen tekst voert echter al gauw tot de zekerheid, dat Potter de ‘Fiore di
Virtu’ niet door de bemiddeling van de ‘Plue-
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men der Tugent’ gekend heeft, maar er zich rechtstreeks bij aansluit.
De bewijzen daarvan zijn van uiteenloopenden aard.
Al vertaalt Vintler doorgaans zeer nauwkeurig, ja bijna letterlijk, toch zijn er hier
en daar plaatsen te ontdekken, waar Potter dichter bij den oorspronkelijken tekst
staat.
Die nauwere overeenkomst berust in sommige gevallen maar op een paar verzen,
een paar woorden, ja enkele malen op eene schakeering in de beteekenis van een
woord. Zoo luidt het over de vrouwen, in het hoofdstuk van de Minne:
F.d.V.: ‘Salustio dice d'una che imprendea a leggere: Là ov' è lo veleno del serpente
s'aggiugne lo veleno dello scorpione’(1).
Bl. d.d., fol. 10, a b: ‘Salustius sach een wijf ter scolen gaen om leringe van
leetteren. Doe seide hij siet dat fenijn des serpents wilt vergaderen mit den fenijn
des scorpioens.’
Pl. d.T. v. 781: ‘Salustius auch von ainer spricht,
von ainer, die lert nemen gift
von der nater und hab erchant,
das verchert sich in die gift des tarant.’

Het hoofdstuk over den Vrede vangt aan met eene bepaling van die deugd, naar St
Bernardus:
F.d.V. (GELLI), blz. 30-31: ‘Pace, secondo Santo Bernardo, si è purità di mente,
semplicità di core, riposamento d'animo, legame d'amore e compagnia di carità...’
Vintler geeft dezelfde bepaling (v. 1274-1279), zonder zijnen zegsman te noemen;
Potter, integendeel, laat ‘sinte bernaert’ recht wedervaren (Bl. d.d., fol. 20, d).
Met de verzen:
Pl. d.T. v. 3874: ‘Aber wer ain lug beschonen wil,
der bedarf dazu grosser müe vil’

vertaalt Vintler: ‘e chi vuole colorare la bugia, si ha grande fatica’ (F.d.v. GELLI,
blz. 68), wat Potter trouwer weergeeft door:

(1) A. GELLI, Fiore ai Virtù, testo di lingua ridotto a correcta lezione (Firenze 1856), blz. 20. In de oudere redactie vangt de plaats aldus aan: Salustio disse de un' altra che emparava
lettere.’ G. ULRICH, Frore di Virtù. Versione Tosco-Veneta, Leipzig, 1890.
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Bl. d.d., fol. 30, a: ‘Mer die een loeghen verwen sal heeft altijt sorghe ende anxt in
sijnre hertten....’
Hetzelfde in Pl. d.T. v. 3973, waar het woord colore vertaald wordt door
beschönung, terwijl Potter de schakeering behoudt met verwe.
In het exempel aan het slot van het hoofdstuk over den Vrede, heeten de twee
helden van de geschiedenis Ypollito en Listigio; bij Potter Ypolitus en Listigius (Bl.
d.d., fol. 20, d): Vintler heeft den tweeden naam tot Eligisto verminkt. (Pl. d.T., v.
1321).
De plaatsen waar Potter zich nauwer bij den Italiaanschen tekst aansluit dan Vintler,
zijn echter dikwijls van grooteren omvang. Merkwaardig zijn uit dat oogpunt de
rouwklachten van de philosophen, die over Alexanders dood treuren. Wij schrijven
de teksten om hunne bewijskracht volledig over.
F.d.V. (ULRICH)(1), blz. 13: ‘Giullico(2) dixe inprimamente: Questo è quello, che
segnoriava la terra da' [l] levante al ponente e mo en duy passi se contenne.
Barballico dixe: Alexandro oldire se podea, e neguno se attentava de parlare contra
de luy, e mo chi no l'alde. çaschuno se ardisse de favellare.
Dalfino disse: Quii, chi no vedeano Allexandro, aveano paura de luy, e mo qui
'che' l vede no'l teme niente.
Altimano disse: Neguna cossa duroe mae contra la segnoria d'Alexandro, et ello
no á possú durare contra la morte.
Argido disse: O potentissimo, con e' tu çonto!
Druxiano disse: O morte scura, o morte dollorosa, o morte [s]pietosa, o morte
presumptuosa, donde te vene tanto ardimento de contrastare a quello, a[l]quale el
mondo no poté contrastare?
Bernico disse: O seno oscurato, o justixia abaxata, o lialt[a]e perdúa, o cortexia
descaçata, o largeça dissipata, o proeça enfugata, o çentilleça destructa que fará piú
la provincia, da ch' el' é morto, el re Allexandro? Doncha chi may no piançe, si dé
mo piançere. Et allora si començo tuta la baronia a piançere et si fu el maore corroto
del mondo.’

(1) Wij citeeren naar de oudere redactie, daar zij hier meer overeenkomst vertoont.
(2) Bij GELLI: Quirico (blz. 29).
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Bl. d.d.; fol. 20 a, b: ‘Daer wasser een gheheiten egulicus die sprack ropende. dese
plach die werelt te beleeren vanden weesten totten ousten. nu wort hij ghehouden in
een rijck van .ij. stappen(1).
Alphinus seide die hem nye en saghen ontsaghen sijn moghentheit.
Alchimanes riep Gheen lant dat soe groet was en conde hem weder staen. ende hij
en conde alleen die doot niet wederstaen.
Persamus riep. O alre moghenste hoe bistu ghevallen.
Barbalicus riep. O duyster doot. O rouwighe doot. o wrede doot. o valsche doot
wan is dij die macht ghecomen, wan quam dij die coenheit dattu den gheenen neder
ghetoghen hebste die aldij werelt onderdanich was.
Barinchus riep O sinlicheit verdonckert O rechtverdicheit vernedert. O rechte
trouwe verloren. O wijsheit vermyndert. O miltheit al verdreven. O ho-scheit onder
die vote ghetreden O manheit doot gheslaghen. wat sullen die lande doen die nu
horen heer verloren hebben. die nye en dachten te screyen sullen mit rechte weenen.
Pl. d.T. v. 1235:
Salomon spricht: ‘der do herschaft
das ertreich von aufgang
der sunnen unz zu ir nidergang.’
Ofidius spricht: ‘Alexander mocht sprechen,
das chainer wider in mocht gerechen,
nu mag ain iegleicher man
frevelleich wider in sprechen, was er chan,
wann sein or mag es nicht vervahen.’
Tulius spricht: ‘all, die Alexander sahen,
die vorchten sich allsampt vor im,
und all, die in ietzund sehent, die habent sich wider in.’
ain ander maister der spricht:
‘cham sach mocht wider Alexander nicht
gewern noch wider sein gepot
und er hat nicht mugen weren wider den tot.’
Aristotiles der maister sprach:
‘o du mächtigister, wie pistu so swach
in ain totenpar gelait!’
ain ander philosophus vaste chlait:
‘o du vinster und spehender tot,
wannen cham dir das gepot,
das du also kecklerch torstes gen
zu dem, dem alle welt nit mocht widersten!’

(1) De alinea's zijn door mij aangebracht, om de vergeijking van de teksten te vergemakkelijken.
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Seneca: ‘o sin der verporgenhait!
o geniderteu ger echtichait!
o rechteu treu verloren
unde alle hofleichait verchoren!
o mächtickait so gar verzaget!
o fraidichait hin gejaget!
o stam aller edelchait!
wer tuet nu mer chain frumchait?
das tet alles Alexander.
nu wainen alle mit ainander,
und wer nu sein clag nicht wil schainen,
dem zimpt fürpas nicht ze wainen.’
do hueb ze wainen alles volk an,
was da was, frawen und man,
und do hueb sich erst die gröste not,
als si auf erd ie cham von ainem tot.

Terwijl Vintler die vreemde philosophen door meer vertrouwde zegsmannen vervangt,
als Salomon, Ovidius, Tullius, Aristoteles, Seneca, of ze eenvoudig vermeldt met
‘ain ander philosophus’, neemt Potter hunne namen over, op een paar uitzonderingen
na: Druxiano wordt Barbalicus en Argido Persamus(1).
Een verzuim, waarop v. ZINGERLE reeds de aandacht vestigde(2), begaat Vintler na
v. 1257: hij vergeet de tweede helft van den zin te vertalen, wat bij Potter niet het
geval is.
Het hoofdstuk over de Matigheid bevat eene vergelijking van die deugd bij den
kemel:
F.d.V. (ULRICH), blz. 44:
‘E po si a tanta temperança en si e sofferença, che scando ello cum la madre o vero
cum la sorella, no le tocherave may.’
De vertaling van die plaats geeft ons een aardig staaltje van de wijze waarop de beide
navolgers hun eigen weg bewandeld hebben.

(1) Voor het laatste geval dient nog opgemerkt, dat in de uitgaaf van GELLI aan een philosoof
Pesamo de woorden van Altimanno toegeschreven worden.
(2) J. V. ZINGERLE, Beiträge zür älteren tirolischen Literatur, 2e stuk, blz. 319, in de
Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien, dl. 66 (1870).
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De kemel is zoo matig, luidt het bij Vintler,
Pl. d.T. v.v. 5067: ‘das es belib an alle uncheuschait,
ee das es mit seiner mueter, als man gicht,
chain uncheusch tribe icht.’

Bij Potter heet het (Bl. d.d. fol. 44, d), ‘dat hij sijn suster niet noten en wil’.
In de opsomming van de verschillende wijzen, waarop iemand dapperheid kan
betoonen, sluit Potter zich een paar malen nauwer bij den Italiaanschen tekst aan dan
Vintler.
F.d.V. (GELLI), blz. 72:
‘Lo libro di Frate Gilio dice: Prodezza si è di molti modi(1):
la prima si è d'essere pro per non potere fare altro, perchè gli convegna morire; e
questa prodezza si è forzata:
la seconda si è d'essere pro' per usanza, perch' egli abbia usato in guerra.
la terza si è per vittoria ch'egli abbia avuta.
la quarta si è d'essere pro. quando egli trova piu vile.
la quinta si è d'essere tanto ardito che non tema niente; e questa si è prodezza
bestiale: e queste cinque prodezze non sono perfette.
la sesta si è perfetta e virtuosa, qaando la persone vuole essere pro' per non ricevere
disonore nella persona o nelle sue cose, ovvero per la sua patria.
Vergelijk daarmede de Bl. d. d, fol. 49, c, d:
Daer sijn oec vele manieren van vromicheit als mense te recht bescrijven sal. Want
sommich sijn vrome die den noot daer toe dwinct als sij niet ontgaen en moghen
ende van tween quaden een kiesen moeten. Soe dwingtse die noot daer toe dat sij
coen ende stout wesen moten vromicheit dat is een eerbaer coenheit(1).
Ten anderen male soe heiten sommighe lude vroem van ghewoenten die daghelijx
in wapene rijden ende orloch spel hanteren.
Ten derden male heiten die lude vrome overmits eenighe zeghe die sij ghehadt
moghen hebben in strijde in storme in campe of in velde.
Ten vierden soe heiten sommighe lude vroem bij andere onsalige lude van lijve
ende van daden.
Ten vijften male heiten luyde vroeme die hem selven op haerre manheit ende
crachte soe seer betruwen dat sij niemant en ontsien ende oec gheenen man haers
ghelijc en kennen in hoeren dommen

(1) Ik schrijf telkens op een nieuwen regel.
(1) Ik schrijf telkens op een nieuwen regel.
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sinnen. ende dat dunct mij dat mach weel heiten een beestelijke vromicheit.
Ten sesden male soe sijnt wael vroeme lude die haer vromicheit dagelijcs ende
tot allen steden proeven ende bewijsense oec mit edelen daden ende mit wijser
coenheit. Soe dat sij hem noch dij hare mit onrecht noch mit onredelijken wille niet
verdruct en laten worden. ende oec gherne strijden voer den ghemeynen orber ende
voer hoer recht mit eeren.
Dese vromicheit die is vol doechden ende bescheiden.
De Duitsche dichter wijkt daar nogal van af:
Pl. d.T., vv. 4176, sgg.:
in dem puech von prueder Gilio
list man von der fraidichait also,
das si sei von manigerlai manier
und sunderleich von sachen vier.
etleicher is fraidig, als er sait,
wann ainer muess tuen ain fraidichait
oder er wurd villeicht getötet.
die selb fraidichait haisst man genötet.
etleicher ist fraidig in seinem wesen,
der do lang in chriegen ist gewesen.
die selb fraidichait ist von übriger gewonhait.
es ist auch etleich fraidichait,
das ainer vil sig hat gehabt.
es ist auch etleich fraidichait, als er sagt,
das ainer chainerlai ding fürchtet nicht,
das ist ain vichleich fraidichait, als er gicht,
und die selb fraidichait ist nicht volchumen,
wann si pringet chainen frumen.

Van v. 4194 tot 4261 loopt dan de geschiedenis van den moorddadigen boer en met
v. 4262 hervat Vintler de onderbroken opsomming:
v. 4262: aber das ist ain fraidichait perfette
und ain tugent reiche nach dem decrette,
wenn ain man wil fraidig sein,
das er vor bedenk, ob chainerlai pein
im davon möcht auf ersten;
wann wer sein fraidichait lat alzeit für sich gen,
da verleust man oft von guet und er,
und ist auch wider der decret ler.

Vintler verzuimt dus het vierde geval, Potter niet, al vertaalt hij het maar gebrekkig;
daarenboven is de Duitsche vertaling
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van het 6o verkeerd. Hetzelfde geldt voor eene aanhaling van Sokrates, welke men
in dit hoofdstuk aantreft:
F.d.V. (GELLI), blz. 72:
‘Socrate dice: Maggiore prodezza è a fuggire quando bisogna, che a morire.’
Pl. d.T., v. 4172:
Socrates spricht: ‘das ist ain pesser fraidichait,
das man fleucht, das da pringet lait,
wann es von notung also chäm,
wann das man aim sein leben nam.’

Bl. d.d., fol. 50, b:
Het is meerre wijsheit als het noot is te vlien daer gheen verweren en staet. dan
op ghelove dijnre crachten mit wille inder doet te gaen.’
In het hoofdstuk aan de Onkuischheid gewijd, geeft de Italiaansche tekst een
overzicht van de verschillende vormen waarin zich die zonde voordoet:
F.d.V. (ULRICH), blz. 53(1):
‘La quarta maynera de luxuria si è, quando el peccáo che se fa, è contra natura, lo
quale non è da mençonare, tanto he la soa ordita e soçura’
Vintler vindt die kieschheid waarschijnlijk overdreven, daar hij niet aarzelt de zonde
nader te bepalen:
Pl. d.T., v. 6184:
noch ist ain snödeu uncheusch bechant,
von der sich der teufel selber schamt,
und ist von der Sodomiten geslecht.
die selb ist wider das naturleich recht.’

Potter vertoont dezelfde terughouding als broeder Tommaso.
Bl. d.d., fol. 85, c.
‘Die vierde is alsoe overdragende vuyl ende quaet dat sij niet en is te noemen want
sij onnatuerlijck is.’

(1) Hier moet ik naar de redactie, door ULRICH uitgegeven, verwijzen, daar GELLI deze plaats
niet heeft.
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Elk hoofdstuk van de Italiaansche verhandeling bestaat regelmatig uit vier deelen:
eene bepaling van de deugd of ondeugd, gepaard met eene indeeling; eene vergelijking
ontleend aan de dierenwereld; eene bloemlezing van spreuken en gezegden uit
bekende schrijvers geput; eindelijk een verhaal(1).
Vooral het tweede gedeelte wordt steeds door Vintler met angstvalligheid
weergegeven: in één enkel hoofdstuk wijkt hij van zijn model af, daar hij den otter
als zinnebeeld van de onmatigheid gebruikt(2), waar het Italiaansch en het Nederlandsch
den eenhoorn daartoe aanwenden(3). De voorstelling zelf is hier verschillend.
Een ander maal spruit de afwijking voort uit eenen misslag van den Duitschen
vertaler: de ‘ontfermhertigheit’ wordt in het Italiaansch bij de ipega vergeleken, d.i.
de hoppe (Wiedehopf), wat Vintler verkeerd weergeeft door tahen, d.i. de kerkkraai
(Dohle) en Potter integendeel juist door weehoppe(4).
Het hoofdstuk over de Vreugd vertoont in de Duitsche navolging eene leemte(5): het
tweede gedeelte, d.i. het zinnebeeld, ontleend aan de dierenwereld, evenals eenige
citaten van het derde ontbreken; op twee aanhalingen na, verzuimt Potter geen woord
van dat alles.
F.d.v. (GELLI), blz. 25:
‘E puossi appropriare l'allegrezza al gallo. Il gallo s'allegra e canta secondo il corso
dell'ore del di e della notte, disponendo la sua allegrezza per forma di ragione.
Salomone dice: Non è allegrezza nè richezza sopra la sanità del corpo, e non è
dilettazione sopra l'allegrezza del cuore. Ancora: L'allegro cuore fa fiorire la vita
dell' uomo, e lo spirito tristo dissecca l'ossa.’
Bl. d.d., fol. 15, d, 16, a.
‘Hier bij mach men ghelijken den haen die vroech voerden daghe op staet ende
slaet hem selve mit sijnen vloeghelen als die ghene die hem selven casteyen ende
singhet gode loff ende blijscap

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Cfr. FRATI, op. cit., blz. 280.
Zie Pl. de T., blz. XXVI van de inleiding.
F.d.P. (GELLI), blz. 84; Bl. d.d., fol. 48, b, c.
F.d.V. (GELLI), blz. 35; Pl. d.T., v. 1628-1633; Bl. d.d., fol. 27, d.
Pl. d.T., na v. 1082.
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daer hij hem in verhoecht. Alsoe doen oec ander voghelkijn van menigerhande
manieren die haer ghenoechte op reden setten. Ende loven gode mit haeren sange
elc nae sijnre wijse voerden dage inder morghenstont op hope des toecomende daghes
soe hem des nachts verdrooten hadde.’.
Fol 15, c, d:
‘Op der erden gaet ghesontheit ende vroelicheit salicheit des lichaems voer alle
blijscap ende welde van rijcheit ende van wille dats te verstaen in artschen saken.
Want ten is ter werelt gheen meerder doecht dan rechte herttelijke blijscap die wt
goeder blijder hertten coempt Want een vroelijke hertte doet dat mensschelijke herte
bloyen ende groyen in lusticheit ende die bedruefde geest doet dat gebente dorren.’
Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in het hoofdstuk over den Hoogmoed(1), waar
de leemte ook de zinnebeeldige vergelijking en een reeks citaten beslaat. De eerste
wordt door Potter gedeeltelijk overgenomen:
F.d.v. (GELLI), blz. 89:
‘E puossi assimigliare il vizio della superbia al falcone, che vuole sempre mostrare
di signoreggiare gli uccelli: e s'è già trovato degli falconi che hanno avuto ardire di
volere uccidere l'aquila, ch' è donna e reina di sutti gli uccelli. E là dove il falcone
fa nido, batte tutta la riviera d'attorno, e mai non lascia usare ivi alcuno uccello che
viva di rapina, per volere essere signore della riviera.’
Bl. d.d., fol. 64. b.
‘Dese hoverdie machmen ghelijken bijden valke dien dunct dat hij boven allen
voeghelen sal wesen. ende en wilt den edelen aer boven hem niet kennen die doch
boven allen voghelen coninc ende overste is. ghelijc den leewe boven allen dieren
is.’
Wat de aanhalingen betreft, een paar daarvan vinden wij in den Nederlandschen tekst
terug: zoo volgt in het Italiaansch, op de vergelijking met den valk, onmiddellijk het
gezegde van Salomon:
Salomone dice: Tre generazioni di gente sono che non s'amano: il povero superbo,
il ricco bugiardo, e il vecchio lussurioso.’

(1) P.d.T., na v. 5625.
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Hetzelfde bij Potter, die de gedachte tamelijk omhalig uitwerkt:
‘Salomon seit het sijn .iij. manieren van minschen ter werelt die gode alte seer qualijc
behagen. Ende also sijn sij oec warlijc allen goeden luden onghenoechlijck ende niet
te prijsen. Dat is een arm man hoverdich.... Dat ander is een rijck man loghenachtich...
Die derde is een outman gheck....
En verder:
F.d.v. (ULRICH; ontbreekt bij GELLI), blz. 49:
‘Santo Ysidoro: Cossi cum la soperbia é somença de tuti i mali, cossi é ruina de tute
le vertú.’
Bl. d.d., fol. 64, c:
‘Ysidorus seit ghelijck als hoverdie een beghinsel is ende oerspronck alre quader
saken. soe is sij oec vernielster ende verderfter alre goeder saken.’
V. ZINGERLE vermoedt dat hier een blad ontbrak in den Italiaanschen codex waarover
Vintler beschikte, want hij houdt het voor onmogelijk dat deze anders het beeld van
den valk zou verzuimd hebben(1)
***

Uit eene onderlinge vergelijking van de F.d. V, de Pl. d.T. en de Bl. d.d. blijkt dus:
1) Dat de toevoegsels van Vintler aan Potter onbekend zijn;
2) Dat Potter op sommige plaatsen nauwkeuriger vertaalt dan Vintler;
3) Dat de voorstelling in het Italiaansch en in het Nederlandsch overeenstemt, waar
zij in het Duitsch afwijkt;
4) Dat Vintler in de vertaling misslagen begaat, waarvan Potter verschoond blijft;
5) Dat de Pl. d.T. leemten vertoonen, waarvan de inhoud voor een groot gedeelte
in de Bl. d.d. terug te vinden is.

(1) Pl. d.T., blz. 358.
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De slotsom luidt: de Nederlandsche bewerking is onafhankelijk van de Duitsche. Zij
verwijst naar een Italiaansch originaal, daar dit, buiten de Pl. d.T., het eenige ons
bekende werk is, waarin Potter de opvatting en in zekere mate den gedachtengang,
evenals den inhoud van zijne verhandeling heeft kunnen putten. Nog waarschijnlijker
komt ons die oplossing voor, als wij daarbij be denken dat Potter eene reis naar Rome
ondernam en voor hem de gelegenheden, om zich met de Italiaansche taal en
letterkunde vertrouwd te maken, dus maar voor 't grijpen lagen.
Welke is nu zijne verhouding tot die Italiaansche bron; op welke wijze heeft hij
ze nagevolgd en bij welke van hare twee redacties sluit hij zich aan?
Die vragen behooren tot een nieuw onderwerp, waarover dan ook een afzonderlijk
onderzoek moet ingesteld worden.
Charleroi, April 1912.
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Kleine verscheidenheden.
102. - Yemene draghen in...
Bij Verdam, Dragen, 7o: ENEN DRAGEN, Steunen. Schragen. Van DRAGHEN IN...
komt echter bij dien lexicograaf geen voorbeeld voor. In den hieronder volgenden
tekst, hebben wij: YEMENE IN ZINE QUADE FEITEN DRAGEN, d.i. Hem in zijn
kwaaddoen, in zijn onrecht ondersteunen, steunen, hulp verleenen; Fr. Soutenir
(soutenir le parti de quelqu'un).
L Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 229: ‘Ende omme dat de vorseide porters
vander steide van Yppre willen dat men met ghener reidene zegghen moghe, dat zy
yemene in zine quade faiten draghen willen, so zouden zy consenteren... (Rond 1383.)

103. - Invinden.
Dit woord wijst op het feit dat iemand, die tot gevangenneming veroordeeld werd,
zich gevangen gegeven heeft, en men hem aldus ter gevangenis ‘inneghevonden’
heeft, d.w.z. degelijk ter gevangenis ‘gevonden’, aangetroffen.
De ‘heer’ heeft in vierschare klacht ‘gedaen’ van manslacht: hij verzoekt ‘den facteur
up ghedaecht thebbene te comparerene in persoone ten naesten dinghedaghe’. Indien
deze ‘naer den voortheesch ghedaen niet en compareirt, de heere zal verzoucken den
selven facteur anderwarf ghedaecht thebbene te commene in vanghenessen binnen
derden daghe, omme jeghens hem te rechte te stane’. Welnu:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 298: ‘Item, ten voirnoemden derden daghe,
naer der zonnen onderganck, de heere, twee scepenen ende den clerc zullen trecken
ter vanghenesse, ghevrach doende of den facteur incommen es...; ende indien hy
inneghevonden ware, de heere sal hem sanderdaeghs te wette stellen ende voort
procederen...’ (1535.)
Id., op. cit., I, 302: ‘Item, indien de faiteur (wellicht te lezen: “facteur”) niet invonden
es in vanghenesse ofte gheen souffisanten zekere ghedaen heift...’ (1535.)
EDW. GAILLIARD.
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Onderzoek naar de Oorzaken der Wijzigingen in de Iconographie
der oude Nederlandsche schilderkunst, door Leo van Puyvelde.
Een buitengewone kentering onderging de schilderkunst in onze streken op het einde
der middeleeuwen. Al in de XIIIe eeuw was het aangevangen en de heele XIVe eeuw
door bleef de gisting duren, totdat even vóór 1400 een tijdperk van krachtig
kunstopleven aanbreekt en, in een betrekkelijk korte spanne tijds het wordingsproces
van de moderne schilderkunst gebeurt: beste modellen van techniek en opvatting
worden geleverd door uitmuntende kunstenaars, die uit de knelling der aloude
overlevering loswillen. In 't stuk van het kunst- en handwerkmatige was de
vernieuwing verbazingwekkend: men slaagt er in het landschap op te tooveren in
verrukkelijke vergezichten men durft het aan een oplossing te zoeken voor de
ingewikkeldste problema's der doorzichtkunde, er komt een sierlijk verschiet van
kamers, huizen, straten, steden in plaats van den vergulden of gewaferden achtergrond,
de personages krijgen een echt menschelijk lichaam en elk een eigen aard, ze worden
met smaak in groepen opgesteld, men heeft het groote geheim gevonden om lucht
en licht rondom het voorgestelde te laten dringen, en tot zelfs de verf weet men een
sedertdien niet meer overtroffen warmte en glans te geven: het gezond realisme
begint zijn hoogtij te vieren.
Aan iedereen valt het meest de grondige wijziging op, die de beeldenleer ondergaat.
Daarin komt het natuurgetrouwe en het menschelijk-innige verdringen het afgetrokken
symbolisme en het dorre dog matisme van de voorgaande eeuwen, waarin als strengste
wet voor de kunst de stelregel gold van Honorius van Autun: ‘elk schepsel is de
schaduw van de waarheid en het
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leven.’ In de hooge middeleeuwen moest de schilderkunst, die toen bijna uitsluitend
voor de kerk bestemd was, allereerst de schaduw wezen van de godsdienstige leering;
ze moest onderwijzen en deed het meestal op levenlooze wijze: er was, die lange
tijden, door in de schilderkunst allengerhand cristallisatie gekomen. Maar nu raakt
weer het leven naar boven: terwijl lijn en kleur den gezichtzin aangenaam aandoen,
raakt ook de nieuwe vorm der kunst de verbeelding met voorstellingen, die lichter
te vatten zijn, omdat ze niet zoover van het gewoon intellect afstaan, en spreekt hij
tot het gemoed een taal, die elke mensch verstaat, ook hij die minder vatbaar is voor
kunstaandoeningen: de taal van het hart; en om het al in een voorbeeld, door een
ander opgegeven, samen te vatten: het kruis houdt op een symbool te wezen, het
wordt nu de schandpaal waaraan een God te sterven hangt.
Het is een belangwekkende studie te vorschen naar de oorzaken die dezen ommekeer
hebben te weeg gebracht in de iconographie. Maar een ingewikkelde ook: het gaat
hier immers over een wijziging in het kunstrijk zien, in de visie van kunstenaars.
Naast hun werken, kunnen mede de geschiedkundige feiten, de godsdienstige en
zedelijke levensvorm en de andere kunstuitingen der toenmalige volksziel, als
letterkunde en tooneel, van dienst zijn bij het onderzoek naar het ontstaan van de
nieuwe richting in de beeldende kunst.
Een kunststrekking is geen enkelvoudig verschijnsel: 't is een complex van
verscheidene bestanddeelen dat slechts worden kan uit de samenwerking van allerlei
factors. Een van de factors, die aanleiding gaven tot de vernieuwing van de
iconographie der noorderlijke schilderkunst, is het toenmalig voorspoedig leven van
de Vlamingen. Het jonge vlaamsche volk had zijn vrijheid veroverd tegenover den
ouden feodalen reus, die zijn trotschheid had ommuurd gehouden met gekanteelde
versterkingen, waarrondom laten en lijfeigenen armoedig zaten te leven, - en in een
opbruising van krachtbewustzijn was het zich staatkundig en staathuishoudkundig
gaan inrichten. De nieuwe levensvoorwaarden, de stevig ingerichte ambachten en
de stoutmoedig doorgedreven handel hadden welvaart en weelde gebracht, en het
bralle levensgenot van de van nature uit reeds realistisch aangelegde Vlamingen deed
deze de maatschappelijke toestanden, die
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zij zelf geschapen hadden, lief krijgen en in innig verkeer blijven met de dingen,
waaruit hun eigen vrije leven geboren was, met de werkelijkheid, waarin dat leven
mogelijk bleef. Dat openbaarde zich bij de edel bezielden onder dat volk, en
inzonderheid bij de schilders door een liefdevoller aanschouwen van die werkelijkheid:
het nauwkeurig nakijken zat al in hun kunsttraditie, waarin het ontstaan was door 't
fijne boekverluchten, doch met inniger wellust bekeken ze nu scherp hun velden en
luchten, hun steden en straten, hun huizen en prachtgebouwen en hun landgenooten;
ze bekeken dat uit loutere genegenheid en ook om de bekoring, die er voor hun
kunstenaarsoogen en kunstenaarsgemoed van uitging. En zóó als zij 't opvatten als
schoonheid die hun toebehoorde en als schoonheid op zich zelf, zóo schilderen zij 't
ook neer, natuurgetrouw.
Datzelfde opstreven naar levensgenot door gemeer schappelijke voorspoedige
levensvoorwaarden had zijn weerslag op het godsdienstig leven en zijn kunstvorm:
voor deze lieden geen afgetrokken bespiegelingen, geen dorre dogmatische
uiteenzettingen meer; niet door zinnebeeldige voorstellingen en koele leering kon
men hun verbeelding treffen en hun gemoed roeren, en zelfs voor hun kunstenaars
moest het tot dan toe geldend wetboek der christelijke kunst: het byzantijnsch
schilderboek van den Berg Athos, een raadselboek blijven. Zij schiepen voor hun
volk een kunst, die, althans in de wijze waarop alles voorgesteld wordt, realistisch
was: zoo was 't voor hen - om een voorbeeld aan te halen - bepaald onmogelijk om
in een voorstelling van de Opdracht van Jezus het kindje nog te laten staan op een
altaar, zich zelf opofferend aan zijn hemelschen Vader.
Een tweede factor van de vernieuwing in de iconographie en die op zijn beurt veel
hielp om byzantijnsche overblijfsels uit den weg te ruimen, was de franciscaansche
geest van geloofsgevoeligheid, die, gepaard met het mysticisme, een ommekeer te
weegbracht in de godsvrucht. De leer van Franciscus sprak tot het hart der geloovigen
en alom preekten zijn discipelen de wederliefde, door de menschen verplicht aan
den God-Mensch, die zich zoo pijnlijk-wreed had laten martelen om te voldoen voor
hun zonden. De omslachtigheid, waarmee zij Jezus' leven tot in de bijzonderheden
wisten te vertellen, nadruk leggend op al wat de genegenheid voor den Heilend kon
doen
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opvlammen, gaf voor een groot deel aanleiding tot het veelvuldiger, uitvoeriger en
aandoenlijker behandelen van Jezus' leven, en vooral van zijn lijden, in de geschriften,
in de vertooningen, in de schilderkunst. Daarbij kwam het mysticisme, dat van de
hoogten van Jan van Ruusbroec en Gherd de Groet doordrong tot de minder
ontwikkelden. Het had getoond hoe men het hoogste kon benaderen door de innige
Godsaanschouwing en zich als vereenzelvigen kon met het heiligste De mindere man
vereenzelfdigde zijn leven eveneens met dat van Jezus en de heiligen, maar hij kon
't niet anders dan door ze neer te halen tot zijn eigen laagte en ze hun leven te laten
leven in zijn eigen omgeving, die hij liefhad en waarbuiten hij zich niet denken kon.
Hoe tegensprekelijk het ook schijne: het mysticisme, te zamen met de franciscaansche
devotie, hielp het realisme alhier vooruit, doordat het onrechtstreeks aanleiding gaf
tot het localiseeren van de heilige gebeurtenissen in de nationale toestanden.
De franciscaansche devotie en het mysticisme aan de eene zijde, en de voorspoedige
levensvoorwaarden, die de Vlamingen op het einde der middeleeuwen nog dichter
tot de werkelijkheid trokken, aan de andere zijde, waren de voornaamste
ondergrondsche stroomingen, die onze schilderkunst in de realistische richting deden
drijven. Ik zeg ondergrondsche stroomingen, want ze leverden geen nieuwe
onderwerpen noch eigenlijk bepaald nieuwe vormen. Waar kwamen dan die
iconographische vormen vandaan? Het gaat niet aan ze te beschouwen als loutere
scheppingen van kunstenaars als zoodanig; daartoe is er te weinig individuëele
verscheidenheid te merken in de kunstwerken, die getuigen van gezamenlijke
inspiratie. Het is dan zaak te weten of de nieuwe iconographische vormen alhier
werden opgedrongen door de italiaansche vroegrenaissance, of rechtstreeks ontleend
uit andere schriftelijke bronnen, dan degene, die tot dan toe de onderwerpen hadden
geleverd: de Schrift, de apocryphe evangeliën, de boeken der kerkvaders, de hymnen
en sequentiën, dan wel, of een andere kracht hier ingewerkt heeft.
Het is volstrekt onbetwistbaar dat vele van de nieuwe vormen, die omtrent 1400 in
de kunst van Frankrijk, de Nederlanden en Duitschland dringen, al meer dan honderd
jaar voorop bestonden in de italiaansche kunst. Wie zich niet hoedt tegen het onbesuisd
opmaken van gevolgtrekkingen, zou hier licht
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zeggen: ‘dat alles hadden dan de Nederlanders maar over te nemen, en geen twijfel
eraan: ze konden het doen, aangezien ze zooveel betrekkingen hadden met Italië’
Zoo spreken is tevens geen rekenschap houden met de toen sterk afgeteekende
nationaliteiten en de middeleeuwen beschouw en als een vast samenhoudend geheel,
waarin een eeuw geen merkbare tijdsspanne is en de volkeren hun eigen ontwikkeling
kunnen doormaken, elk op zich zelf. Er is volstrekt geen reden om te onderstellen
dat de nederlandsche vroegnaissance af hankelijk is van de italiaansche, alleen omdat
deze honderd jaar vroeger geschiedde en met de nederlandsche gelijkenis heeft. Is
het niet waarschijnlijker dat hier, als vroeger in Italië, nagenoeg gelijke krachten
zullen werkzaam geweest zijn om aanleiding te geven tot een zelfde vernieuwing?
Dat dergelijke krachten er waren in de Nederlanden omtrent 1400 - dus met zoo
vroeg als in Italië - heb ik reeds aangewezen, en die maken het overbodig op
willekeurige wijze de verjonging toe te schrijven aan italiaanschen invloed. Deze
toeschrijving is des te gewaagder, daar de betrekkingen tusschen de Nederlanden en
Italie vóór den kunstommekeer niet zoo veelvuldig waren, en er dus voor de schilders
weinig gelegenheid bestond om italiaansche schilderkunst te zien. Als wij de enkele
Nederlanders onverlet laten, waarvan geweten is dat zij in de XIVe eeuw hielpen aan
't versieren der groote westelijke paleizen als dat der pausen te Avignon en dat van
Philips den Schoone te Poitiers, en die misschien doorgedrongen zijn tot in Italië, kan er slechts éen bepaald feit aangehaald worden van een nederlandschen schilder,
die naar Italië trok vóordat de ommekeer alhier geheel had plaats gegrepen: het was
Jacob Coene, die in 1399 naar Milanen verzocht werd omteekeningen te vervaardigen
voor de in opbouw zijnde kathedraal. Van Pol van Limburg en zijn broeders, van de
gebroeders van Eyck, wordt, op grond van een paar bijzonderheden in hun werk,
vermoed dat zij de zuidersche gewesten gezien hebben: maar het blijft bij een
vermoeden. En de eenige schilder uit de XVe eeuw, waarvan wij weten dat hij feitelijk
een kunstreis gedaan heeft in Italië - Rogier van der Weyden, die de reis deed in
1449-1450 - werd er als een beroemd meester ontvangen en wijzigde naderhand niet
aan zijn stijl. Na hem trok in 1468 Joos van Gent er heen, maar die kwam denkelijk
niet meer terug en oefende geen invloed uit op zijn landgenooten. Eerst door den
tocht, dien
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Gossart van Mabuse op 28 October 1508 ondernam, werden de betrekkingen tusschen
de nederlandsche kunst en de italiaansche voor goed ingesteld Maar dan ving reeds
een andere kunstperiode in onze streken aan. Intusschen waren wel de economische
betrekkingen tusschen de beide landen menigvuldiger geworden; op kunstgebied
had dit alleen als gevolg dat rijke Italianen vlaamsch werk bestelden en menig
paneelstuk van een nederlandschen meester naar Italië vervoerd werd(1). Het
omgekeerde kon bezwaarlijk gebeuren: de beste italiaansche schilderkunst was op
de kerkmuren en de Nederlanders konden door die kunst niet beïnvloed worden als
ze niet de reis naar Italië ondernamen.
Trouwens, waren onze schilders naar Italië gegaan en waren ze onder den invloed
gekomen van de vroegrenaissance aldaar, dan zou die invloed beter merkzaam geweest
zijn dan nu 't geval is. Op velerhande wijze waren de Italianen de Vlamingen vooruit:
zij begrepen het beter hoe een schilderwerk veeleer een kunstrijke interpretatie dan
een nauwkeurige weergave van de werkelijkheid zonder meer moet wezen en zij
wisten ook meer menschelijke bezieling te leggen in de groepeeringen. Dat, noch
het redekundiger aanwenden der perspectief-regels, namen de Vlamingen van hen
over.
Het blijkt daarenboven duidelijk uit den aard zelf der beide scholen dat de eene
bezwaarlijk invloed op de andere uitoefenen kon: het italiaansche fresco-schilderen
gebeurde vlug met groote trekken en vlakke kleuren op betrekkelijk groote ruimten,
wat heel wat anders is dan ons vijftiendeeuwsche angstvallig en langdurig nabootsen
van de natuur op een klein vlak. Het onderscheid was al te groot: ginder ruime visie,
hier een uiterst nauwkeurige en zorgvuldige bewerking; ginder een vroegtijdig
meesterschap over den vorm, volle begrip van maat en verhouding, overgebleven
uit sedert lang overgeleverde practijk en gedeel-

(1) Fabius vermeldt in zijn De Viris illustribus van 1458 een paneel met baadsters in bezit van
Kardinaal Ottaviano dei Ottaviani, en een paneel met de beeltenis van de familie Lomelino
van Genua, die denkelijk te Brugge had verbleven, beide werken van Jan van Eyck; naar
Ferrara werd in 1449 een altaarstuk van Rogier van der Weyden gestuurd, in de XVe eeuw
hing een madonna van hem bij de Medici, in 1473 verzond men een paneel van Memlinc
naar Florentië, en daarheen werd ook de Aanbidding van Hugo van der Goes gebracht.
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telijk verworven door aandachtige studie, hier de ijver van beginners, die zeer streng
hechten aan het aanschouwelijke en het bijzondere. Noch stoffelijke noch geestelijke
betrekking tusschen beide gewesten, noch reizen naar gene zijde der Alpen, noch
zelfs het bestudeeren van het vreemd werk kon in zulke omstandigheden tot krachtig
beïnvloeden aanleiding geven, zoolang maar elke school sterk bewust bleef van haar
eigen aard, - en vóór de XVIe eeuw was dat zóó.
Zonder behulp der Italianen heeft dus de nederlandsche schilderkunst haar
zelfvernieuwing bewerkt; gelijke bestanddeelen in de vroegrenaissance benootden
en bezuiden de Alpen zijn dus afzonderlijke verschijnsels, misschien door gelijke
omstandigheden voortgebracht.
Is de vernieuwing ontstaan onder invloed van de geestelijke literatuur van dien tijd,
die in haar voorstellingen der geheimenissen, hoe langer hoe meer, aanschouwelijker
en levendiger werd?
Bij een onderzoek naar de oorzaken, die een keering brachten in de kunstvisie,
mag allermmst verwaarloosd worden de studie van de cultuur-historische
gedenkstukken der toenmalige geestelijke literatuur: gewijde boeken, levens van
Jezus, levens van heiligen, sermoenen, tractaten en geestelijke liederen, die ons den
zederijken levensvorm onzer vaderen leeren kennen en hun innigste wezen, waaruit
hun kunst opbloerde. Zij waren de vloeibedden, waarlangs de stroomingen der nieuwe
devotie ook de kunstenaars-temperamenten gingen bevruchten. Als dusdanig hebben
wij ze op deze plaats nader te beschouwen; wij hebben 't hier over het invoeren van
meuwe onderwerpen en nieuwe iconographische vormen en de vraag is nu: in hoeverre
zouden geestelijke boeken nieuwe iconographische bestanddeelen aan de schilders
hebben kunnen opdringen?
Reeds in 1271 had een Maerlant, toen hij Gods woord in een Rijmbijbel aan zijn
volk in zijn eigen taal wou verkondigen, zich schrap te zetten tegen het overtollig
bijvoegen van allerlei bij zonderheden, waartoe zijn voorganger Petius Comestor
zich maar al te zeer had laten verleiden. Toch slaagde hij er niet zoo goed in als de
schaarsche vertalers der evangeliën, die ons uit zijn tijdperk bekend zijn(1) en de
opsteller van een

(1) JAN TE WINKEL, Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, I, 118-117.
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Leven van Jezus uit de eerste jaren der XIVe eeuw(1). Maar die volstonden dra niet
meer voor de velen, die er meer van wilden weten, en waarvoor de minste
bijzonderheid niet te gering was. De legendentuin der apocryphe evangeliën stond
open voor elken klerk, als voor Jan Boendale, den dichter van Der Leken Spieghel,
die er zich zoozeer vermeit in het samenlezen van legendarische verhalen dat hij 35
hoofdstukken van de 39 over het leven van Jezus wijdt aan verhalen over Maria's
geboorte en jeugd en Jezus' jong leven: de rest kon men gemakkelijk zelf vinden in
de evangeliën, meent hij. Dát bracht dan reeds in de XIVe eeuw de stichtelijke lectuur
in de volkstaal: bijkomstige verhalen en mededeelingen, die het volksgeloof met
welgevallen overnam en de schilders gaarne uitbeeldden.
Of nu zulke boeken aan de schilders iets meer bezorgden dan enkele nieuwe
onderwerpen, of ze ook bepaaldelijk inwerkten op den vorm, op de behandeling
ervan, lijkt me zeer twijfelachtig. Het wordt door enkelen bevestigd wat betreft de
Meditationes vitae Christi van Bonaventura, maar het Leven van Jezus door
Bonaventura en de latere omwerking ervan door Ludolphus van Saksen werd in onze
gewesten niet vóór de XVe eeuw in de volkstaal omgezet(2) en, toen het op groote
schaal vermenigvuldigd werd, was de vernieuwing in de iconographie reeds een
voldongen feit. De levens van Jesus uit de tweede helft der XVe eeuw zijn niet alleen
omstandiger in hun verhaal dan de bijbel zelf, maar hun stijl heeft evenzeer een sterke
beeldende aanschouwelijkheid: ze zijn echter te laat in zwang geraakt, om hier in
aanmerking te komen. Vroegere werken, als die van Maerlant

(1) Leven van Jezus, uitgegeven door G.J. MEYER. Groningen, 1835; ook door Dr. J. BERGSMA,
De Levens van Jezus in het Middelnederlandsch (Bibliotheek aer Middetnederlandsche
Letterkunde). Leiden, A.W. Sijthoff's Uitg.-Mij, z.j. Naar de getuigenis van Prof. Dr. W. DE
VREESE, uit de eerste jaren der XIVe eeuw, evenals een Hs. met denzelfden tekst te Stuttgart
en dat gedagteekend is 1332.
(2) Het oudste handschrift van Bonaventura's werk in 't Middelnederlandsch is van omtrent
1437; het berust in het Jesuiëtet-klooster te Leuven en zal eerlang door Dr. D.A. STRACKE,
S.J. worden uitgegeven. W. Moll (Johannes Brugman, II, blz. 262), dateert het oudste
Bonaventura-Ludolphiaansche Leven van Jezus omstreeks 1400: maar Moll overschatte
meer dan eens den ouderdom der Hss.
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en Boendale, misten die aanschouwelijkheid, en het mag zelfs niet gezeid worden
dat de Meditationes van Bonaventura - hoe suggestief de vervaardiger zijn schrijfwijze
ook maken wil - door den stijl zelf, van aard waren om vormen van voorstellingen
bepaaldelijk op te dringen: een omslachtige mededeeling van omstandigheden van
tijd, plaats, wijze enz. is bij lange nog geen krachtig suggereerende en uitbeeldende
stijl. Ik heb er mij van kunnen vergewissen dat men den invloed van de Meditationes
op de beeldende kunst, zelfs als men hem langs het tooneel om laat gebeuren, al te
zeer is gaan overdrijven in de laatste jaren. Gering zijn de bladzijden waarin met
betrekkelijke aanschouwelijkheid gebeurtenissen uit Jezus' leven beschreven worden;
en - de stijl nog buiten beschouwing gelaten - is 't niet opvallend dat aanlokkende
tafereeltjes, die uitvoerig beschreven worden, als het afscheid van Maria en Jezus
vóór het lijden, toch niet in de schilderkunst dringen en dat aan de andere zijde
tooneelen, die zeer vaak op perkament, paneel en glas geschilderd worden, in de
Meditationes niet voorkomen of slechts eenvoudig vermeld worden, zooals de
Boodschap aan Maria, haar Huwelijk, de Aanbidding door de Herders? Wie kan
daarenboven wijzen op nederlandsche kunstwerken, die als een omzetting in lijn en
kleur zouden wezen van beschrijvingen van Bonaventura's boek? Wijkt niet b.v. in
de schilderskunst de voorstelling van de Afdoening van het kruis, de Verrijzenis
teenemaal af van de beschrijving, die Bonaventura ervan geeft?
Wat we hier zeggen van de Meditationes geldt eveneens van de jongere bewerking
ervan door Rudolphus, en ook van de verhalen in de Aurea Legenda, waarvan
trouwens de dietsche vertaling onder den titel Passionael vrij laat volksgemeen werd.
Er bestonden echter andere boeken, die uit hun aard beter geschikt waren om op de
verbeelding der kunstenaars in te werken, namelijk de zoogenaamde Biblia Pauperum
en de Speculum humanae salvationis. De Armenbijbel en de Spiegel van 's menschen
Bekoudenisse waren met teekeningen opgeluisterd, zoodat de tekst maar een verklaring
van de beelden was; beide hebben als eigenaardig kenteeken, dat ze naast een
gebeurtenis uit het nieuw testament - antitype - andere gebeurtenissen plaatsen uit
het oude testament, die er de voorspelling van waren - prototypes. In de Biblia
Pauperum vult de teekening de heele bladzijde, de gebeurtenis uit het nieuw testament
is te midden,
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daarrondom zijn vier propheten geschikt, die opschriften met hun voorspelling dragen,
en daaromheen de vóórfiguren uit het oud testament: tusschen in staat verklarende
tekst(1). In den Speculum humanae Salvationis, die uitvoeriger over de verlossing van
het menschdom handelt, is de teekening niet meer het voornaamste deel; ze staat
bovenaan de bladzijde en bevat gemeenlijk vier afdeelingen naast elkaar: eerst het
evangelisch feit en daarnaast de praefiguren van die gebeurtenis in het oud testament.
Men hoede er zich voor, zonder nader onderzoek, te gaan bevestigen dat de
schilders deze boeken - waarvan het eerste dagteekent uit het einde der XIIIe of 't
begin der XIVe eeuw en het tweede uit 't begin der XIVe eeuw - zullen gebruikt
hebben als een handboek, een soort van Schilderboek als dat van Berg Athos voor
het Byzantisme, waaruit ze gereedelijk de schikking en de geheele voorstelling der
onderwerpen overnamen. We durven het niet loochenen dat het kan waar geweest
zijn in 't midden der XIVe eeuw, maar tijdens onze vroegrenaissance moest dat
eenvoudigweg onmogelijk wezen. Die boeken bleven door de jaren heen wat ze
waren bij hun ontstaan en zelfs de xylographische drukken ervan geven een primitief
opgevatte teekening, die ten achter is bij de kunstontwikkeling van die tijden en
meestal nog nauw aansluit bij de byzantijnsche beeldenleer: zoo ligt Maria nog te
bed bij de Geboorte en heft ze met Jozef het kind ter aanbidding omhoog, in de
Opdracht staat 't Jezus-kind alleen recht op een altaar, en, naast enkele nieuwe
bestanddeelen als het neerduwen van de doornenkroon op Jezus' hoofd en het rekken
en nagelen van Christus op het kruis, valt dan weer op hoe eenvoudig de samenstelling
der teekening is en hoe naïef dikwijls in haar uitvoering. Bezwaarlijk zouden wij dan
kunnen aannemen dat de teekeningen der beide boeken op noembare wijze de
kunstvisie onzer schilders heeft beïnvloed - tenzij wat betreft de Doornenkroning en
de Kruisvestiging.
In een ander opzicht kunnen hun deze boeken stellig van dienst zijn geweest: waar
ze namelijk verlegen waren om de

(1) Er waren ook niet-geïllustreerde Biblia Pauperum. Zie LUTZ UND PERDRIZET, Speculum
humanae salvationis. Mülhausen, Meiringer, 1907-1909, Bd I, A, B, blz. 282.
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keus der praefiguren, welke zij te schilderen hadden op de luiken van vele onder
hunne paneelen; en zelfs bij het boekverluchten, konden ze deze boeken naslaan en
dadelijk het gewenschte vinden. Het lijkt wel dat de van Eycks den Speculum
geraadpleegd hebben als een repertorium voor onderwerpen: althans verschijnen
onderaan de groote miniaturen in het Getijdenboek van Turijn, in hoofdletters en in
frisen, praefiguren, die dezelfde zijn als in den Speculum; eveneens in het verwant
Getijdenboek van Milanen, en ook op de luiken van het Madonnadrieluik in bezit
van staatsminister Helleputte, het laatste werk van Jan van Eyck. Daar komen voor
als de voorzeggende teekens van Maria's maagdelijkheid: het brandend braambosch,
het vlies van Gedeon, de gesloten deur van Ezechiel, de staf van Aaron, het visioen
der Ara Coeli. Het geldt hier dus vier praefiguren, één meer dan er gemeenlijk in
den Speculum staan, en hoewel nu de Ara Coeli toen reeds uit de Legenda aurea in
den Spiegel kon overgenomen zijn, belet dit ons hier op stellige wijze van invloed
te spreken. We worden daarin nog omzichtiger, als we vernemen dat Dirk Bouts in
1464-67 eveneens vier praefiguraties bij zijn eucharistisch paneel van de St.
Pieterskerk te Leuven schilderde: Melchisedech aan Abraham wijn en brood biedend,
het inzamelen van het manna in de woestijn, de Joden het paaschlam nuttend, en
Elias brood ontvangend uit de handen van een engel. Dit laatste komt niet voor in
een Biblia pauperum of Speculum, tenzij in gedrukte Speculums waarvan de
teekeningen door Bouts zelf werden geleverd of naar zijn schilderijen werden
nagevolgd(1). Het is bekend dat Dirk Bouts, bij 't vervaardigen van zijn Laatste
Avondmaal door contract verplicht was de opgaven en raadgevingen te volgen van
twee professoren in de theologie te Leuven: Jan Varenacker en Egidius de Bailleul;
die godgeleerden wisten denkelijk nog elders dan in Biblia pauperum of Speculum
humanae salvationis praefiguren op te zoeken, als in De Concordantia caritatis(2) en
tal van theologische

(1) Zie CH. DOUDELET, Le Speculum Humanae Salvationis de Florence. Gand et Anvers, La
librairie néerlandaise, 1903. Zie ook de tweede latijnsche en de tweede nederlandsche uitgave
van den Speculum in 't Museum Meermanno-Westreeneanum te 's Gravenhage.
(2) Zie over dit werk, waarvan slechts een paar Hss. bestaan: FR. X. KRAUS, Geschichte der
christlichen Kunst. Bd. II, A. Frerburg i/B., 1897, blz. 276 vlg.
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tractaten als die van Hugo van St. Victor, Honorius van Autun, Rupert van Deutz,
waarin een praeparatio evangelica uit het oud testament gesteld wordt tegenover
een demontratio evangelica; die typologische tegenstellingen waren zelfs reeds lang
vóór 't ontstaan der Armenbijbels en der Spiegels in de kunst verschenen: het
altaarblad van Verdun te Klosterneuburg van 1181 geeft 17 groepen en volgens
Acquoy vermeldt reeds Beda schilderijen met typologische tegenstellingen van
omtrent 682(1)
Uit dit alles meenen we te mogen besluiten dat wel de stichtelijke boeken bij de
kunststudie van belang zijn als betrouwbare getuigenissen van den innerlijken
levensvorm dier tijden en dat ze ons de ondergrondsche stroomingen leeren kennen,
die de christelijke kunst gevoed hebben op het einde der middeleeuwen, maar ook
dat noch de Meditationis Vitae Christi van Bonaventura, noch de oudste Levens van
Jezus die er de omwerking van zijn, noch de Aurea Legenda, noch zelfs de illustraties
der Armenbijbels en Spiegels van 's menschen Behoudenisse aan de echte kunstenaars
aanleiding hebben gegeven tot slaafsche navolging: zij verwekten stellig, te zamen
met de sermoenen, de atmospheer, waarin de schilders hun godsdienstige tafereelen
schiepen, en leverden bij uitzondering de onderwerpen, maar bepaaldelijk nooit de
opstelling van het heele tafereel noch de behandeling der bijzonderheden.
Wij zagen tot nog toe dat de nieuwe levensvoorwaarden, waarin de Vlamingen
verkeerden, het mysticisme met de moderne devotie en ook de stichtelijke lectuur
de geesten naar de realistische richting stuwden, de atmospheer verwekten waarin
onze XVe eeuwsche grootmeesters schiepen en ook al een nieuw onderwerp
bezorgden; maar nog staan we vóór het vraagstuk: als de nieuwe iconographische
vormen niet daaraan zijn toe te schrijven en ook niet uit Italië werden overgenomen,
- waar kwamen ze dan vandaan?
Als een zeer voornamen factor der vernieuwing hebben we nu te noemen ons
middeleeuwsch tooneel. Ik ben niet de eerste, die aan het middeleeuwsch tooneel
die rol verleent: in Duitsch-

(1) Zie Handelingen en mededeelingen der maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te
Leiden. 1889, blz. 80.
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land is men er op beginnen letten met het oog op XVIe eeuwsche schilderkunst aldaar,
en in Frankrijk is met dat systema ietwat roekeloos vooruitgesprongen E. Mâle(1);
zonder de minste kennis van zaken heeft deze ons middeleeuwsch tooneel
vereenzelvigd met dat van Frankrijk en daaruit dan besluiten gehaald aangaande de
oude nederlandsche schilderkunst, die op niets stelligs berusten. Hem werd,
ongelukkig niet dáárom juist, een duchtige aftakeling toegediend door den Belg
Jacques Mesnil(2), die vluggelings over het nederlandsch tooneel heenpraat, zonder
er meer van af te weten dan Mâle: het mag dan ook niet verbazen dat hij
tooneelinvloed op de schilderkunst grifweg loochent, waar hij zou kunnen zijn, en
hem meent te ontdekken, waar hij volstrekt niet wezen kan. Het moest een
nederlandschen philoloog wel aanlokken dat onderzoek eens nauwkeurig en grondig
te doen.
Ik heb mij de moeite getroost het zeer uitgebreide en verspreide materiaal van al
wat over vertooningen in de oude nederlandsche gewesten meegedeeld werd te
verzamelen, om er voor me zelf een zoo volledig mogelijk beeld van ons
middelnederlandsch tooneel uit op te maken, beeld dat zelfs nog in de beide
laatstverschenen groote werken over de geschiedenis der nederlandsche letterkunde
niet gegeven wordt zooals het behoorde; zelfs de schijnbaar geringste gegevens uit
stadsrekeningen en oorkonden van oude rhetorica-kamers verwierven waarde in mijn
oogen, en ons nog te zeer misprezen middelnederlandsch tooneel kreeg een dubbel
belang, zoodra het me bleek dat de vertooningen in de Nederlanden krachtig hadden
bijgedragen tot de vernieuwing van de schilderkunst in onze gewesten. Die invloed
van het tooneel hoeft niet verkeerd te worden begrepen: het ligt niet in mijn bedoeling
om het invoeren van het realisme in de eerste plaats daaraan toe te schrijven. Al zou
het tooneel in zijn tekst en in zijn uiterlijk verschijnen nóg zoo realistisch zijn geweest,
toch konden nooit de tooneelvootstellingen, die - uit hun aard van
tooneelvoorstellingen zelf

(1) In tijdschriftartikels, naderhand verwerkt in zijn L'art religieux en France à la fin du moyen
âge. Paris, 1908.
(2) In Onze Kunst - L'art flamand et hollandais, 9e en 10e jg.; naderhand overgenomen in zijn
L'Art au nord et au sud des Alpes à l'époque de la Renaissance, études comparatives.
Bruxelles, G. van Oest et Ce, 1911.
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zeer gestyleerd waren - de schilders brengen tot het nauwkeuriger bestudeeren van
de natuur, tot een beter inzicht in de verhoudingen der voorwerpen onderling in licht
en lucht, noch tot de natuurgetrouwe ontleding van 's menschen lichaam. Dat waren
technische problema's die de beeldende kunstenaars in deze op kunstgebied
hoogstaande tijden uit eigen kracht vermochten op te lossen. Alleen op de
iconographie van de gelijktijdige schilderkunst konden de vertooningen inwerken:
op de opvatting van een onderwerp, op de keus, het uitzicht, de schikking van de
personages en wel eens van het decoratief. Hun invloed moeten we dus alleen zoeken
in die bestanddeelen der schilderwerken, waarin de meester zich meer voordoet als
vinder dan als penseelkunstenaar.
In dezen kring mag een overzicht over onze middeleeuwsche tooneelletterkunde
overbodig geacht worden. Wie het nederrijnsch Maastrichtsch spel kent, onze abele
spelen en sotternieën, de Eerste en Sevenste Bliscap van Maria, weet wat een
beweging en verscheidenheid van handeling toen reeds op ons tooneel heerschte en
wat een ontroeringskracht vooral van de geestelijke spelen moest uitgaan op de
toenmalige toeschouwers. En wie maar even inzicht nam van kerk- en stadsrekeningen
en van oorkonden van rhetoricakamers heeft al vermoed wat voor een uiterlijke
pracht men gaf aan de toogen en spelen.
Alleen meen ik U op uw hoede te moeten stellen tegen de meening als zou de
vertooning en het decoratief al te primitief zijn geweest. Zij, die in de steden bij blijde
intreden en in processiën zulk een overtollige weelde konden tentoonspreiden,
besteedden ook veel geld, tijd en zorg aan het voorstellen van wat voor hen het
hoogste was: de geheimenissen van hun godsdienst. Zonder voorafgaandelijk
nauwgezet onderzoek van de oorkonden, afgaande bijna uitsluitend op de zeer
schaarsche tooneelaanwijzingen in de overgebleven stukken, en op wat in den tekst
der spelen bepaaldelijk op de uiterlijke vertooning wees, hebben de geschiedschrijvers
van onze letterkunde, elkaar napratend, de mise-en-scène op het middeleeuwsch
tooneel lang als onbeholpen beschouwd. Posten in stadsrekeningen en oorkonden
uit de oudste spelersvereenigingen geven er ons een beteren dunk over. Meent U dat
het mogelijk zou geweest zijn het middeleeuwsche volk, naar een spel te doen luisteren
dat drie, vier dagen lang duurde, als niet ook, en voornamelijk,
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hun oogen voldaan werden? Moest een passievertooning, als die in 1444 te Aalst,
niet met uitvoerige aanschouwelijkheid ten tooneele zijn gebracht, als we vernemen
dat het geschiedde ‘al met levenden personen, daertoe dat waren wel IIIIXX personen
met vremde costeliken habiten ende manieren van jeuden?’(1) Gebeurden niet de
geestelijke vertooningen met de werkdadige medehulp der geestelijkheid en de
rijkelijke geldelijke ondersteuning van het magistraat? Waren ze niet de
feestelijkheden bij uitmuntendheid voor weeldelievende Vlamingen? En vereischte
bij voorbeeld het spel van de Sevenste Bliscap van Maria niet een tooneel waarop
niet minder dan een tiental ‘plaatsen’ naast elkaar waren voorgesteld, met een hemel
van drie verdiepingen boven elkaar en een hellepoort? Waren voor dat spel vol
afwisselende tafereelen niet een groot aantal spelers noodig: als God en de goddelijke
deugden, Maria en de apostelen, engelen en duivelen, joden en heidenen? Geeft de
lezing ervan niet den vasten indruk dat bij 't spelen van dat stuk reeds in 't midden
van de XVe eeuw op de groote markt te Brussel niet minder requisieten zullen gebruikt
zijn geworden als Franchois van Ballaer er gebruikte voor de vertooning in 1559?
En moeten we niet onderstellen dat de vrome spelers, althans in de XVe eeuw nog,
het godsdienstig gebeuren dat zij te vertolken hadden innig beleefden en, misschien
met linksch gebaar, maar dan toch met passende gelaatsuitdrukking, dat gebeurde
herschiepen?
Het geestelijk tooneel gaf de schilders alles te aanschouwen wat zij op paneel en
perkament te brengen hadden en zóó dat ze 't zich bezwaarlijk zelf beter konden
voorstellen. Aan de bekoring, die ervan uitging konden zij niet ontsnappen, wijl zij
- dit bevestigen hun werken - zich in nauwe verwantschap voelden met het
gemeenschappelijk vroom gemoedsleven, waarvan zulke spelen de hoogste uiting
waren, en omdat die spelen, door hun onderwerp en door de behandeling ervan zich
aan hun gemoed en verbeelding onontwijkbaar opdrongen. Op veel intenser wijze
dus dan de stichtelijke lectuur het vermocht te doen, verwekten de geestelijke spelen
bij de schilders de atmos-

(1) Uit de stadsrekeningen van Aalst 1444. V. D'HONDT, Geschiedenis van het Tooneel te Aa'st.
Aalst, 1908, blz. 20.
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pheer waarin ze 't best scheppen konden en gaven ze hun wat ik zou noemen den
gevoelstoon van de onderwerpen, die ze behandelden. Zelfs gaan we zoover te
beweren dat meer dan eens ook de spelen hun een onderwerp en de wijze opdrongen,
waarop ze hun onderwerpen zouden behandelen, hun personages zouden opstellen
en uitdossen.
Des te gereedelijker zullen de schilders zich overgegeven hebben aan de bekoring
van de vertooningen, daar ze zelf wel de vermommingskleedij aantrokken om, tot
stichting van de gemeente, in de godsvruchtige vertooningen de rol mee te spelen,
die elk goedwillige burger als een eervollen last aanvaardde. Van het afzonderlijk
optreden van een schilder als speler vernam ik slechts één geval. Dat van Pieter
Balten, den Antwerpenaar, die, volgens Karel van Mander(1) was ‘een goet Dichter,
oft Rethorisien, en Spel-personnagie’. Het is dezelfde Balten, die een scene op paneel
bracht uit de Cluyte van Playerwater, tooneelspel dat gevonden werd in het archief
van het St. Lucasgilde, waarvan Pieter Balten deeluitmaakte.
Andere namen van spelers zijn niet tot ons gekomen. Men sloeg er ook weinig
acht op wie speelde en had slechts ooren en oogen voor het voorgestelde. Hoewel
ik 't dus niet staven kan door reeksen van namen, durf ik toch beweren dat schilders
meespeelden. Ze traden zelfs in groep op. Dit gebeurde de heele XVe eeuw door te
Brugge, waar het ambacht der schilders ‘met pine ende moyenesse’ elk jaar o.a. het
‘spel’ vertoont ‘van den hovekine’: dat was denkelijk geen toog, rond gevoerd op
een wagen, maar een echt processiespel, dat gedurende den ommegang voortdurend,
en telkens voor andere toeschouwers, herhaald werd(2). Toen in de XVIe eeuw de
schilders hier en daar met de beoefenaars van de tooneelkunst in eenzelfde
kunst-rhetoricagild verbonden waren, als te Antwerpen in het St. Lucasgilde, trokken
zelfs de schilders er op uit om de landjuweelen te winnen op de groote
tooneelwedstrijden: te Gent verwierven de ‘schilders ofte violiers’ van Antwerpen
den eersten prijs in 1549(3).

(1) Het Schilder-Boeck. Haerlem, 1604, fo 257a.
(2) Zie de rekeningsposten in GILLIODTS VAN SEVEREN, Inventaire des archives de la ville de
Bruges, passim.
(3) Belgisch Museum, I, blz. 157.
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Uitvoerige rekenposten komen daarenboven bewijzen dat de schilders veel bij te
dragen hadden tot het voorbereiden van de vertooningen: hun werd het vervaardigen
van decoratief en benoodigdheden besteld, en die waren niet zóó gering zijn als velen
meenen. En 't zijn niet de kladpotters die er aan meedoen. Evenals een Jan van Eyck
beelden van het stadhuis te Brugge wilde polychromeeren, bezorgde Pieter Cristus
een boom van Jesse en de voorstelling van Jerusalem, voor de processie-vertooning(1).
We kunnen hier nog wijzen op het versieren van straten en zalen door kunstenaars
en op het opstellen van ‘toogen’, wanneer een of ander hoogmogende door de straten
geleid werd: daaraan hielpen o.m. Hugo van der Goes en Joos van Wassenhoven in
1467-68 te Gent, Hugo van der Goes, Jacques Daret en anderen in 1468 te Brugge.
Een schilder, die meewerkt aan vertooningen door het uitvinden van het decor,
het kleeden van de personages, het opstellen en schikken van de heele voorstelling,
zal 't op paneel niet anders gedaan hebben dan zooals hij 't eerst voor het tooneel had
uitgewerkt.
Uit bijzonderheden kan dat blijken. Jan van Aken moest met zijn zoon Jeroen en
met Thomas van Aken in 1435-36 bezorgen ‘de reescappen tot onser Vrouwen speul
behoirent’. Een paar jaren nadien, in 1441 verzocht men Jan van Aken voor den
ommegang van ‘Onse Vrouwedragt’, waarin eveneens de Aanbidding door de Wijzen
te pas kwam, krullend blad- en bloemloover te schilderen ‘op den moor synen rock’.
Welnu: den moor en het krullend blad- en bloemen-loover ziet men ook op een
Aanbidding, naderhand geschilderd door Jeroen van Aken Bosch, in de kathedraal
te 's Hertogenbosch(2).
Het vertoonen van sommige tafereelen geeft wel eens aanleiding tot het schilderen
van die bijzondere onderwerpen door kunstenaars, die zich waarschijnlijk niet
onbetuigd lieten bij de vertooning ervan. Dat hebben we bevonden voor Jan van
Aken

(1) JAMES WEALE, Le Beffroi, I. blz. 534, en GILLIODTS-VAN SEVEREN, Inventaire des archives
de Bruges, V, blz. 534, VI, blz. 109.
(2) Dr. X. SMITS, De Kathedraal van 's Hertogenbosch. Brussel, 1907, blz. 147-148.
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en Hugo van der Goes. Jan van Aken, dit zagen we daareven, hielp mee aan de
vertooningen te 's Hertogenbosch, o.m. gedurende 't jaar 1435-36. Welnu in datzelfde
jaar vertoonde men aldaar het spel van Maria Egyptiaca en Jan van Aken ontwierp
daarna een dergelijk paneel voor de kathedaal van Den Bosch(1). Ook Hugo van der
Goes schilderde een tafereel, dat op een verhoog voorgesteld werd ten tijde waarin
hij 't vervaardigde. Hij, die wel meer meegeholpen had bij 't opstellen en versieren
van theatervoorstellingen, kan zelf behulpzaam zijn geweest bij 't opstellen van den
toog van David en Abigaïl bij de Torrepoort te Gent, toen Philips de Goede er zijn
intrede deed in 1458. Dat kan hem het onderwerp opgegeven hebben van het tafereel
dat hij in 't zelfde tijdperk schilderde op de schouw van een huis bij de Muidebrug
te Gent(2).
Het medewerken van schilders aan vertooningen had dus voor gevolg dat schilders
al eens in hun werken nabootsten wat ze op het theater hadden helpen opstellen of
gezien hadden: bijzonderheden of het geheele onderwerp. Doch het omgekeerde
gebeurde ook en daar bestaat een doorslaande bewijs van. Bij dezelfde intrede van
Philips den Goede te Gent in 1458, waarbij de toog van David en Abigaïl te zien
was, timmerde men op den Poel een groot opgaande verhoog op: in levende
personages werd er een navolging van het Lam Gods op ten toon gesteld. Daarvan
liet een ooggetuige een zeer uitvoerige beschrijving na in zijn Kronijk van Vlaanderen
(580-1467)(3). De gelijkenis met het Lam Gods loopt in 't oog: de opschriften op de
schilderij komen gedeeltelijk weer in de beschrijving van den toog, de algemeene
schikking is dezelfde, hoewel men eenige wijziging heeft moeten aanbrengen omdat
het theater niet bestond uit verdiepingen, die loodrecht boven elkaar waren, maar uit
naar achtertoe opgaande vlakken.

(1) Dr. X. SMITS. De Kathedraal van 's Hertogenbosch, Brussel, 1907, blz. 147.
(2) Zie L. MAETERLINCK in Gazette des Beaux-Arts. Paris, 1908, blz. 224.
(3) Uitgegeven door de Vlaamsche Bibliophilen. Gent, Van der Haeghen, 1839-1840, 2 Dln.
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Daartegenover lijkt het me dan weer waarschijnlijk dat de schilderij ‘De Fontein van
het Levend Water’ in het Prado te Madrid, die nagenoeg hetzelfde voorstelt, meer
sporen draagt van navolging naar deze theatervoorstelling, vooral wat betreft de
wijze om den hemel te verbeelden. Als dit kunstwerk feitelijk vlaamsch werk is van
omtrent het midden der XVe eeuw, zouden we dus, in het Lam Gods, in de vertooning
ervan, en in dit werk, een belangwekkend geval hebben van onderlinge beïnvloeding
van tooneel- en schilderkunst.
Een paar bepaalde gevallen waarin beslist schilders tooneelvertooningen rechtstreeks
naschilderden, kunnen we meedeelen. In het Rijksmuseum te Amsterdam hangt onder
het nr 425a een Kermis, geschilderd door den reeds genoemden Peter Balten, of Peter
Custodis. Te midden van een plein ziet men een verhoog opgericht: eenige planken
op tonnen. Daarop is de helft der ruimte afgesloten door een zeildoek: de kleedkamer
van het theater De andere helft blijft vrij voor het spel. Dus het ruw theater, zooals
het toen en nu nog wel eens, in de gauwte opgetimmerd wordt, niet voor de groote
spelen maar voor de vermakelijke volkskluchten. Rondom het theater staat het publiek,
dat door allerlei uiterlijke teekens uiting geeft aan zijn aandoening. Een man, met
een soort paterskap aan, zit lustig te vrijen met een vrouw vóór een gedekte tafel. Ze
schijnen op te schrikken voor de komst van een volksman, die op zijn rug een ruime
mand draagt; in die mand zit een ander persoon, die het deksel met het hoofd oplicht
en verbouwereerd gaapt naar het feestende paar.
Zeer begrijpelijk is die voorstelling niet. In een van onze middeleeuwsche
sotternieën is de oplossing van dit raadsel te vinden: in de Cluyte van Plaeyerwater.
Een onnoozele bloed, Werrebracht, wordt door zijn wederhelft, die zich ziek gebaart,
heen gezonden om plaeyerwater dat haar genezen moet. Werrebracht vangt een verre
reis aan naar een hem nog onbekend oord en denkt alleen om de genezing van zijn
lieve vrouw. Hij is weg: dadelijk is zijn vrouwtje te been, ze loopt om den pape, met
wien ze een vroolijken avond aan den disch doorbrengt. Doch Werrebracht ontmoet
een hoenderkoopman, wien hij het doel van zijn reis meedeelt. De koopman kent
echter de knepen van de vrouw, en belooft dat hij Werrebracht zelf haar ontrouw
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zal laten zien: hij stopt den ongelukkigen man in zijn mand en landt er mee in 't huis
van Werrebracht aan, waar hij, na langdurig aandringen, een onderkomen voor den
nacht verkrijgt. Werrebracht, van uit de mand, en de hoenderkoopman hooren hoe
de vrouw en haar vrijer zich lustig maken over haar man, en als 't genoeg geduurd
heeft, springt Werrebracht te voorschijn en valt op het paar aan 't kloppen dat het
een aard heeft.
Wie het stuk kent en de schilderij ziet vat bij den eersten aanblik dat Peter Balten
nauwkeurig heeft weergegeven het tooneelije van de thuiskomst, het meest treffend
oogenblik in het blijspel: wanneer de arme Werrebracht van onder 't deksel der mand
de ontrouw van zijn wederhelft aanschouwt.
Deze navolging is van des te grooter belang, daar we weten dat de Cluyte van
Plaeyerwater gevonden werd in het archief van het St. Lucasgilde te Antwerpen en
stellig zal behoord hebben tot het tooneel-repertorium der acteurs van dit
schildersgilde(1). Het bewaarde handschrift is van 't begin der XVIe eeuw(2). En juist
in het midden derzelfde eeuw was de schilder van 't bewuste paneel lid van het St.
Lucasgilde; Peter Balten werd als vrijmeester ontvangen in 1540, en verkreeg in
1569 de waardigheid van deken en in 1571 die van ouderman(3). Wat meer is: Balten
deed tevens ijverig mee aan het tooneelspelen. Wij vernamen zooeven dat Karel van
Mander, die slechts schaarsche gegevens over hem kon inwinnen, niet nalaat als
merkwaardigheid mee te deelen dat hij was ‘een goet Dichter (oft Rethorisien) en
Spel-personnagie’(4) Een nauwer verband zal men niet eischen om er toe te besluiten
dat Peter Balten gewerkt heeft onder de suggestie van een tooneelvertooning.

(1) J.C.E. VAN ERTBORN, Geschiedkundige Aenteekeningen aengaende de St. Lucas-Gilde en
de rederijk-kamers van den Olijf-tak, de Violieren en de Goudbloem te Antwerpen. 2e Druk,
Antwerpen, Ancille, z.j., blz. 9.
(2) Volgens de getuigenis van Prof. Dr. WILLEM DE VREESE; zie P. LEENDERTZ, Jr., De
middelnederlandsche dramatische Poëzie. Leiden, Sijthoff, z.j. blz., XXVII-XXVIII.
(3) ROMBOUTS en VAN LERIUS, De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche
St. Lucasgilde. Uitgave der Antwerpsche Bibliophilen, 1872. I, blz. 236 en 243.
(4) KAREL VAN MANDER, Het Schilder-Boeck. Haerlem, 1604, fo 257a.
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Wij kunnen nog een ander geval van rechtstreeksche navolging vaststellen in een
schilderij van Gillis Mostaert, een schilder die in 1554 als lid werd aanvaard in
hetzelfde Antwerpsch St. Lucasgilde. Zijn passiespel op de groote markt te
Antwerpen(1), geeft bijna getrouw een tooneel weer uit een passievertooning: Christus
wordt er door Pilatus aan het volk vertoond van op de pui van het in 1564 afgebroken
stadhuis van Antwerpen. Beneden bevindt zich de groep der Joden, te voet en te
paard, en naar hartelust zijn ze bezig Jezus te belagen en te bespotten. Op het voorplan
brengt men de beide moordenaars op. En de antwerpsche toeschouwers heeft Mostaert
er nog op den koop toe bijgevoegd.
Dergelijke rechtstreeksche copieën van tooneelvertooningen zijn zeer schaarsch.
Wij moeten er steeds op bedacht wezen dat de goede schilders kunstenaars zijn, dat
zij scheppen en niet slaafs navolgen, vooral niet navolgen een kunst, die in haar
uiterlijk verschijnen niet volledig de hunne dekt. Nauwkeurige weergaven van
tooneelspelen moeten we dus niet in hun werken willen opspeuren. Alleen mogen
we vermoeden dat ze bij 't scheppen wel bestanddeelen benuttigden, die hun van de
tooneelvertooningen in de verbeelding bijgebleven waren. Wij zagen reeds dat invloed
van het tooneel, vooral na te gaan is in de iconographische bijzonderheden, waarin
de schilder minder zijn persoonlijkheid moest laten doorstralen: in het opstellen van
wat hij wil voorstellen, in de groepeering, in een houding, een gebaar, een kleed, een
wijze van behandelen, die hij uit zich zelf niet licht uitdenken zou of die minder
passend is bij zijn kunstwetten.
In vele gevallen verschaffen stellige gegevens uit de tooneelliteratuur, posten uit
rekeningen en oorkonden van spelersgilden gelegenheid om bepaald vast te stellen
dat eene of andere nieuwigheid eerst bij de vertooningen in kerken, in processies,
bij blijde intreden of in tooneelspelen zichtbaar was, vóór dat de schilders die in hun
tafereelen brachten. Het is daarbij opmerkelijk dat dan telkens in het werk der schilders
tooneelmatige schikkingen en bijomstandigheden voorkomen, die blijkbaar
terugwijzen op voor afgaande tooneelvoorstellingen.

(1) Museum aldaar, nr 681.
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Dit zullen we door een voorbeeld toelichten.
De oudste voorstellingen van het Huwelijk van Maria, uit de Nederlanden, werden
geschilderd in de school van den Meester van Flémalle, misschien door hem zelf, en
door Rogier van der Weyden en zijn leerlingen. De voornaamste tafereelen zijn: dat
in het Prado te Madrid, vermoedelijk van den Meester van Flémalle, dat in de
kathedraal te Antwerpen, beschouwd als werk van Rogier van der Weyden van
1450-1460, en dat in de kerk te Hoogstraten - waarbij tevens nog andere voorstellingen
staan uit de geschiedenis van den heiligen Jozef - dat naar een verloren werk van
den Meester van Flémalle door een leerling moet vervaardigd zijn(1).
De opvatting van onze kunstenaars verschilt hierin geenszins van die, welke van
dit onderwerp vele oudere italiaansche meesters hadden, als Giotto(2), Taddeo Gaddi(3)
en Fia Angelico(4): zij behandelen het naar de legende, die over het huwelijk van
Maria in de middeleeuwen mondgemeen was en als eerste bron had een uitvoerige
beschrijving in het apocryphe evangelie De Nativitate Mariae. Hieruit zou moeten
blijken, zal men zeggen, dat de nederlandsche schilders in het opstellen van dit
tafereel de algemeen gangbare strooming volgden. Dat is waar, doch ze hebben zich
niet volstrekt afhankelijk daarvan getoond: zij brengen in de behandeling van die
legende bestanddeelen, die niet in de italiaansche werken, en evenmin in de stichtelijke
verhalen, te vinden waren. De Italianen volgen de legende getrouw zonder er iets bij
te voegen: Jozef was met de andere ongehuwde mannen van zijn stam tot den
opperpriester gekomen, ze hadden allen een dorre roede in de hand gekregen en tot
teeken dat de Allerhoogste Jozef als den godgewenschten bruidegom had uitverkoren,
was zijn stam aan 't bloeien gegaan en kwam er een duif opzitten. Hier nu zegent de
opperpriester het huwelijk in en de teleurgestelde mededingers breken hun

(1) Er zijn nog een paar minder belangrijke paneelen bekend, waarop dat onderwerp behandeld
werd: nl. een van Hendrik met de Bles, nu bij Sir Fr. Cook, Richmond, en een drieluik in de
St. Gummaruskerk te Lier.
(2) Arenakapel, Padua.
(3) S. Croce, Florentië.
(4) Uffizi, Florentië.
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roede of schijnen Jozef onzacht te willen naderen. Bij de Nederlanders wordt het een
heel tooneelspel: zij laten ook het werven om Maria's hand zien; dat blijkt hun het
voornaamste en ze schilderen het met den lichten realistischen humor, die als een
eigenaardigheid tot het middeleeuwsch tooneel behoorde. Op de beide paneelen te
Madrid en Antwerpen valt de dramatische kracht van dit tooneeltje zeer sterk op: de
mededingers laten in hun uiterlijke hun vurig verlangen naar de bruid duidelijk
spreken, en Jozef houdt zich verlegen op zij. Op de schilderij te Madrid schijnt een
onder de wervers hem zijn roede met geweld te willen ontrukken en een andere staat
met hem te spotten. Op die te Antwerpen gaat het er nog erger toe: Jozef wordt er
omringd en tracht, bedeesd tegen een zuil geleund, zijn stok onder zijn bovenkleed
te verbergen. Vruchteloos: een onbeschaamde, die er een nijdig vermaak in schijnt
te vinden, heeft het kleed opgelicht en ontbloot Jozefs bloeiende roede. Op het
tooneeltje daarnaast wordt Jozef's leven met dat van Maria verbonden. Heel wat
anders dus dan bij de Italianen. En ook veel uitvoeriger en plastischer dan in de
lezingen van de legende: deze zijn zeer beknopt in hun mededeelingen daaromtrent(1).
Het wil me voorkomen dat al zulke dramatische en humoristische bijzonderheden
bezwaarlijk door de schilders in hun kunst zouden ingevoerd worden, als deze nergens
de gelegenheid hadden om die te zien. Welnu in vertooningen van geestelijke spelen
hadden zij daartoe gelegenheid te over. Ik zal 't aanwijzen met het oog op de
voorstelling van Maria's Huwelijk. Reeds van in het begin van de XVe eeuw waren
de vertooningen van de ‘blijdschappen van Maria’ in zwang: even na 1402 speelde
men te Mechelen, bijna jaarlijks een spel van O L. Vrouw, dat meermaals vermeld
wordt als ‘esbatement, gheordineert up de bliscap van Onser Vrauwen(2). Met tientallen
zouden hier vermeldingen op te sommen zijn van Mariaspelen, en zelfs kan gewezen
worden op spelen, die uitsluitend het huwelijk van Maria tot onderwerp hebben en
die dus op de uitvoerigste wijze het hier ver-

(1) De apocryphe evangelien, waarin de legende uitvoeriger voorkomt, waren toen zeer weinig
bekend.
(2) Zie VAN MECKELBEKE, Geschiedkundige Aanteekeningen rakende de St. Jans Gilde De
Peoene. Mechelen, 1862, blz. 10.
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haalde voorstelden. Alleen wil ik er de aandacht op vestigen dat ons een spel van de
Eerste Bliscap van Maria overgebleven is, dat stellig werd gespeeld te Brussel, ten
tijde dat Rogier van der Weyden er verbleef tusschen 1439 en 1448. Men moest dat
spel vertoonen als de andere zes ‘Bliscappen van Maria’, volgens voorschriften, na
den jaarlijkschen ommegang van O.L. Vr. van den Savel, waaraan Rogier van der
Weyden als stadsschilder moest deelnemen. Hij moet het dus gezien hebben. Ook
in het theaterstuk is spraak van het bije enkomen der mededingers in een tempel; de
hoogepriester is er eveneens een ‘bisscop’ zooals hij voorgesteld wordt op het paneel;
ook daar houdt Jozef zich achteraf, en als men opmerkt dat hij zijn roede tracht te
verduiken, berispt men hem:
Joseph, comt naer;
Wees onderhorich naer dbetamen;
Stect op u roede en wilt niet scamen:
Wat God begeert, dat moet gescien(1).

Men kan zich daar bij het levendig spel denken der volkslieden, die de medewervers
om de hand van Maria moesten voorstellen, en wie zal dan nog bedilziek genoeg
zijn om te loochenen dat dit spel invloed had op de verbeelding van den schilder die
het tafereel van Antwerpen vervaardigde?
Zoo is ook een nauwkeurige overeenkomst vast te stellen tusschen een dergelijk
Maria-spel, de Sevenste Bliscap van Maria(2), die 6 jaar na de Eerste Bliscap ten
tooneele gebracht werd - en de tafereelen van Maria's Begrafenis en Hemelvaart door
een leerling van Albrecht Bouts en door Geeraard David. Over deze gebeurtenis staat
in de Legenda aurea en in den Passionaal. die er de nederlandsche omwerking van
is, veel meer te lezen: maar nu is 't juist opvallend dat tal van bijzonderheden, die in
het tooneelspel voorkomen en ontbreken in het verhaal, door onze schilders
overgenomen worden. De leerling van Albrecht Bouts, die naar onze bescheiden
meening, de Begrafenis en Hemelvaart van Maria, nr 535 Museum te Brussel,
schilderde in

(1) Vs. 2069-2072. H.E. MOLTZER, De middelnederlandsche dramatische Poëzie. Groningen,
1875, blz. 412.
(2) Uitgave van K. STALIAERT, door de Koninklijke Vlaamsche Academie. Gent, 1887.
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navolging van zijn meesters werk - nr 534 aldaar - heeft nog meer dan Albrecht Bouts
zelf onder den indruk gewerkt, op hem gemaakt door een vertooning van de Sevenste
Bliscap. Vooraan staat het verheven open ‘graff’, zooals er een op het theater moest
staan, te oordeelen naar de opgave van 't gereedschap, die Franchoys van Ballaer
gebruikte, toen hij het stuk nog in 1559 en 1566 monteerde te Brussel naar oude
overlevering. Onder de apostels, die daaromheen geschaard zijn, staat Petrus, gehuld
in de koorkap, die hij ook achteraan in den begrafenis-stoet draagt. Johannes heeft
nog in de hand de ‘palmrise’, die hij in de legende afgeven moest aan Petrus den
‘prince vanden papen’, gedurende den tocht, maar die hij mocht behouden in het
stuk. In den begrafenisstoet op den achtergrond ziet men ‘tlyccleet’, dat bij de
benoodigdheden op het handschrift vernoemd wordt. Achter den stoet liggen drie
Joden ten gronde, zij hebben zich willen vergrijpen aan het lijk van Maria, hun handen
kleven aan 't lijkkleed en nu wringen ze zich van pijn: in de legende wordt de stoet
aangerand door een volksmenigte, in het stuk slechts door den ‘Potestaet’, den ‘Iste
Jode’, den ‘IIde Jode’ en ‘Douwere’; in de legende steekt slechts de opperpriester de
handen aan de lijkbaar, in het stuk twee personen; in de legende blijven de handen
van den aanvaller stijf en klevend aan de baar, maar er is geen spraak van dat de
aanvaller ten gronde valt, in het stuk gebeurt het alweer zooals op het paneel: toen
de ‘Potestaet’ en ‘Douwere’ de kist aan de apostels wilden ontrukken, voelden zij
hun handen verbranden en vastkleven, daarna, in het spel, moesten hun handen van
de armen geraken, terwijl zij woedend van pijn ten gronde vielen; want onder de
onmisbare gereedschap had de regisseur ook bijgeschieven: ‘handen’; dat moesten
gevulde handschoenen zijn, die men met haken in het lijkkleed kon vasthechten; en
zoodra die daaraan hingen, moesten de vallenden hun mouw boven hun hand
toestroppen. Al kleinigheden, die in de schilderij weer te vinden zijn en,
samengenomen, een stellig bewijs leveren dat de schilder van die Begrafenis en
Hemelvaart van Maria een vertooning van de Sevenste Bliscap moet gezien hebben.
Wie aanneemt dat de tooneelvoorstellingen nieuwe bijzonderheden brachten in de
behandeling van onderscheidene onderwerpen, als we 't zagen voor het Huwelijk en
de Begrafenis
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van Maria, kan er zich niet over verbazen dat hij al eens in de schilderwerken een
weerspiegeling vindt van den luister der groote vertooningen.
De nederlandsche schilders laten zich nergens méér dan in de Aanbidding door
de koningen verlokken tot het tentoonspreiden van weelde: de gebroeders van
Limburg, die er het eerst mee aanvingen in het Getijdenboek van Chantilly(1), hebben
de koningen en hun zeer talrijk gevolg met een uitvoerige pracht behandeld, die wel
vreemdsoortig lijken kan in den aanvang der XVe eeuw. Rogier van der Weyden
heeft het tafereel veel eenvoudiger opgevat, maar 't bleek hem toch een lust den
sierlijken rijkdom van 't burgondisch leven in dezen armoedigen stal te doen schitteren
in een overvloed van kleurschakeeringen(2). Hans Memlinc, die tweemaal deze
schilderij navolgt, vereenvoudigt de opstelling, maar krijgt het niet over zijn hart de
kleedij der koningen mede te vereenvoudigen(3), en in zijn Vreugden van Maria(4),
laat hij tweemaal het gevolg optreden, waarvan eens in een heerlijken stoet te paard
met ontplooide wimpels vooraan. En al de nederlandsche schilders, die verder het
onderwerp behandelen, spreiden uitvoerig hun prachtliefde ten toon.
Wel kan erop gewezen worden dat de stichtelijke lectuur, ook in de Nederlanden,
dat alles reeds veel vroeger aan de schilders voorhield. Toch gingen deze er niet op
in, en 't was eerst toen zij het prachtvertoon konden zien in de uitvoerige en verzorgde
mysteries, dat zij het ook in hun werk overnamen. 't Gebeurde hier tezelfder tijde als
in Italië en onder denzelfden invloed. Een drie-koningen-spel wordt reeds
gememoreerd in Gelderen in 1392(5) en in het Maastrichtsch Spel vervulden de drie
Wijzen een betrekkelijk uitgebreide rol.
Liever dan verder op al de vrij talrijke vermeldingen van drie-koningen-spelen te
wijzen, vermeld ik de kerkelijke vertoo-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Plaat XXXIII in de uitgave van Graaf P. Durrieu.
Pinakothek, München.
St. Janshospitaal, Brugge; Prado, Madrid.
Pinakothek, München.
Creizenach, Geschichte des neueren Dramas. 2. Auflage, Halle, 1911 I, blz. 344.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

569
ning te Delft in 1498. De drie koningen reden er langs drie verschillende ingangen
de kerk binnen, elk met een prachtig gevolg, in het middenschip kwamen ze bijeen
en, terwijl de engelen zongen en de herders op instrumenten speelden, reden zij naar
't hoogaltaar waar ze hun offeranden boden aan het goddelijk Kind(1). En buiten de
kerk moet het er nog levendiger zijn toegegaan: in de processie van 1520 te
Antwerpen, die Albrecht Dürer beschrijft in zijn reisboek, reden de drie koningen
en hun gevolg op groote kemels en andere vreemde dieren, en ze waren op
vreemdsoortige wijze uitgedost(2). Al veel vroeger kenden men in de Nederlanden de
stoeten der drie koningen; meer dan een vermelding ervan - ongelukkig niet zeer
uitvoerig - is er van tot ons gekomen: zoo vernemen wij, uit het Ordinarius van 't
St. Salvatorkapittel te Utrecht, dat in de XIVe eeuw reeds jaarlijks een ster, die
langsheen het gewelf der kerk schoot, den tocht der koningen leiden moest naar het
hoogaltaar(3). Van 1368 af tot in 't midden der XVe eeuw vertoonden de Lieve
Vrouwebroeders van 's Hertogenbosch de drie-koningen-legende met een stoet,
waarin ook hun wapenborden, schilden en vaandels gedragen werden(4). Ook te Brugge
verschijnt die stoet in de H. Bloedprocessie van 1399 en talrijker nog zijn de
vermeldingen van drie-koningen-spelen en optochten uit de XVe eeuw, waarvan de
luisterrijke praal indruk moest maken op de verbeelding der schilders en er aanleiding
toe moest geven dat deze naderhand zich verlustigen gaan in het scheppen van
koningen-tafereelen vol beweging van sierlijk uitgedoste personages.
Het krachtigst hebben de passiespelen op de oude nederlandsche schilderkunst
ingewerkt. Er blijft ons jammerlijk geen

(1) Zie den tekst in MOLL, Kerkgeschiedenis van Nederland, II, 3e stuk, blz. 271.
(2) Reisbeschrijving van A. Dürer in F.J. VAN DEN BRANDEN, Geschiedenis der Antwerpsche
Schilderschool. Antwerpen, 1887, blz. 111.
(3) A. WIJBRANDS in Kalender voor Protestanten, 1861, blz. 143; zie zie ook Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde, XXII, blz. 309.
(4) Dr. X. SMIT, De Kathedraal van 's Hertogenbosch. Brussel, 1907, blz. 144-148.
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tekst over van een nederlandsch passiespel. Maar het aantal vermeldingen, die ik
ervan verzamelen kon, vooral uit de XVe-XVIe eeuw, en de bijzonderheden die over
enkele vertooningen zijn te vinden in stadsrekeningen geven mij het recht vast te
stellen dat ze met een buitengewone zorg werden voorbereid en met overgrooten
bijval gespeeld. Het heele verloop van de passie moest al voorkomen in het
Maastrichtsch Spel uit de tweede helft der XIVe eeuw. In een tijdsspanne van minder
dan een eeuw geraakten, die vertooningen tot een verbazingwekkende uitgestrektheid:
traden niet 80 personen op in het spel van Jezus' lijden te Aalst in 1444?(1) en duurde
het spel niet vier achtereenvolgende dagen, telkens als de Pax-vobianen van
Oudenaarde om de zeven jaren, en bepaaldelijk in 1505, Jezus' lijden vertoonden?(2).
Men weet dat men tot aan de XIVe eeuw slechts uiterst zelden het lijden van den
God-Mensch afbeeldt. In de tijden van vervolging en geloofsprediking kwam het er
vooral op aan de beeldende kunst te gebruiken om de christenen te sterken en te
onderwijzen in hun geloof. Zoodra echter eenzelfde godsdienst de harten en de
geesten heel West-Europa doordrongen had, mocht de franciscaansche strooming
van geloofsgevoeligheid komen en niet alleen meer ontzag opwekken voor den
Christus, maar ook genegenheid om de groote liefde, waarmee hij het menschdom
bejegend heeft en medelijden om de smarten en pijnen, die hij uitgestaan heeft door
de schuld der menschen.
De tijden zijn dan rijp voor een schilder als Fra Angelico, die geen gekruisten
Christus zou neerpenseelen vooraleer hij zijn wangen natgeweend had uit medelijden.
Het zou getuigen van vooroordeel als men wilde loochenen dat ook deze vernieuwde
godsvrucht, en niet alleen de tooneelvertooningen, als een oorzaak is te beschouwen
van het in zwang geraken der passietafereelen in de beeldende kunst: die innerlijke
werking bracht de gevoelselementen naar voor in de beeldende kunst als in de
tooneelkunst. Maar een onbevooroordeelde geest kan het even-

(1) V. D'HONDT, Geschiedenis van het Tooneel te Aalst. Aalst, 1908, blz. 20.
(2) Dr. VAN DER MEERSCH, Kronijk der Rederijkkamers te Oudenaerde. Belgisch Museum, VII,
blz. 18.
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min ontkennen dat de uitvoerige en verzorgde passiespelen blijvende indrukken
moesten slaan in de verbeelding der kunstenaars, die dezelfde gebeurtenissen op
perkament en paneel weer te geven hadden, en dat deze schilders, althans in het
opstellen van hun tafereelen, meer dan eens hun herinneringen van het uitzicht der
vertooningen zullen te rade gegaan zijn.
Daardoor is, meen ik, te verklaren het dramatisch behandelen van de gebeurtenissen
en het opstellen van een groot aantal personages in de passietafereelen. Daardoor
ook, het indringen van al te realistische ruwheid van beulen en soldaten in
lijdensscenen: het spreekt vanzelf dat die het eerst te voorschijn moest komen, waar
volkslieden hun best deden om zoo hun rol beter uit te beelden en bijval te verwerven
bij de toeschouwers, veel vroeger dan in de schilderkunst, die - als beeldende,
blijvende kunst in tegenstelling met de tooneelkunst - langer gehecht blijft aan de
overlevering en ook niet zoo licht bestanddeelen laat binnendringen welke het
esthetisch genot kunnen belemmeren, als de afbeelding van geweldig lijden en
grammige ruwheid. Dit komt het duidelijkst uit in de voorstelling van de
Doornenkroning. Het is leerzaam in dezen, een vergelijking in te stellen tusschen de
Doornenkroningen uit de italiaansche vroegrenaissance(1) en die van onze XVe
eeuwsche nederlandsche meesters. Ginder is het een godsvruchtsbeeld ontdaan van
al wat te ruw is, hier wordt bijna gezocht naar 't wangedrochtelijke in de figuren der
beulen en het gruwelijke in het lijden dat ze Jezus doen ondergaan. We hoeven niet
eens de Doornenkroningen en Bespottingen te herinneren, die Hieronymus Bosch
ontwierp: men zou het afgrijselijke kunnen wijten aan zijn zonderlingen aanleg. Maar
zelfs de zachtzinnige Hans Memlinc wekt ontzetten in de afdeeling van de
Doornenkroning in het overzichtelijk Passietafereel van Turijn: twee soldaten hebben
twee stokken over het gedoornekroonde hoofd van Jezus gelegd en duwen met al
hun macht op de uiteinden, terwijl een derde de punten der doornen nog dieper in 't
hoofd jaagt door met een stok vertikaal op de kroon te stampen.
De indruk, dien de schilders ondergingen bij de tooneelvertooningen, deed hen niet
alleen nieuwe bestanddeelen in de

(1) Zie o.m. Giotto, Arena, Padua; Fra Angelico, S. Marco, Florentië; Duccio, Altaarstuk te
Siena.
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tafereelen bijvoegen, maar kon zelfs ingrijpen in de opvatting, die zij zich vormden
van de diepere beteekenis van een of ander godsdienstig feest. In de veranderingen,
die de iconographie der Opdracht van Christus doormaakt, vinden we daarvan een
treffend bewijs. De byzantijnsche kunst laat het Christuskind zichzelf opofferen aan
zijn Vader: het staat op een altaar, lichtelijk ondersteund door Maria en Jozef. Op
het einde van de middeleeuwen komt daarin verandering en de italiaansche
quattrocentisten laten de opdracht geschieden door een grijsaard: Simeon of een
gewonen priester, die het kind op de handen heft, terwijl Maria en Jozef staan toe te
schouwen. De nederlandsche schilders echter laten Maria zelf haar kind opdragen
aan den Heer: zij reikt het over aan den priester, die de gebeden zal moeten uitspreken:
zoo schilderde Jan van Brugge het in 1371 in den bijbel voor Karel V(1). Die
eigenaardige opvatting van de Opdracht als een zuivering van Maria en een offer dat
zij brengt aan God, blijven, op een enkele uitzondering na, de nederlandsche schilders
getrouw tot in het midden der XVe eeuw.
Ik meen dit te mogen verklaren door den invloed van de kerkelijke vertooningen
in de Nederlanden op Lichtmis-dag. Zoo'n vertooning had o.m. plaats tusschen 1390
en 1400 in de St. Lebuïnuskerk te Deventer. Aan den jongen Gerlach Peters viel op
Lichtmis een hooggewaardeerde eer te beurt: hij mocht ‘onse lieve vrouwe wesen
ende dat kindekyn offeren’. Zijn magister Florens Radewyns had met hem het
volgende afgesproken: terwijl hij ‘dat kindekyn offerde’ zou hij ook zich zelf aan
God wijden en zuiverheidsgelofte afleggen. Het knielen bij het offeren zou aan zijn
meester een bewijs leveren dat hij het offer van zichzelf aan God bracht. ‘Ende doe
her Floerens mercte, dat Gerlacus op sine knyen viel, doe hi syn kindekyn offerde,
waert hi also blide in onsen lieven Heren dat hi in synen herten sanck: Te Deum
laudamus’(2). Hieris dus wel degelijk spraak van het offeren van het kind door de
moeder. En ook in

(1) Fo 494, 1o in dien bijbel, nu in het museum Meermanno-Westreeneanum te 's Gravenhage.
(2) W. MOLL, Biographie van Gerlach Peters, in Kerkhistorisch Archief, II, blz. 154.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

573
tal van vermeldingen van Lichtmisspelen uit de eerste helft der XVe eeuw is er spraak
van den ‘messeganghe van Onser Vrouwen’ en van de ‘purificatie van Onser
Vrouwen’.
Bij de dramatische vertooningen van de Opdracht viel de nadruk dus steeds op de
rol van Maria: op hare zuivering en haar offer. Den schilders, die zulke vertooningen
bijwoonden, bleef deze opvatting van de Opdiacht bij en ze laten dan ook Maria zelf
haar kind offeren wijl zij het in de handen van den priester overgeeft, die de ceremonie
door zijne gebeden zal voltrekken. Eerst na het midden der XVe eeuw beginnen voor
goed de nederlandsche schilders, zooals de italiaansche, het kind geheel te laten
rusten in de handen van den grijsaard, die dan alleen de offeraar wordt. Maar
intusschen was ook de tooneelkunst verder gevorderd: we zijn diep in de XVe eeuw,
de groote eeuw van het geestelijk tooneel; men bleef niet bij de nog eenvoudige
kerkelijke vertooningen, het lichtmisspel was al een heel drama geworden, waarin
het geheele verloop van de gebeurtenis hoorbaar en zichtbaar was voorgesteld.
In dergelijke gevallen, wanneer men de teksten van tooneelspelen of oorkonden over
vertooningen ter hand heeft, kan het licht vallen den invloed der vertooningen op de
schilders te bewijzen. Bij gebrek aan historische en letterkundige mededeelingen
desaangaande, kan men tot die conclusie toch dikwijls geraken door een
onweerlegbare bewijsvoering. Met het oog op de voorstelling van de Pieta willen
we daarvan de proef op de som leveren: het gaat dan over een onderwerp, dat de
stichtelijke boeken met veel aanschouwelijkheid wisten te vertellen, dat de italiaansche
quattrocentisten al geschilderd hadden, en dan toch - door andere invloeden - bij de
XVe eeuwsche Nederlanders een heel ander urtzicht kreeg. De franciscaansche
godsvrucht had zich niet onbetuigd gelaten om de aandacht der geloovigen te vestigen
op het roerend moment, waarop Christus' lijk neergehaald werd van het kruis en
beweend. In de bron van onze XVe eeuwsche Levens van Jezus, de Meditationes van
Pseudo-Bonaventura wordt dat met plastische trekken beschreven als volgt: ‘Nadat
de nagel uit de voeten getrokken was, daalt Jozef omlaag en allen ontvangen het
lichaam des Heeren en leggen het ter aarde. Maria heft het hoofd en de schouders in
haar schoot en Magdalena Jezus' voeten. De anderen staan er om-
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heen en allen jammeren bitterlijk.’ Heelemaal in dien trant schilderen het ook de
Italianen Giotto, Ambrogio Lorenzetti, Cecco di Pietro, Fra Angelico(1), van in het
einde der XIIIe tot in het midden der XVe eeuw: een heele tijdspanne vóórdat ook
de Nederlanders dat onderwerp aanvatten.
Doch, wanneer de Nederlanders het beginnen schilderen, doen ze het geenszins
zooals hun italiaansche voorgangers en tijdgenooten, en ook niet zooals Bonaventura
het eerst verhaald had. Zij laten het verstijfde lijk van Jezus niet steunen met het
hoofd en de schouders op Maria's schoot en met de voeten op Magdalena's knieën.
Geheel het lichaam rust op den schoot der neerzittende Maria, zoodat de beenen naar
den grond toe hangen: zoo schildert het Geertgen tot St. Jan en soms Rogier van der
Weyden(2); meestal knielt de moeder bij het lijk, dat ten gronde ligt en heft hoofd en
bovenlijf van haar zoon met teeder gebaar op: zooals bij Rogier van der Weyden in
zijn heerlijke Pieta in 't museum te Brussel en in een paar andere Beweeningen en
bij Hans Memlinc(3), ofwel laten de Nederlanders het lijk ten gronde liggen, het hoofd
ervan opheffen door Jozef of Johannes, en Maria in 't midden van het paneel erbij
knielen: dat deed Petrus Cristus(4) Hans Memlinc(5), Hugo van der Goes(6), Geeraard
David(7), Gossart

(1) J. Mesnil, in L'art au nord et au sud des Alpes, Bruxelles, van Oest, 1911, blz. 16, wees op
een Pieta uit de sieensche school van dien tijd, vermoedelijk van de hand van Ambrogio
Lorenzetti. Nog andere werken kunnen hierbij aangehaald worden: een Beweening van
Christus ook door Ambrogio Lorenzetti in de Academie te Siena, een andere van Giotto in
de S. Maria dell' Arena te Padua, een van Cecco di Pietro in de verzameling Jarves, Yale
University, en eene van Fra Angelico in de Academie te Florentië.
(2) Rogier van der Weyden of een onder zijn leerlingen: Louvre, Parijs; Rogier van der Weyden:
Museum, Berlijn; Geertgen tot St. Jan: Hofmuseum, Weenen.
(3) In het Palazzo Doria te Rome; ook nog in een Pieta berustend te Londen, beschreven in
Burlington Magazine, IX, blz. 187; en in de Pieta in 't Mauritshuis te 's Gravenhage.
(4) Pieta: verzameling Schloss, Parijs.
(5) Hospitaal, Brugge.
(6) Hofmuseum, Weenen.
(7) Museum H. Bloed, Brugge.
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van Mabuse(1) en de onbekende meester van een Pieta in de verzameling Kaufmann
te Berlijn, een Pieta door een leerling van Joos van Cleef, museum, Karlsruhe. Als
heerlijkste uiting van deze opvatting moet aangehaald worden de Beweening van
Christus door Quinten Metsys in het museum van Antwerpen.
Gelijk hoe hij 't behandelde, geen enkel nederlandsch schilder is zijn opvatting
verschuldigd aan de verhalen of aan de italiaansche meesters: de nederlandsche
schilders hadden een eigen visie op dit onderwerp. Waar kwam die vandaan? Rijst
hier niet een sterk vermoeden opdat zij, om zoo algemeen en zoo stevig te hechten
aan die nieuwe schikking, deze dikwijls moeten gezien hebben? En waar konden ze
die elders waarnemen dan in de vertooningen? Daar toch was het onmogelijk dat de
persoon, die Christus voorstelde de onbuigzame strakhied aannam, die hem zou
toelaten alleen met schouders en voeten te rusten op den schoot van Maria en
Magdalena. Hij moest ofwel op den schoot zitten ofwel ten gronde liggen. En de
nederlandsche schilders stellen Christus in de Pieta nooit anders vóór dan zoo.
Hoewel geen enkele tekst ons spreekt over de wijze waarop men in de overtalrijke
passiespelen van 't einde der XIVe en van de XVe en XVIe eeuw de Beweening van
Christus vertoonde, kunnen we hier toch besluiten tot invloed die ervan moest uitgaan
op de schilders.
***

Slechts in algemeene trekken heb ik aangeduid hoe ook de tooneelvertooningen op
de schilderkunst van die tijden hebben ingewerkt, en voor een nauwkeurig onderzoek
moet ik verwijzen naar mijn werk, dat eerlang verschijnt: Schilderkunst en
Tooneelvertooningen op het einde der middeleeuwen. Uit dat onderzoek zal tevens
blijken dat de invloed van de tooneelvoorstellingen niet zóo overwegend is, als
sommigen 't vermoeden. Er zijn heel wat voorstellingen in de schilderkunst, als de
Geboorte van Christus, de Aanbidding door de herders, de Verrijzenis, de Nederdaling
van den H. Geest, waarin die invloed bezwaarlijk te bespeuren is.

(1) Kerk te Watervliet.
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Over dit laatste moet ik niet handelen in deze overzichtelijke lezing, waarin ik alleen
heb willen bewijzen dat de vernieuwing in de iconographie der nederlandsche
schilderkunst op het einde der middeleeuwen niet enkel een ontwikkeling was van
de kunsttraditie en een louter voortbrengsel van het scheppingsvermogen der
kunstenaars, maar dat ze ook haar aanleiding vond in de vernieuwde
levensvoorwaarden der toenmalige Vlamingen, in de franciscaansche devotie en het
mysticisme, door de stichtelijke lectuur verspreid, en niet het minst in de
tooneelvertooningen.
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Vergadering van 17 Juli 1912.
Aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, bestuurder; V. DELA MONTAGNE,
onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren: Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, JAN
BOLS, KAREL DE FLOU, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE
CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Kan. AM. JOOS, Dr.
HUGO VERRIEST, Prof. Dr. C. LECOUTERE, Dr EUG. VAN OYE, FRANK LATEUR, Dr.
LEO GOEMANS en Prof. Dr. J. MANSION, werkende leden;
de heeren: Dr. IS. BAUWENS en Dr. LEO VAN PUYVELDE, briefwisselende leden.
De heeren IS. TEIRLINCK, werkend lid, en J. JACOBS, briefwisselend lid, hebben
laten weten, dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Juni-vergadering, dat wordt
goedgekeurd.
Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de heer Bestendige Secretaris de lijst over
van de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
VERHAEGEN (P.). - Royaume de Belgique. Ministère de l'Industrie et du Travail
Office ou Travail. La dentelle belge, par PIERRE VERHAEGEN, docteur en sciences
politiques et sociales, conseiller provincial. Bruxelles, 1912.
Woordenboek der Nederlandsche Taal. 6e dl.. 14e afl. (Laatste aflevering van het
6e dl) (Investituur-Izegrim), bewerkt door Dr. A. Beets. 's-Gravenhage en Leiden,
1912.
Middelnederlandsch Woordenboek van wijlen Dr. E. VERWIJS en VERDAM,
Hoogleeraar te Leiden. Deel 8, afl. 1-2.
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TIJDSCHRIFTEN. - Académie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres
et des Sciences morales et politiques et de la Classe des Beaux-Arts, nos 4-5, 1912.
- Bibliographie de Belgique. Première partie: Livres, Périodiques nouveaux, etc., nos
7-10, 1912. - Bulletin trimestriel des Sommaires des périodiques, no 4, 1911; Tables
systématiques, 1911. - Le Musée belge, no 3, 1912. - Bulletin bibliographique et
pédagogique du Musée belge, no 6, 1912. - Revue Sociale Catholique, no 9, 1912. Revue de l'Université de Bruxelles, no 10, 1911-1912. - Wallonia, no 6, 1912. - Bulletin
des Musées royaux, no 6, 1912. - Arbeidsblad, nrs 10-11, 1912. - Maandschrift van
Land- en Tuinbouw, nrs 10-11, 1912. - Annales des travaux publics, no 3, 1912
Door den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas, te Sint-Niklaas:
Annalen van den Oudheidskundigen Kring van het Land van Waas, Gesticht in
1861. Dertigste deel. Juni 1912. Saint-Nicolas.
Door de ‘Société d'Émulation’ te Brugge: Annales. Mai 1912.
Door de ‘Académie Royale d'Archéologie de Belgique’, te Antwerpen:
Bulletin 1912. II.
Door het Historisch Genootschap, te Utrecht:
FEITH (Jhr. Mr. J.A.) en BRUGMANS (Dr. H.). - De Kroniek van Abel Eppens tho
Equart, uitgegeven en met kritische aanteekeningen voorzien, door Jhr. Mr. J.A.
FEITH en Dr. H. BRUGMANS. Deel II. Amsterdam, 1911. (Werken uitgegeven door
het Historisch Genootschap, 3e serie, nr 28.)
Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht).
33e deel. Amsterdam, 1912.
Door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant,
te 's-Hertogenbosch:
SMITS (Dr. C.F. XAV.). - De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van
's-Hertogenbosch, door Dr. C.F. XAV. SMITS. sc. hist. et arch. dr., lid van het Bestuur
van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant
te 's Hertogenbosch, bewerkt naar de teekeningen van L. van Valkenburg. IIe stuk.
Hierbij: De wapen- en rouwborden, voorheen in voormelde kerk aanwezig, door Jhr.
Mr. A.F.O. VAN SASSE VAN YSSELT, bestuurslid van gemeld Genootschap.
's-Hertogenbosch, 1912.
GOMMERS (J.W.A.) - Beschrijving van Rijsbergen, door J.W.A. GOMMERS,
burgemeester van Zevenbergen, lid van het Provinciaal Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen in Noordbrabant. Z. pl. of j. (1912.)
Door de ‘Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften’, te Berlijn:
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Abhandlungen. Jahrgang 1911 Physikalisch-Mathematische Classe. - Id.
Philosophisch-Historische Classe.
Door de ‘Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften’, te Lelpzig:
Abhandlungen. XXIX. Band, no V.
Berichte uber die Verhandlungen. 63. Band, 6.-10. Heft; 64. Band, 1-2. Heft.
Jahresbericht der Fürstlich Jablonowskischen Gesellschaft Leipzig, im März
1912.
Door de ‘Kaiserliche Akademie der Wissenschaften’, te Weenen:
Sitzungsberichte. Philosophisch - Historische Klasse. 168. Band, 5. Abhandlung.
Door de ‘Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg’:
Bulletin, no 11, 1912.
Door de ‘Biblioteca National de Bogota’, (Colombie):
POSADA (ED.) - Biblioteca de Historia National. Volumen IX. Obras de Caldas.
Recopiladas y publicadas por EDUARDO POSADA. Bogota, 1912.
BAñOS (ERASM.). - Republica de Colombia. Universidad Nacional. Facultad de
Medicina y Siencias Naturales. Filariasis en Colombia, por ERASMO BAñOS O. Intei
no en el Hospital de la Misericordia (para niños) en los años de 1909 y 1910, en as
Chnicas de Patologia interna y Quirurgica, bajo la direccion de los doctores JOSÉ
IGNACIO BARBERI, GUILLERMO MÁRQUEZ y JOSÉ M. MONTOYA; Miembro fundador
de Ia Sociedad de Medicina y Vicepresidente de la misma Bogota, 1911.
Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Abril 15 de 1912.
Revista del Ministerio de obras publicas, Enero de 1912.
Revista postal y telegrafica, Mayo 25 de 1912.
República de Colombia. Informe del Ministro de Instrucción Publica al Congreso
Nacional di 1911. Bogota, 1911.
Republica de Colombia. Ministerio de Instrucción Publica, Seccion 1o. Annuario
Estadistico di 1911. Bogota, 1911.
Door den heer Dr. P.J. BLOK, buitenlandsch eerelid der Academie, te Leiden:
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, IVe reeks. X, afl.
4.
Door Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen:
La vie diocéaine. Bulletin du Diocèse de Malines Juin 1912.
Door den heer FRANS BLY, ontvanger der Zeevaartrechten, te Antwerpen:
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BLY (FRANS). - Een paar bladzijden uit de Geschiedenis onzer visscherij-nijverheid.
Gent, 1911.
BLY (FRANS). - Een blik op de Noordzeevisscherij. Antwerpen, z.j.
Door den heer LEONCE DU CATILLON, letterkundige, te Brussel:
CASTILLON (LEONCE DU). - Vlaamsche Natuur. Aalst, z.j. (1912.)
Door den heer A. VANDER SCHELDEN, boekhandelaar-uitgever, te Gent:
Volk en Taal. Maandschrift over gebruiken, geschiedenis, taalkunde, enz., enz.,
uitgegeven door de Zantersgilde van Zuid-Vlaanderen. 1e jg., 1888-1889; - 2e jg.,
1889-90; - 3e Jg., 1890-91 (afl. 10 en 12 ontbreken).
BAL (P.-J. DE). - De nieuwe des Roches. Fransche Spraekkunst, volgens de
grondregels der Akademie, ten gebruike der Vlamingen, door P.-J. DE BAL,
Oud-Professor en Kantonnalen Schoolopziener. Dertiende druk Gent, z. j
VANDEWALLE (F.). - Kort Begrijp der Spelkunst en woordenkennis van de
Vlaemsche tael, voor beginnende leerlingen, door F. VANDEWALLE, onderwijzer.
Tweede uitgaaf Thielt, 1860.
Door den heer EV. VERACHTERT, leeraar te Brugge:
VERACHTERT EV.). - Ik spreek beschaafd Nederlandsch. Beknopte Uitspraakleer
der Nederlandsche Taal met talrijke oefeningen. Brugge, 1912.
Door den heer E.J. BRILL, te Leiden:
Mnemosyne. Biblotheca philologica Batava. Nova Series, volumen quadragesimum.
Pars III. Lipsiae, 1912.
Door de Redactie:
Museum. Maandblad voor Philologie en Geschiedenis, Juli 1912. Tooneelgids,
IVe jaar, 1e afl. Juni 1912: Verslagboek v.h 1ste katholiek Nederlandsch Tooneelcongres
- Oudheid en Kunst, nr 2. 1912. - De Vlaamsche Hoogeschool, Juni 1912. - Tijdschrift
der Gemeentebesturen, nr 6, 1912.
Ingekomen boeken. - Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen:
JOOSTING (Mr. J.G.C.) en MULLER (Mr S.) HZN. - Oud-vaderlandsche Rechtsbronnen.
Bronnen voor de Geschiedenis der Kerkelijke Rechtsspraak in het Bisdom Utrecht
in de Middeleeuwen, uitgegeven door Mr. J.G.C. JOOSTING en Mr. S. MULLER HZN.
Derde afdeeling: De begrenzing van de rechtspraken der kerkelijke rechters onderling,
door Mr J.G.C. JOOSTING. Vierde deel. 's Gravenhage, 1912.
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BARDENHEWER (OTTO). - Geschichte der altkirchlichen Litteratur von OTTO
BARDENHEWER, dokton der Theologie und der Philosophie, apostol. Pro onotar und
Professor der Theologie an der Universität Munchen. Dritter Band. Das vierte
Jahrhundert mit Ausschluss der Schrijtsteller syrischer Zunge. Frerburg im Breisgau,
1912.
BECKER (ADOLF. - Die deutschen Handschriften der Stadtbiblothek zu Trier, von
ADOLF BECKER Trier, 1911. (Beschreibendes Verzeichnis der Handschriften der
Stadtbibliothek zu Trier Srebentes Heft.)
KENTENICH (Dr.), LAGER (Dr.), REIMER (Dr.). - Trierisches Archiv. Herausgegeben
von Dr. KENTENICH, Stadtbibliothekar, Dr. LAGER, domkapitular, Dr REIMER, Geh.
Archivrat, Archivdirektor in Coblenz Erganzungsheft XIII: Handschriftenverzeichnis
der Seminarbibliothek zu Trier, bearbeitet von Dr. theol. u phil. J MARX, Professor
der Kirchengeschichte am Priesterseminar zu Trier. Trier, 1912.
Catalogue of Books printed in the XVth century, now in the Britisch Museum. Part
II Germany Eltvil-Trier. London 1912.
CAPPELLI (ADR.). - Manuali Hoepli. Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di
abbrevtature Latine ed Italiane, usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo
riprodotte con oltre 14000 segni incisi. Per cur a di ADRIANO CAPPELLI,
Archivista-Paleografo Secunda edizione completamente rifatta. Milano, 1912.
Zentralblatt fur Biblothekswesen, 6. Heft. 1912. - De Gids, Juli 1912. - Plantijn,
Mei-Juni 1912
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Vlaamsche Arbeid, nr 6 1912. - Nederlandsch Archievenblad, nr 4, 1912. Schweizerisches Archiv fur Volkskunde, nr 1-2, 1912. - Biekorf, nrs 12-13, 1912.
St.-Cassianusblad nr 7, 1912; Bijvoegsel, nrs 12-13. - De Vlaamsche Gids, nr 4, 1912.
- Badische Heimat, nr 3, 1912 - Onze Kunst, nr 7 1912. De Vlaamsche Kunstbode,
nr 6, 1912. - De Maasgouw, nrs 5-6 1912. Les Marches de l'Est, no 4, 1912. Neerlandta,
nr 7, 1912. Het Katholick Onderaeijs, nr 9, 1912. - De Opvoeder, nrs 19-21, 1912. De Opvoeding, nr 7, 1912 - Christene School, nrs 17-18, 1912. - De Schoolgids, nrs
26-29, 1912. - Studiën, nrs 4-5, 1912. - Schweizer Volkskunde, nr 12, 1911; nr 1-5,
1912. - Zeitschift des Vereins fur rheinische und westfalische Volkskunde, nr 2, 1912.
Ingekomen brieven. - De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in kennis met
de hieronder volgende ingekomen brieven:
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1o) Te Deum, op 21 Juli. - Brief van 11n Juli, waarbij de weledelgeboren heer Baron
R. DE KERCHOVE D'EXAERDE, gouverneur der provincie, het Bestuur en de heeren
Leden der Academie uitnoodigt tot het plechtig Te Deum, dat op Zondag, 21n Juli,
zijnde de verjaardag der Inhuldiging van Leopold den Ie, den doorluchtigen Stichter
van België's Koninklijk Stamhuis, te 11 uur, in de hoofdkerk van Sint-Baafs zal
gezongen worden.
De Bestendige Secretaris verzoekt de heeren Leden, die voornemens zijn de
plechtigheid bij te wonen, hem daarvan kennis te willen geven.
- (Hebben de plechtigheid bijgewoond, de heeren: EDW. GAILLIARD en Prof. AD.
DE CEULENEER.)
2o) Wet der Academie. Ontwerp van nieuw Reglement. - Bij brieve van 24 Juni,
zendt de Weledele Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten het hem ter
goedkeuring voorgelegde ontwerp van nieuw Reglement, gewijzigd, aan den
Bestendigen Secretaris terug, met verzoek dit aan de Academie mede te deelen. Het Bestuur stelt voor het stuk naar de Reglements-commissie, om advies te verzenden.
- (Ingevolge beslissing der Academie, moet die Commissie uit vijf leden bestaan, te
weten het Bestuur en twee Leden door de Academie aan te wijzen. In vergadering
van 20 Januari 1909, werd derhalve genoemde Commissie samengesteld uit het
toenmalig Bestuur, de heeren Prof. Dr. W. DE VREESE, Prof. DE CEULENEER en EDW.
GAILLIARD, onder toevoeging van de heeren TH. COOPMAN en DES. CLAES. Deze
laatste overleden zijnde, werd, in vergadering van 15 Maart 1911, door den heer
Prof. Mr. JULIUS OBRIE, vervangen. De Commissie die vroeger gefungeerd heeft
dient behouden te worden. De Leden daarvan zijn echter eenparig van oordeel, dat
de heeren Bestuurder en Onderbestuurder voor het loopende dienstjaar behooren in
hun midden zitting te hebben en stellen dan ook aan de Academie voor, die heeren
bij de Commissie te voegen. - Aangenomen.)
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3o) Lidmaatschap der Academie. Verkiezingen. - Brief van 20 Juni, waarbij de
heer Dr. JULIUS PERSYN dankend ontvangst meldt van den brief van 19 dezer
houdende bericht van zijne verkiezing tot briefwisselend lid. ‘Het lidmaatschap der
Koninklijke Vlaamsche Academie - schrijft hij - is een post van het hoogste gewicht,
én voor de eer die het bijbrengt, én voor de plicht dien het oplegt. In dat besef is mijn
dankbaarheid met vreeze gemengd. Moge de toekomst in geenen deele de verwachting
teleurstellen, die Gij blijkens de keuze koestert over mij. Ik beloof U te dien einde
steeds al mijn krachten in te spannen.’
Brief van 29 Juni, waarbij de heer JOZEF JACOBS, leeraar aan het College te Boom,
zijn oprechten dank betuigt voor zijne verkiezing tot briefwisselend lid. ‘Een
onbekende ben ik voor de Leden der Academie wel niet’, schrijft de heer JACOBS.
‘En toch verlang ik met hen nader kennis te maken en hoop wel, dat door onze
wetenschappelijke betrekkingen de werking der Koninklijke Vlaamsche Academie
eerlang zal gebaat worden.’
Brief van 29 Juni (12 Juli) 1912, waarbij de heer Dr. W. SCHLÜTER, uit Dorpat,
de Academie hartelijk dank zegt voor de hem bewezen eer. Gaarne neemt hij het
lidmaatschap der Academie aan, om de waardeering van zijn arbeid op het
gemeenzaam gebied der Nederduitsche taalkunde.

Mededeeling door den Bestendigen Secretaris
Jaarlijksch Feestmaal op 4 Augustus - In zijne vergadering van 10 Juli, heeft het
Bestuur het instellen van de heildronken geregeld. - De heer Bestuurder geeft
dienaangaande eenige inlichtingen aan de Vergadering. - (Goedgekeurd.)
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Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De heer
EDW. GAILLIARD, waarnemende secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter
tafel, over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Prof. AD. DE CEULENEER, voorzitter; Jhr. Dr. KAREL DE
GHELDERE, ondervoorzitter; JAN BOLS, KAREL DE FLOU, Jhr. Mr. NAP. DE PAUW,
EDW. GAILLIARD en Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, leden.
Het verslag over de Mei-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
1o) Leven en werken der Zuidnederlandsche Schrijvers. - Voorstel door den heer
V. DELA MONTAGNE over het hernemen van deze uitgave - Namens den heer
V. DELA MONTAGNE, die verhinderd is de vergadering bij te wonen, geeft de
heer Kan. Dr. MUYLDERMANS lezing van het voorstel. - De Vergadering beslist
het stuk te laten drukken en, ter bespreking in de September-vergadering, aan
de heeren Leden mede te deelen.
o
2) Lezing door den heer K. DE FLOU: Over liedjes uit den Franschen tijd. - De
H.K. DE FLOU leest een beknopte verhandeling over de wijze waarop de censuur
der drukpersvoortbrengselen in West-Vlaanderen uitgeoefend werd in den loop
der jaren 1811 en 1812. Hij deelt aan de Vergadering verscheidene der
marktliedjes mede, welke toen ten tijd al of niet de ambtelijke goedkeuring
verwierven en geeft enkele bijzonderheden over Jan De Busschere, van
Rousselare; Jan Lefevre, van Wareghem; Jan Garwig en Pieter Maes, van
Brugge, allen toenmalige liedjesdichters.
o
3) Mededeeling door den heer EDW. GAILLIARD, namens den heer Dr. KAREL
VAN DEN HAUTE, staatsarchivaris te Brugge: Een episode uit den Vlaamschen
Taalstrijd, uit het jaar 1685: Het opdringen, ten jare 1684, in Vlaamsche steden,
van het gebruik der Fransche taal in rechtszaken. - Door het verdrag van Aken
(2 Mei 1668) waren ettelijke Vlaamsche steden tot de kroon van Frankrijk
overgegaan. Het kon niet anders, of koning Lodewijk de XIVe zou alles
aanwenden om de verfransching hier te lande meer en meer door te zetten.
Inderdaad, in December
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1684 werd een plakkaat uitgezonden, houdende bevel voor de ‘magistraeten
van Westvlaenderen’ voortaan ‘te procederen inde Fransche tale’.
Een krachtig protest ging daartegen op. De heeren baljuw en schepenen der zaal
en kasselrij Iperen doen uitschijnen hoe ongerijmd de genomen maatregel is en hoe
moeilijk uitvoerbaar; zij spreken ten slotte den wensch uit, dat oorlof worde verleend,
zooals voorheen in de taal van het volk te pleiten, daar het gebruik van de volkstaal
door allen wordt aangezien ‘comme le privilège qui est le plus cher et le plus naturel,
comme il est le plus ancien’.
De Commissie beslist dat, mits nadere goedkeuring der Academie in pleno vergaderd,
de lezing van den heer K. DE FLOU en de mededeeling van den heer Dr. K. VAN DEN
HAUTE in de Verslagen en Mededeelingen mogen opgenomen worden. - (Door de
Academie goedgekeurd.)
2o) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. De heer G. SEGERS, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Zijn aanwezig de heeren: Prof Dr. W. DE VREESE, voorzitter; Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS, ondervoorzitter; JAN BOLS, Prof. AD. DE CEULENEER, Prof. Mr.
JULIUS OBRIE, Kan. AMAAT JOOS, Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. C. LECOUTERE,
leden, en GUSTAAF SEGERS, lid-secretaris.
Het verslag over de Mei-vergadering wordt goedgekeurd.
De Commissie onderzoekt, of het gewenscht is prijsvragen aan de orde te stellen
en beslist dit voor dit jaar niet te doen.
Vervolgens leest de heer SEGERS een ontwerp van brief voor, door hem en den
heer Kan. JOOS opgesteld, en waarin de aandacht van den heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten gevestigd wordt op den ondergeschikten toestand, waarin
de Vlaamsche kandidaat-inspecteur zich bevindt, voor het bekomen van het
bewijsschrift van bekwaamheid.
De Commissie beslist dit ontwerp om advies naar het Bestuur der Academie te
verzenden.
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Dagorde.
1o) 32e Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, te Antwerpen. (25-29
Augustus 1912.) - Bij brieve van 26 Juni, noodigt de heer FRANS VAN LAAR,
secretaris-penningmeester, namens het Hoofdcomiteit van de Regelingscommissie,
de Koninklijke Vlaamsche Academie uit, zich op dat Congres door een afgevaardigde
te laten vertegenwoordigen. - Op voorstel van het Bestuur, verzoekt de Academie
den heer FRANK LATEUR zich daarmede te willen belasten.
2o) Wedstrijden voor 1912. - Lezing der verslagen. (Ingevolge art. 11 der Wet van
15 Maart 1888, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 25 Maart 1891.) De heeren
Leden van de verschillende keurraden hebben hunne verslagen bij den Bestendigen
Secretaris ingediend. Naar gebruik heeft deze genoemde verslagen laten drukken en
vóor de Juli-vergadering aan de heeren werkende Leden medegedeeld.
Lezing, door den Bestendigen Secretaris, over de verslagen betreffende de ingezonden
prijsantwoorden. Stemming.
De Academie had, voor het jaar 1912, zes prijsvragen uitgeschreven. (Zie Verslagen
en Mededeelingen, aargang 1910, blzz. 738-739.) Als antwoord op drie daarvan
werden prijsverhandelingen ingezonden.

Eerste prijsvraag.
Middelnederlandsch.
Gevraagd werd: Geschiedenis van de Spelling der lange klinkers in het
Middelnederlandsch.
Prijs: 600 fr. of een gouden gedenkpenning van gelijke waarde.
Steller van de vraag: de heer Prof. Dr. W. DE VREESE.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld de heeren: Prof. Dr. WILLEM DE
VREESE, Prof. Dr. C. LECOUTERE en Prof. Dr. J. MANSION.
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Is ingekomen een antwoord, onder kenspreuk:
Van dichten comt mi cleine bate,
Die lieden raden mi dat ict late.
BEATRIJS VS 1-2.

De drie heeren verslaggevers zijn het eens, om aan de Academie voor te stellen het
ingezonden prijsantwoord niet te bekronen. Gaarne erkennen zij echter dat dit stuk
niet van verdienste ontbloot is. Alle drie meenen zelfs, dat de inzender toch wel over
eenige der kwaliteiten beschikt, die noodig zijn om dien arbeid te ondernemen en
tot een goed eind te brengen. Zij stellen dan ook voor de prijsvraag tot het jaar 1916
aan te houden.
De Vergadering neemt dat voorstel aan en verzendt dit, om nader advies, naar de
Commissie voor Prijsvragen.

Derde prijsvraag.
Letterkunde.
Gevraagd werd: Een onderzoek naar de populariteit van VONDEL bij zijne
tijdgenooten..
Prijs: 300 fr., of een gouden gedenkpenning van gelijke waarde.
Steller van de vraag: de heer Prof. Dr. W. DE VREESE.
Is ingekomen een antwoord, onder kenspreuk:
't Kan mijn schip niet qualick gaen
'k Sie mijn' sterr' in 't Oosten staen.
C. HUYGENS.

Werden tot leden van den keurraad aangesteld de heeren Prof. Dr. WILLEM DE
VREESE, GUSTAAF SEGERS en V. DELA MONTAGNE.
De heer Dr. W. DE VREESE, eerste verslaggever, verklaart gaarne hulde te brengen
‘aan den vlijtigen en nauwkeurigen arbeid van den inzender’. Deze heeft echter met
precies dàt werk gemaakt, dat met de prijsvraag bedoeld werd. De ingezonden
verhandeling kan dus niet bekroond worden. Het ware echter te betreuren, moest zoo
een verdienstelijke arbeid in het
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archief der Academie opgeborgen blijven. Prof. W. DE VREESE stelt dan ook voor
den inzender te beloonen met het drukken van zijn werk, mits hij voldoening geve
aan zekere eischen door hem gesteld. De heeren G. SEGERS en V. DELA MONTAGNE,
tweede en derde verslaggevers, vereenigen zich daaromtrent met Dr. DE VREESE.
De heer LECOUTERE betreurt dat hij, ten gevolge van het zoo laat inleveren der
verslagen, geen gebruik heeft kunnen maken van het recht, dat art. 31 der Wet a in
de leden der Academie waarborgt; hij had nl. de ingezonden verhandeling zelve
willen opeischen ter inzage, aangezien het hem voorkwam, dat de verslaggevers een
streng vonnis over het te beoordeelen werk hadden geveld. Na eenige bedenkingen
in het midden gebracht te hebben over die beoordeelingen, bestrijdt hij de besluitselen,
waartoe de verslaggevers komen. Het schijnt hem vooreerst toe dat, als het ingeleverde
werk degelijke hoedanigheden genoeg bezit om door de Academie te worden
uitgegeven, het insgelijks den uitgeloofden prijs verdient. Ten tweede twijfelt hij er
wel aan, of de voorwaarden van den uitgeschreven wedstrijd aan de Academie toelaten
een antwoord van eenig mededinger te drukken, zonder terzelfdertijd hem den prijs
te gunnen; ten slotte vindt hij het een gevaarlijk antecedent, moest de Academie
besluiten tot niet bekronen, maar wel tot uitgeven van het werk.
Hij legt het volgende voorstel ter tafel: Niet-bekronen, maar de prijsvraag opnieuw
uitschrijven.
De heer DE VREESE, den heer LECOUTERE beantwoordende, betreurt evenzeer, dat
deze de gelegenheid niet gehad heeft het ingezonden antwoord te onderzoeken; dan
zou hij zeker gezien hebben, dat het noch onjuist, noch onrechtvaardig beoordeeld
is. Spreker zet uitvoerig uiteen, dat alleen de uiterlijke zijde van het vraagstuk
behandeld is, niet de innerlijke, waarop het immers aankwam. Hij verklaart niet in
te zien waarom
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het onmogelijk zijn zou, dat een ingezonden antwoord te weinig verdienste zou
hebben. om bekroond te worden, en toch genoeg om te kunnen beloond worden met
het drukken alleen, noch waarom dat een gevaarlijk antecedent zou te achten zijn;
hij verzet zich echter niet tegen het aanhouden van de vraag.
De heer SEGERS zegt dat hij slechts weinig bij de zoo volledige ophelderingen van
den heer Dr. DE VREESE heeft te voegen.
Hij ook is van meening dat het antwoord op de prijsvraag niet afdoende is. Was
VONDEL populair bij zijne tijdgenooten? In welke mate was hij dit? Spreker is het
met Dr. LECOUTERE eens, dat wij daar slechts weinig documenten over bezitten. Hij
blijft echter bij zijne meening, dat in VONDEL's werk zelf daar meer over te vinden
is, dan de schrijver er uit gehaald heeft.
De heer SEGERS zegt ten slotte, dat na er over nagedacht te hebben, hij moet
erkennen, dat het ter pers leggen van het handschrift ernstige bezwaren oplevert. De
schrijver zou zijn werk herzien wat taal en stijl betreft. Wij zijn echter door schade
wijs geworden; daarom is Spreker, alles wel ingezien, overtuigd dat het best ware
de vraag aan te houden.
- De Vergadering beslist dat de vraag zal aangehouden worden en verzendt de
zaak naar de Commissie voor Prijsvragen.

Vierde prijsvraag.
Letterkunde.
Gevraagd werd: De geschiedenis van de Kinderliteratuur in de Nederlanden, in
verband met de Duitsche, Fransche en Engelsche. - Doel, vereischten en ontwikkeling.
Prijs: 600 fr., of een gouden gedenkpenning van gelijke waarde.
Steller van de vraag: de heer TH. COOPMAN.
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Kwamen in twee antwoorden, met kenspreuk:
a) Essayons.
b) Für Kinder ist nur das Beste gut genug.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld, de heeren IS. TEIRLINCK (tot
vervanging van den heer TH. COOPMAN en op dezes verzoek), JAN BOLS en ALF. DE
COCK. (Zie Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1911, blz. 776.)
De heeren TEIRLINCK en DE COCK de opdracht niet kunnende aannemen, werden
vervangen door de heeren GUSTAAF SEGERS en Kan. AMAAT JOOS. (Zie boven, blz.
18.)
Naar den heer G. SEGERS, eersten verslaggever, beantwoorden beide ingezonden
verhandelingen rechtstreeks de prijsvraag op een wijze, die verdient erkend te worden.
Vooral wordt de aandacht gevestigd op de zuivere taal waarin zij geschreven zijn.
Met hem stellen de heeren BOLS en JOOS, tweede en derde verslaggevers voor, beide
werken te bekronen, onder beding dat door de schrijvers gevolg zal gegeven worden
aan de aan- en opmerkingen door de heeren keurders gemaakt.
De heer Dr. DE VREESE heeft gebruik gemaakt van het recht, de antwoorden die
ingekomen zijn op de prijsvraag over de Kinderliteratuur, in te zien, doordien hij uit
de verslagen van de beoordeelaars den indruk heeft gekregen, dat deze wel wat al te
zachtzinnig zijn geweest. Het lezen van de beide antwoorden heeft hem in die meening
versterkt. Het antwoord met motto Essayons beslaat niet meer dan 83 bladzijden van
een gewoon schoolschrift; trekt men daaraf 10 bladzijden voor de voorrede, 12
bladzijden voor een inleiding, waarin zeer gezonde dingen te lezen staan over ‘Doel,
vereischten en ontwikkeling’, maar hier volkomen overbodig, 2 bladzijden voor een
bronnenlijst en een inhoudstafel, dan blijven er geen 60 over voor den tekst zelf.
Spreker wil gevraagd hebben, of het mogelijk is, zulk een uitvoerige vraag in zoo
weinig ruimte te beantwoorden, en of zulk een beknopt antwoord zóó maar op één
lijn kan gesteld worden met het andere, dat ongeveer zes maal zoo groot is; dat schijnt
a priori
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onmogelijk. Hij erkent, dat wat in het antwoord te lezen staat op zich zelve juist en
nauwkeurig is, maar het is niet veel meer dan een opsomming van namen, titels en
jaartallen.
Wat het tweede antwoord betreft, Spreker is het met de beoordeelaars eens over
de verdienste van dat werk; maar het heeft een nogal groot gebrek: de schrijver
behandelt beurtelings de Duitsche, Engelsche, Fransche en Nederlandsche
kinderliteratuur, vrij wel los van elkander; dat is het immers niet wat gevraagd werd.
Daarenboven: het hoofdstuk over de Nederlandsche kinderliteratuur omvat slechts
69 bladzijden, tegen 130 voor de drie andere samen. Er is hier dus een gebrek in de
methode en in de verhouding, die Spreker doet aarzelen dat werk, hoe verdienstelijk
overigens ook, te bekronen.
De heer SEGERS kan al de bedenkingen van Dr. W. DE VREESE niet onvoorwaardelijk
bijtreden. Volgens hem onderscheiden zich beide handschriften door ernstige
verdienste.
Stelt men zich op het standpunt van Dr. DE VREESE, en verlangt men eene
beredeneerde studie der geschiedenis van de Kinderliteratuur, eene ontleding harer
voornaamste voortbrengselen, dit alles methodisch gerangschikt, dan zouden wij er
bij winnen de vraag aan te houden.
Doch, in dit geval moet de stof meer beperkt, nader bepaald wezen
Spreker heeft dus vrede met het voorstel: de vraag naar de Commissie voor
prijsvragen te verzenden, alvorens die opnieuw uit te schrijven.
De heer LECOUTERE wijst er op hoe, door hetgeen de heer DE VREESE alsmede één
der verslaggevers hebben uiteengezet, de Academie thans veel vollediger en
nauwkeuriger is ingelicht over de wezenlijke waarde der ingezonden antwoorden.
Het eene blijkt heelemaal
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ontoereikend; het ander schijnt zoo onmethodisch aangelegd, dat de schrijver er van,
dat grondgebrek niet zou kunnen verhelpen naar den wensch der Academie, zonder
om zoo te zeggen een heel nieuw werk te leveren. Daarom stelt hij voor: aan geen
der beide verhandelingen den prijs toe te kennen, en de prijsvraag later opnieuw uit
te schrijven.
De heer Kan. AMAAT JOOS, overtuigd door de bezwaren door zijne medeleden
ingebracht, verklaart zich bij het gedane voorstel aan te sluiten.
- De Vergadering beslist derhalve het voorstel naar de Commissie voor prijsvragen
te verzenden.

Prijsvraag door het Karel Boury-fonds uitgeschreven.
Voor Dichters en Toondichters.
Verlangd werden: Voor het Lager Onderwijs (Hoogste klasse), 25 Schoolliederen
(gedichten en muziek), waaronder 10 inzonderheid voor meisjes. Gedichten en muziek
behooren onuitgegeven te zijn.
Prijs: 500 fr., of 250 fr. voor den dichter, en 250 fr. voor den toondichter.
Bij niet toekenning van den prijs, mag die onder verscheidene mededingers verdeeld
worden.
Twaalf antwoorden werden ingezonden. Zij dragen tot kenspreuk:
1] Voor de kinderen:
Hier zit gevouwen plat,
Als in een rarekiek,
De naam van 't schepsel, dat
Dees simple liederen miek.

2] ‘De Boozen zingen niet’ (Een bundel inhoudende den tekst van 27 schoolliederen,
edoch zonder muziek.)
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3]
4]
5]
6]
7]
8]
9]
10]
11]
12]

Geen rijker kroon dan eigen schoon. Muziek met begeleiding.
Hoïho! Enkel 12 liederen met muziek en begeleiding.
Voor Taal en Volk. Muziek met begeleiding.
Boontje om zijn loontje.
Na lijden komt verblijden,
Rust roest. (Zonder muziek.)
Vreugd voor de jeugd.
Vliegt de blauwvoet, Storm op zee.
Twee steentjes. (Enkel twee liederen ingezonden.)
Sursum corda!

Werden tot leden van den keurraad aangesteld: voor de gedichten, de heeren: Jhr.
Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. HUGO VERRIEST en Dr. EUG. VAN OYE.
Voor de muziek, de heeren: LEO VAN GHELUWE, oud-bestuurder van het
Muziekconservatorium van Brugge, te Gent, - KAREL MESTDAGH, bestuurder van
genoemd Conservatorium, te Brugge, - en OSCAR ROELS, toonkundige, leeraar aan
het Muziekconservatorium te Gent.
De eerste verslaggever Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE stelt voor, wat de gedichten
betreft, twee eerste prijzen toe te kennen: een eersten prijs met onderscheiding, aan
Nr 5 (Voor Taal en Volk), en ook een eersten prijs aan Nr 12 (Sursum corda). Het
bedrag dier prijzen te bepalen, dat laat hij aan de Academie over.
De heer Dr. HUGO VERRIEST, tweede verslaggever, verklaart zich daarmede niet
te kunnen vereenigen. Volgens hem kan alleen Nr 5 (Voor Taal en Volk) bekroond
worden. Bij deze zienswijze sluit zich de heer Dr. EUGEEN VAN OYE, derde
verslaggever, aan.
De drie heeren verslaggevers zijn het derhalve eens, om aan Voor Taal en Volk,
of Nr 5, den prijs toe te kennen.
Met de muziek is het heel anders gesteld. Inderdaad, de heeren LEO VAN GHELUWE,
KAREL MESTDAGH en OSCAR ROELS zijn eenparig van oordeel, dat niet eene reeks
der inge-
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zonden liederen ‘de vereischte hoedanigheden bezit, om door de Academie bekroond
te worden’.
Het Bestuur stelt voor:
1o) Een prijs van 250 fr. toe te kennen aan den schrijver van Voor Taal en Volk,
of Nr 5.
De Vergadering neemt aan. De Bestendige Secretaris opent vervolgens den brief die
bij de ingezonden gedichten gevoegd is. Het blijkt dat de schrijver is de heer WILLEM
GIJSSELS, beambte der Great Eastern Railway C*, 13, Anspachlaan, te Brussel.
2o) Voor 1914 eene prijsvraag uit te schrijven voor toondichters, voor het schrijven
van liederen op een zeker getal der thans bekroonde teksten. - Prijs: 250 frank. Te
beantwoorden, uiterlijk 10 December 1913.
- Dit voorstel wordt om advies naar de Commissie voor Prijsvragen verzonden.
3o) Commissie voor Prijsvragen. - Benoeming eener Commissie van vijf leden, tot
het voorstellen van prijsvragen. - Worden aangewezen de heeren: Prof. Dr. WILLEM
DE VREESE, als vertegenwoordiger der Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde; - TH. COOPMAN, als vertegenwoordiger
der Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde; - Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS, als vertegenwoordiger der Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie; - Prof Mr. JULIUS OBRIE, als vertegenwoordiger der Bestendige
Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch; - en EDW. GAILLIARD,
als bestendige secretaris. - De heer TH. COOPMAN zal, zooals vroeger, bij de
Commissie dienst doen als secretaris.
4o) Plechtige vergadering van 4 Augustus. Lezing der voordrachten op die
vergadering te houden. (Als toepassing van art. 14, § Zittingen, der Wet van 15 Maart
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1887.) De heer Bestuurder geeft aan de heeren Leden kennis van de toespraak door
hem op de Plechtige Vergadering te houden.
5o) Lezing door den heer Kan. Amaat Joos: Algemeene termen. - Het uur te ver
gevorderd zijnde, wordt die lezing tot de Augustus-vergadering uitgesteld.
De vergadering wordt te 4 1/2 gesloten.

Kleine verscheidenheden.
104. - Verhuwen.
VERHUWEN is hetzelfde als Herhuwen, Fr. Se remarier, Convoler en secondes noces.
De twee vormen worden hieronder te zamen gebruikt:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 320: ‘Als een man in huwelicke zynde
sterft ende zyne weduwe verhuwet, wat de borghen doen moeten... Als eenich wyf
sterft ende de madelare herhuwet, wat de borghen doen moghen...’ (1535.)

105. - Cruepelen.
Ons CRUEPELEN luidt Crepelen bij Verdam, en komt aldaer voor met de beteekenis
van ‘Crepel’ (Kreupel) maken, d.i. Verminken; Fr. Mutiler in het algemeen. Bij
Verdam een voorbeeld uit Despars' Cronycke. Ziehier een tekst uit eene oorkonde
van omstreeks 1383:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 240: ‘Partien daromme dootghesleghen,
ghecruepelt ende zwarlike ghewondt bin der stede van Ypre...’
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106. - Staen in den mond van...
Jan Baert, oud 65 jaar en wonende op Sint-Jansparochie, verklaart dat hij ten huize
van Wouter Willems was, toen deze aan Pieter Kengaert, voor de som van 12 pond
grooten, zekere ‘stede’ verkocht, staande te Wielkene. Van genoemde som moesten
3 pond in gereed geld betaald worden; een pond stond ‘in den mond’ van hem getuige,
van den ‘pape’ van de kapel ten Poele en van Sanders de Vaerwere; wat de
overblijvende 8 pond gr. betreft, daarvan moest Pieter Kengaert de betaling in handen
van Jan van Lichtervelde op gezegde ‘stede’ waarborgen, tegen een pond per jaar,
in twee maal te betalen. Ten slotte zegt getuige, dat er, bij de verkooping, niet
gesproken werd van den tijd waarop de betaling zou ingaan.
Meer staat er in den tekst niet. Wat wordt nu door STAEN IN DEN MOND bedoeld?
Wil dat beduiden, dat hij Jan Baert, alsook de ‘pape’ van de kapel ten Poele en
Sanders de Vaerwere voor de betaling van het in spraak zijnde pond gr. te zamen
instonden, dat zij daartoe ‘hand ende mond’ gedaan hadden(1)?
Wij laten den tekst volgen:
L Gilliodts-van Severen, Cout. Salle et Châtell. d'Ypres, I, 376: ‘... P. cochte jeghen
den zelven Wouter eene stede staende te Wielkene, omme XIJ lb. gr., de IIJ lb. gr.
ghereet ghelt, een pond staende in de mond van hem (Jan Baert) die spreiet, de pape
vander capelle ten Poele ende van Sanders de Vaerwere; ende de acht ponden grote,
daerof moeste P. waer zegghen Jan van L. van een pond gr. siaers ten tween termen
ende daerof beset doen up de zelve stede...’ (Reg. 1450-1460.)
EDW. GAILLIARD.

(1) Zie ons Gloss. à l'Inv. Arch. Bruges, v' Hand, en bij Verdam, vo Hand (IIIe deel, kol. 109).
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De censuur onder de regeering van keizer Napoleon I in het
departement der Leie.
Bibliografische aanteekeningen door Karel de Flou.
Een staatsbewind, waar de willekeur met kracht van wapenen gesteund wordt, zal
toch nog altoos argwaan te koesteren hebben ten opzichte van al de uitingen van het
verstandelijke leven der staatsburgers.
Bespieding, verklikking en wederrechtelijke handelingen komen er dan ook
dagelijks in het bestuursleven voor, ter wering van daden, die het oppergezag kunnen
hinderen of ten val brengen.
De censuur is in dien gang van gedachten steeds een machtig wapen in de handen
van willekeurige heerschers geweest.
Nooit wellicht was de voorkomende censuur op de voortbrengselen der drukpers
sterker ingericht dan tijdens het keizerrijk van Napoleon den Eerste.
Niet enkel de schriften van staatkundigen of wijsgeerigen aard, en de nieuwsbladen
die bij 't publiek gedachten konden voeden, waar een staatsbewind angstig voor is,
maar ook al wat voor het openbaar gebruik bestemd was, zag men aan eene
angstvallige keuring onderwerpen. De onschadelijkste letterproducten, als bijv. Jellen
en Mietje van Broeckaert, werden aan het scherpzinnigste onderzoek onderworpen
om er eene of andere zinsnede, eene of andere bedekte toespeling in te ontwaren, die
het gezag van den Corsikaan in onze gewesten hadde kunnen schaden.
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Ook almanakken, wegwijzers, gebedenboeken, tafels voor de reductie van maten en
gewichten, kortom alles wat in elks handen komen kon, moesten in princiep verdachte
voortbrengselen zijn.
Men staat oprecht verbaasd als men de dossiers eener prefecture doorzoekt en
steeds de letterwerken, evengoed als de onbeduidendste producten der drukpers,
verhandeld vindt onder de rubriek ‘Police générale; imprimeries’, en meer nog als
men in die dossiers die menigvuldige onderdanige smeekingen van drukkers,
liedjeszangers en boekventers ontmoet, die steeds de verzekering geven dat zij
volstrekt niets kwaads in hun schild voeren.
Edoch, al die betuigingen van onderdanigheid waren bij 't gewestelijk bestuur van
geenen tel: het scherpkijkend oog van het staatsbewind waakte zelf! En vaak ook
werden aan drukker of uitgever wenken gegeven omtrent verbeteringen of
veranderingen, die genoeg lieten zien dat het voor het gezag niet onverschillig was
hoe en in welke termen ook het veroorloofde diende gezegd te worden.
***

Een drukker van Iper, met name J. Smaelen-Moerman, leverde, op 2 Juli 1812, het
handschrift van een marktliedje in, dat voor titel droeg: ‘Tuyndag-Liedje, gemaekt
in de drij honderdjaerige Jubiley van 1683, nu in 1812 ververscht ende soo by
behouden aen het oirsprongstuk, als het beleyd der verhandelde stoffe, de
keursaemheyd der Sin-trekken ende de suyverhied der tael het toestaen, door de
léden der maetschappije Getrauwe herten, schuylende onder de bescherming van
den heyligen Engel bewaerder, met kenspreuk Wysheyd volmaekt konst, binnen
Ieper, Stemme: La Vendôme’.
Dit lied, waarvan het handschrift zeven bladzijden foliopapier beslaat, was voorzien
van historische en andere voetnoten en werd gevolgd door latijnsche en andere
ophelderingen.
Het stuk kon echter het Bestuur niet behagen: ‘rejettés le 23 juillet 1812; remis le
même jour’.
Het lied ging eigenlijk uit van de Ipersche Maatschappij van Rhetorika ‘Les coeurs
réunis’, die er veel bijval meê dacht in te oogsten. De Prefect van het Departement
der Leie liet echter aan den Heer Onder-prefect van het arrondissement Iper, bij
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brieve van 23 Juli 1812, kortaf weten: ‘Je ne puis approuver, Mr, l'impression d'une
chanson de la société de Rhétorique d'Ypres, dont vous m'avez envoyé le manuscrit
le 4 du ct.’
Nu trad de Rhetorika zelf op. Een fransche smeekbrief, van den 20 Juli
daaraanvolgende, drong op het verleenen van machtiging tot drukken aan.
Daar werd geen antwoord op gegeven.
Intusschen had de zaak tot ondergrondsche werkingen te Parijs aanleiding gegeven,
waarvan het uitwerksel zich op 21 November 1812 onverwacht openbaarde. Immers
toen kwam er een brief bij den Onder-Prefect te Iper toe, vanwege ‘le Général Baron
de Pommereul, Conseiller d'état. Directeur général de L'imprimerie et de La Librairie’,
waarin deze hoogbeambte verklaart het liedje der Ipersche Rederijkers te hebben
doen onderzoeken en er geen erg in gevonden te hebben: ‘Elle ne contient rien de
repréhensible, et si j'avais eu en même tems que le manuscrit, que je vous renvoye,
la déclaration de l'imprimeur qui doit La mettre sous-presse, Je lui aurais expédié
sur le champ le récépissé dont il a besoin pour donner suite au tirage. Je l'engage
donc à remplir cette formalité sans délai’.
Terstond werd dit schrijven - zeker wel met leedvermaak vanwege den Sous-Préfet,
- medegedeeld aan den Préfet de la Lys, die er geen beetje in zijn schik meê was. Hij
zond dan ook, op 2 December de opgevorderde declaratie van den drukker. Hij luchtte
zijn gemoed in de minute van dit laatste schrijven..., doch, vreezende de overheid te
verbitteren, werd zijne ontboezeming door hemzelven geschrapt! Hij was voornemens
geweest het volgende aan den Generaal-Baron de Pommereul voor oogen te leggen:
‘Néanmoins, j'ai l'honneur de vous observer, Mr le Conseiller, que j'étais vraiment
dans l'opinion que les ouvrages de ce genre ne fussent de nature à être imprimés sous
mon autorisation, comme étant évidemment compris dans ceux de la 2e classe,
auxquels votre circulaire du 5 août est applicable. - J'avais même, sur la déclaration
primitive de l'imprimeur, du 2 juillet dr, refusé l'impression de cet ouvrage que je
croyais contenir des récits extravagants, d'un spectacle vraiment bizarre, qui tend
plus ou moins à alimenter la superstition: J'ai cru aussi me renfermer exactement
dans les bornes étroites que vous m'aviez tracées par votre instruction confidentielle
du 20 novembre 1810.’
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De Prefect schijnt niet beseft te hebben, dat de richting der politieke stroomingen in
de hoogere sferen altijd veel spoediger verandert dan in de lagere....
Hier laten wij nu den tekst volgen van het corpus delicti, dat zooveel bestuursmannen
op den loop gehad heeft:

Stemme: La Vendôme.
1.
Ieper, ô ieper, hoe toont gy u verheugd!
op uwe tuyndagfeeste siet men u in volle vreugd:
vraegt men, waerom gy al dien opstel doet,
antwoord vrymoedig, dat het geschieden moet
uyt een dankbaere pligt voor 't weldaed û gedaen
door onse vrauw van tuyne(1) die in nood u by kwam staen.
2.
't is sy, die ieper verlost héft uyt gevaer,
wiens Jubiley wy vieren héden van dry honderd jaer:
(2)
dan was de stad rondom seer nauw berend
door d'Engelsmannen en door 't oproerig Gent:
Maria siet het aen, die groot vermógen héft,
Maria troost en hulp aen haer lieve ieperlingen géft.
3.
ieper twee maenden bevochten sonder vrucht,
de bondgenooten seyden sich bereydende ter vlucht:
‘van heel de stad men siet alleen de kruyn,
‘sy is beslóten in eenen sterken tuyn!
(3)
sy trokken schielyk af bevreesd voor meerdren nood:
lóft al de Tuynsche Maeged, die ons haeren bystand bood.
4.
uyt dankbaer hert door soo krachtige genà
bied men Maria hulde plegtelyk jaer voor en nà;
in oegst daer toe den eersten sondag staet,
als binnen ieper het blyde klokspel gaet,
wanneer' er toeloop is van duijsende van lien
om onse vrauw te dienen en den ommegang te sien.

(1) ten jaere 1383.
(2) door een krygsheir van tachtig duysend uytgelésene Engelschen en twintig duysend Gentsche
muytelingen.
(3) naer een en twintig vervaerelyke bestormingen.
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5.
'k moet nu verhaelen wat men vol eer en deugd
alhier den laesten tuyndag héft gesien tot ieders vreugd:
d'ambachten eerst in pronk gewaed vergaerd
met wachse torssen in dobble rék geschaerd,
waer-achter volgden nà tot elks gestichtigheyd
de vier bédelend' ordens met geheel de geestlykheyd.
6.
Seffens de torre van David kwam alsdan
waer op men sag verschynen ménig kloeken édelman,
seer ryk gekleed met sweirden in de hand
veirdig te vechten voor 't lieve vàderland,
en voor(4) de suyvre telg uyt Davids bloed getéld,
op wie godvruchtig wyst haer omgedrégen sinnebéld.
7.
siet, hoe den ouden Reus vol van jongen moed
valt hier en daer aen 't dansen, wyl hy syne ronde doet:
en kôrts daernà, het wésen vol gesag,
den niewen reuse kwam deftig voor den dag
in 't édelste fluweel met fynste goud gekant,
soo dat hy spant de kroone bóven allen reus van 't land.
8.
siet nu de lyfwacht van onsen niewen Reus
gekleed in silver harnasch, alle mannen groot en preus,
met spies en helm strydveirdig inderdaad,
om te beschermen dit pronkstuk voor verraed;
wie wét, wat schuylen mag in een soo dikke wolk
van alle slach van sinnen van het toegeloopen volk.
9.
(5)

'T manschap van sinte Michiel bereyd ten slag
met blinkende slag-sweirden stapte toe tot meer ontsag,
met pluymen op, al kostelyk om 't meest,
om te vereeren de Jubel-tuyn-dag feest.
dan eener vorm gekleed hun volgde seffens nà
(6)
de kóninglyke Gilde van de Maeged Barbara.

(4) O.L.V.
(5) de Schermers gilde.
(6) de busseniers.
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10.
siet hun optrekken met een soo trotsch gelaet,
als immer kónings bende naer een swaeren optogt gaet:
rap aen 't geweir soo rustig en soo koen,
als oude krijgers in volle woeden doen,
en hun grofroer-geschot maekte soo groot getier,
dat niemand meer en hoorde noch en sag als rook en vier.
11.
kopere trommels, trompetten, kómend uyt
door ridders in schaer-làken gàven schallende geluyd:
de(7) Bógeniers van Sint Sebastiaen
sag men uytmunten met gulde kókers aen,
tot algemeene vreugd hun volgde van naeby
van fluyten en schalmeyen eene soete melodij.
12.
jonge Meirminnen van schoonen hupschen swier
by eenen grooten walvisch, en den God, die 't hoog bestier
voert op 't gewoel en dieren van de sec,
aldaer verscheenen als waerend' op de ree:
den visch vél wàter(8) schoot met vlaegen op de lien,
sy wisten niet waer kruijpen, om die groetenis t'ontvlien.
13.
duyvels en helle daer wierden ook vertoond,
waer méde God de kwaede volgens hunne werken loont:
te midden vreugd het schrik-tooneel der hel
déd men versoeten met een behaeglyk spel,
twee kémels kwàmen op met een geméten stap,
voor elk twee lieve jongens dansten éven schoon en knap.
14.
wéderom héft men een konstig schip gesien,
waerop verwonderd juychde heel de ménigte van lien:
een see-peird eerst als op de baeren klom,
met blaewe seijlen het schip daer achter swom,
de vlag was suyver wit, den mast van goude rood,
op 't schip sat onse vrauwe waere see-ster in den nood.

(7) de hand-bógeniers.
(8) uyt de neusgàten.
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15.
dan kwam het glansig en luysterlyk vertoog
van(9) sinte joris gilde, t'gene schémerd' in elks oog,
al snel te peird, gewàpend tot den tand;
een fellen draeke voor hun wierd by der hand
geleyd van eene maegd; 't was wel verruklyk schoon:
hun volgd' een gulden wàgen, die verbélde Salmons troon.
16.
onse vrauw-opvaerd(10) was van soo snégen vond,
dat iederen aenschauwer suf en als verwésen stond:
Maria scheen in 't meesterlyk vertoon
hoog op door Englen gevoerd by haeren Soon:
van véle duysend lien dit hebbend' afgespeurd
geen eenen kon begrypen door wat konst het was gebeurd.
17.
oorlof, ô ieper! ô wydvermaerde sté!
hoe hoog sag men u praelen, als gy waert in rust en vré!
gy kwam na by in rykdom en verstand
de beste stéden van heel het Néderland,
de làken-wéverij, der borgren groot getal
bewysen die beruchtheyd met de kerken en de hal.
18.
Die ons dit liedeke voor maels héft gedicht,
het was' er eenen jongman, die bockdrukken had voor plicht:
hy héft seer wel en loffelyk gedaen,
hy hield daer méde d'eer van Maria staen,
en d'eer ook van de stad en haer voorléden gloor:
géf, ieper, aen die jonkheyd lof en dank alle eewen door.
Eynde.

Aenteekeninge op de 17 poos van dit liedeke.
1 wyd-vermaerde-sté. Siet dése oude geschieding-getuygenis.
Florente Lanificio
steculo salutis duodecimo
florebat Ipra
prae caeteris florentissima,
marte vigens, opibus potens
circurtu ampla, populo frequens,
exteris tam timenda, quàm stupenda.

(9) schutters met staelen kruijsbógen.
(10) eene verwonderens weirde vertooning, waeraf het geheym werktuyg onbekend is.
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Vertaeling. In de 12e eewe nae Christi geboorte
bloeyde Ieper
buyten andere stéden uytmuntende,
sterk in oorlogs bedryf, magtig in rykdommen
wyd in uytstrek, ryk in volk,
van de vyanden gevreesd ende verwonderd.

2. Rykdom. Het losgeld van de twee soonen van Margareta Graevinne van Vlaenderen,
welke in oegypten gevangen waeren, is door de borgers van Ieper geheel geschonken
gewést.
3. Verstand. De uytstékende schoonheyd van haere wollelàkens. De konst, van de
wollen in verscheyde tot daer toe onbekende varven te boenen, t'Ieper uytgevonden.
Den afkeer der Ieperlingen van geduerigen en landbedervenden opstand tégen 's
lands opperheerschappyhebbers. Hun wys en kloek beleyd in 't verdédigen hunner
vestingen tégen twee magtige légers.
4. De làkenwéverije. Sy had vier duysend getauwen.
5. der borgren groot getal. Het beliep tot twee honderd duysend sielen.
6. met de kerken. Daer waeren acht kerspélen ofte prochiekerken.
7. en de hal. Gebauw van vier honderd twee en t'séventig voeten lang, en vyftig
voeten breed, met een allerschoonsten tooren in 't midden.
8. het was' er eenen jongman. Synen naem is ons onbekend, als ook de naemen
dergéne alle die vertoon-stukken gevonden ende uytgevrocht hebben.
WYSHEYD VOLMAEKT KONST.
Men kan, bij het lezen van al die vaderlandsche herinneringen, de meening niet
onderdrukken dat, wanneer de Prefecture van ‘fanatisme’ sprak, daarmêe ook de
opwellingen van ‘patriotisme’ bedoeld worden. Hoe het ook zij, en zooals wij het
hooger bevestigden, trof de censuur al wat voor den druk bestemd was.
***

De weduwe De Moor en haar zoon, van Brugge, komen dan ook bij den Prefect en
verklaren hem, op 30 Mei 1811, ‘avoir l'intention de réimprimer... un livre de Prières,
ayant pour titre: ‘Straele der goddelijke Liefde, verçiert met schoone Gebeden,
Oeffeningen en Litanien, gedeelt op de zeven dagen van de weke: van nieuws overzien,
vermeerdert en merkelijk verbetert’.
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Zij zijn voornemens het te drukken ‘à mil Exemplaires, format in-12, de 17 feuilles,
contenant 400 pages d'impression’.
Wat wilde men daar al veel op zeggen? ‘P. (Permis) 14 juin’. Best was het, er zich
geen kwaad bloed in te maken, te min, daar toen ter tijd veel schriften van
godsdienstigen aard door het publiek gekocht werden, en deze toch geen eigenlijk
gevaar schenen op te leveren...
***

Nu zien wij ‘Jean De Busscher, chansonnier à Roulers’, aan de beurt. ‘Il soumet à
Mr le Préfet 3 chansons à imprimer par la ve Demoor à Bruges’.
‘P. 259bre’. geeft hem voldoening.
Deze hederen zijn: 1o De maegd te jong misleyd, klaegd hare onnoozelheyd; 2o
Deologhe (sic), (Dialogue), air Coucou; en 3o Nieuwen Contredans à la mode.
De ‘Deologhe’ is van eene fransche vertaling vergezeld, en de steller bericht ons
deswegen het volgende in margine van zijn handschrift:
‘De fransche tael word tans verbasterd in ons land;
het frans begind alom langs om meer in te dringen:
Ik vinde my verpligt wat frans En vlaems te zingen,
ter voldoening aen t volk, op algemeenen trant.’

De verontschuldiging van den liedjesman is naief, maar schetst heel wel den geest
van den dag.
***

De weduwe De Moor kreeg altijd oorlof, om het even wat zij voor den druk bestemde.
De specialiteiten van het huis waren toen ter tijd: kerk- en gebedenboeken,
almanakken, wegwijzers, tafels van maten en gewichten en niet het minst marktliedjes.
Op 5 Juli 1811, bekwam zij, en dat nog wel per afzonderlijken brief, oorlof tot het
uitgeven van de twee volgende liederen:
1o) Rouw-gezang op het jamerlijk afsterven van den wijs begaefden, verstandigen
en hoog geleerden heer, d'heer ende meester PIETER JACOB BROUCKAERT, in zijn
leven wijd berugten genées heer op de comune van dadizeele, overleden den 20 april
ten Jare
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ALS

MEESTER PIETER BROUCKAERT GOD SYN REYNE ZIELE SCHONK. (1811);
In de slotreden van dit lied lucht de dichter zijn gemoed met zijne geringe kennis
te betreuren:
‘Gerijmd en gezongen door J. De busschere, componist,
Die door onwetendheyd meer als door wijsheyd mist.
Ik leve niet zonder druk.’

Het stuk volgt hier, als een bewijs van De Busschere's zelfkennis:

Stem van den handel.
Wat rouw geschrey bonst van de lugt!
wat hoord men alom sugt op sugt!
al waer men gaet of staet,
men siet Elks gelaet nat van rouwe rouwestranen;
het schynd dat het menschdom noord en oost,
zuijd en west leefd sonder hoop of troost.
ô hemel! toond mij aen,
voor wien men langst de baen,
Elk ziet al treuren gaen.
2 o godt! o groten hemelaer!
ik hoor d'oorzaek tans zonne klaer.
meester brouckaert is dood.
ô wat harden stoot
voor 't lief dadizeele.
geen wonder of leefd het volk in wee,
oost, zuijd, west en noord tot aen de zee:
hij die hulpmiddels gaf,
en kwael op kwael weirde af,
is, eijlaes! in het graf.
3 o hemel! welk een smert en rouw,
voor hem, te zien een kind en vrouw
voor syn sterfbedde staen,
in druk en getraen,
met gevrongen handen!
hunne herten kropten wis van droefheijd.
hoe drukkelijk was dat leste afscheijd!
hij zeijd wis: vrouw en kind!
van mij zoo teer bemind,
mijn leven is ten eynd.
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4 Vrouw! Eijlaes! t is den wil van god,
het sterven is egter mijn lot,
ik heb mijn tijd voldaen
op deés werelds baen......
adieu kind en vrouwe!....
'K sag myn twee zoons sterven in hun Jeugd,
in wien ik hadde al mijn weirelds vreugd
het heeft godt zoo behaegd
hij nu mijn ziele vraegd
En bij mijn twee zoons daegd.
5 Vaerwel, mijn vrouw en kind! zeijd hij.
't is heden mij en morgen gij!
den tijd van onze jeugd,
En mijn weirelds vreugd
zijn, Eijlaes! ten eijnde.
dus is hij naer d'eeuwigheijd gegaen
den steunpilaer van zijn prochiaen,
die d'aerme bijstand bood
en elk trooste in den nood
is, Eijlaes, te vroeg dood
6 Daer ligd den troost der armen, laes!
ten dieren proij en worm aes!
ag! wat treurigen dag,
als men brouckaert zag
naer syn grafsté dragen!
oud, jong, rijk en aerm heef geschreijd.
g'heel dadizeele was vol droetheijd
elk was' in ongenugt.
mans, vrouws en kinders zugt,
drongen door d'hoogelugt.
7 Dien geneesheer, zoo vol verstand,
prael-meester in ons vlaenderland,
bij nagt als dag uyt reed,
in water en sweet,
om de zieke 't helpen,
door sijn hulpmiddels, kennis en konst,
en minerva's gaveryke jonst.
dien pronktelg van pallas
kwael op kwalen genas,
Ja, wat genecslyk was.
8 in vlaend'ren, braband, en vrankryk.
beweend elk meester brouckaerts lijk,
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mids syn geroemden naem,
door de snelle faem,
sweefd door g'heel de weireld,
en sal blyven in hoog achting staen,
soo lang de zon haren loop zal gaen;
syn naem blijfd onsterfbaer....
maer, ag! o hemel!... maer
zyn doode romp ligd daer.
9 treur nu, o dadizeelers! treur!
uw steunpilaer, onzen nabeur,
is, eijlaes! u ontrukt,
en in d'aerd gebukt.
stort nu brakke tranen
weend en treurd met allen vremdeling,
die van meester brouckaert hulp ontfing.
sijn dood baerd aen veel druk.
sijn leven was uw luk
tot uwe Jubel kruk.
10 hoe weend ook den cazandriaen!
hoe stort hij beken van getraen
op het graf van brouckaert,
om zijn goeden aert,
dienst en wetenschappen.
Veel verlaten zieken in cadzand
zyn door brouckaerts middels en verstand
genezen van hun kwael
syn eernaem brijfd in prael
spijs smaed en laster tael.
11 De brave lien, van allen staet,
van den hoogsten tot leegsten graed,
die van hem g'holpen zijn,
met hertzeer en pijn
syne dood beweenen
maer, Eylaes! het is te laet geschreijd
brouckaert is naer d'Eeuwige Eeuwigheyd.
hij was; maer is niet meer
ik hoop, volgens mijn leer,
dat hij rust bij den heer.
o GODT! SCHIKT MEESTER BROUCKAERTS ZIELE LANGE RUSTE.
Grafschrift
Sta, snelle vremdeling! kniel voor deze grafstede
stort voor d'heer brouckaerts ziel uw grondhertige bede,
hij was der vremden troost in zijne levens tijd.
bid dat zijn ziele rust by godt gebenedijd.
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2o) Zedelyk liedeken op de geboorte van onsen lieven Zaligmaker Jesu Kristi tot de
vlugt naer Egypten met syne moeder maria en voedster vader Josep. De stemme van
Albertina of de gulde Eeuw.
Hoe dit laatste stuk niet van ‘fanatisme’ verdacht werd, is ons niet te best
verklaarbaar. Edoch, het kwam van de weduwe De Moor! Hier volgt de tekst:
1 't is reeds achttien honderd Elf Jaer
dat het kind Jesus is geboren.
voor ons zaligheijd allegaer,
door maria maegd uijtverkoren,
tot betlehem in eenen stal,
tusschen twee sprakelooze dieren,
waer d'Engels met hemels geschal,
kwamen Jesus geboort nagt vieren.
2 het was op een kouden kersnagt,
den koutsten nagt der winter nagten,
dat maria Jesus voord bragt
ter verbazing van 't Jods geslachte,
niet in een koninglijke woón.
geen paleijs was zijn vaders wenschen,
Gods eenigen geboren zoón,
koos eenen stal al aerme menschen
3 de engels en aerdseng'len daer
gloria in exelcis zongen,
de stemmen van die engelschaer
door en door het stalleke drongen;
sij zongen: hoog lof ozana,
den allerhoogsten hoogst in glorie,
lof zij Jesus en maria,
de zondaers hemelsche victorie.
4 de Engels riepen 't herder tal
uyt de betlehemsche valeijen;
zij kwamen zedig naer den stal
al spelen op fluyt en schalmeijen:
sij hebben Maria gegroet
en Joseph, Jesus voedster vader,
dan vielen sij het kind te voet,
met gevrongen handen te gader.
5 op oij en stroij lag dat lief kind,
in eene kribbe in slegte doekken.
in vorst in hagel sneeuw en wind
zoo men leesd in heylige boekken,
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zij loofden Jesus godt en mensch,
in zijne elendige wooninge,
naer de begeirte, wil en wensch
van godt den schepper aller dingen.
6 den nagt van 't kind Jesus geboort,
drij koningen verre in het oosten,
door eene helder sterre aengespoord,
ook sogten naer godts kroost der kroosten:
sij, komende in Jeruzalem,
gingen koning herodus spreken,
en seijden welk eene hemel stem
hun herten hadde in vreugd aensteken.
7 Een sterre lichte ons, seijden zij.
door vlekken, dorpen. veld en hoekken
wij gaen eerbiedig alle drij
den nieuw geboren koning zoekken.
en hem ons hulde en offers doen,
om aen sijn goedheijt te behagen,
den hemel doet ons tot hem spoen,
om ons herten hem op te dragen.
8 herodus vol dolheijd en haet
die tijding niet opswelgen konde
hy seijd tegen die vorsten, gaet;
maer als gij het kind hebt gevonden
komt zegt mij waer gij 't hebt gezien,
ik sal den koning der koningen,
ook gaen eeren en hulde bien
en hem glorie en lof toe zingen.
9 De koningen scheijden van hem
de sterre lichte hun als te vooren
tot sy kwamen tot betlehem
waer het kind Jesus was geboren,
daer vonden sy godts een'gen zoon
aen zyne moeders borsten zuygen,
en bestraeld met schoon hemels schoon (sic).
soo ware schriften ons betuygen
10 die vorsten vol eerbiedigheyd,
hebben hun scepters en hun kroonen,
voor het kind Jesus neergeleijd
om alle eerbied aen hem te toonen
schoon het lag in een aermen stal,
een verworpen en slegte wooning,
sij loofden hem den godt van al,
en koning boven allen koning.
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11 myrrhe, wierook en kostbaer goud
schonken sij hem voor offerande
en deden voor het kind, geen hout,
maer zoetgeurigen wierook branden:
myrrhe offerden sij hem als mensch,
en wierook als godt aller goden,
en goud als koning, volgens wensch,
of oud gebruyk onder de Joden.
12 naer hunne off'rande was gedaen,
gebood hun een Engel des heeren,
een anderen weg in te slaen
om tot herodus niet te keeren.
den hemel kende herodus vraek,
dat hij was naer 't kinds dood genegen.
de koningen, door deze inspraek,
keerden terug langs ander wegen.
13 herodus barst van nijd en haet,
of hy had slange schuijm gezogen
ja was woedende en desperaet
om dat hy aldus was bedrogen
hy noemde de koningen snood,
dwaze logenaars en ontzinde
en swoer het kind Jesus syn dood
waer hy het mogt of konde vinden.
14 hy, razende van vraek en hoon,
deed, gelijk hij hadde gesworen,
al de jonge kinderkens dood,
die in dien tijd waren geboren.
als godts zone geboren was;
men deed duijzenden kinders sneven
maer Jesus, gezeijd mesias,
bleef door 't albeschik in het leven.
15 Joseph en d'heil'ge Maria,
hoorende dat vreeselyk gerugte,
en die kinder moord verre en na.
met haer kind naer Egypten vlugte
naer vijf ses jaren balingschap,
gelyk sommige schrijvers leeren,
bragt een engel hun de bodschap
naer 't land van israël te keeren.
16 zoo leefde Jesus als balling,
met zijne moeder lange jaren,
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door godt zijns vaders beschikking,
tot onsen troost en ziels welvaren,
om ons te leeren vroeg en laet,
voor godt, op aerd, lijden en strijden
en naer veel vervolging en smaed
met Jesus eeuwig te verblijden.
Eijndelyk stierf Jesus aen 't kruijs
naer duyst en duijst dierbare wonden
te onfangen van 't Jodts gespuijs,
tot uijtwasschinge van ons zonden,
dus laet ons noijt voor kristi wet
nog heijlige leering niet schamen
dat wij hier naer genieten met
hem het eeuwig leven amen.

Gebed.
o godt! die d'hemels en aerd en zee kond bestieren!
gund dat het kristen volk alom mag zégevieren!
schraegd al wie strijd en vegt met een regtveerdig hand,
in Jesus weirden naem, ten bloeij van 't vaderland.
o zieneloosen godt! ag! voldoet thans de wenschen
van al wie ziele rust en lands welvaren wenschen!
schraeg en bezegend dog de roomsche kroon en troon
dat bidden wij uijt naem van 's vaders een'gen zoon.
Gerijmd en gezongen door J. De busschere componíst
die door onwetendheijd meer als door wijsheijd mist.
ik leve niet zonder druk.

Punctuatie en oordeelkundig gebruik van hoofdletters schijnen de meeste
liedjesdichters toen ter tijd aan de zorg der drukkers overgelaten te hebben Het
bovenstaande en wat nog volgen zal is daar een afdoende bewijs van.
***

Een ongenoemde zanger bood, in Juli 1811, eigenhandig een lied aan, dat voor titel
droeg: ‘Vreugd-gesang van twee Schotters van goude en zilver gaven die men door
de kele schiet’. Zijn slecht geschrift was wellicht oorzaak dat de bevoegde beambte
der Prefecture er zich niet te veel om bekreunde en de volgende beslissing erop liet
schrijven:
‘Peut être imprimé, à charge par L'imprimeur de soumettre L'épreuve en double
à la préfecture, à L'Effet d'obtenir L'autorisation. Bruges, ce 26 Juillet 1811. (get.)
ARBORIO.’
***
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Wie heeft in de letterkundige historie nog den naam ontmoet van ‘PIERRE MAES,
chansonnier à Bruges, rue groeninge’? Wij niet! En toch verdient hij onder zijne tijden zanggenooten eene goede plaats. Eerst vinden wij van hem een ‘Historie lied
getrokken uyt de ramsalige dood en leven van Abselon, spegel voor alle kinders die
hunne ouders beminnen of niet en beminnen’. Dit ging op ‘de stemme: Den orgel
van Paris’.
Komt Apollo, wilt myn stem versterken,
Fama blaest ook ten allen kant,
dat menig jonk hert wilt aenmerken
en prenten dat in hun verstand
het gene ik hier met hert en sinnen
verklaere door dezen zoeten toon
als dat een kind zyn ouders moet beminnen
wilt hij genieten des hemels loon bis.
2.
Ik vinde ook g'heel klaer geschreven
wat God aen Moyses heeft gezeyd
dat hy gezegent word in zyn leven
die ook met waere liefde en vleyt
hier zyn ouders komt te eeren
en hun in den nood zullen bystaen
dat hy van hun zyn straffe zal keeren
en hun hier naer met liefde ontfaen
3.
Als ik de waerheyd wel doorgronden
dan moet ik hier brengen ten toon
Joseph die vol deugden is bevonden
die heeft bekomen van God den loon
omdat hy zyn ouders kwam te beminnen
en dat met waere liefde t' allen tyd
waerdoor hy won zyn vaders hert en sinnen
en wierd van hem gebenedyd
4.
Ik mag hier ook met regt verklaeren
alsdat een wederspannig kind
zyn ouders brengt in groot bezwaeren
want syn tonge straeld als venyn
en zoo een hert is te beklaegen
waer dat de liefde niet in en staet
hy word op het lest door Godes hand geslaegen
maer eylaes het is beklagt te laet
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5.
Hoord naer een zaek g'heel klaer gebleken
hoe dat David wond in den trouw
Abselon waer van ik mag spreken
die zyn vader bragt in den rouw
en door syn hoogmoed en zondig leven
heeft hy zyn broeder dan vermoord
zoo een teer hert daervan ik beve
als hy de waerheyd wel aenhoord
6.
hij kwam zyn vader ook te beminnen
en dat met zoo een valschen schyn
hy en wist ook niet hoe beginnen
om meester en koning te zyn
hy dogt op 't lest tot zyn behaegen
ik zal naer Achitophel toe gaen
dat is myn vriend 'k zal hun raed vraegen
hoe ik myn vader zou verslaen
7.
hy is naer Achitophel getreden
en versogt hem tot kwaeden raed
waer op hy zeyd doet naer myn reden
dat zal u wel dienen tot baet
gy moet het volk zien te behaegen
en beloofd hun ook veel toe te staen
dan zullen zy ook liefde tot u dragen
en alles zal zeer wel vergaen
8.
Abselon heeft dit gaen doorgronden
wat dat Achitovel tot hem heeft gezeyd
en heeft dien raed zeer goed gevonden
en ook het volk alzoo misleyd
en hy heeft strags een waegen doen maeken
met vyftig ridders daer rondom
en reed alzoo tot zyn vermaeken
regt naer de stad van hebron
9.
hy deed daer al het volk vergaeren
en beloofd hun veel toe-te-staen
en deed hem als koning verklaeren
om zoo zyn vader weg-te-slaen
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hy heeft hem dan met volk begeven
om naer Jerusalem te gaen
zyn vaders hert begon te beven
als hy de tyding hadde verstaen
10.
Maer David vol droelheyd en zugten
vrog strags al zyn vrienden mé
om naer de woestyne te vlugten
elk was daer zeer wel te vré
als hy daer kwam met al die lieden
versagt hy Ghusai van hem geacht
dat hy Abselon zoude bespieden
wat hy dan was al van gedagt.
11.
Ghusai is dan strags getreden
regt naer Jerusalem onbelaen
en verstond aen Abselons reden
dat hy zyn vader zou volgen gaen
waer op hy spraek wilt gi heden rusten
wy zullen met den dage vroeg opstaen
dan zult gy zeker naer uw lusten
hem vangen, wilt myn verstaen.
12.
Abselon heeft dit voor waer genomen
en is met zyn volk vroeg opgestaen
en is naer de woestyne gekomen
om zyn vader daer te vatten aen
maer als David dit had vernomen
als dat zyn zoon tot hem kwam aen
vlugt hy al met zyn hert vol schroomen
met zyn vrienden over de jordaen
13.
maer Davids volk in hun hert ontsteken
spraeken heer koning weest niet belaen
want God en zal het ons niet vreken
want het word om uwen wil gedaen
daer op sprak David als gy zult stryden
en dat myn kind blyft in den nood
en doet hem door het zweerd niet lyden
nog en brengt hem niet ter dood
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14.
Zyn volk heeft hun tot den stryd begeven
en vogt zoo afgrijsig met geweld
dat' er vier en dertig duyst zin gebleven
van Abselon dood op het slag-veld
Abselon heeft de vlugt genomen
maer Gods hand kwam hem agter naer
al langs den weg met eyke boomen
bleef aen een vast al met syn hair
15.
God heeft Abselon niet vergeten
maer straft hem daer g'heel wonderbaer
den muyl waer op hy was gezeten
liep weg en...?) hangde aen zyn hair
en joab is aldaer gekomen
sag Abselon in druk en smert
hij was door gramschap ingenomen
hij doorstak hem daer terstonds het hert
16.
Als David nu al zulks aenhoorde
dat Abselon nu was ter dood
de droefheyd strags zyn hert doorboorde
en smeld daer schier in traenen groot
riep hy och God moet hy 't leven derven
wilt gy hem dog genadig zyn
ach! mogt ik dog voor hem sterven
och! God dat zou myn wille zyn.
17.
Joab spraek: koning staekt uw droevig klaegen
want het volk zou van u gaen
die voor u 't leven hebben gaen waegen
'k bid u wilt ze dog met liefde ontfaen.
David deed ook naer zyn verlangen
Achitophel met schrik belaen
heeft zig zelven aen een strik verhangen
dan was daer al den strijd gedaen
18.
Oorlof jonkheyd voor het leste
bemind uw ouders wie gy zyt
en doet voor hun altyd uw beste
dan zult gy hier naer zyn verblyd
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maer en wilt hun dog niet veragten
en ook niet houden met hun den spod
of gy zult by dag of by nagte
gestraft worden door d'hand van God.
***

Vervolgens biedt ‘PIETER MAES’ aan:
‘Minne liedeken en Saemen Spraeke tusschen hermanus en Amilia. Stemme: de
liefde en kent geen mensch.’
1.
Ik groet u schoone maget ô myn herts vriendin
siet hoe droef ik hier voor u deurje staen
aenhoord myn klagten en laet my dog binnen
Amilia wilt mij dog ontfaen
gy zyt den bant die ik op d'aerd bemind bis
liefste gy staet in myn hert ende sin.
2.
Gaet weg hermanus met u loose klagten
want gy hebt voor mij nog te weinig verstand
want ik zulke minnaers in myn hert verachte
die willen brengen een maget in schand
met u te leven ben ik niet van sin
Gaet weg zulke jongmans met u valsche min.
3.
Ach! Amilia wilt u dog bedaeren
ik bid u verstoot my op heden niet
hoe menig jongman en siet men niet paeren
het welke van hun zulks hedendags geschiet
ach! engelin vertroost dog myn droefheyd
want moet ik u derven 'k doolen voor altyd.
4.
waerom hermanus zou gij moeten doolen
gaet naer Rosalia de waere maegt
denkt op het gone gy haer hebt bevolen
en op het gone dat zy van u draegd
wilt met haer leven, bemin u geluk
erstelt haer eere en helpt haer uyt den druk.
5.
ach! lief Godin ik acht al u schoone woorden
want sij doordringen myn geest en gemoed
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en dat doet ook myn jong herte doorboorden
als ik gaen denken op myn vleesch en bloed
ach! Amilia ik wil doen uwen raed
en met haer leven in den echten staet.
6.
Dan heeft hermanus syn afscheyd genomen
en heeft Amilia nog eens gegroet
en is strags bij Rosalia gekomen
en spraek haer aen vol liefde en oodmoed
ach! myn vriendin 't is waer 'k heb u misleyd
maer vergeeft het mij 'k ben tot u dienst bereyd.
7.
Dan spraek Rosalia met weennende oogen
en sey hermanus 'k vergeve u minnaer
maer denkt hoe gy myn herte hebt bewogen
en hoe gy beloofde als voor Gods autaer
om door den band al van getrouwigheyd
ons saemen te verbinden tot dat de dood ons scheyd.
8.
't is waer spraek hermanus ach! myn uytverkoren
en heeft haer wangen menigmaal gekust
en spraek, geen ander is voor myn geboren
ach! liefste steld dog u hert gerust
daer is den ring al van getrouwigheyd
en ik wil met u leven tot de dood ons scheyd.
9.
Men saeg hermanus met syn liefste trouwen
met waere liefde dan voor Gods autaer.
sa jongmans al, wilt dit lied wel onthouden
en brengd geen maget oyd in droef gevaer
maer wilt haer beminnen met getrouwigheyd
om in d'echt te leven tot de dood u scheyd.
Eynde.
***

En ten slotte een liedeken, waarin wij PIETER MAES in zijnen levensloop en in zijne
innigste gevoelens leeren kennen, kort, eene soort van autobiographie, die ons voor
den dichter inneemt:
‘Liedeken gemaekt in het leven voorgevallen van pieter Maes. Stemme van De
wyze man.’
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1.
Ach vrienden gy hebt wel dit lied doorgrond
en wat dat ik eylaes heb geleden
hoord wat dat' er al in myn planete stond
en God wilt u al van zulkx bevreden
want als ik was ontrent de negen jaer Bis
verloos ik dan myne liefste moeder
myn vader die stierf een tyd daer naer op zee
en ik bleef alleen met mynen broeder.
2.
Als ik nu was van myn ouders ontblood
weg was al myn troos en myn goed' daegen
ik moest dan eeten veel zeure bitjens brood
en van vremde lien ook veel verdraegen
ik leerde dan spoelen al tot myn tyd-verdrif
ik kwam de wevers dikwils te plaegen
al met veel slegte spoelen dan kreeg ik op myn lyf
voor de dobbel-eynden ook veel slaegen.
3.
Als ik was opgegroeyd ontrent de sesthien jaer
ik begonde ook g'heel snel te weven
ik kreeg dan in 't sin al tot myn herts beswaeren
om my tot 't bakken te gaen begeven
ik verheure mij al aen een halven sot
'k woonde daer een half jaer en dry weken
en ik was daer als in een gevange slot
'k liep met laeste brood weg sonder spreeken.
4.
Ik begaf my dan al op de vaerd naer Gend
en als ik in de stad ben gekomen
en ik was daer van een yder onbekent
hoord wat dat ik daer hebbe vernomen
ik ging daer woonen al in een bakkerye
ik en was daer nog maer acht daegen
en ik braek myn been ik was voorwaer niet blye
sy moesten my naer den bylo draegen.
5.
Ik lag nu daer vol pyne en zwaer verdriet
de meester kwam my daer te cureren
hy dan niet veel al naer myn wonden ziet
en kwam my daer alzoo te stroopheren
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ik kwam dan tot Brugge al in het hospitol
ik lag daer ook al twintig daegen
ik moest dan vertrekken al met myn herte vol
en 't ongemaek al voor myn leven draegen.
6.
En ik riep wel God wilt myn jong hert bystaen
ach! had ik nog myne liefste moeder
ik en zou niet zyn in zoo een droef getraen
ach! Maria weest dog myn behoeder
door al myn klaegen kwam mij dan in 't gemoed
een vrouwe die my veel troost kwam geven
die mij uijt liefde wel vier jaer heeft gevoed
ik zal haer bedenken g'heel myn leven.
7.
Ik kreeg dan in 't sin al door de zwaere min
om mij met een meyt te amuseren
maer dat dogt my zoo soet in het begin
ik kwam met haer gouw te accorderen
wy zyn dan getreden al in de echte trouw
en de plichten ook zeer wel gekweten
sij kogt'er tot negen maer dat ook niet g'heel gouw
ik en zal het thienste noyd vergeten.
8.
't Elfste is als een lam lievelyk van gelaet
met bloozende kaeken en bruyn oogen
het heeft mij gekost veel moeyte met 'er daed
ik was schier in 't zweet dat is niet gelogen
nog moest ik dikwils hooren van haer al tot myn speyt
pier gij word gelyk als d'oude knaepen
'k ben wel met zoo een man dat is regt uyt gezeyd
gy en doet in 't bedde niet als slaepen.
9.
Naer al dat droef verwijt heb ik haer eens verblyd
en ik spraek wilt u daer in bedaeren
ach! vrouwe dat komt al door den slegten tyd
dat men alzoo niet en kan vergaeren
gy weet het is nu twee-en-twintig jaer
dat wij te saemen in d'echte leven
wy hebben doorsien zoet lyden en mis-baer
't welke menig jong hertje doet beven.
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10.
Vrienden voor 't lest ik sluyt al met dat droef voorval
die ik in 't jaer achthien honderd thiene
's avonds heb onderstaen en God bewaerd u al
want ten is niet raere om te doorsiene
'k kwam van myn getrouwe ik dogt op geen geween
en wat dat 'er mij stond te gebueren
al door het vallen zoo brack ik weer myn been
g'heel myn huys-gesint dat was in treuren.
Eynde.

‘Approuvé, approuvé,’ zoo luidde het vonnis der weekhartig geworden Censuur.
***

Bruggelingen van jaren hebben meer dan eens de kunde en de aardige zetten hooren
roemen, die eigen waren aan een liedjeszanger, wiens naam nu eens als JAN GERREWÉ,
dan als GAREWEY, dan nog als GERREWINCK verkondigd werd, maar die ons gebleken
is JAN GARWIG te zijn. Somwijlen werd op zijn maat gedoeld, doch zonder opgave
van naam. Dezen maat kennen wij nu ook uit de volgende liedjes, namelijk Jan
Lefevre, van Wareghem.
Hoe 't komt dat de faam van Garwig en zijn maat tot voor korten tijd voortbestaan
heeft, terwijl nooit iemand van PIETER MAES gewag maakte, is weer een van die
duistere geheimen, die de oorzaken van roem en vergetelheid omsluieren.
Men kan over beider trant en talent een oordeel vellen bij het lezen van de volgende
vier stukken, die met de gewrochten van PIETER MAES in dezelfde schaal dienen
gewogen:

Leerzaem histori-Lied toegepast op de twalf ueren van den dag, het
welke strekkende is tot onderwijsing van allen sterveling, op de
stemme den Nieuwen Most.
1.
Christene menschen al
van g'heel den aerden bal
bedenkt eens wel en in u herte prent
wat ons bedied t' oud en t' nieuw testament
denkt t' gon gij daer uyt hoort
Bis
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is vast gestelt op Christus heijlig woord
dus wil ik jder gaen verklaeren
het gon ons Elke uer
gaet leeren de schrifteur.
2.
Slaet de klok een peyst wel
Een hemel en een hel
Een doopzel eenen Godt voor al wat leeft
Een maegdt die den zoone godts gebaerd heeft
Een Aerde Een Zee en dal
Bis
serpent die den mensch bragt tot den val
ook een geloof een waere kerke
in t' paradys gaef godt
aen adam een gebod.
3.
Als de klok twee komt slaen
peyst op de son en maen
twee groote ligten die den Schepper gaf
twee doode verwektte Godt uyt het graf
twee steene taefels wel
Bis
Gaef godt Moijsis voor t'volk van ijsraël
waer in hun wet klaer stond geschreven
twee mannen die men pront
nae t' land beloften sond.
4.
Komt de klok drij te slaen
peyst drij koningen gaen
met hun verstand op godts Almogendheijd
drij persoonen in eenen godt belijd
drij ueren in den nood
Bis
hing Godt aen t'kruijs heer dat hij stierf de dood
den derden dag is hij verrezen
peterus drij-mal misdaen
drij mal kraeijde den haen.
5.
Zoo haest de klok slaet vier
peyst wat g'huijl en getier
wanneer de vier winden zullen op staen
en dan Elk mensch t' lest oordeel zal ontfaen
vier tijden heeft het jaer
Bis
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vier Evangelisten schrijven voor waer
vier uijtersten, en s'weerelds Eijnde
dat het door gods bestier
zal al vergaen door t'vier.
6.
Als de klok vyve slaet
peyst uwen Godt die gaet
met vijf brooden in de woestinne groot
vijf duyst menschen spijzen, vol hongers nood
vijf steénen namp den held
Bis
waer mé david den reuze heeft neergeveld
vijf wyze maegden en vijf dwaeze
vijf wonden kreeg godts zoon
Aen t'kruijs voor ons misdoen.
7.
Als het ses ueren wijst
op de ses daegen peyst
dat godt schiep hemel en aerde gewis
voor s'menschens nut, en al wat er in is
Canaä Gallileijen zijn
Bis
ses kruijken waeter verandert in wijn
ses daegen zij het manna raepten
in de woestijne wel
Voor t' volk van Israël
8.
Slaet de klok seven mensch
peyst seven woordenkens
spraek godt aen t'kruijs met een beweegde tael
seven planeët sterren verligten t'Al
seven hoofdzonden en
Bis
seven bermhertige werken ik ken
ook seven heyligen sacramenten
en den sevensten dag
allen mensch rusten mag.
9.
Zoo haest de klok slaet acht
nemt wel in u gedagt
acht daegen oud was godt en mensch te zaem
als hy besneden wierd in Jesus naem
acht saeligheyden leert
Bis
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Godt: allen mensch die hem tot deugden keert
acht menschen godt in d'arkke spaerde
acht wonderheijden deed
Godt: Elias den propheet.
10.
Als de klok negen slaet
peyst uwen Godt die gaet
negen menschen senden om het wilt kruijd
op den akker alles te wieden uijt
ook negen maenden was
Bis
david in zonden heer godt hem genas
negen ueren was d'aerde duijster
zon en maen zonder kragt
als Godt zeyd t' is volbragt.
11.
Mensch als de klok slaet thien
wilt den hemel aenzien
denkt mijnen godt die mij geschaepen heeft
dog thien geboden in myn herte geeft
denkt d'ongelovegheijd
Bis
thomas achthien getuijgen en gezeijd
thien zwaere plaegen in Egijpten
Godt: pharoo versond
om zynen tegenstand.
12.
Slaet de klok helf men vind
des vaeders huijsgesind
gaet weder om, hy al t'werkvolk vergaert
om t'aerbeyden in s'heerens wyngaert
jder krygt zynen loon
Bis
Elf apostels besitten s'hemels woon
om dat zij getrouw zyn gebleven
in druk en aerbeyd
zoo godt selve heeft gezeijd.
13.
de twalf ueren gewis
Geeft ons gedagtenis
de twalf apostelen de welke al
godts hebben geprekt op t'aerdsche dal
twalf maenden heeft het jaer
Bis
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twalf vrugten van den heijligen geest voorwaer
vinden wij klaerlyk te lezen
twalf steenen door godt last
aen aron geboden vast.
14.
dus is den wyzer rond
wie weet wat uere af stond
dat hij zal geven zynen laetsten snik
en gevraegt zyn voor godts oordeel vol schrik
menschen neemt het in agt
Bis
en prent de twalf ueren in u gedagt
wilt die in duegden overbringen
op dat g' hier naer voor loon
besitten mag godts woon.
Eynde.

t' Saemenspraeke tusschen Broeder en Suster op de stemme Conservez
bien
DE SUSTER.

Ogh godt ik voel de felste pijn
midts mij niemant vraegd om te paeren
hoe kan hoe kan het mogelyk zijn
k' ben nog in t' bloeijen van mijn jaeren
het schijnd dat mij t' heel al verlaet
ik doen mijn klagten aen u broeder
men vraegt mij noijt tot d'Egtten staet... bis.
en k' ben een meysken g'lyk mijn moeder
DEN BROEDER

Myn suster lief gelooft mij vrij
k' heb de selve reën om te klaegen
k' bevind mij in een staet als gij
Zoo ik een meijt mijn liefde op draegen
zij mij noijt weder-liefde en biet
denkt wat een smert ik voel d'aeder
t' is altijd ik en wil u niet... bis
en k' ben een knegtje g'lijk mijn vaeder.
DE SUSTER.

k' Ben wel gemaekt jong en vol vier
gesond en knap op al myn leden
k' heb noijt geloopen op den zwier
maer onderhouden pligt en zeden
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geen beter inborst binnen 't land
en voor het hert men vind geen voeder
maer men spreëkt noijt van d'Egtte band... bis
en k' ben een meystjen g'lyk myn moeder.
DEN BROEDER.

Ben ik niet proper of wel net
staen ik niet knap op mijne beënen
daer is godt-lof niet dat mij let
ik ben zoo wel geschikt als eenen
maar wat ik spreëk of wat ik doe
al ben ik regt en geen verhaeder
Elk meystjen keerd den rug mij toe... bis
en 'k ben een knegtjen g'lyk myn vader.
DE SUSTER.

k' Kan breijen naeijen en al t' werk
dat m' in een huysgezind kan wenschen
k' gaen alle dagen naer de kerk
gelyk doen alle braeve menschen
ik doen al wat ik immers kan
om eens te krygen myn behoeder
Maer! niemand wilt er zyn myn man... bis
en k' ben een meystjen g'lyk myn moeder.
DEN BROEDER.

Maer ben ik ook niet wel geleert
in t' schrift en cifferkonst ervaeren
ook by de mans en jongmans g'eert
geen in t' muzijk kan m' evenaeren
maer zoo ik bij de meyskens gaen
t' schijnd dat elk segt komt mij niet naeder
geen een van al en hoord mij aen... bis
en 'k ben een knegtjen g'lyk myn vader.
DE SUSTER.

k' Ben zeëgbaer en daer bij gestigt
ook niet onnaght-zaem in myn kleëren
daer woond geen trots in myn gevright
noyt zal ik met zulk volk verkeëren
ag! godt ik kan het niet bevroen
hoe ik niet win een lieven voeder
k' heb nog te krygen d'eersten zoen... bis
en k' ben een meystjen g'lyk mijn moeder.
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DEN BROEDER.

Ik die een vriend van dighten ben
en in t' gezang elk op kan wegen
daer bij nog een goed ambaght ken
en dog geen meijt is mij genegen
Zoo ik aen een mijn handen slaen
om eens te wandelen te gaeder
het eerste is k' wil met u niet gaen. bis
en k' ben een knegtje gelijk myn vaeder.
SLOT REDEN.
Laet ons te zaem verduldig zijn
konnen wij op aerd niet behaegen
smoord met my uwe minne pijn
en laet ons alles godt op draegen
jndien ik d'oorzaek moorden kon
ik zouw met jaer zyn de daeder
ter lof dat u mijn moeder won... bis
en ik een knegtjen g'lyk myn vaeder.
Eynde.
t' gedult overwind alles,
door Garwig Jan bruggenaer, en Jan Lefever zuart van haër.

Gezang toe-gepast op eene onegtte moeder. Stemme Aù point dù Jour.
(1)
O liefde o liefde ô derde deugd
waer door ik mij vind in het leijden
en mijn rooske in haer eerste jeugd
geplukt, door een die niet en deugd
met regt mag ik myn lot beschreijden
voor zoo een luttel vreugd... (Bis)
(2)
Wanneer dat hy eerst bij mij kwam
hij vlyde mij, en aldus noemde
mijn liefste lief, mijn soete lam
waer in ik veel gevoelen nam
en mijn hert van vreugd overstroomde
als een onblusbaer vlam... (Bis)
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(3)
Maer ag! ik door-liefde verblind
en Cupedo's loosheid niet kende
die als pluijmmen zijn in den wind
soo meijnig dogter ondervind
waer door ik ook wierd op het eynde
moeder van een kleen kind... (Bis)
(4)
Nu sit ik hier met t' hert vol rouw
van s' morgens tot s' avonds te singen
doude, dou dou kleen kintie dou
al trekken bij de wiege touw
kort af, om alles uyt te brengen
k' ben moeder maer geen vrouw... (Bis)
(5)
Dat zijn de vrugten van de min
die Cupedo aen meijnig meisken
ophoffert soet, soet in t' begin
maer jonge dogters vat den sin
die hun begeeft tot soo een reiske
dan heeft het sorgen in.. (Bis)
(6)
Dogters voor t' lest mij wel verstaet
als er u een jongman komt vryen
let wel hoe dat zijn tonge slaet
wilt gij niet door zyn loozen praet
gelijk als ik raken in t' leyden
past op eer t' is te laet... (Bis)
Eynde.
door Garwig Jan, en Jan lefevre.

Afvraeginge van belo, aen haer moeder tot den houwe lyken staet, op
de stemme tùre lu tu tu.
1.
Moeder zeyd ons bello
k' gaen met scheéle Co
g' heel in t' korte trouwen
en tegen aen de vest
in een fraeij gewest
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woonen om het best
want mijn aenstaenden man
niet anders en kan
voor het brood als brouwen
en ik zal voor gewis
gaen lopen met visch
als er maer en is.
2.
DE MOEDER,

Trouwd dan maer als gij wilt
het mij niet en schilt
bello, g' hebt u jaeren
en als gij wilt of moet
let wel wat gij doet
Eer het gaet voor goet
het spreék is altijd
soo gij scheipe zyt
zult gij moeten vaeren
dogter bedenkt het snel
trouwen weet gij wel
is geen kinderspel.
3.
de dogter.
Moeder mij niet bedroeft
waerelyk gij hoeft
voor mij niet te schroomen
want als ik ben getrouwd
en dat het mij rouwd
en zyt niet benouwd
dat ik of mynen man
nae u moeder dan
zal met klagten koomen
het trouwen is myn lust
k' ben van Co gekùst
en laet mij gerùst.
SLOT REDEN.
Aldus kwamp ons bello
met haer scheéle Co
in de trouw te treeden
en men hiel bruylof feest
het was al vergeest
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van minste tot meest
en of dat geestig paer
Nu leven te gaer
t' zaem in vredzaemheijden
of in t' twist of verdriet
lieve vrienden ziet
dat en weet ik niet.... Eynde.
liefde is sterker als de dood
door Garwig, en Lefevre.

Ook in Garwig's gewrochten is de punctuatie bijzaak, het bedenken van samengestelde
naamwoorden en adjectieven veeleer hoofdzaak. En toch wisten die brave lieden
niets van Bilderdijk af...
***
In de wereld heeft alles zijn goeden en zijn kwaden kant. Ook de vreeselijke Censuur
ontgaat dien regel niet Hadde zij niet in onze gewesten bestaan, dan zouden wij heden
het genoegen niet gehad hebben een aantal dichtoefeningen aan het licht te brengen,
en eenige andere uitgaven aan te stippen, die door de naijverige zorg van de Prefecture
der Leie in hare briefwisseling vermeld staan.
De Censuur trad ook weleens werkdadiger op dan bij geschrift. De vrouw van den
liedjeszanger JAN VANHEE wilde te Wormhout, met zang en viool, het geval van
eene wreede vrouwenmoord, te Arneke gepleegd, uitbaten. Kwalijk bekwam het
haar! De vrederechter der plaats, vergezeld van twee veldwachters, kwam het haar
beletten, scheurde haren bundel liedjes, ja zelfs haren permissiebrief, wierp heel den
boel in 't vuur en de zangster met haar zoontje - een zuigeling, meenen wij, - in de
gevangenis... Zoo martelde men de edele kunsten van Poësis en Musica in den persoon
harer nederigste en onbeholpenste beoefenaren!...
Uit den afgrond zijner ellenden richtte baas VANHEE zich tot den drukker De Moor,
te Brugge, om een nieuwen voorraad zingstof. Zijn brief is oprecht het lezen waard:
poperinge den 30 September 1813.
Mynheer De moor
Desen dient om aen U te verzoeken dat gy my zoude willen at zenden Een nieuw
permi van de liedekens van de vrauwe moord
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tot arnicke want myne vrauwe heeft Zondag gaen zingen op de prochie van wormhout
arendisement van dunkercke departement van den noorden waer dat zy permiscie
gehad hadde van den heer maire maer de juge depé heeft gekommen met de
champetters En myn vrauwe En myn zoone in de vangenisse gesteken Ende hij heeft
aen myn vrauwe gezegd dat hy geweest had by den procureur Emprial En dat hy
order had van haer liedeken en permi al te samen te Branden het welcke hy gedaen
heeft en seyd dat onse liedeken wel waer geschied zyn En dat hy alles bekent heeft
maer dat hy alles verbiet door de familie En ook wilde hy zeggen dat het Een valsche
permi was om datter geen zegel op En was En hy zegd dat wy wel mogten zingen
op het departement van de leye maer niet op den noorden En hij trok hem zeyde hy
kas aen voor de familie maar de menschen zeyden aen myn vrauwe dat het van zyn
familie was Daer om verzoeke u uyt alle vrindschap van naer myn heer priem te gaen
om Een nieuwen permi te conen krygen want ik heb my in donkosten gebragt van
Een niewe schilderie En zoude geiren myn brood winnen
U dienaer jan Vanhee
Zy En hebben maer twee boeken liedekens gebrant en myn permi
***

Hier geven wij nog eene reeks uitgaven op, die door de Censuur, met of zonder
wijzigingen, toegelaten werden:
1) Wasscherschen Almanach, voor het jaer ons Heeren Jésu-Christi 1814, groot
14 blz. of 7/12en van een blad, formaat In-12. (Traduction: Almanach de
Blanchisseuse, pour l'an de Notre Seigneur J.C. 1814). Uitgegeven door C. de
Moor, te Brugge, in 200 exemplaren.
2) Un ouvrage ayant pour titre Calendrier de Cabinet pour l'an 1813; uitgegeven
door C. de Moor, te Brugge, in 500 exemplaren, formaat in-folio, in een enkel
blad.
3) Un Calendrier en Flamand pour l'année 1813, au nombre de mil Exemplaires,
format in-plano d'une feuille, ‘- ook uitgegeven door denzelfden C. de Moor.
4) De Boeren ofte Schaepers Almanak, voor het Jaer O.H.J.C. 1813, uitgave van
C. de Moor, formaat in-16, in 500 exemplaren.
5) Louis Blanchet, te Kortrijk, gaf uit: Kortrykschen Almanak vóor het jaer 1813,
‘se traduisant en français: Calendrier de Courtray pour l'an 1813’, gedrukt in
1000 exemplaren, ‘en 1 volume format in-folio plano de une feuille
d'impression’,
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6) Dezelfde drukker liet meteen oorlof vragen voor de uitgave van het volgende
werk: Kortrykschen Almanak voór het jaer 1813, behelzende de naemen en
woonplaetsen van alle de publieke Bedienaers van het arrondissement van
Cortryk, en veele andere gerieflykheden; benevens een kortbegryp van al het
merkweerdigste dat er geschied is zedert het jaer 1788 tot einde met 1812’. Het
werd gedrukt in 370 exemplaren, in een boekdeel formaat in-18, van 2 1/2
bladen druks.
7) P. De Vliegher, drukker te Brugge, bekwam in September 1812 toelating tot
het drukken van: ‘Le grand Tarif, ou réduction générale de toutes les espèces
qui ont cours dans ces pays, etc. 2e Edition. Calculé par P. De Cante, secrétaire
du mont de piété de la ville de Bruges.’ Het werk van De Cante werd gedrukt
in 500 exemplaren, van ongeveer 7 drukbladen in-12o. Het zou ook nog bevatten,
volgens de opgave van den uitgever: ‘le visa versa des florins et livres de gros
courant et de change en francs et centimes’.
8) Louis Blanchet, van Kortrijk, gaf, buiten zijnen Almanak hierboven onder nr 6
vermeld, nog een ander stuk van gelijken aard uit, getiteld: Kortrijkschen
Almanak, voor het Jaer 1813, dienende voor het Bisdom van Gend, verçiert met
een kort begrip van al het merkweêrdigste dat 'er geschied is sedert het jaer
1788 tot en met 1812, door Mr. Landsberge. Deze almanak werd gedrukt in
3,500 exemplaren, in-32o, van 1 1/2 drukblad.
9) Dezelfde drukte, in September 1812: Veldslag van Friedland, gevolgd door de
Vrede van Tilsit, vaderlandsch gezang in versen, ‘sans nom d'auteur’. Er werden
200 exemplaren, formaat in-8o, van gedrukt.
10) Van de pers van Blanchet kwam ook, in April 1813, het volgende gewrocht, in
vlaamschen en franschen tekst: Tafelen van Reductie der goude en zilvere
Specien van Braband, Luyk, Vrankryk etc., getarifieérd doór de Keyzerlyke
Decréten van den 18 Augusty en 12 September 1810, in francs en centimen, in
guldens, stuyv. den. brabands geld &ca. Derden Druk, overzien en vermeerderd
met de benaemingen en verdeelingen der nieuwe Maeten en gewigten voor het
verkoopen in het kleyn, als ook met den Tarif der regten voor de verificatie der
voorzeyde maeten ende gewigten, in 't fransch en in 't vlaemsch, ‘Sans nom
d'auteur’. Dit handboek
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verscheen in 700 exemplaren, formaat in-12o, van 1 2/3 drukbladen.
11) Bij C. De Moor, te Brugge, zag, op 17 April 1813, de volgende Catalogus het
licht, waarvoor ook toelating had moeten gevraagd worden: Catalogue d'une
grande et belle Collection de Livres, suivi d'une partie de Meubles en acajou,
estampes en feuilles et Objets divers, délaissés par feu Mons. Louis Albert
Caytan, et autres défunts, au 4, 5 et 6 Mai 1813. Daarvan werden 338 exemplaren
in-8o, gedrukt en kosteloos verspreid.
12) In Maart tevoren was bij Annoy-Vandevyver, te Iper, de volgende catalogus,
ook na vooraf gevraagde toelating, in het licht gekomen: Catalogue d'une belle
collection de livies en tous genre (sic), la plupart bien conditionnés, délaissés
par plusieurs défunts, dont la vente se fera publiquement en l'une des salles de
l'hôtel de ville d'Ypres, le... et jours suivants, le matin à dix et l'après-midi à
deux heures, en francs et centimes, avec augmentation du 20me denier, sous la
direction du Soussigné [nl. Annoy zelf]. Er hebben van dezen Catalogus 200
exemplaren in-8o bestaan, beslaande 4 bladen druks.
13) Bij C. De Moor, te Brugge, verscheen, in Juni 1813, het volgende gebedenboek,
gedrukt in 1000 exemplaren, formaat in-12o, van een enkel blad druks:
Handboeksken Behelzende de Gebeden in (sic) de openbaere oeffeningen van
den H. Kruys-weg van onzen Heer Jesus Christus, Uyt het Huys van Pilatus tot
op den Berg van Kalvariën die de alderheyligste Maegd ende Moeder Gods
Maria, naer de Begravenisse van Jesus, ons heeft voorgegaen tot Jeruzalem.
14) Ook bij denzelfden De Moor: Nieuwen dobbelen Almanach voor 't jaer ons
Heere Jesu Christi 1813, door Jan van Brugge, vermeerderd met den grooten
Taryf, ‘tiré au nombre de 1000 Exemplaires, sur une feuille de papier de pôt,
format in-32’.

***

Meer dan eens werden den drukker wenken gegeven over het weglaten of inlasschen
van zekere gedeelten van den voorgelegden tekst. Dit betrof zoowel de Tafels van
maten en gewichten als de kronijkjes, die achteraan de almanakken gedrukt
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werden. Zoo ried men Blanchet aan, de redactie der oude fransche kroonstukken
achterwege te laten en liever te letten op de regeling van den wisselkoers. Dat was
te veel ‘vieux régime’. En zoo is er meer, waaruit blijkt, dat het departementaal
bestuur bijtijden aan een ‘bureau de l'esprit public’ geleek en nooit uit het oog verloor,
- evenals nu nog in de bureelen der fransche departementen het geval is, - dat al wat
de drukpers betreft, tot de rubriek ‘Police générale’ moet behooren.
***

Een jaar later moest dit alles veranderen... Het Keizerrijk viel in duigen en meteen
de Censuur, die onze landgenooten zooveel spels geleverd had. Geen wonder dan,
dat de liedjeszangers met kracht de snaren streken en zongen dat het geheele land
ervan dreunde:
Fransch ratten,
Rolt uw matten
Wilt naer huys toe keeren!
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Een episode uit den Vlaamschen Taalstrijd, uit het jaar 1685, door
Dr. K. van den Haute, onderarchivaris van den staat, te Brugge.
Door het verdrag van Aken (2 Mei 1668), waren verscheidene steden van Vlaanderen,
o.a. Oudenaarde, Kortrijk, Sint-Wmox-Bergen, Ieperen en Veurne, met hunne
kasselrijen, tot de kroon van Frankrijk overgegaan. Het kon niet anders of koning
Lodewijk de XIVe, daarin geholpen door de hoogere standen van alhier, zou alles
aanwenden om de verfransching hier te lande meer en meer door te zetten: de heiligste
rechten van het Vlaamsche Volk zouden worden miskend, zijn dierbaarste belangen
met voeten getrapt. Inderdaad, in December 1684, werd door den Franschen Vorst
een plakkaat uitgezonden, houdende bevel voor de ‘magistraeten van Westvlaenderen’,
te beginnen met Maart 1685, ‘te procederen inde fransche tale’.
Een krachtig protest ging daartegen op, vanwege de heeren baljuw en schepenen
der zaal en kasselrij Ieperen, bijgestaan door de heeren ‘ghedeputeerden vande steden
ende casselrien van West-Vlaenderen’. In een request aan den Koning, waarvan de
toon even eerbiedig als kranig heeten mag, doen zij uitschijnen hoe noodlottig de
genomen maatregel is: in de steden, zoowel als op het platte land, zijn weinigen de
Fransche taal machtig; zij die in rechten moeten verschijnen, zullen derhalve
genoodzaakt zijn de verdediging van hunne belangen, van hun goed, ja van hunne
eer, over te laten aan een advocaat, zonder van de processtukken of van dezes pleidooi
een enkel woord te verstaan! Nog met andere moeilijkheden, waarover wordt
uitgeweid, gaat overigens de uitvoering van de verordening gepaard. Ook spreken
genoemde baljuw, schepenen en afgevaardigden den wensch uit, dat oorlof worde
verleend, zooals voorheen, in de taal van het volk te pleiten, daar het gebruik van de
volkstaal door allen aangezien wordt als een dierbaar en heilig recht: ‘comme le
privilège qui est le plus cher et le plus naturel, comme il est le plus ancien’!
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Zou men niet zeggen, dat het pas gebeurd is!
Die sombere bladzijde uit de geschiedenis van het Vlaamsche Land, nemen wij
op uit eene oorkonde berustende op het Staatsarchief te Brugge, in het Fonds der
kasselrij van Ieperen, onder nr 5110 (fol. 15 vo). Wij laten het stuk hieronder volgen:
Actum den 5 Februarie 1685, present mijne heeren bailliu ende schepenen
der sale ende casselrie van Ipre ende de naervolghende heeren
ghedeputeerde vande steden ende casselrien van Westvlaenderen, te weten;
Jor PIETER OUDAERT VAN HONDEGHEM, heere van Catsberghe; d'heer
ende meestere DOMINIQUE VAN EMSEL, raetpensionnaris van den hove
van Cassel, over den selven hove; Jor ADRIAEN ZANNEQUIN, lanthouder,
ende dheer ende meestere JACQUES VANDERCRUUCE, eersten
raetpensionaris der stede ende casselrie van Veurne; Jor LOUIS BOUDENS,
heere van Walle, burghmeestere, ende d'heer ende meestere MARTINUS
LAUREINS, eersten raetpensionaris der stede ende casselrie van Berghen
Sinte Winnocx; d'heer ende meestere ROBERT VAN DEN BROUCKE, greffier
der stede ende casselrie van Waesten; d'heer JACQUES MONGEY, schepen
der stede van Wervicken; d'heer ende meestere JAN DE LANGHE,
raetpensionaris der stede van Poperinghe.
Op het reglement ende ordonnantie van sijne majesteit vande maent van
Decembre laestleden 1684, aende magistraeten van Westvlaenderen
toeghesonden bij den heere procureur generael vanden Souverainen Raet
van Doornicke, daerby belast is aen alle de magistraten van der steden
ende casselrien van Weslvlaenderen te procederen inde fransche tale om
de redenen daerby ghedreghen, beghinnende vande maent van Maerte
1685.
Requeste aenden Coninck, om te doen onderblijven tplaccaet nopende
het procederen inde fransche tale.
AU ROIJ.
Remonstrent avecq la dernière submission et respect les magistrats de la
sale et chastelenie d'Ipre, des villes et chastellenies de Cassel, Furnes,
Berghes S. Winnocq, Warneston, Poperinghe, Wervy et autres de la Flandre
Occidentale, que sur ce quil a pleu á vostre majeste d'ordonner par sa
declaration du mois de Decembre dernier, qu'à commencher du premier
de mars prochain, il ne pourra plus estre plaidé dans touttes les villes et
chastellenies de la mesme province qu'en langue françoise, afin de prévenir
par la aux inconveniens ausquels sont exposez les parties plaidans au
Conseil Supérieur de Tournay en y faisant traduire les pièces et escritures
de premiere instance dont ils sont appelans, les supplians se trouvent
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obligez, pour le bien et repos de vos pauvres subjects, de representer à
vostre majeste que la mesme déclaration au lieu de les tirer du danger ou
ils se trouvoient par la mesme traduction leur va causer des difficultez et
périls bien plus grands, parcequ'il est constant qu'aussy bien dans les villes
que dans la campagne il y a fort peu des gens qui scachent le francois, ce
qui fait que les habitans qui debvront plaider se trouveront dans la nécessité
d'abandonner aveuglement leurs causes, où il s'agira bien souvent de leurs
biens, vie et honneur, a la conduitte et bonne foy d'un advocat ou procureur
dont ils n'entenderont point les escrits ny les plaidoyes; que les parties
aussy bien que les tesmoins ne pourront scavoir par eux mesme le contenu
des actes et depositions qu'ils passeront; ce quil fait croire qu'il s'en trouvera
beaucoup qui refuseront de signer les mesmes actes ou depositions ou leur
signature est nécessaire. Cette difficulté sera encor plus grande au regard
de l'instruction des proces criminels, dont les interogatoires, informations,
recollemens et confrontations ne se pourront faire, tant en regard des
tesmoins que des accusez flamens, que par le moyen des interprettes.
Qu'enfin l'éxécution de l'ordonnance de vostre majesté n'a pas seullement
des difficultez insurmontables au regard des parties mais encor à l'egard
des officiers de justice, parceque tant parmy les gens destinez pour la
magistrature que parmy les advocats, procureurs, baillifs, greffiers, sergeans
et autres, il y en a une infinité qui ne scavent nullement la langue pour se
bien et deuement acquitter de leur charge, ce qui aura nommément lieu à
l'égard des justices particulières des seigneurs, dont la Flandre est remplie
jusques a y en avoir plusieurs dans un seul village, lesquels ne sont
composées que des laboureurs et habitans des lieux.
Toutes ces considérations, Sire, faisant regarder l'éxécution de vostre
ordonnance comme une impossibilité, ont jetté vostre peuple dans une
consternation si grande que les supplians n'ont peu s'excuser de se
prosterner aux pieds de votre majesté,
La suppliant très humblement, en conservant à la Flandre occidentale ses
anciens previlèges et prerogatives, suivant ce qui a esté accordé de sa part
à la réduction du mesme pays soubz son obeissance, de consentir que l'on
y puisse continuer d'y plaider dans la langue naturele du pays dont l'usage
est regardé par le peuple comme le privilège qui est le plus cher et le plus
naturel, comme il est le plus ancien. Cette grâce les portera au plus haut
degré pour tesmoigner et augmenter leur zèle qu'ils ont tesmoigné pour le
service de votre majesté.
Wat gevolg er aan dit zoo rechtmatig verzoek gegeven werd, is ons, jammer genoeg,
niet te weet gekomen.
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Kleine verscheidenheden.
107. - Wulfvejong loopelick.
In het Vrije van Brugge werd vroeger eene vergelding toegekend aan hen, die eenen
wolf hadden gevangen. De vergelding verminderde evenwel, naar gelang het gevangen
dier eene wolvin, een wolf of een jonge wolf was. Wat de jonge wolven betreft, werd
echter nog onderscheid gemaakt tusschen den jongen wolf, wellicht den volwassen
wolf, en het ‘welpkin’. De volwassen jonge wolf heette WULFVEJONC LOOPELICK:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Salle et Châtell. d'Ypres, I, 92: ‘Van wulven te
vanghene. Item, so wie van nu voortan wulven vanghen sal binnen der castelrie van
Ypre, sal hebben, es te wetene:
van elcker wulfwinne jonghen draghende, thien ponden parisys;
ende van elcker wulf, vyf ponden parisys;
ende voort van elcker wulfvejonghe loopelick, veer tich scellinghen parisys;
ende van andere xx scellinghen parisys;
behouden dat sy doen blycken voor twee scepenen vander Sale, dat de wulven
ofte jonghen ghevanghen syn binder selver castelrie.’ (Cout. homol., 1535.)
In Les Coustumes... de Flandre, uitg. Laurens van den Hane, III, Coust. Salle et
Chast. d'Ipre, blz. 46, staat er LOOPELINGH(1): ‘Van elck Wolve-jongh loopelingh’. Moet soms, in den boven aangehaalden tekst, niet LOOPELINCK gelezen worden?
Het ‘WULFVEJONC LOOPELICK’ of ‘WOLVE-JONGH LOOPELINGH’, wordt, in den
hieronder volgenden tekst, LOPENDE WULF of JAGHENDE WULF genoemd:
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Vrije, nr 143, Rekening over het jaar
1398-1399, fol. vij: ‘Dit zijn wulven, wulvinnen, lopende wulven ende jonghe
welpkinne, die ghevanghen ziin bin desen jare ende 's gheordeneert dat men gheven
zal

(1) Bij De Bo, LOOPER, sprekende van varkens, is een Jong varken onder de zes maanden.
Zoohaast een jong varken geen viggen meer is, wordt het LOOPER genoemd.
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van eere wulvinne, vj lb.;
van eenen ouden wulf, iiij lb.;
van eenen jaghenden wulf, xl. s.;
ende van eenen jonghen welpkinne, x s. par.’
In den tekst hieronder treffen wij nogmaals de uitdrukking JAGHENDE WULF aan,
edoch de vergelding voor het vangen van zulken wolf verleend is achterwege
gebleven:
Staatsarchief u.s., nr 142, Rekening over het jaar 1397, fol. x: ‘Dit ziin costen van
wulven, van wulvinnen, van jaghenden wulven ende van jonghen welpkinen, die
ghevanghen ziin, bin desen jare, binden lande vanden Vryen...:
van eenen ouden wulf, nij lb. par.;
van eere wulvinne, vj lb. par.;
van vj welpkine, rij lb. par. (of x s. par. 't stuk).’

108. - Bedebrief en *bodebrief.
Dit w. werd verkeerd als BODEBRIEF gelezen.
Artikel VIII van het Reglement van het ‘Hof van den Hooghen Siecken’, te Iperen,
of van de Lazarie (Fr. Léproserie), bepaalt als volgt:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, blz. 449: ‘Ende angaende den bedebrieven,
daerof den ontfanghere useirt die jaerlicx te vernieuwene, ontfaende daarvooren van
elcken persoon hebbende eenen bedebrief veerthien grooten elcx jaers, es
gheordonneert dat men daerof voordtan niet meer useren en zal, maer zullen de
bedebrieven ghedueren tot den wederoupen van den voochden ende onttanghere...’
(Reglement van 30 October 1520.)
De Bedebrief is wat ten huidigen dage Aanbevelingsbrief heet, Fr. Lettre de
recommandation. Zie ons Gloss. à l'Invent. des Archives de Bruges van L.
Gilliodts-van Severen en bij Verdam, h.v. Men kon overigens in het Leprozenhuis
te Iperen ‘par prière’, d.i. op een ‘Bedebrief’ of ‘à la priere d'aucuns’, tot ‘provengier’
of ‘provengiereghe’ aangenomen worden:
Id., op. cit., II, 409-410: ‘Et entre autres que dèslorsenavant au dit lieu ne seroient
receuz plus de six sains provendiers et provendières(1) à une fois et ensemble par
prière, par achat, par au-

(1) In tegenstelling met ‘Besiect provengiar’. (Op. cit., II, 450, uit een Reglement van 1520.)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

640
mosne ou autrement...’ - Sans que les dits advoé et eschevins d'Ippre, ne autres, aient
jamais eu, ne peu avoir, aucune congnoissance ne auctorité de donner ou promectre,
à la prière d'aucuns, par faveur d'amiz ou autrement, aucunes des dites quatre
provendes.’ (1493.)
Een bastaard kon te Hazebroek geen poorter der stad ‘bi beden’ worden. Te Rijsel
werd zulk poorterschap wél ‘de pryère’ vergund. Zie onze Keure van Hazebroek, II,
382 en 391.

109. - *Dootbate en dootvat.
DOOTVAT beteekent Doodkist, Kist; Fr. Cercueil. Het woord ‘DOODVAT’ komt voor
bij Johan van Nyenborgh, Tooneel der ambachten (Groningen, 1659), blz. 6 en 25,
alsook in Den winckel der handtwercken (vervolg op dit boek), blz. 42 en 44. De
Brugsche dichter Ed. de Dene gebruikt ook het woord Vat voor Doodkist: ‘Up myn
vat ghebreict dan noch een peldere’ (zie bij De Bo, onder Pelder).
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, blz. 370: ‘Item, als yement gestorven es
ende men beducht datter meer schulden dan goeds bevonden wert, men zal wel
moghen nemen vanden apparentsten goede vanden sterfhuuse, de costen vanden
dootvate, cleederen, pit ende bare...’ (1535.) - In de ‘Cost.’ van 1619: ‘de redelicke
costen vande funeraillen ende begravinghe’. (Id., op. cit., I, 78.)
Op. cit., I, blz. 170, staat bij misslag: DOOTBATE.
BARE, uit bovenstaanden tekst, zal wel niet op Baarkleed wijzen, Fr. Drap
mortuaire, maar op het ‘In baren stellen van het lijk (Fr. Chapelle ardente). Men zie
overigens bij Verdam vo Bare.
EDW. GAILLIARD.
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Plechtige vergadering van 4 Augustus 1912.
Te 10 1/2 uur vergaderen de heeren Leden in het eeresalon der Academie.
Zijn aanwezig, de heeren: Kanunnik Dr. JAC. MUYLDERMANS, bestuurder; V.
DELA MONTAGNE, onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, TH. COOPMAN, Eerw. JAN BOLS, K. DE FLOU, Jhr. Dr.
K. DE GHELDERE, Dr. LOD. SIMONS, Prof. AD. DE CEULENEER, GUST. SEGERS, Prof.
Dr. WILLEM DE VREESE, Kan. AM. JOOS, Eerw. Dr. HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK,
Prof. Dr. C. LECOUTERE, Prof. Mr. PAUL BELLEFROID en Dr. EUG. VAN OYE,
werkende leden;
O. WATTEZ, A. DE COCK, Dr. IS. BAUWENS, Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L.
SCHARPÉ, Dr. J. PERSYN en Eerw. Joz. JACOBS, briefwisselende leden.
Hebben laten weten dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen: Mr.
PRAYON-VAN ZUYLEN, die uit Twickenham een telegram van gelukwensching zond;
Minister van Staat J. HELLEPUTTE, Dr. L. GOEMANS en Prof. Dr. J. MANSION,
werkende leden.
Worden beurtelings in het eeresalon ontvangen: de heer EM. BRAUN,
volksvertegenwoordi-
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ger, burgemeester der stad Gent; Graaf 'T KINT DE ROODENBEKE, ondervoorzitter
van den Senaat; de heeren CLAEYS-BoúúAERT, DE KERCHOVE D'OUSSELGHEM en
VERCRUYSSE, senators; A. HUYSHAUWER, J. MAENHAUT en A. SIFFER,
volksvertegenwoordigers; alsook Dr. G.J. BOEKENOOGEN, buitenlandsch eerelid,
feestredenaar.
Om 11 uur worden de genoemde heeren door het Bestuur naar de Vergaderzaal
geleid, alwaar verder nog aanwezig zijn de heeren: H. ABEELE, leeraar aan 's
Rijksnormaalschool, te Gent; - OSC. BAUWENS, hoofdingenieur van Bruggen en
Wegen; - Dr. FERD. BRUINSMA, geneesheer; - A. COUNSON, hoogleeraar; - EG. DE
BACKER, apotheker; - JOZ. DE BOEUF, meubelmaker; - F. DE COSTER, opziener der
na- en omschoolsche werken; - Mr. A. DE GROOTE, krijgsauditeur; - Eerw. J. DE
FEYTER, diocesane schoolopziener; - F. DELVAEN, beambte aan het kantoor der
belastingen; - E. DE SORGHER, leeraar aan de Normaalschool; - MAURITS DE VAERE,
conducteur van Bruggen en Wegen; - FRITZ DE VOS, afgevaardigde van den
Westvlaamschen Kring, te Beirvelde; - MAURITS J.C. DE VOS, beambte der douanen;
- J. DRUBBEL, leeraar aan het Koninklijk Conservatorium; - Eerw. JORIS EECKHOUT,
letterkundige, onderpastoor te Baarle; - EDM. FABRI, hoofdopziener van den arbeid:
- Eerw. J. GALLE, kapelaan; - P. HENNENS, bediende; - LAMBRECHT LAMBRECHTS,
leeraar aan de Normaalschool; - PAUL LEBRUN, leeraar aan het Konink-
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lijk Conservatorium; - HIPP. LEROY, beeldhouwer; - L. LOOS, hoofdschoolopziener,
te Aalst; - P. MARTENS, notaris; - G.D. MINNAERT, eereschoolopziener; - R.
MOMMENS, ingenieur; - J. MOREL, geneesheer; - A. ONDEREET, telegraaf-ontvanger;
- EDW. POTJES, leeraar aan het Koninklijk Conservatorium; - HERM. RONSE,
bestuurder der Rijkstuinbouwschool; - EDM. SACRÉ, photograaf; - Eerw. J.B.D.
SAEYS, kanunnik; - W. SIFFER, drukker-uitgever; - H. VAN DER SPURT, tandarts; Dr. A.J.J. VANDEVELDE, bestuurder van het chemisch en bacteriologisch
Laboratorium; - O. VAN HAUWAERT, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum; - A.
VAN HERSTRAETEN, hoofdschoolopziener; - D. VAN HOVE, repetitor aan de
Hoogeschool; - C. VAN OOST, onderwijzer aan de oefenschool der Normaalschool;
- VAN WEDDINGEN, beambte aan het Ministerie van Nijverheid en Arbeid, te Brussel;
- Eerw. Pater VEREST, S.J., superior der Residentie van O.L.V. van Vlaanderen; IS. VERGAUWEN, hoofdonderwijzer; - J. WANNYN, leeraar aan de Nijverheidsschool,
bestuurder van de ‘English Club’; - FELIX WILLEMS, rustend ambtenaar; - ook de
heeren reporters: J. MATTON, voor de Gazette van Gent; - J. VAN HOORDE, voor De
Vlaamsche Gazet (Brussel); - A. VAN OVERBEKE, voor het Fondsenblad (Gent) en
Le Patriote (Brussel) - en G. VERSTRAETE, voor La Flandre libérale (Gent). - Verder
nog een twintigtal dames en talrijke andere belangstellenden.
***
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De heeren EDM. RONSE, VICTOR VERMAST en IVO DE VREESE waren zoo goed als
commissarissen dienst te doen.
***

De heer Bestuurder verklaart de vergadering voor geopend en begroet de aanwezigen
met de hieronder volgende woorden:
EERWEERDE HEEREN,
DAMEN EN HEEREN,
Mijn eerste woord bij het openen dezer plechtige vergadering zij een woord van dank
en welkom tot u allen, in mijn eigen naam en in den naam mijner collega's der
Koninklijke Vlaamsche Academie u toegestuurd.
Uit ganscher herte dank, waarde Heer Burgemeester der stad Gent, waarde Heeren
Senators en Volksvertegenwoordigers: wij waardeeren ten volle uwe
tegenwoordigheid op deze vergadering; wij houden die voor een blijk van hooge
belangstelling in onze Koninklijke Vlaamsche Academie en in hare werkzaamheden!
Dank u allen, Damen en Heeren! Laat me toe, dat ik u aller toetreding, vereerend
voor de Academie ja, vooral beschouwe als 'n hulde aan den genialen man aan wiens
roemrijke nagedachtenis de Academie deze zitting toewijdt, aan HENDRIK
CONSCIENCE, de eer en den zegen van zijn volk en vaderland!
Vervolgens verleent de heer Bestuurder het woord aan den Bestenden Secretaris, tot
mededeeling van de ingekomen brieven:
Vanwege verschillende personen heeft het Bestuur der Academie schriftelijk bericht
ontvangen, dat het
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hun ten zeerste spijt deze plechtige vergadering, die gewijd is aan Vlaanderen's
beroemden romanschrijver HENDRIK CONSCIENCE, niet te kunnen bijwonen. Het zijn
de heeren: P. POULLET, minister van Wetenschappen en Kunsten; - AL. VAN DE
VYVERE, minister van Landbouw en Openbare Werken; - G. COOREMAN, minister
van Staat, voorzitter der Kamer van Volksvertegenwoordigers; - AUG. BEERNAERT,
minister van Staat, stichter van het Aug. Beernaert-Fonds; - Eerw. J. VAN DE VEN
S.J., stichter van het Van de Ven-Heremans-Fonds, te Aalst; - Eerw. J. SALSMANS
S, J., stichter van het Salsmans-Fonds, te Leuven; - Mevrouw MERGHELYNCK,
weduwe van Jhr. ARTHUR MERGHELYNCK, die aan onze Koninklijke Instelling het
prachtige Beauvoorde-kasteel te Wulveringem vermaakte; - Mevrouw Wwe
ANTHEUNIS-CONSCIENCE, dochter van den gevierden schrijver; - Luitenant-generaal
GUIETTE, bevelhebber der eerste krijgsafdeeling; - den Weledelgeboren Heer DE
KERCHOVE D'EXAERDE, gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen; - Z.D.H. Mgr.
STILLEMANS, bisschop van Gent; - G. VERBEKE, eerste voorzitter van het Hof van
Beroep; - Baron GREINDL, luitenantgeneraal, opperbevelhebber der Burgerwacht
van Oosten West-Vlaanderen; - A. CALLIER, procureur-generaal van het Hof van
Beroep; - C. DE BAST en JOZ. LIBBRECHT, senators; - V. BEGEREM, oud-minister, J.
VAN CLEEMPUTTE en ARTH. VERHAEGEN, volksvertegenwoordigers; - Graaf de
BAILLET-LATOUR, gouverneur der provincie Antwerpen; - H. DE KERCHOVE
D'EXAERDE, arrondissementscommissaris; - D. BERTEN, kamervoorzitter aan het Hof
van Beroep; - Generaalmajoor LIGY, hoofd der Burgerwacht van Gent; Generaal-majoor VAN HYFTE, bevelhebber van de 1ste brigade der 1e legerafdeeling;
- Generaal-majoor STAPPAERTS, bevelhebber der artillerie; - Kan. A DE BOCK,
aartsdiaken en M. DE BAETS, aartspriester, vicarissen-generaal van het Bisdom; Eerw. Pater
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AXTERS S.J.; - H. BODDAERT, provincieraadslid; - E. BUSSCHAERT,
eereschoolopziener; - Eerw. F. CAP, pastoor te St.-Amandsberg; - G.
CLAEYS-BoúúAERT, oud-provincieraadslid; - C DE BRUYNE, hoogleeraar, schepen
der stad; - Dr. DE COOMAN, geneesheer, provincie- en gemeenteraadslid, te Brugge;
- DE FORMANOIR DE LA CAZERIE, colonel van het 4e regiment lansiers; - O. DE GRAVE,
eere provinciaal griffier; - DE KEMPENEER en DE LEENHEER, kapiteins-bevelhebbers;
- Kan. EUG. DE LEPELEER, opziener der middelbare scholen van het Bisdom; - A.
DE PAEPE, schoolbestuurder; - EDG. QUICKE, voorzitter van den Westvlaamschen
Kring; - G. D'HONDT, letterkundige; - H. DUTORDOIR, hoofdingenieur, bestuurder
van den Technischen Dienst der Provincie; - A. GOETGHEBUER, vrederechter; - J.S.
HEYMANS, hoogleeraar; - A. KLUYSKENS, advocaat; - J.H. LAATSMAN, predikant bij
de Vlaamsche Evangelische Kerk; - LAUWERS, colonel van het 1e regiment voetvolk;
- PAUL MANSION, hoogleeraar; - O. ROELS, leeraar aan het Conservatorium; - ROB.
SCHOORMAN, staatsarchivaris; - W. VAN ASSCHE, notaris; - J. VAN CAMP, rustend
legeraalmoezenier, te Antwerpen; - J. VAN DE VELDE, apotheker; - Baron VAN ZUYLEN
VAN NYEVELT, raadsheer aan het Hof van Beroep.
***

Daarna zet Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS de vergadering voort met eene toespraak:
Conscience in zijn leven en streven.
De spreker handelt over Conscience in zijn leven en streven. Hij zal doen uitkomen
welk groot en edel werk CONSCIENCE verrichtte in maatschappelijk opzicht; doch
vooraleer daarover uit te weiden, stipt hij aan, welken heilzamen invloed moeders
goedheid en vaders
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strengheid op den toekomstigen volksschrijver oefenden. In 't voorbijgaan wordt
hierop als op 'n lesse ter inachtneming gewezen. CONSCIENCE begreep terdege zijne
plicht als schrijver: in 't minste zijner schriften zelfs eerbiedigde hij hetgene het zout
der samenleving is: godsdienst, zeden en vaderland. Zijne kunst was geene kunst uit
den booze, gelijk die welke toen uit het Zuiden ons vaderland bedreigde. Hij schetste
het vlaamsche volksleven zijner dagen, wel eenigszins onder den invloed der
gedachten van zijnen tijd, doch ook bleef hij vreemd van sommige buitensporigheden
waar hedendaags zoovelen in vervallen. En ligt er eene zedelijke strekking in zijne
werken, toch wist hij te boeien; er ligt ook 'n ziel in, en hij wist in het herte der lezers
de edele gevoelens op te wekken welke hem zelven bezielden. Meer dan iemand
droeg hij bij om het stamgevoel zijner landgenooten te verlevendigen, en wel
inzonderheid door zijn Leeuw van Vlaanderen en door zijn Boerenkrijg. Waar hij
vaderlandsliefde aanpredikte, bedoelde hij eendracht tusschen Walen en Vlamingen;
daar onderstelde hij eene liefde die geloof en zeden en taal van ons volk eerbiedigt.
Zoo bood ons zijn leven en streven, van den eersten tot den laatsten dag, eene wondere
eenheid: hij leefde en streefde voor zijn volk. Blijve dit volk HENDRIK CONSCIENCE
immer dankbaar!
***

De heer Bestuurder stelt daarop den feestredenaar, den weled. heer Dr. G.J.
BOEKENOOGEN, uit Leiden, aan het geëerd publiek voor. Sedert het jaar 1900, zegt
hij, geniet de Koninklijke Vlaamsche Academie het groote genoegen Dr.
BOEKENOOGEN onder hare buitenlandsche eereleden te tellen. En dit is een niet gering
te schatten voordeel, als men weet dat deze geleerde
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eene eereplaats bekleedt onder de heeren redacteurs van het groote Woordenboek
der Nederlandsche Taal. Op menig ander gebied heeft zich overigens Dr.
BOEKENOOGEN, én voor de Nederlandsche taalbelangen, én voor de Nederlandsche
wetenschap, weten verdienstelijk te maken. Geen twijfel, of zijne voordracht zal ons
allen de meeste belangstelling inboezemen.
Daarna hield Dr. G.J. BOEKENOOGEN eene voordracht, getiteld: Een en ander over
de lectuur van het Vlaamsche Volk vóór CONSCIENCE.
Hij begon met mede te deelen waarom hij dit onderwerp had gekozen. Daarna bracht
hij in herinnering hoe in de middeleeuwen nog slechts enkelen lazen en eerst de
boekdrukkunst de verbreiding van lectuur in ruimeren kring mogelijk maakte. Na
een kort overzicht van de eerste voor de Vlaamsche burgerij gedrukte werken, besprak
hij uitvoeriger de oude Nederlandsche volksboeken, deelde allerlei mede over hun
inhoud en uiterlijk voorkomen, over hunne herkomst en de veranderingen die zij in
den loop der tijden ondergingen, en eindigde met te wijzen op den droeven staat der
volkslitteratuur in het begin der 19de eeuw en de weldaad die CONSCIENCE door zijne
werken aan het Vlaamsche Volk heeft bewezen.
De heer Bestuurder betuigt den dank onzer Koninklijke Instelling voor de puike en
zoo rijk gedocumenteerde studie, waarop Dr. BOEKENOOGEN de Vergadering heeft
vergast. Deze voordracht zal in het verslag over deze Plechtige Vergadering worden
opgenomen.
***
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De Bestendige Secretaris komt thans aan de beurt, tot mededeeling van den uitslag
der verschillende wedstrijden die, door de Koninklijke Vlaamsche Academie, voor
het jaar 1912 werden uitgeschreven:
MIJNHEER DE BURGEMEESTER,
WELEDELE HEEREN SENATORS
MEVROUWEN, MIJNE HEEREN,

EN

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS,

Voor het jaar 1912 had de Koninklijke Vlaamsche Academie zes belangrijke
prijsvragen uitgeschreven. Jammer genoeg, drie daarvan zijn onbeantwoord gebleven.
Met de meeste belangstelling zag immers onze Koninklijke Instelling het inzenden
van antwoorden op bedoelde prijsvragen te gemoet. De beste verwachtingen koesterde
zij namelijk van eene studie over het Gentsche dialect, welke ons met al het
eigenaardige van den Gentschen tongval in kennis zou hebben gesteld; - van eene
verhandeling over Vlaamsche Volksspelen, waardoor de reeks van hare uitgaven op
het gebied der Volkskunde zou worden verrijkt; - van eene vakwoordenlijst over de
Beeldende Kunsten, welke ongetwijfeld voor onze oude Vlaamsche vakwoorden een
voortreffelijke bron zou zijn geweest.
Alle hoop is echter niet verloren, daar genoemde prijsvragen zullen worden
aangehouden.
De Academie had verder een wedstrijd uitgeschreven over de geschiedenis van de
spelling der lange klinkers in het Middelnederlandsch, - een ander over de populariteit
van Vondel bij zijne tijdgenooten, - en een derde over de kinderlitteratuur in de
Nederlanden.
Voor deze drie wedstrijden werden verschillende prijsverhandelingen ingezonden.
Tot haar oprecht leed-
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wezen heeft evenwel de Academie geene van die stukken kunnen bekronen, omdat
ze aan de eischen door haar gesteld niet heelemaal voldoen. Uit de verslagen van de
heeren keurders, blijkt echter dat al die prijsantwoorden in den grond verdienstelijk
werk mogen heeten. Ook heeft de Academie beslist genoemde prijsvragen aan te
houden, met de vaste hoop dat de mededingers hun arbeid weer op het getouw zullen
zetten.
Voor het Karel Boury-Fonds, gesticht met het verheven doel de Vlaamsche taal en
zeden te bevorderen, door het ‘aanmoedigen en verspreiden van Vlaamsche liederen,
op eenvoudige, gemakkelijke en zangerige wijzen’, had dit jaar een eerste prijskamp
voor dichters en toondichters plaats. Twaalf prijsantwoorden werden ingediend.
Hoezeer is het te betreuren dat, wat de muziek betreft, de uitslag van den wedstrijd
aan de verwachtingen onzer Koninklijke Instelling niet voldoende heeft beantwoord.
Met de ingeleverde gedichten was het gelukkig beter gesteld, en de Academie mocht
dan ook het genoegen smaken, den bundel, onder kenspreuk Voor Taal en Volk
ingezonden, te bekronen. Met den meesten lof spreken de heeren verslaggevers van
deze gedichten, waarvan de schrijver is de heer WILLEM GIJSSELS, uit Brussel. Ik
heb de eer dezen uit te noodigen, het hem toegekende diploma uit de handen van den
weledelen heer Burgemeester der stad Gent te komen ontvangen.
De heer GIJSSELS ontvangt zijn diploma. Onder geestdriftige toejuiching van de
aanwezigen, worden hem door den heer EM. BRAUN eenige woorden van warme
gelukwensching toegestuurd.
***
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Ten slotte brengt de Bestendige Secretaris eerbiedig hulde aan Mr. JULIAAN VAN
DER LINDEN, sedert de laatste Plechtige Vergadering aan de Academie zoo jammer
ontvallen, en stelt hij het publiek in kennis met den uitslag der jaarlijksche
verkiezingen:
MIJNE HEEREN,
Wie van ons, Leden der Koninklijke Vlaamsche Academie, herinnert zich niet
weemoedig, met wat geestrift, met wat innige voldoening, Mr. JULIAAN VAN DER
LINDEN, lid der Kamer van Volksvertegenwoordigers, toen ten tijde pas tot
briefwisselend lid verkozen, onze prachtige Jubelfeesten van verleden jaar bijwoonde.
Eilaas, weinige dagen later werd de deugdrijke man ons door den dood ontrukt! Na
jaren lang zijn talent, zijn beste krachten, zijn leven, aan de verdediging der heiligste
rechten van het Vlaamsche Volk gewijd te hebben, is de man, te jong, heengegaan,
door alle Vlamingen vereerd en betreurd, ja zelfs door andersdenkenden geacht en
gewaardeerd. Hij ruste hierboven in vrede! Mr. JULIAAN VAN DER LINDEN, uw naam
wordt nooit vergeten, uw gezegend aandenken wordt steeds door ons allen dankbaar
bewaard!
In hare vergadering van 19 Juni, is de Koninklijke Vlaamsche Academie tot hare
jaarlijksche verkiezingen overgegaan.
Werden tot briefwisselend lid verkozen:
1o) de heer Dr. JULIUS PERSYN, leeraar aan het Hooger Handelsinstituut te
Antwerpen, tot vervanging van Prof. Dr. J. MANSION, thans werkend lid;
2o)

de eerw. heer Joz. JACOBS, leeraar aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege te
Boom, tot vervanging van JULIAAN VAN DER LINDEN zaliger.
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Werd tot buitenlandsch eerelied verkozen: de heer Dr. WOLFGANG SCHLüTER, lid
der Estnische Gesellschaft, te Dorpat, tot vervanging van wijlen Dr. GEORG WENKER.
Ik heet die heeren welkom in ons midden.
Bij Koninklijk Besluit van 22 Juni werden deze verkiezingen goedgekeurd.
***

Vooraleer de vergadering te sluiten, richt de heer Bestuurder een bijzonder woord
van oprechten dank tot de heeren EM. BRAUN, volksvertegenwoordiger, burgemeester
der stad Gent, - tot de heeren Graaf 'T KINT DE ROODENBEKE, ondervoorzitter van
den Senaat, de heeren Senators CLAEYS BOúúAERT, EDG. DE KERCHOVE
D'OUSSELGHEM en A. VERCRUYSSE, - verder de heeren HUYSHAUWER, MAENHAUT
en A. SIFFER, volksvertegenwoordigers, voor het blijk van genegenheid en van
waardeering door hen aan de Academie gegeven. Verder spreekt hij den dank onzer
Koninklijke Instelling uit voor het belang die de aanwezige Dames en Heeren in de
werkzaamheid der Academie gelieven te stellen.
De vergadering wordt te 12 1/2 uur gesloten.
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Conscience in zijn leven en streven
door Kan. Dr. Jac. Muyldermans.
Het is nu ruim dertig jaar geleden. Toen weergalmde vol geestdrift over Vlaanderen
het huldelied des volks ter eere van HENDRIK CONSCIENCE, en, getroffen in 't diepe
der ziel door die koninklijke eerbetooning, antwoordde de edele grijsaard: ‘Al die
lauweren, al die bloemen zouden voor mij zonder weerde wezen, wist ik niet, dat
daarachter het hart van het Vlaamsche volk schuilt’. Zóó mocht hij spreken, want,
inderdaad, in die uitbundige lofgezangen die zijnen roem verkondden, klonk bovenuit,
gelijk de dichter hem toezong, de toon der liefde, ‘sprak uit al de monden de liefde
van het volk, u, schilder van zijn zeden, vertrouwling van zijn haard’(1)! Die liefde
smolt niet weg met de feesttonen, verslenste niet met de eerekransen, stierf niet uit
met de jaren, was sterker dan de dood, o ja! want ons volk bewaart levend en frisch
het geheugen des herten, dankbaarheid en liefde jegens de mannen die het tot nationaal
bewustzijn opriepen; - en onder hen staat de naam van Hendrik Conscience vooraan.
Heden gelijk in 1881 is des dichters feestgalm nog waarheid:
‘Wat hymnen tot een' naam uit duizend monden stijgen,
Conscience's naam alleen doet alle veeten zwijgen,
Vat samen aller hart, en kan alleen het Land,
Verbroederd in zijn' roem, doen naadren hand in hand(2).’

In die rechtmatige hulde aan de nagedachtenis van onzen beminden volksschrijver
wil noch mag de Koninklijke Vlaamsche Academie achteruit blijven. Trouwens, niet
ten onrechte beschouwt zij zich als voortvloeiend uit het herlevend stamgevoel van
ons

(1) Wijlen Dr. H. CLAEYS, in zijn Huldezang, koor met orkest, dat uitgevoerd werd op het
Consciences-feest van 1881; muziek van EDG. TINEL.
(2) Wijlen Dr. H. CLAEYS, in Feestgalm, verschenen in 't weekblad De Brusselaar, nr van den
25 Sept. 1881.
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volk, en zij die aan dat vaderlandsch werk hun leven toewijdden, wezen hier nimmer
vergeten. - Dank en uit ganscher herte dank aan de geachte collega's, die mij de
vereerende taak opdroegen hun aller tolk te zijn ter vereering van HENDRIK
CONSCIENCE.
Om meer dan eene reden viel die taak, hoe zwaar ook, mij aangenaam. Mag hier
eene herinnering opgehaald uit de eerste jaren der kindsheid? Zoo geerne laat een
mensch zich, bij 't heenvluchten van den tijd, meêvoeren door hetgeen ik heeten zal
den geest van het ouderhuis.
Bijna vijftig jaar zijn nu heen, en ik zie nog als ware 't gisteren den breeden
huiselijken heerd waar de houtblok zacht in te branden ligt, en 's winters het warm
stoofken in ronkt met lange platte buis en hollebolle kaken. Het zuinig avondmaal
is af; het gebed voor levende en afgestorven familieleden is opgezegd; moeder, de
teergeliefde moeder, heeft haar naaiwerk op den schoot; de oude tante heeft het
spinnewiel bijgeschoven, en vader reikt de hand uit naar de kast, waar hij een boek
uit te voorschijn haalt. Ik volg die beweging, ik ken reeds het boek waar de brave
man zal uit voorlezen, maar 't hertje klopt me nu droever; ondervinding leerde wat
volgen zou: ‘Jongen’, klinkt dra vaders stemme, ‘kom hier, een kruisken; 't is tijd
om naar bed te gaan; de andere kinderen slapen al.’ En half schoorvoetend komt de
jongen nader, en met een min of meer onderdrukten ‘goeden avond’ gaat hij heen...
Och! mochte hij maar opblijven! want hij weet hoe schoon, hoe schoon vader
voorleest... doch amper is hij den kamertrap op en trekt hij de deur naar boven achter
zich toe, of stil, stil blijft hij staan, komt zachtjes terug, en, met het oor tegen de
deurspleet, luistert de jonge bengel naar vaders voorlezen uit CONSCIENCE... Ja, zoo
leerde ik hem eerst kennen, hem ‘den vertrouweling van den huiselijken heerd’; zoo
zit CONSCIENCE's naam in mijn herte nog vast met de aandoenlijkste herinneringen
uit den eersten kindertijd. Hij werd me nog liever in de latere jeugd, toen wijze
meesters ter schole mij in zijne lezing voorlichtten en zijne verdiensten leerden
hoogschatten. Alzoo werd in 't jong herte de kiem neergelegd en gekoesterd, waaruit
later zou liefde voor land en volk ontspruiten: zoo was CONSCIENCE in zekeren zinne
mijn eerste leermeester, - de leermeester van zoovelen, die in een hoeksken met een
boeksken zich afzonderden om de eerste
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weetgierigheid te voldoen, of in stil genot uit te rusten van de dikwijls zoo
vermoeiende dagtaak.
Heb ik me veroorloofd dit zoo nietig feit uit het verre verleden op te halen, 't was
mede om u ter bedenking te geven, hoe de invloed van CONSCIENCE jong en oud
toen ter tijde aangreep; en hoe zijn weldoende woord tot in 't diepe der volksziele
doordrong, slachtend van den regendrop, die door aanhoudend neerdruppelen den
harden steen uitholt. Legio waren zij die den indruk van dit woord ondergingen, en
alzoo mag van hem getuigd, dat hij, krachtiger dan wie ook, bijgedragen heeft om
ons volk het bewustzijn te schenken van zijne zelfstandigheid, en in zijn hert het
eerbesef en des ook het plichtgevoel op te wekken en te versterken, welke beide tot
grondslag dienen van de grootheid eener natie.
In maatschappelijk opzicht heeft CONSCIENCE dan groot en edel werk verricht;
doch vooraleer daar breedvoeriger over uit te weiden, zullen wij uit zijn leven twee,
drij feiten herinneren, hem tot lof strekkend, en allen Vlamingen tot heilzame zedenles.
Is het Fred. W. Morton niet die ergens zegt, dat alles wat er zuiverst en best is in den
man, de weerklank is van moeders zegen? Zeker werd dit in CONSCIENCE bewaarheid,
al was hij maar pas acht jaren oud, toen hij zijne brave moeder verloor.
Luistert hoe 's mans dochter zelve, vrouwe ANTHEUNIS, dit getuigt: ‘Hare beeltenis
leefde in zijn geheugen, als die eener schoone vrouw met blauwe oogen en blonde
haren, die, langs haren tengeren hals, in golvende krullen nedervielen. Zoo ten minste
heeft hij mij zelf, meer dan eens, die voor hem onvergeetbare en geliefde moeder
beschreven. Zij was dikwijls lijdend en zat uren lang, nevens het beeld van den zieken
knaap, met zijn handjes in de hare, hem vertelsels vertellende, zoo wonderbaar schoon
en medesleepend, dat, na lange jaren, mijn vader ze nog levendig in zijn geheugen
bewaarde, en ze voor ons, kinderen, in wondere geschiedenissen herschiep. Alledaagsch kon die moeder niet zijn, en ongeleerd ook niet, dit spruit uit den aard
dier vertelsels. Wat er ook van zij, ik heb de overtuiging dat mijn vader zijn diep
gevoelig hart, de engelachtige goedheid van zijn karakter, en zelfs zijn talent als
schrijver in groote mate aan die liefhebbende moeder te danken heeft. - Door haar
moet CONSCIENCE aan het heilige
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woord moeder, de zoo vereerende beteekenis gehecht hebben die in alle zijne werken
doorstraalt(1).’
Mijne Heeren, daar hebt ge nog eens een sprekend voorbeeld van den invloed der
moeder op het kind, ik zei beter, op de toekomst... O! Vlaanderen zal niet uitsterven,
een zich zelf bewust Vlaanderen zal er zijn, zoolang er Vlaamsche moeders leven.
Verdwijnen kan een volk niet als volk, zoolang in zijne vrouwen de geest van dat
volk levend werkend is, zoolang zij met hunne moederliefde dien geest in hun kroost
inblazen, gelijk zij, en zij alleen, dit kunnen... Vlamingen, verstaat ge de lesse?
verstaat ge hoe noodzakelijk het is, dat die vaderlandsche geest door het onderwijs
niet bedorven worde, maar versterkt en verlevendigd, naarmate vreemde invloeden
hem dreigen te verzwakken? hoe noodzakelijk, dat dit onderwijs hier te lande meer
dan ooit, van de lagere volksschool af tot in de school der hoogere standen, met dien
vaderlandschen geest zij doordrongen, wil men dat morgen het geslacht der Vlaamsche
huismoeders niet geknakt zij in de kiem en tot uitsterven gedoemd?
En, inderdaad, is de vrouwe de behoedster der huiselijke haardstede, der tucht en
der zeden niet? ‘De vader is den kinde een vaderland verschuldigd, een vrij en
geëerbiedigd vaderland’, zoo schreef ons vóór ruim vijftig jaren de Duitsche Oetker(2),
‘maar van zijner moeder ontvangt het (kind) de spraak, de moederspraak, de eerste
en zoetste geluiden der kindsheid vol onbeschrijfbare tooverkracht, van haar de eerste
vertelling, van haar het eerste gebed’. O weze nog herhaald wat hij zóó dringend den
Vlaamschen vrouwen toeriep: ‘Indien gij het geluk hebt gehad, eene moeder, eene
grootmoeder te kennen, die u in kalmen avondstonde de eerste stamelende bede, de
eerste dankwoorden in der eigene kindsheidsprake fluisterend op de lippen leide,
moeders uit Vlaanderen, zegt en laat ze uwen kind eren na; zegent het opkomend
geslacht met den ontvangenen zegen des voortijds!’
Mijne Heeren, wordt hier eene wijle de brave vrouw herdacht, die den vaderlande
een' HENDRIK CONSCIENCE schonk,

(1) Cfr. Hendrik Conscience. Eenige bladzijden uit het leven mijns vaders, door Mevr.
ANTHEUNIS. geb. MARIA CONSCIENCE. Antwerpen, uitg. van ‘De Nederlandsche Boekhandel’,
1912, blz. 3.
(2) Cfr. De Vlaa msche Taalstrijd, door FRIEDR. OETKER; vertaald door J.M. DAUTZE NBERG,
Gent 1857; IIIe hfs., § 10.
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toch worde met even dankbaar gemoed op den man, op den ruwen oud-soldaat van
Napoleon gewezen, die moeders teergevoeligheid in de ziel van zijn zoon wist te
versmeden met mannelijke wilskracht, en aldus een karakter vormde dat, steeds zijn
eigen meester, bestand zou zijn om den stormen des levens hoofd te bieden.
Want ja, Mijne Heeren, HENDRIK CONSCIENCE heeft zijn' roem dubbel en zwaar
betaald(1). Dit mag hier wel herinnerd. Toen hij in het gesticht van den heer Delin te
Antwerpen als ondermeester opgenomen werd, scheen het dat hij al te nederig gekleed
was. ‘Zijn vader trachtte hem te troosten met redenen als deze: Het leven is een
gevecht, mijn zoon; de worsteling alleen maakt de mannen sterk. Wel pijnlijk is de
strijd, maar zonder kampen wordt men niets. Het is eene zekere zaak, dat kinderen
die het te gemakkelijk hebben, rijk gekleed gaan, en dus te veel op hun lichaam
lettende, meest onverstandig blijven(2)’.
Of die vader gelijk had! - En wat antwoordde die zelfde vader, toen Hendrik in
1830 naar de wapens greep om als vrijwilliger het vaderland te verdedigen? ‘Hendrik, gedenk immer het spreekwoord: Ieder is het kind zijner eigen werken. Van
nu af is uw lot in uwe handen. Het zal zijn wat gij het zelf zult maken(3)’. - En
naderhand, toen de jongeling bepaald beslist had zich op de letterkunde toe te leggen,
wat echter den strengen vader niet zeer aanstond, klonk het: ‘Sedert uwe kindsheid
heb ik gevreesd, dat gij met het lot zoudt willen kampen; ik deed wat ik kon om u te
weerhouden; nu geef ik u de vrijheid tot handelen naar uw goeddunken. Gij hebt de
wapens voor uw vaderland gedragen, wees voortaan de soldaat van uwe eigen
toekomst’(4). Edoch, die soldaat zou nog harde slagen te slaan hebben om den zegen
te bevechten, of, gelijk hij zelf in de geschiedenis zijner jeugd getuigt: ‘Mijne

(1) Cfr. Mevr. Antheunis, op. cit., blz. 23: ‘Degenen die met mijn vader niet leefden, en het dus
uit zijn mond niet vernomen hebben, kunnen zich niet inbeelden welk lijden hij doorstond,
en hoe zwaar hij den roem, die hem later te beurt viel, betaalde’.
(2) Cfr. Mevr. Antheunis, op. cit., blz. 8.
(3) Cfr. Mevr. Antheunis, op. cit., blz. 12.
(4) Cfr. op. cit., blz. 21.
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inwijding tot het vak der kunst is zulke lange, zulke vurige, zulke pijnlijke
zenuwkoorts geweest. En nochtans ben ik God innig dankbaar, omdat mijne ziel dus
in het vuur des lijdens werd beproefd’(1).
Wat ligt er veel beteekenends in die weinige woorden, Mijne Heeren! Dunkt u
niet, dat zij wel diep ons laten inzien in CONSCIENCE's gemoed? dat zij de weerklank
zijn van echt edele gevoelens? dat er mede een leerrijk voorbeeld in steekt voor onze
vaderlandsche jeugd? Waarlijk, zijn leven en streven is een voorbeeld van
onvermoeibare wilskracht, van onwankelbare standvastigheid in 't betrachten zijner
verhevene levenstaak; is het sprekend voorbeeld eener burgerdeugd, die een onmisbaar
bestanddeel is van 't volkskarakter eener natie welke aanspraak maakt op eene plaats
onder Gods zonne; het voorbeeld eener burgerdeugd, die meer dan eenige andere
den mensch verheft en veredelt en de bron is zijner verdiensten op maatschappelijk
gebied. Eilaas! wilskracht in den jongeling dreigt van dag tot dag zeldzamer te worden,
want regelrecht is zij in strijd met den geest van gemakzucht onzer eeuw, met dien
drift naar genot die zoovele jonkheden aangrijpt, en in misnoegdheid, in kibbelarij,
ja, en in wanhoop zelfs overslaat, wanneer zij geene voldoening naar wensch bekomen
kan.
Mijne Heeren, achtte ik het hier gepast op de wilskracht en werkzaamheid te wijzen
van dien nederigen Antwerpschen volksjongen, die later de wereldberoemde
CONSCIENCE werd en tevens de weergalooze weldoener van zijn volk; herinnerde ik
u tevens, hoe heilzaam op hem werkte de invloed eener liefhebbende, Vlaamsche
moeder, dan deed ik het, omdat ik de aandacht vestigen wilde van ouder en leeraar
en van allen die het wel meenen met de toekomst en de grootheid van ons volk, de
aandacht, zeg ik, op hetgeen thans meer dan ooit het gewichtigste deel is van ons
aller taak op vaderlandsch en maatschappelijk terrein: wij moeten in onze jongelingen
ontwikkelen overtuiging en karaktersterkte, en in onze dochters gehechtheid en trouw
aan nationaal eergevoel en plichtbesef.
Dit brengt er mij toe om u, in het tweede deel mijner rede, bondig en klaar voor te
stellen, in welke hooge mate Hendrik

(1) Cfr. Mevr. Antheunis, op. cit., blz. 20.
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Conscience zich in maatschappelijk opzicht verdienstelijk maakte en recht op de
dankbaarheid van zijn volk verworven heeft.
Zeker heeft een groot schrijver ook groote plichten: wie zoude 't betwisten? Het
ware al te hebzuchtig, ginge hij denken, dat hij enkel voor zich zelven en zijnen roem
leeft. Hij slacht den breeden stroom, die een zegen zijn moet voor den lande, doch
schade en ramp zou stichten, moest hij enkel modderachtig water aanvoeren en met
verpestende uitwasemingen de lucht op zijnen doortocht besmetten.
Wanneer ik nadenk welke de macht is van het boek in de samenleving, - het boek
is de vrucht van eens schrijvers gedachten, maar wie van die vrucht eet, ondergaat
er ook de krachtige werking van, en liefde en geestdrift, of haat en afkeer, die 's
schrijvers penne geleidden en bezielden, sluipen onbemerkt in 's lezers herte binnen
en zetten het weldra in laaie vlam; - wanneer ik die macht, zeg ik, bij mij zelven
overweeg, dan zegen ik, dan zegenen wij allen, niet waar? den naam van HENDRIK
CONSCIENCE, die zijn volk leerde lezen, zooals men gezeid heeft, o ja! maar dan
zegenen wij in hem vooral den man, die druppel na druppel en jaar in, jaar uit, in het
herte des volks het versterkend vocht liet vallen, hetwelk de maatschappij voor bederf
behoedt; den genialen man, die in het minste zijner schriften, zóó gemoedelijk steeds
en zóó boeiend, zonder gezochtheid noch grootsprekerij, eerbied inboezemt voor
hetgeen wij het zout der samenleving heeten, eerbied voor godsdienst en zeden, en
liefde voor het vaderland.
Heeft dit zijne kunstgaven benadeeld? heeft dit zijne vindingskracht belet of
belemmerd? Dit werd noch kan bewezen. Overigens de kunst die bederft, is 'n kunst
uit den booze, en wat baat zij al, zoo men hare producten achter 't slot verbergen
moet, wil men voorkomen dat ze pest en bederf verspreiden? wat baat zij, als ze een
volk tot schande en ondergang leidt? ‘Ik beschouw geen enkel mijner boeken zonder
beven; in plaats van te onderrichten, verderf ik; in plaats van te voeden, vergiftig ik;
maar de driften sleepen mij meê, en met al mijn schoon spreken, ben ik maar een
boosdoener’. Die onbeschaamde getuigenis legde J.J. Rousseau eens af, wat echter
Frankrijk niet belet hem eertropeeën te vlechten. Maar dit slag van bekroonde rekels
stierf niet uit, en niet weinig zijn zij, die, onder voorwendsel van kunst en letterkunde,
het overspel,
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de losbandigheid en de misdaad verheffen, eer en deugd als onverstand en dwaasheid
bespotten, en lage ondeugden als trekken van spitsvindig vernuft ter bewondering
voorstellen. Is dat kunst? Kunst van geld te slaan, 't kan zijn! maar eilaas! 't is ook
de kunst van openbare volksmoord te plegen, en niettemin nog zich zelven te doen
vieren als leermeester en weldoener der menschheid(1).
Zoo, neen, zoo niet verstond CONSCIENCE de taak en plicht van den schrijver. Wat
hij in de voorrede van De Loteling getuigde, konde hij nagenoeg voor al zijne schriften
herhalen: ‘Sommigen onder u, geachte lezers, zullen deze stille, vreedzame verhalen
niet bevallen. Eenvoudig als de grond waarop zij groeiden, loopen zij rechtstreeks
tegen de heerschende mode in: zij zijn geen mengsel van bloed, van dieventaal, van
oneer, van overspel, van naakte ontucht, van spottend ongeloof, van vernielzuchtige
moedeloosheid; zij doen bij den lezer het haar niet te berge rijzen uit schrik voor
zijne eigene deugd en voor de toekomst van het menschdom. Neen, neen, het is de
duivel der vertwijfeling en des haats niet, die ze insprak. De natuur in hare onbesmette
frischheid heeft mijne verhalen te zamen geweven uit eene nederige stof, waarin
slechts hier en daar een zuivere parel der menschelijke ziele glinstert. Om ze te
genieten, mag men niet gansch onttooverd zijn; zij treffen slechts de allerfijnste
snaren des harten: die broze vezels van levenslust, van liefde tot God en den
evenmensch, welke het eerst door de wrijving van baatzuchtig zwoegen verrotten
en breken’.
Dit schreef de brave man ten jare 1849. En 32 jaar later, op den avond des levens,
in 1881, mocht hij er bij het juichende Vlaanderen zich op roemen: ‘Gij bemint mij,
omdat mijn hart en uw hart altijd eenstemmig hebben geklopt; omdat ik in mijne
werken teruggaf wat uw hart voelde; omdat wij altijd hetzelfde streven hebben gehad;
omdat mijne werken in onze moedertaal hebben geschetst uwe liefde tot de
moedertaal, uwe deugden, uwe echtelijke trouw, en omdat ik u altijd geëerbiedigd
heb tot in de minste mijner schriften... Daarom hebt hebt gij mij lief, gelijk ik u
liefheb’(1).
Dit herinnert me de gepaste getuigenis van een onzer Fransche dagbladschrijvers:
‘La haute moralité dont l'oeuvre

(1) Cfr. Mevr. Antheunis, op. cit., blz. 106.
(1) Cfr. Mevr. Antheunis, op. cit., blz. 106.
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de CONSCIENCE est empreinte, est vraiment remarquable à une éboque où trop
souvent l'esprit et le talent, pour se faire valoir et pour “percer”, se mettent au service
de l'immoralité’.(1)
Ei! wat staat de eerzame CONSCIENCE verre, verre verwijderd van de schole die
zoo driest als onbeschoft het stelsel huldigt, dat ‘l'amour n'est jamais sale, sauf
lorsqu'on est mal lavé’! Daar hoefde voor een' man als hij karaktersterkte toe, om
zich door den vloed niet te laten meêsleepen, en in trouwe aan voorouderlijke eer en
deugd pal te staan te midden der losbandigheden waar de letterkunde der heerschende
mode het vaderland meê overstroomde. Men schreef hier vóór bijna een veertigtal
jaren: ‘La littérature fraçaise est la plus immorale de l'Europe, parce qu'elle demande
son succes à la passion, sa vogue au désordre des esprits et au laisser-aller des
moeurs, sa rémunération à l'immoralité justifiée ou satisfaite’(2).
Welnu, als ik bedenk, hoe CONSCIENCE zijn leven toewijdde om zijn volk tegen
den verderfelijken invloed dier uitheemsche letterkunde te beschermen; om de
Fransche zedenleer met het Fransche romanboek te beletten plaats te nemen tusschen
vader en kind, tusschen man en vrouw bij de Vlaamsche haardstede, kortom, hoe hij
wrocht en pijnde om Vlaanderen in Vlaanderen te bewaren; wanneer ik bedenk, hoe
hij met ijzeren wilskracht, trots afgunst en nijd, trots laster en vervoiging, trots nood
en lijden dat verheven, maatschappelijk doel heeft betracht, en zeker ten grooten
deele heeft getroffen, dan zie ik dankbaar naar dien vromen man op, die des vaderlands
zelfstandigheid versterkte met kloek-gezonde zielen in rein-gezonde lijven.
Ik meen, dat het Dr. Heremans is die over hem rond het jaar 1870 neerschreef:
‘CONSCIENCE is geen zedenprediker, en nochtans, wanneer men zijne werken heeft
gelezen, is men zedelijk beter, gevoelt men zijn hart voor het schoone en goede
sneller kloppen, en vat men met meer moed en betrouwen de iedereen beschoren
levenstaak wederom op’.(3) Hij eerbiedigt zich zelven en hij eerbiedigt anderen; - en
laat ik

(1) Cfr. Le Patriote, Bruxelies, ie 20 septembre 1886.
(2) Cfr. Le Bien Public, Gand, no du 19 déc. 1875.
(3) Cfr. het verslag opgesteld in den naam van de Jury, belast met het toekennen van den
vijfjaarlijkschen Eereprijs voor de Vlaamsche Letterkunde (tijdvak 1865-1869): Verslaggever
Dr. Heremans; voorzitter Dr. Snellaert.
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nog eens eene Fransche getuigenis aanhalen, ‘CONSCIENCE n'a pas eu besoin de
fouiller dans l'horrible, de se vautrer dans un naturalisme d'égoutier, de peindre des
situations désespérément farouches, des luttes féroces contre la société et ses
représentants. Il n'égare point le lecteur dans le dédale des passions. Il ne cherche
point le triomphe en flattant les caprices des foules, en excitant les mauvais instincts,
en réhabilitant le vice, en idéalisant le laid. Notre cher poète croit et fait croire au
bien’.(1)
O neen! zoo zeg ik hier na, hij roert het slijk niet om, dat den bodem der
maatschappij bedekt, om door ongezonde uitwasemingen sommige bedorven
neigingen te streelen; hij is overal zóó rein en kiesch in opvatting en bewerking, dat
men de pruderie al zeer verre drijven moet, om eenigen aanstoot gewaar te worden.
Hoe gezond, hoe smakelijk is die lach. welken zoo menig schilderachtig tafereeltje
uit zijn Goudland, uit zijn Baas Gansendonck - laat daar zoo talrijke andere - in ons
gemoed opwekt! Hoe aandoenlijk die stille tafereelen van kommer en lijden in De
Loteling, De arme Edelman, enz.! CONSCIENCE kende, ja kende ongetwijfeld het
wee dezer wereld; hij zal dikwijls zijn eigen leven zelf beschouwd hebben als een
langen, droevigen nacht, als een harden, lastigen strijd; doch, waar de moderne
zedenleer zulk leven doet haten, leert de godsdienst dit leven uitstaan, en ontsluiert
hij om zoo te zeggen het geheim er van. Er ligt dan in CONSCIENCE's werk geene
verbittering, geene ophitsing, doch ook geene moedeloosheid. Wat heilzaam verschil
bij zoo menig verhaal onzer dagen, alzoo somber zwart gekleurd als het baarkleed
met zilveren tranen dat over 'n lijkkist hangt.
Nu, men moge CONSCIENCE zeker droomerig romantisme ten laste leggen; men moge
lachen met zijn landelijken buiten, zoo dichterlijk voorgesteld, met zijne idealistische
personen... en men verwijte hem gebrek aan waarheid. - Och Heere, dat de man
geschreven heeft onder den invloed van zijnen tijd, wie zal het loochenen? Het
tegendeel viele te verwonderen; daarom echter heete men nog zijne lezing geene
ziekelijke, geene weekelijke lezing... Want neen! dit is zij niet, en nooit wordt
uitgemaakt, dat de richting zijner gedachten den volke schadelijk

(1) Cfr. Le Patriote, loc cit.
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was. Het wil me voorkomen, dat hij het leven geschetst heeft, trouw gelijk hij het
bij zijne tijdgenooten bespeurde, toen de gewichtige, ingrijpende vraagstukken welke
thans de maatschappij beroeren, nog niet rechtstreeks opgeworpen werden; toen zij
den haat nog niet ontvlamden, de wanhoop nog niet deden raaskallen of jammeren.
- Hij schetst ons dat stille, eigenaardige, gemoedelijk burgerleven, zooals wij het
kenden in onze eerste jeugd, en dat, jammer genoeg! allengskens opgeslorpt wordt
door een alledaagsch en cosmopolitisch streven naar genot en gemak. Wat
CONSCIENCE schetst is wel degelijk Vlaamsch volksleven; zijne handelende personen
rieken als naar den grond waarop zij bewegen, en dit moet, of zij wierden
vreemdelingen op Vlaamschen bodem. Zekerlijk was de mensch in zijnen tijd mensch
zooals nu; meent gij echter, dat CONSCIENCE het fijne weefselwerk der menschelijke
ziel niet weet te ontleden, gelijk thans, m.a.w. dat er soms gebrek is aan diepte, het
kan zijn; doch memand zal ontkennen, dat er menige bladzijde bij hem voorkomt
tintelend van frischheid, bekoorlijk en sierlijk, en zóó diep doordacht, zóó diep
doorleefd, zóó realistisch als de beste bladzijde onzer modernen.
Het is wel waar, de kunst van CONSCIENCE is geene photographische kunst, die maar
alles, alles wat binnen het bereik onzer zintuigen valt, in haar heiligdom wil inleiden.
Ei! kunst is geene photographie, en zeker ‘moet nog iets anders dan de vorm in
rekening worden gebracht’.(1)
Sommige menschen lijden aan onuitstaanbare jeukte tot beschrijven, en bladert
twee, drij bladzijden voort, ge en zijt nog geen' stap verder in de opvolging der feiten.
Is dit den gang van 't verhaal niet verlammen? heet zoo iets met vervelen? Ik geef
het althans der gezonde rede te bedenken.
Anderen ook, onder voorwendsel dat elke letterkunde een kind des tijds is en elke
uiting des levens in zich moet opnemen, aarzelen niet afschuwelijke tafereelen voor
te hangen, en 't gedrochtelijk-vieze dat zij ergens op hun levenspad vonden liggen,
ja, en dat voorwaar in de vergetelheid diende verdoken, - zij aarzelen niet er hunne
kunstgaven aan te verknutselen en te onteeren, tot ergernis der lezers en tot schennis
van alle eeren kieschheidsgevoel.

(1) Ita J.H.C. Heijse, in De Gids, Sept. 1871.
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Dat zulke letterkunde het ontvankelijk gemoed van een jongen mensch gevoelloos
laat; dat zij hem in 't diepst zijner levende ziele niet aandoet, make men de ganzen
wijs, en met elk deftig man vraag ik mij nog immer af: Als zekere uitingen des
volkslevens uit den booze zijn en tot den booze voeren, waarom moeten die door de
kunst vertolkt en verspreid? Wat nut zit er in? met welk recht wierde 't gedaan? Er
is eene grens die de mensch, en ook de kunstenaar, niet te buiten mag, en wil men
met den Christen niet aannemen, dat die grens door Gods wet afgebakend is, dan
kan toch niet geloochend, dat zij waarlijk bepaald en beperkt wordt door het geweten
der menschheid, 'twelk in opstand komt tegen alle schennis van eer en zeden. Zij die
eer en zeden voor 'n loutere conventie of vooroordeel houden, zijn in zekeren zinne
monsters in de maatschappij, en de uiting van zulk leven, zulke letterkunde verdient
al geen zachteren naam.
Och! van die school, van die richting hoe verre staat CONSCIENCE daar toch af! Ik
zei het reeds en ik herhaal het. ‘De kunst om de kunst’ is voor hem een al zoo groote
onzin als ‘de kunst is onzijdig’, indien hierdoor beteekend wordt, dat de indruk der
kunst op hert en gemoed den mensch onverschillig laat of moet laten. Hij schrijft,
maar hij schrijft voor zijn volk met een bepaald ideaal, dat hij van den beginne wel
in 't oog hield: ‘Onze strijd’, sprak hij, ‘is een vreedzame strijd des geestes, ons doel
is wettelijk, lofbaar en verheven... Inderdaad, wat willen wij? Den godsdienst, de
zeden en de taal onzer vaderen van de verbastering bevrijden; - onze twee miljoenen
broeders uit de vernedering en uit de verdrukking redden; hun eene weerdigheid
geven die hun arbeidzaam en zwoegend leven hun verdient; het erfdeel onzer
voorvaderen van den val bevrijden! Is dit geene wettelijke en lofbare strekking? - O
ja!’ En ten slotte zijner rede getuigt hij: ‘Herinnert u steeds de leus van het
voorgeslacht: Godsdienst, Vorst en Vaderland! - Onze voorouders bezaten een stil
en zuiver geloof in de Alvoorzienigheid: dit geloof zij in onze voortbrengsels
geëerbiedigd, het beziele onze pogingen, opdat de uitheemsche twijfelgeest verjaagd
worde; - onze vaderen hadden eenvoudige en kuische zeden; zij braken nooit den
band des huwelijks, waren trouw aan hun woord, en rechtzinnig in hunnen handel:
die zeden moeten wij voeden en verspreiden, opdat het vergift
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ontworteld worde; - geen volk op aarde heeft meer liefde tot zijne goede vorsten
getoond dan onze vaderen; die liefde, die getrouwheid zij ook in ons, opdat de
vreemde omwentelingsgeest ons vaderland niet aandoe, - opdat onze koning zich
eens in de verkleefdheid van het Vlaamsche volk verblijde, - en opdat de worm der
wroeging zijnen angel zette in het hart van hem die ons zoo valschelijk beschuldigd
heeft. - In een woord, al wat eerbiedig is, zij door ons verdedigd; al wat deugdzaam
en lofbaar is, diene als grondsteen ter opbouwing van den Vlaamschen tempel... Maar
met heldenmoed en met vaderlijke hardnekkigheid den vreedzamen strijd voortgezet,
onverpoosd gekampt tegen zedenbederf, verbastering en onrechtveerdigheid; met
onwrikbare overtuiging teruggevraagd wat men ons eens ontnam. Geene vervolging,
geen lijden overwogen! - Vooruit, zonder omzien, altijd vooruit naar het recht en
naar het goede... Het is voor Moedertaal, voor Godsdienst en voor Vaderland!’(1)
Aan dit programma bleef HENDRIK CONSCIENCE zijn leven lang getrouw. Hij leefde
voor zijn volk, hij reverde voor des volks welzijn, en die bedoeling ligt in al zijne
werken. Zijne kunst is dus geene kunst om de kunst.
Overigens, ‘l'art pour l'art est un vain mot’, de kunst om de kunst is een ijdel
woord, schreef Georges Sand naar Flaubert, en voorzeker mocht ook Conscience
zich hare woorden toeëigenen: ‘L'art pour le vrai, pour le bon, pour le beau, voilà
la religion que je cherche’. Zij toegegeven, dat die kenspreuk op meer dan eene wijze
kan uitgelegd... ‘doch bestonde dit grondbeginsel alleen hierm: in de kunst enkel de
kunst zelve te beschouwen, dan ken ik er geen dat valscher is’. Zoo spreekt Ferd.
Brunetière, en hij gaat voort: ‘De kunst haar voorwerp of haar doel ligt buiten haar
en strekt verder dan haar zelve; en indien dit voorwerp wel juist van geen zedelijken
aard is, dan is het van maatschappelijken aard, wat toch in dit geval bijna hetzelfde
geldt. Schilders of dichters, is het ons niet toegelaten te vergeten dat wij menschen
zijn, met toegelaten tegen de samen-

(1) Uit zijne aanspraak op de vergadering van het Vlaamsch Taalverbond, te Brussel, op den 11
Februari 1844. Nooit heeft hij die kranige kunst- en geloofsbelijdenis herroepen noch door
woord noch door daad.
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leving der menschen middelen van werking te gebruiken welke wij van haar
ontvingen’.(1)
En zegge men nu: ‘CONSCIENCE's romans zijn tendenzwerk’, dan zij eerbiedig
gevraagd: Wat gewierde er van, waren zij dit niet? En name men hem euvel op
hetgene sommigen verstandig meenen te heeten: ‘saaiachtigen grootmoederspraat
over het loon der deugd en de straf des kwaads’, dan ware ik benieuwd te weten wat
CONSCIENCE zoude zijn, hadde hij het tegendeel gehuldigd en betracht.
Wat er ook van weze, CONSCIENCE gaf den volke gezonde lectuur naar hert en
ziel, en daarom blijft zijn naam in zegen. Dat zijne kunst er door geleden heeft, is 'n
bewering zonder grond, zei ik hooger, en zoo het waar is, dat de schoonste
voortbrengselen van 's menschen geest te gelijker tijd de eenvoudigste zijn, en steunen
op de gewone algemeene gedachten, m.a.w., dat niet de verwikkelingen van het
onderwerp, noch de miskenning van 's volks aloude zeden en godsdienst de
kunstwaarde van een werk uitmaken, dan mag men zeggen, dat CONSCIENCE juist
begrepen en bewerkstelligd heeft, hoe hij de aandacht moest boeien en werk van
blijvende weerde voortbrengen ‘Hij die zulk werk wil leveren’, schreef eens J.
Micheels, ons geacht medelid zaliger, ‘moet het nuttige, dit is, de zedelijke vorming
der lezers, met het aangename, dit is een bevallige schrijftrant, in een boeiend verhaal
weten te vereenigen’.(2)
Die uitgelezen kunst bezat CONSCIENCE: hij boeit ons door de voorstelling der
eenvoudigste feiten: wat te onzent niemand vóór hem had vermocht, en wat Jan
David zelf ‘vooral moeilijk’ achtte(3). - Onberispelijk is ook telkens zijne bedoeling,
hoogst zedelijk is zijne levensopvatting alsmede de indruk welken de lezing op het
gemoed van oud en jong achterlaat.

(1) Cfr. Discours de Combat door FERDINAND BRUNETIÈRE. Eerste série; uitgev. Perrin, te Parijs,
1908, blz. 108.
(2) Cfr. Nederlandsch Museum, 5e aflev., blz. 249, jrg. 1877.
(3) In de bespreking van CONSCIENCE's Geluk van rijk te zijn, schreef Jan David o.a.: ‘Het is
vooral moeilijk, dunkt ons, zijne onderwerpen te kiezen uit de nederige standen der
maatschappij, en met zulke onderwerpen schoone, verdienstelijke, nuttige boeken voort te
brengen’. Cfr 's mans Taal- en Letterkundige Aanmerkingen, Leuven, 1856, blz. 241. Dat
hij hier den bal misslaat, lijdt geen twijfel.
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En, Mijne Heeren, CONSCIENCE wordt verstaan door iedereen. Dit insgelijks houd
ik voor eene zijner grootste verdiensten als kunstenaar. Wat men hedendaags ook al
huldige, ik hecht aan het stelsel der ouden: dat men maar groot in de kunst is op
voorwaarde dat men door den gewoon ontwikkelden man, ja, en door de menigte
begrepen wordt. Dit schijnt me een axioma der gezonde rede, en die onverstaanbare
groote schrijvers en groote artisten kan ik niet dan wantrouwen. Ik vraag me toch af:
wat ligt er nut en baat in voor ons volk - voor ons volk, dat degelijk geestesvoedsel
of deftig levensgenot verlangt en noodig heeft; - wat ligt er nut en baat in tot
ontwikkeling en beschaving, in dat eenzijdig hebzuchtig subjectivisme dat men heden
ten troon verheft? Och neen, hij heete CONSCIENCE's romans geen saaie boeken en
vervelende houterige lectuur, hij die niet wil dat men uit zulk oordeel over
CONSCIENCE een niet al te vleiend oordeel over zijn eigen hert velle. Honderden en
duizenden lezers, een gansch volk weerspreekt op dit oogenblik dien ongewettigden
banvloek, omdat het zijn eigen zelf gevoelt en herkent in de kunstwerken van
CONSCIENCE, en, wat men ook zegge, omdat het daarin iets te zien krijgt van het
geheele leven, van al het zwoegen en strijden en lijden der menschheid, beter dan in
dien hoop schriftjes welke een Noordnederlandsch criticus zoo kras durft heeten:
‘een afkooksel van eigen-ik-gevoeligheidjes, en eene bepeutering van eigen wankel
zieltjes en weeïge hartjes’.
Ah! boven het koud, ongevoelig talent, hoe rijk begaafd ook, is de ziel verheven, en
uit CONSCIENCE's kunstwerk spreekt 'n ziel, en die ziel is toch zóó schoon en edel,
zóó eerlijk en zóó goed, zóó gul en gevoelig, zóó trouw en rechtschapen, zóó vroom,
zóó vaderlandsch, dat men hem acht en bemint met dankbaar kloppend herte en
warme geestdrift.
Een schrijver zonder ziel! hij kunne bedreven zijn als niet een in het hanteeren der
pen, hij kunne vertellen en beschrijven op wonder handige wijze, hij zij kunstenaar,
o ja! maar ontbreekt hem de kunst van de herten te treffen, dan slacht hij mij immer
'n bleeke zonne uit de nevelige noorderstreken, zonne zonder warmte, zonder
uitstralend levenslicht of levenskracht: wat er door voortgebracht wordt, zijn bloemen
zonder geur, zijn vruchten zonder smaak.
Is dat CONSCIENCE? O neen! duizendmaal neen! Er spreekt daar uit zijne werken
iets zoo gemoedelijks, iets zoo gezelligs
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dat u aandoet, u meêlokt: nu eens is de toon diep ernstig en overtuigend, waar het
b.v. vaderlandsche belangen geldt; andermaal is hij opgeruimd en schalksch, zelfs
wel eens bijtend, waar hij b.v. zotte verwaandheid en modezucht aan de kaak zet;
niet zelden is hij opbeurend en de ziele zacht aangrijpend, waar hij b.v. zijn uiternature
eerlijk hert of zijn innig godsdienstig gevoel lucht geeft. - Arbeid heeft bitteren wortel
maar zoete vrucht: dit ondervond hij zelf, en zoo vaak zal hij dan ook de heiligheid
der plicht aanprijzen zonder echter te vervelen door diogen preektoon. En wie had
er eene moeder als hij? doch wie schetste ook de vrouw en de moeder als hij deed,
zóó kiesch, zóó hertelijk? - En volgt hem op in Gods wijde natuur: hij bewondert de
schepping, maar ontdekt daarin de wijsheid en macht en vooral de goedheid des
Scheppers. O stille poëzie der heide! eenvoudig Kempisch buitenleven! wat
boezemden zij hem heerlijke, aandoenlijke bladzijden in! Zeker moet men een hert
hebben om zóó te schrijven, een teergevoelig hert met zinderende snaren. Zij nu die
er minder mild meê bedeeld zijn, zullen dit wellicht al te droomerig, al te romantisch
vinden; edoch, mij dunkt altijd dat er in 's menschen leven dagen voorkomen, waarop
die landelijke poëzij aan 't herte deugd doet; dat men genot vindt in te gevoelen hoe
de schepping in de aandoeningen der ziel deelneemt, genot in het lied van vreugde,
in het lied van weemoed, dat de nature beurtelings aanheft. Die poëzij benevelt het
oog met voor het practisch leven; zij leidt bij CONSCIENCE ook geenszins tot
mismoedigheid en wanhoop, want zijne gevoelige ziel is eene geloovige ziel, die
hooger blikt, en beseft hoe de mensch niet leeft voor het heden alleen...(1)
Dat CONSCIENCE het leven al te rozekleurig inziet, zegt men. - Och neen! Ik kan
me niet anders verbeelden, of de mensch die in romanliteratuur verpoozing zoekt,
betracht iets bevredigends, iets verkwikkends tot tijdverdrijf... misschien ook, naar
hooger doel strevend, wil hij den kunstenaar ontdekken in het letterkundig gewrocht.
Doch wat kwaads zit er in, zoo vinding en keus, zoo verwikkeling en ontwikkeling
der handelingen in het roman opbeurend

(1) Cfr. mijne bijdrage: Het godsdienstig Gevoel bij Hendrik Conscience, in 't Julinummer 1912
van Ons Geloof, Provinciestraat, 118, Antwerpen.
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en leerrijk van aard zijn, en sommige zijden des levens langs den meest zonnigen
kant voorstellen, zonder het daarom te vervalschen? Ik wil niet loochenen, dat
CONSCIENCE in dien zinne wrochtte. Maar meent ge dat hij beter kunstwerk hadde
geleverd, ware hij de zanger van 's levens weedommen en ontgoochelingen geworden?
dat hij 't ideaal zijns levens, de opstanding en de verheffing zijns volks, hadde bereikt
bij middel van terneerdrukkende en zwartgallige lectuur? Wie leest er om bloedende
zielewonden nog breeder open te rijten? om zielsverdriet nog meer te verbitteren?
om de wanhoop voedsel te jonnen en de rede op hol te brengen? wie leest er met dat
inzicht? En mag hij geen misdadiger in de samenleving genoemd, hij die er zijne
levenstaak van maakt den armen sterveling tegen de maatschappij op te hitsen? God
dank! CONSCIENCE beschouwde de kunst uit een ander oogpunt, en juist omdat hij
de stem des herten sprak, vond zijn woord ook den weg naar het hert des volks: hij
leî zijn oor op dat hert, hij luisterde als een geoefend heelmeester af hoe het klopte,
wat er in leefde en bewoog, waar het behoefte aan had: uitroeien zou hij niet de edele
gevoelens die nog dat volkshert bezielden, hij zou die eerbiedigen en louteren en
versterken.
Dit deed hij, waar hij in zijne werken recht wedervaren liet aan de godsdienstigheid,
‘de eerste eigenaardigheid’, zooals Jan Frans Willems getuigde, ‘welke den Belg
kenschetst, en de zuster onzer nationaliteit verdient genoemd te worden’(1); waar hij
recht weervaren liet aan de zedelijkheid, en afkeer inboezemt van alle grondbeginsel
dat tegen de goddelijke en menschelijke wetten aandruischt.
Zoo maakte HENDRIK CONSCIENCE zich ten hoogste verdienstelijk in
maatschappelijk opzicht. Niemand immers loochent zijn weergaloozen invloed op
ons volk, wiens lieveling hij was en blijft, God dank! Niemand loochent ook, hoe
het godsdienstig en zedelijk gevoel in des volks herte de bewaardeesem is van de
maatschappij...
***

(1) Uit 's mans aanspraak op de vergadering van het Vlaamsch Taalverbond, te Brussel, op den
11 Febr. 1844. Z. dit stuk overgenomen in de Nederduitsche Bloemlezing van J. BOLS en J.
MUYLDERMANS, 2e D., blzz. 380, 6e uitg.
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Maar in die maatschappij, Mijne Heeren, zijn wij een volk, een zelfstandig volk, en
wil een volk zelfstandig blijven, dan beginne het met zich zelf te kennen en te
eerbiedigen.
Dit leerde ons mede de vaderlandlievende CONSCIENCE, en ik meen, dat niemand
meer dan hij er toe bijdroeg, om het stambewustzijn zijner Vlaamsche landgenooten
op te wekken en te versterken, en hun eer- en plichtgevoel in te boezemen. Zijn zoo
welsprekend levend woord kwam daarin hem wel te stade, doch voornamelijk zijne
geschiedkundige romans waren geduchte slagboomen om den weg tot verbastering
te versperren.
‘Het eerste boek van een volk is zijne geschiedenis’, sprak een onzer groote
staatslieden. ‘Halen wij wederom de schakels toe van die keten der tijden, welke de
hand van den vreemdeling zoo menigmaal gebroken heeft. Wezen wij in staat
vaderlandsche grootheden welke vreemde volkeren ons betwisten, als eigendom
terug te vorderen; die in eere te heistellen welke men zou willen bezoedelen; die uit
de vergetelheid te redden welker gedachtenis is uitgestorven’(1).
Aan die vaderlandsche taak werkte CONSCIENCE met onverdroten iever. Blijve
ons volk er hem dankbaar voor!
Ongetwijfeld legde de geestdrift der vaderlandsliefde woorden in zijn' mond, die
de geschiedenis nu meent te mogen logenstraffen. Die geschiedenis hebbe haar volle
recht, zooals het betaamt; doch goedgekeurend ja-knikken waar zij m.i. wat al te
vermetel eeuwenoude overleveringen in den naam der wetenschap wil den bodem
inslaan; waar zij sommige wapenfeiten der vaderen, sommige uitbarstingen hunner
vaderlandsliefde wil verlagen tot nietswaardige vechtpartijen, en in de ziel des volks
eenige zijner edelste idealen wil afbreken en vervangen door de beeltenis van gemeene
belhamels, o neen! dit mag niet: 't ware eene heiligschennis!
Zoo schetste CONSCIENCE den heldenstrijd van Vlaanderen tegen 't overmachtige
Frankrijk; zoo huldigde hij de zege van Groeninge. Wat nu de verbeelding des dichters
ook al samenvlocht met dit verhaal, toch blijft staande, dat die overwinning
Vlaanderen, en ja België mede, gered heeft van inpalming, en dat zij, zij die met
zulke vuisten den vijand neersloegen, geene

(1) Cfr. NOTHOMB, Essai historique et politique sur la Révolution belge.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

671
lafaaids waren. Zóó, en niet anders, zal ook ons volk al lezende denken, en diep in
zijne ziele zullen immer CONSCIENCE's slotwoorden dringen: ‘Gij Vlaming die De
Leeuw van Vlaanderen gelezen hebt, overweeg bij de roemrijke daden welke dit
boek bevat, wat Vlaanderen eertijds was, - wat het nu is, - en nog meer wat het worden
zal, indien gij de heilige voorbeelden uwer vaderen vergeet!’ Zij aangemerkt, dat dit
werk dagteekent uit het jaar 1838.
Hier zij ook De Boerenkrijg vermeld uit het jaar 1853. Het valt geenszins te loochenen,
dat de vrome man hierin de volksoverlevering trouw gevolgd heeft: hij heeft die
wakker gemaakt en verlevendigd, en God weet wat al goed hij er meê stichtte. Zijn
boek was eene vaderlandsche eer- en rechtsherstelling. Laat ik u de slotrede er van
voorlezen; 't is eene vrouw die spreekt, de kloeke Genoveva:
‘En zoo was het beklaaglijk einde onzer poging.. Men heeft sedert dien tijd van
de Brigands gesproken als van eenen hoop lafhertige dwepers. Hadden zij
gezegepraald en het vaderland zijne vrijheid behouden, men zou hunnen heldenmoed
als eenen nationalen roem doen gelden en er op zwetsen. Nu zeggen 's lands
geschiedenissen geen woord van de arme Brigands, die hun bloed bij stroomen voor
de gemeene onafhankelijkheid durfden vergieten, toen de steden laffelijk het hoofd
bogen voor de vreemde dwingelandij. Nu durft niemand der nog levende Patriotten
bekennen, dat hij deel nam aan den heldhaftigen oorlog. Het is dus alleenlijk het
gelukken eener zaak die haar goed en rechtveerdig in de oogen der menschen maakt?
De bezwijkende deugd moet zich schamen voor het zegepralend kwaad? - God
daarboven weet het beter. Hij zal iedereen oordeelen, niet volgens den uitslag zijner
daden, maar volgens het inzicht dat hem bij het plegen zijner daden heeft bezield!’
Ah! wat ligt er wonder geheimzinnige kracht in die weemoedige woorden, klinkend
als een bitter verwijt uit lang vervlogene jaren, iets dat tot in het diepste der ziele
grijpt, tot eerbied en medelijden dwingt, en anderzijds die arme Boeren, heldhaftige
slachtoffers, doet bewonderen, en in 't herte der kleinkinderen mede nationaal eerbesef
wakker maakt.
Wederom mogen hier sommige historici kneuteren en peuteren; doch onbetwistbaar
is het, dat de bezielende geest die
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uit dit boekdeel spreekt, in menige haardsteê het smeulende vuur van vaderlandsch
plichtgevoel aanblies bij het heropwekken van doodgezwegen of bijna uitgestorven
overleveringen. Dat die bezielende geest ook, krachtiger dan wie nog, de grootsche
vaderlandsche betoogingen in 't leven riep die vóór twaalf, dertien jaar de verongelijkte
Brigands in eer herstelden, staat buiten kijf; doch met het huldelied stierf zijne
opwekkende stem niet uit, en thans galmt zij, gelijk de stem van zooveel wachters
in den nacht, uit bronzen en marmeren gedenkteekenen, die in onze Vlaamsche
gouwen als openbaar verzet tegen Fransche dwingelandij en als getuigenis van
nationale dankbaarheid oprijzen.
Dank aan CONSCIENCE! dank zij hem die de wekker was van het zelfbewust
herworden Vlaanderen!...
Schreef CONSCIENCE zijn Boerenkrijg halvelings onder den indruk der gebeurtenissen
van 1848? ik weet het niet; doch dat zijn naam en zijn invloed, rond dien tijd alreeds,
als eene schuts tegen de verfransching golden, werd openbaar erkend bij zijne
benoeming tot arrondissementscommissaris te Kortrijk.
Het was in 1857. De Krimoorlog had keizer Napoleon, die later zoo diep vallen
moest te Sedan, met verwaandheid opgeblazen, en, naar het scheen, werd België
vooral in zijne onafhankelijkheid bedreigd. ‘Zendelingen doorliepen althans onze
gewesten, voornamelijk het Zuiden van West-Vlaanderen, om misnoegen te
verwekken, en de aanhechting van ons land aan Frankrijk voor te bereiden. Toen
dacht Minister De Decker met reden geen geschikter man dan CONSCIENCE te kunnen
benoemen tot distriktcommissaris van Kortrijk om alle deze uitheemsche werkingen
en kuiperijen te bekampen en om de vaderlandsliefde aan te wakkeren’(1). CONSCIENCE
kweet zich met den besten uitval van zijne taak...
Ei ja! de vrome man beminde zijn vaderland toch zoo vurig, en met een anderen
kloeken Vlaming herhaalde hij ook vol geestdrift: ‘O! zoo is mijn vaderland mij niet
te klein!’(2)
- ‘Als onze vaderen’, zoo luidt het slotwoord van zijne Geschiedenis van België
in 1845, ‘mogen wij het hoofd opbeuren

(1) Cfr. Rond den Heerd (weekbl. van Brugge), nr 33, 17e jaar, 9 Juli 1882, blz. 260. - Mevr.
Antheunis, op. cit., blz. 49.
(2) Cfr. Redevoering uitgesproken bij de meerderjarigheid van Z.K.H. den Hertog van Brabant,
den 8 April 1853.
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en recht gaan tusschen de volkeren der aarde: de naam van Belg is nog eens het
zinnebeeld geworden der vreedzame vrijheidsmin, der innige kunstliefde, der
ingeboren deugd en der vlijtige nijverheid. - God behoede ons dierbaar vaderland
voor den heerschzuchtigen vijand, die sedert eeuwen zóó hongerig uit het Zuiden op
ons loert; Hij bescherme de schutsengelen zijner onafhankelijkheid - eendracht
tusschen alle Belgen, moedertaal en zuivere zeden - en, verhoort Hij dit gebed, dan
vooruit, met hoop en met moed: op de kim der komende tijden blinkt eene straalrijke
zon!’ Zijne vaderlandsliefde was die van alle rechtgeaarde Belgen, die eendracht tusschen
Walen en Vlamingen, gelijke rechten en gelijke plichten bedoelt.
In dien zin blijft altijd merkweerdig de feestdronk welken hij op de algemeene
vergadering van het Vlaamsch Taalverbond in 1844 voordroeg, en die met algemeene
geestdrift beantwoord werd;
‘Aan onze Waalsche broederen! Men heeft den Vlaamschen letterkundigen ten
laste gelegd, dat zij het vaderland willen vaneen scheuren. Deze teug logenstraffe
dit gezegde: Vlaamsch België drinkt op Waalsch België: beide slechts één België!’
Het vaderlandsch gevoel dat hem dien heildronk ingaf, bezielde hem zijn leven
lang... en, eenige maanden vóór zijn afsterven, den 11 Mei 1881, mocht hij zonder
tegenspraak in de Koninklijke Academie zijne collega's ondervragen:
Hebben wij den vrede des lands gestoord? Zijn wij te ‘kort gekomen aan de
opoffering van het Vaderland of aan de verkleefdheid en den eerbied voor het
nationale Koningshuis? Hebben wij jegens onze Waalsche landgenooten getoond,
benijdende en haatdragende broeders te zijn?’
En luistert naar het slot zijner redevoering:
‘Het schoonste schoon wat wij voor België in de toekomst droomen, is een volk,
samengesteld uit twee rassen, die broederlijk met elkander vereenigd zijn; die ieder
op het grondgebied, door de natuur hun aangewezen, gelijke rechten genieten in wat
het taalgebruik betreft; twee rassen, bezield met dezelfde verkleefdheid aan die vrije
instellingen en aan die verheven grondwet, welke ons toelieten weer ons zelven te
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worden, en aan de wereld het voorbeeld te geven van eene verstandelijke, staatkundige
en nijverheidsontwikkeling, die ons de toegenegen bewondering van alle volken
verzekert. - Wij, Vlamingen, wij zijn er nog verre af, onze taak vervuld te hebben;
maar indien onze roemvolle voorvaders ons hunne stoffelijke macht niet hebben
kunnen achterlaten, zij lieten ons toch hun onvermoeibaar geduld en hunne
onverwinbare hardnekkigheid erven. Dit wil zeggen, Mijnheeren, dat wij met dezelfde
krachtdadigheid, met dezelfde volharding de rechten van het Vlaamsche volk zullen
blijven eischen, totdat ons ideaal van nationaal recht en gelijkheid bereikt is, al zou
de volledige verwezenlijking er van slechts aan onze naneven ten deel vallen. - In
afwachting, zullen wij, naast onze Waalsche broeders, hand in hand voortgaan, en
indien de onafhankelijkheid van België ooit bedreigd werd, zouden wij ons bloed
op het slagveld mengelen tot verdediging van ons gemeenzaam vaderland, met den
Bergschen dichter herhalend: Flamands, Wallons - Ce ne sont là que des prénoms,
- Belges est notre nom de famille! Walen, Vlamingen zijn maar voornamen, Belgen
is beider familienaam!’(1)
En uit ons aller mond, niet waar, Mijne Heeren? klinkt niet enkel de spreuk van
Antoine Clesse, maar ook de fiere woorden van HENDRIK CONSCIENCE herhalen wij
op dit ure, vastberadener dan ooit gelijk wij zijn: Geene voorrechten voor Noord
noch voor Zuid, maar gelijke rechten voor Vlaming en voor Waal!
Beminde CONSCIENCE zijn vaderland, dan beminde hij het in zijnen godsdienst, in
zijne zeden en in zijne taal.
Te rechte mocht hij ter Academie er zich op beroepen, hoe zij, jonge baanbrekers
na 't jaar '30, die in den Vlaming het gevoel zijner weerdigheid zouden wakker maken,
- hoe ‘zij eerbiedigden wat het Vlaamsche volk bemint en eerbiedigt: godsdienst,
vaderlijk gezag, huwelijkstrouw en eenvoudige kuischheid der zeden’;(2) en op die
wijze stichtten zij eene letterkunde, die ons volk verstaat en nog immer bemint. Op
die

(1) Cfr. Mevr. Antheunis, op. cit., blzz. 93-94.
(2) Cfr. Mevr. Antheunis, op. cit., blz. 92.
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wijze beurden zij de moedertaal uit hare vernedering, op en versterkten zij België's
nationaliteit, waarvan, volgens de getuigenis van Leopold I, ‘l'élément flamand est
un des plus puissants lériers’(1). Op die wijze dan ook verrichtten zij hoogst
maatschappelijk werk, al wakend voor de behoudenis van taal en godsdienstig gevoel
in den schoot des volks.
Trouwens, blijkt uit de geschiedenis de waarheid niet van Machiavel's woorden:
dat ‘verwisseling van taal en godsdienst alle aandenken uit de ziele wischt’? En was
het Leibnitz niet, die eens bevestigde: ‘De aanneming eener vreemde taal had
gewoonlijk het verlies der vrijheid en een vreemd juk ten gevolge’? O ja, de taal,
zegt ergens Zschokke, is ‘het eigenaardige kleed van den nationalen geest waarin
deze zich vrij en machtig beweegt, en voor het volk verandert elke uitheemsche taal
welke de voorkeur erlangt, in een' kluister of in een mommerij, en leidt zij tot
onvaderlandsche denkwijze’(2).
Heil den volke uit wiens schoot in het uur des gevaars, wanneer de invloed des
vreemdelings en de onverschilligheid zijner leidende standen samenspannen om het
als in doodsslaap te wiegen, een man opstaat, rijk begaafd naar hert en geest, taaie
werkzaamheid met ijzeren wilskracht parend, een man in wiens edele ziele de ziel
van het voorgeslacht overging met haar onvermoeibaar geduld en hare onverwinbare
hardnekkigheid, een man die er in slaagt dit volk tot bewustheid zijner weerdigheid,
zijner macht en grootheid op te roepen... ach! zulken volke heil!.... en dit volk zijn
wij!... Doch ook zulken manne eer en dank uiter herte!... en die man is HENDRIK
CONSCIENCE!
Zijn leven en streven, zoo 't eerste als het laatste zijner schriften, biedt ons eene
wondere eenheid. Legde eene christene moeder in zijn herte de kiem eener goedheid
die alle herten

(1) Woorden des Konings tot Dr. Snellaert bij zijn bezoek te Gent in 1850. Cfr. De l'Importance
de la langue flamande au point de vue national, littéraire, religieux et moral, par le P. VAN
DER MOEREN S.J. Dissertation extraite du Journal historique et littéraire de Liège de P.
KERSTEN. Aflev. van Januari, Februari, Meert, Sept. 1852 en Januari 1853.
(2) Aangehaald in De Vlaamsche Taalstrijd van Friedr. Oetker, vertaald door J.M. Dautzenberg,
1857; III hfs., § 8.
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winnen zal, een vader, verhard in strijd en lijden, zal dat hert mannensterkte
inboezemen, en van den beginne zal de spreuk des Latijnschen dichters de leus van
Vlaanderens zanger worden: Nil sine magno vita labore dedit mortalibus, niets
schenkt het leven den menschen zonder last of werk!
Aldus uitgerust treedt Conscience het maatschappelijk strijdperk binnen. Zijn
wapen is zijne moedertaal, en schijnt dat wapen van den eersten dag af niet zóó
geslepen als men het op onze dagen wenschen zou, hij zal het scherpen naarmate hij
het hanteert, en bij zijn afscheiden het den jongeren bestellen hen vermanend: ‘Hebt
er eerbied voor, en steekt het in de scheede niet, want rust is roest’!
Zoo leefde en streed hij voor zijn volk: voor dat volk zijne kuische zeden en zijn
geloof, voor dat volk zijne rechten en zijn vaderland. Doch aan dat volk zoude hij
ook plichten voorspellen; en dat volk begreep CONSCIENCE, begreep zijnen raad, en
begreep ook de plicht die uit zijne taal en zijne werken spreekt. Conscience's taal
komt immers uit het hert en gaat tot de herten; zijne kunst laat de herten niet koud:
zij is geene kunst die zich om het volk niet bekreunt, geene eenzijdige, hebzuchtige
kunst, die enkel eigen genot en voldoening betracht, en dus ook op geene dankbaarheid
van 's volks wege moet aanspraak maken. Edoch hem is dat volk dankbaar, hem
blijve 't altoos dankbaar, hem en den ouderen, onzen voorgangers en zijnen
tijdgenooten, die den Vlaming in de maatschappij zijne plaats herwonnen, hem in
en door zijne taal een vaderland terugschonken: kortom, die wilden wat was recht,
en door nog immer voortlevend woord en nog immer sprekend voorbeeld ons leeren
winnen wat zij wilden: Vlaanderens recht, Vlaanderens heil en Vlaanderens grootheid!

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

677

Een en ander over de lectuur van het Vlaamsche volk vóór
Conscience.
Voordracht door Dr. G.J. Boekenoogen, op de Plechtige Vergadering
van 4 Augustus 1912.
DAMES EN HEEREN!
Toen het Bestuur der Academie de vereerende uitnoodiging tot mij richtte om in
deze Plechtige Vergadering een voordracht te komen houden, wist ik dat de wensch
der Academie was deze bijeenkomst te doen strekken tot een eerebetoon aan
CONSCIENCE, wiens geboorte dit jaar alom in het Vlaamsche land met dankbaarheid
wordt herdacht. Gaarne kom ik als Noord-Nederlander hier getuigen hoezeer
CONSCIENCE ook bij de taalgenooten benoorden de Schelde is gewaardeerd en gevierd,
hoe zij zich aansluiten bij de welverdiende hulde hem gebracht, hoe zij zich met u
verheugen over wat deze schrijver voor zijn volk heeft mogen zijn. Maar ik mocht
niet zoo onbescheiden zijn hier te willen optreden als redenaar over CONSCIENCE.
Voor zijn eigen volk is hij zoo oneindig veel meer geweest dan de Noord-Nederlander
weet, dat ik de taak om den grooten man naar volle waarde te huldigen aan een
Vlaming behoorde over te laten. Ik ben verheugd, dat het Bestuur der Academie die
meening deelde; en gij, mijne Hoorders, zijt dat zonder twijfel ook, nu gij zoo even
hebt gehoord in hoe treffende woorden de Heer Bestuurder ons CONSCIENCE in zijn
leven en streven heeft geteekend.
Maar evengoed als het van zelf sprak, dat ik dus geen voordracht over CONSCIENCE
zou houden, evenzeer ligt het voor de hand, dat ik geen onderwerp wensch te
behandelen dat
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geheel zou vallen buiten den kring waarin zich onze gedachten heden bewegen.
Welnu, wij weten het - straks nog zijn wij er aan herinnerd - dat een der grootste
verdiensten van CONSCIENCE is, dat hij het Vlaamsche volk heeft leeren lezen. Is het
dus te onpas wanneer ik op dit Conscience-feest de vraag ter sprake breng, wat het
volk dan wel las voordat CONSCIENCE het zijn schoone verhalen heeft geschonken?
Niet dat ik meen in de weinige oogenblikken welke mij nu ter beschikking staan
dienaangaande uitvoerige mededeelingen te kunnen doen en u afdoende te kunnen
inlichten. Gij zult dit ook niet verwachten. Wat ik mij ten doel stel is niet anders dan
u een en ander in herinnering te brengen omtrent de lectuur van het Vlaamsche volk
in vroeger tijd, en ik zal daarbij inzonderheid spreken over de eigenlijke
volkslitteratuur.
In de Middeleeuwen was het lezen tot een zeer kleinen kring beperkt. Klerken en
geestelijken schreven en lazen, hoofsche dichters en sprooksprekers zorgden van de
bevrediging der letterkundige behoeften, inzonderheid van de hoogere standen. Het
volk zong zijn liederen en vertelde bij den haard en op de bierbank de oude
volksverhalen, heksen- en spookhistories, of allerlei boerden, gelijk nu. Maar gelezen
werd er slechts door weinigen. Ook zij die het schrijven meester waren, luisterden
liever naar wat de sprookspreker voordroeg of voorlas, dan dat zij zelf moeizaam
het kunstig beschreven perkament ontcijferden, te meer nu die rondtrekkende ‘vinders’
hun telkens wat nieuws lieten hooren. Immers zelfs de rijkste was in zijn boekenbezit
zeer beperkt. De kostbare handschriften vielen niet in veler bereik; derhalve brachten
de omstandigheden mede dat slechts enkelen boeken bezaten, dat slechts weinigen
lazen, en dat de meesten alleen door het gehoor kennis konden nemen van de
letterkundige voortbrengselen van vroegeren en eigen tijd, en dat van dat alles slechts
een klein gedeelte het volk bereikte. Toch was veel van wat in de latere middeleeuwen
geschreven werd niet uitsluitend voor geestelijkheid en geleerden of voor de hoogste
standen bestemd. De didactische geschriften van Maerlant bijvoorbeeld en zoovele
schoone en stichtelijke boekskens richtten zich ook tot eenvoudiger kringen.
Vlaanderenland was een rijk en bloeiend land geworden en de burgerij had zich in
macht en kracht ontwikkeld. Ook de rijke stedeling zocht verrijking van kennis en
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ontspanning door lectuur. De boekdrukkunst kwam te juister tijd om die wenschen
te helpen bevredigen.
Maar waartoe zal ik uitweiden over wat u allen bekend is. De tijden waren rijp.
Met verwonderlijke snelheid verbreidde zich de nieuwe kunst over geheel
West-Europa. Binnen weinige jaren bracht de drukpers ettelijke boeken in veler
handen.
Onder de eerste boeken die op de nieuwe wijze vermenigvuldigd werden behoorde
natuurlijk de Bijbel. En naast tal van werken in het Latijn, voor geestelijkheid en
geleerden (of de nog ongeleerde schoolkinderen) bestemd, vinden wij reeds terstond
vele boeken in Dietsch, van allerlei soort.
Dat was dus de lectuur waaraan het Vlaamsche volk zich te goed zou kunnen doen.
Vele zijn de boeken van stichtelijken inhoud: vertalingen van zoo beroemde werken
als het Leven ons heeren Jhesu Christi van Ludolphus de Saxonia en de heiligenlevens
der Legenda auica van Jacobus de Voragine, de sermoenen van heilige en vrome
mannen, en tal van andere opbouwende geschriften van grooten of geringen omvang.
Ook de didactische werken zijn niet zeldzaam: een onzer fraaiste oude boeken is
Gheraert Leeu's Dialogus dat is twispraec der creaturen. Waren de oude handschriften
meermalen verlucht met prachtige miniaturen, de boekprinters kwamen ook hierin
aan de wenschen der koopers te gemoet; niet zelden versierden zij hun drukwerk met
schoone houtsneden. Reisbeschrijvingen als die van Breydenbach en Mandeville
zagen aldra ook in de landstaal het licht. En evenzeer werd de begeerte naar
geschiedkundige lectuur bevredigd door het drukken van werken als de
Alderexcellenste Cronike van Brabant en verschillende uit het Latijn vertaalde
geschiedverhalen uit de oudheid. Geen wonder dat ook de avontuurlijke ridderromans,
die zoo lang de hoogere standen hadden geboeid, thans aantrekkelijkheid bleken te
hebben voor de burgerij. In hun ouden vorm waren ze echter veel te uitgebreid;
daarom werden ze omgewerkt en bekort. En naast die oude verhalen drukte men
andere dergelijke, die nog niet in het Nederlandsch waren verschenen en thans voor
het eerst werden vertaald.
Zoo kwam het oude naast het nieuwe te staan: groot waren de veranderingen die
de letterkundige smaak in dezen tijd zou ondergaan. De renaissance begon ook ten
onzent haar sterke macht te doen gevoelen. De litteratuur kwam onder den invloed
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der klassieken en het gevolg daarvan was een breuk met de vroegere letterkunde.
Het is niet mijne bedoeling een overzicht te geven van de geschiedenis der letterkunde
in Zuid-Nederland; ik kan dus volstaan met te wijzen op het gevolg van dezen nieuwen
toestand. De oude verhalen werden door de meer ontwikkelden, die medededen aan
de mode der op Latijnsche en Grieksche leest geschoeide nieuwe litteratuur, meer
en meer overgelaten aan de lagere standen.
Bij deze volkslitteratuur hoop ik zoo aanstonds langer stil te staan. Over de
kunstpoëzie der renaissance-dichters mag ik verder zwijgen. Ook de rederijkers
kwamen geheel onder den invloed der nieuwe richting in de dichtkunde. Wij weten
welk een uiterst belangrijke plaats zij in het leven van ons volk, niet het minst hier
in het Zuiden, hebben ingenomen. Maar toch behoef ik daar niet nader over te weiden,
want hunne werken zijn meer gehoord dan gelezen.
Zoo kom ik dan nu tot mijn eigenlijk onderwerp: de oude Vlaamsche volksletterkunde.
Met een enkel woord heb ik er al op gewezen dat deze eigenlijk niet bij het volk
zijn oorsprong vindt, maar van hooger is afgedaald en ten slotte bij het volk te recht
gekomen. Ik spreek over de lectuur van het Vlaamsche volk en handel dus niet over
de mondeling overgeleverde volkshumor noch over de sproken en boerden in
berijmden vorm, die rondtrekkende gezellen, de voorloopers onzer liedjeszangers,
wellicht reeds in de middeleeuwen mogen hebben voorgedragen. Ons uitgangspunt
kan eerst zijn de voor het volk gedrukte litteratuur.
De uitvoerige romans, eertijds door hoofsche dichters in de paleizen en kasteelen
van vorsten en adel voorgedragen, geraakten na het verval van het ridderwezen uit
de mode. De tijden waren voorbij dat de aanzienlijken verlangend luisterden naar
deze nu verouderde ridderverhalen van vele duizenden verzen. Toch waren de
paladijnen van Karel den Groote en de helden van Koning Arturs tafelronde geenszins
vergeten. Hun roem duurde voort. Menig edelman, en daarna ook menig Vlaamsch
burger, droeg nog den naam van Roland, Lantsloot of Perchevael. Dat dus een drukker,
wien een handschrift van een dier oude romans ter hand kwam, besloot daarvan
gebruik te maken, niet twijfelende of hij zou wel koopers vinden: wie die er zich
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over verwondert. Was het gedicht van geringen omvang, zooals de Historie van
coninck Karel ende van Elegast, dan kon het handschrift eenvoudig worden nagedrukt.
Telde de roman echter tienduizenden verzen, dan begreep de uitgever dat het ter
perse leggen van zulk een werk geen goede koopmanschap zou zijn. Maar niets
dwong hem het in zijn geheel te drukken. Het doel werd evengoed bereikt door een
uittreksel, en zoo traden de verkorte prozabewerkingen der Historie van de Vier
Heemskinderen, van Malegijs en zoovele andere romans in de plaats der oude
riddergedichten.
Die oudste uitgaven onzer volksboeken, uit het eind der 15de en het begin der 16de
eeuw, waren goed gedrukt en dikwijls met houtsneden versierd. Goedkoope uitgaven
waren het dus stellig niet, al was de prijs voor den gezeten burger geenszins te hoog,
en niets in vergelijking met wat vroeger een afschrift van hetzelfde verhaal zou
hebben gekost. Dat deze boeken ook een goed debiet hadden mogen wij wel opmaken
uit het feit dat de Antwerpsche drukker Geraert Leeu het aandurfde voor de in 1491
verschenen Schoene ghenuechlicke ende seer vreemde hystorie van Meluzyne met
minder dan 34 groote illustraties in hout te laten snijden, terwijl hij enkele jaren
vroeger voor de niet zoo omvangrijke Historie vanden vromen ridder Parijs ende
van die schone Vienna een 25-tal houtsneden had laten vervaardigen. En dat het
debiet in wijden kring werd gezocht, blijkt uit het feit dat Leeu voor zijn Meluzyne
een geïllustreerd prospectus verspreidde.
De lezers dezer oude verhalen behoorden dus aanvankelijk tot de gezeten burgerij,
terwijl ook de hooger geplaatsten deze uitspanningslectuur niet geheel zullen hebben
versmaad. Toen de litteraire smaak der meer ontwikkelden echter onder invloed der
renaissance geheel veranderde, bevredigden deze voortbrengselen van een
voorbijgegaan tijdperk hen niet meer. Zij geraakten uit de mode en werden voortaan
overgelaten aan de lagere standen.
Zoo werd tot litteratuur van het eigenlijke volk, wat oorspronkelijk tot ontspanning
in voornamere kringen had gestrekt.
Deze verandering van lezerskring had natuurlijk ook invloed op het uiterlijk
voorkomen der oude Historiën. De drukkers vonden nog grooten aftrek voor hun
uitgaven, maar zij konden daarvoor niet meer de prijzen bedingen van voorheen. De
koo-
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pers wilden wel koopen, maar zij hadden slechts te beschikken over bescheiden
middelen. Vandaar dat de zorg aan den druk besteed hoe langer hoe geringer werd.
De boeken werden, evenals vroeger, met houtsneden versierd, want de drukkers
bezaten nog de houtblokken van hunne voorgangers; maar deze waren door het
veelvoudig gebruik vaak gebroken, of vermolmd, en menig in het ongereede geraakt
blok werd door een willekeurig ander houtblokje vervangen. De illustratie was dus
geenszins altijd toepasselijk, en in later tijd werd het zelfs regel dat de houtsneden
in geenerlei verband meer stonden tot den tekst. Ook de druk werd hoe langer hoe
slordiger. Drukfouten werden niet verbeterd, maar gingen geregeld van de eene
uitgave in de andere over; op het wegvallen van woorden en zinnen, ja van heele
bladzijden, werd niet gelet. En zoo is het gekomen dat ten slotte van de heerlijkheid
der oude volksboeken niets is overgebleven dan een schim.
Dat niettemin deze uitgaven eeuwenlang aftrek hebben gevonden en in overgrooten
getale zijn gekocht en stukgelezen, het mag misschien verwondering wekken en
wellicht voornamelijk toegeschreven worden aan de volharding waarmede de
volksboekdrukkers hunne produkten in stad en lande, op markten en wegen, hebben
gecolporteerd en aan den man gebracht. Het blijft evenwel een feit dat deze geschriften
lange jaren een voornaam deel der lectuur van ons volk hebben gevormd en uit dien
hoofde ook thans nog onze belangstelling verdienen.
Allerlei omstandigheden hebben er toe samengewerkt dat boeken van zeer
verschillende herkomst bij de volksdrukkers te land zijn gekomen. De oudste en
belangrijkste groep der volksboeken zijn echter die waarover ik reeds een en ander
mededeelde: de oude romans der middeleeuwen die, in de 15de eeuw al of niet in
gewijzigden vorm gebracht, door de drukpers in ruimeren kring werden verspreid
en wegens hun boeienden inhoud telkens weer opnieuw aftrek vonden.
Het is echter niet altijd de verdienste, maar in de meeste gevallen het toeval, dat
beslist heeft welke voortbrengselen onzer middeleeuwsche litteratuur aldus de eeuwen
zouden trotseeren.
Veel in aantal zijn ze niet, de volksboeken die rechtstreeks teruggaan op
middelnederlandsche gedichten. Maar daaronder
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zijn er van de allervoornaamste. Ik wijs b.v. op den Reinaert, die zoowel in verzen
als in prozabewerking reeds in de 15de eeuw door onze Nederlandsche printers is in
druk gegeven en als volksboek tot in onze dagen is blijven voortleven. Ik noem verder
de Historie der vier Heemskinderen en die van Malegijs, die dat vervaerlijck Paert
Rosbeyaert wan. De hoofdpersonen dezer volksboeken hebben zich in zoo groote
populariteit mogen verheugen, dat men alom huizen en andere gebouwen naar hen
heeft genoemd en dat de beeltenis der Heemskinderen niet slechts op gevelsteenen
werd gebeiteld, maar zelfs door de koekebakkers in koekdeeg werd nagebootst.
Ontelbare malen heeft het Ros Beyaert met de vier broeders op zijn rug deelgenomen
aan de ommegangen in onze steden. En in West-Vlaanderen noemt men iemand die
uitmunt nog heden een ‘Eemszeune’.
Veel gelezen volksboeken van deze soort zijn ook de Historie van Margriete van
Limborch en van haer broeder Hendrik en die van Huge van Bordeeus, maar vooral
ook is het liefelijke verhaal van Floris ende Blancefleur populair geworden. Andere
daarentegen hebben slechts een kortstondig bestaan gehad en zijn blijkbaar na de
16de eeuw niet meer herdrukt. Waarom het verhaal van Den droefliken strijt van
Roncevale, daer Rolant ende Olivier metten fluer van Kerstenrijc verslagen waren,
waarin stukken van het Rolandslied en fragmenten van den Roman der Lorreinen
zijn verwerkt, geen genade heeft kunnen vinden bij de drukkers of bij het publiek,
wij kunnen het niet meer gissen. En evenmin waarom b.v. aan het avontuur van Karel
den Groote en Elegast en aan den roman van Seghelijn van Jerusalem zulk een kort
leven is beschoren geweest.
De drukkers legden ter perse al wat hun voor de hand kwam.
Nu eens was het een roman in verzen waarvan zij een afschrift konden nadrukken,
dan weer was het een prozabewerking die zij in het licht gaven. Het is zeer
waarschijnlijk dat verschillende van de romans die wij alleen in den verkorten vorm
der volksboeken kennen, reeds aldus waren omgewerkt voordat de boekdrukkunst
in toepassing werd gebracht, en dat de uitgebreide riddergedichten niet zijn bekort
op last van een drukker die ze wilde uitgeven. Die bekortingen bestonden reeds in
handschrift en de drukker deed niet anders dan na te drukken wat hem daartoe geschikt
leek. Maar ook mogen wij als zeker aan-
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nemen dat, toen het bedrijf winstgevend bleek, de groote Antwerpsche
volksboekdrukkers uit het begin der 16de eeuw zijn gaan uitzien naar kopij voor hun
persen, en dat zij, bij ontstentenis van Nederlandsche teksten, verhalen hebben laten
bewerken of uit andere talen laten overzetten.
Onze kennis aangaande deze litteratuur is nog zeer gebrekkig. Van de geschreven
zoowel als van de gedrukte boeken uit de 15de en 16de eeuw is zooveel voor ons
verloren gegaan, dat wij niet over genoegzame gegevens beschikken om de
geschiedenis van al onze volksboeken met zekerheid te kunnen nagaan. Wie zal thans
uitmaken of een boek vertaald is, of oorspronkelijk, indien het voorbeeld niet meer
terug te vinden is, maar zeer goed kan hebben bestaan?
Tot die oorspronkelijk Nederlandsche, in het begin der 16de eeuw naar het voorbeeld
der andere volksboeken vervaardigde verhalen kan b.v. behoord hebben de Historie
van Turias ende Floreta en misschien ook de thans verloren Historie van de schoone
Leonella ende Canamor; maar het bewijs ontbreekt.
Minder bezwaarlijk is het, aan te toonen dat tal van onze volksboeken niet
oorspronkelijk zijn, maar overzettingen uit andere talen.
Onze oude boekprinters hebben vele beroemde Latijnsche werken uitgegeven,
zoowel in het oorspronkelijke als in vertaling. Dat wij dus ook onder de volksboeken
enkele vertalingen uit het Latijn aantreffen, zal niemand verwonderen. Maar talrijk
zijn deze niet; het was niet het Latijn waarin ridderromans en dergelijke bij voorkeur
werden te boek gesteld. Ik wijs echter op den beroemden Oosterschen verhalenbundel
der Seven wise mannen van binnen Romen, op een eveneens uit het morgenland
herkomstig Dyalogus of Twisprake van Salomon ende Marcolphus en op
onderscheidene historische werken die oorspronkelijk in het Latijn zijn geschreven.
Ook hier zal de uitgever niet altijd zelf degeen zijn geweest die het initiatief tot de
vertaling heeft genomen.
Maar dit is wèl het geval bij vele van de volksboeken die uit Frankrijk tot ons zijn
gekomen. Het zijn er niet weinige, die boeken welke getranslateerd werden uit het
Fransoys. Soms staat dit op den titel vermeld, maar zulke mededeelingen zijn in
volksboeken niet altijd te vertrouwen. Meestal echter wijst de tekst
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en vooral de vorm der eigennamen uit dat wij met een vreemdeling te doen hebben.
Meermalen ook is het Fransche werk dat vertaald werd nog bekend en met het onze
te vergelijken.
Het is in Frankrijk met de oude ridderromans gegaan als bij ons. Ook daar heeft
men vele gedichten bekort en omgewerkt tot prozaverhalen. En ook daar wordt de
volkslitteratuur voor een belangrijk deel gevormd door deze oude historiën.
Onder de oudste Nederlandsche volksboeken van deze herkomst behooren de
Historie van Parijs ende Vienna, van Olivier van Castilien, van Meluzyne, van Buevyn
van Austoen, doch reeds in het begin der 17de eeuw schijnen deze, met vele andere,
in vergetelheid te zijn geraakt. Andere daarentegen kregen bij ons vasten voet en
groote populariteit. Het onderwerp kon daartoe medewerken. De Historie vanden
Ridder metten Swaen bijvoorbeeld, in het begin der 16de eeuw vertaald, heeft sedert
dien ettelijke drukken beleefd, zoowel in Noord- als in Zuid-Nederland; maar het
verhaal speelde ook in deze streken en de hoofdpersoon was de stamvader van
Vlaamsche en Brabantsche vorsten.
Van iets jonger datum daarentegen is de vertaling van de wellicht nog meer gelezen
Historie van Valentijn en Oursson; en ook de Historie van Jan van Parijs zal wel
eerst op het einde der 16de eeuw bij ons bekend zijn geworden.
Maar niet alleen kwamen middeeleeuwsche Fransche romans (waarvan sommige
ook reeds in het Middelnederlandsch waren overgebracht, maar weer vergeten) aldus
de lectuur van ons volk verrijken, ook letterkundige werken uit andere landen zijn
langs dezen weg tot ons gekomen.
Zoo zijn de Amadis-romans, hoewel van Spaanschen oorsprong, door bemiddeling
van het Fransch in het Nederlandsch vertaald. En eveneens werd Boccacio niet
rechtstreeks uit het Italiaansch vertaald, maar ‘wt den Franchoyse’: onder onze
volksboeken zijn er twee die tot hem in betrekking staan: de Historie van Heer
Frederick van Jenuen, die een vrouwe was, en die van Urbaen, die onbekende sone
van den keyser Frederick Barberousse. Ook de Historie van Griseldis, van Petrarcha,
werd overgezet uit het Fransch.
De Antwerpsche volksboekdrukkers hebben trouwens zich niet bepaald tot het
drukken van Nederlandsche teksten. Wij vinden onder hunne uitgaven in de 16de
eeuw ook Fransche en Engelsche volksboeken. Zij zorgden niet alleen voor import,
maar
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ook voor export, en met name zijn door Jan van Doesborch sommige Nederlandsche
volksboeken ook in Engeland ingevoerd.
Dat wij dus eveneens vertalingen van oorspronkelijk Engelsche volksboeken
kunnen tegenkomen is te verwachten. Zoo is dan ook de vermakelijke Historie van
den Jongen geheeten Jacke van Engelsche herkomst.
Maar talrijk zijn ze niet, evenmin als de volksboeken die wij aan onze oostelijke
naburen te danken hebben; onder deze zijn echter zeer bekende.
Van Nederduitschen oorsprong is namelijk de zoo ontelbaar veel malen herdrukte
Uilenspiegel, als ook de minder verbreide historie van diens evenknie in
schelmenstreken Broeder Russche, beide dagteekenende uit het begin der 16de eeuw.
Vertalingen uit het Hoogduitsch schijnen eerst veel later voor te komen. Ik behoef
hier slechts melding te maken van de in 1502 en 1597 verschenen Historie van Dr.
Johannes Faustus en van diens discipel Christoffel Wagenaer. Ook ons volksboek
van den Wandelenden Jood kregen wij uit Duitschland.
Letten wij nu op den uiterlijken vorm onzer oude volksboeken dan vinden wij er
vooreerst enkele die geheel in verzen zijn. Daarvan zijn echter de meeste na de 16de
eeuw niet meer herdrukt; in Zuid-Nederland zelfs - als ik het wel heb - geen enkel,
in Holland b.v. de Historie van den Jongen Jacke, die men in Vlaanderen later heeft
omgewerkt tot het u allen bekende verhaal van Jaakje met zijn Fluitje.
In eenige andere volksboeken wordt het verhaal afwisselend in proza en poëzie
gedaan, zonder dat de lezer kan bevroeden wáárom de schrijver zich nu eens van
den gebonden dan weer van den ongebonden stijl bedient. Een nauwkeurig onderzoek
naar het ontstaan dier boeken brengt echter de reden aan het licht. Een enkele maal
is de oorzaak eenvoudig deze dat het volksboek een compilatie is uit een gedicht en
een prozaverhaal, handig ineengeschakeld. In andere gevallen was het verhaal
oorspronkelijk geheel berijmd, maar heeft men de verzen gedeeltelijk in proza
opgelost, hetzij dan om te bekorten of om andere redenen. En eindelijk zijn in
sommige dramatische volksboeken aan het begin der tooneelen inhoudsopgaven en
toelichtingen in proza gegeven, die de verzen onderbreken. Ook deze soort van
volksboeken zijn weinige in getal.
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Zeer vele zijn echter de oude volksboeken in proza, waarin het proza van tijd tot tijd
wordt afgewisseld door een gedicht. Deze poëzie is van een geheel ander soort dan
die waarover ik zoo pas sprak. Immers wij hebben hier te doen met verzen die zonder
noodzaak zijn ingevoegd en alleen de bedoeling hebben het boek te verfraaien. Wij
treffen ze aan in nagenoeg alle prozavolksboeken die dagteekenen uit het einde der
15de en het begin der 16de eeuw. en ze zijn zonder uitzondering gedicht in den
rederijkersboeken die juist aan het opkomen was toen onze oudste volksboeken
ontstonden. Bij het omwerken der riddergedichten tot historiën heeft men toegegeven
aan de mode en ze daarom met deze verzen verrijkt. Hetzelfde geschiedde natuurlijk
bij de vertalingen die in dezen tijd werden vervaardigd. Historiën, als de
Heemskinderen, die reeds vroeger in prozavorm waren overgebracht, bleven natuurlijk
van de latere mode verschoond; evenzoo zijn de vertalingen uit de tweede helft der
16de eeuw geheel in proza. Deze eigenaardigheid kan ons dus dienen bij de vaststelling
van den ouderdom der verschillende volksboeken.
Dikwijls zijn die rederijkersverzen zoo los van den tekst, dat ze zonder bezwaar
weggelaten konden worden; dit is b.v. het geval met de vele ontboezemingen en
weeklachten die in dezen poëtischen vorm worden geuit. Maar meermalen ook is
het vers onmisbaar, en is een gedeelte van een gesprek aldus ingekleed. Ook is in
verscheidene volksboeken aan enkele episoden een geheel dramatischen vorm
gegeven, waarbij de handelende personen dan in verzen spreken. Het spreekt vanzelf
dat deze gekunstelde verzen reeds in den tijd van hun ontstaan moeilijk verstaanbaar
zullen zijn geweest. Men kan zich dus voorstellen wat daarvan in den loop der tijden
werd, door drukfouten en de verwaarloozing van den tekst door de latere drukkers.
Reeds in 16de-eeuwsche uitgaven zijn vele verzen hopeloos verbasterd; in latere
drukken kan men nog slechts raden naar de beteekenis van den onzin die den lezer
onbeschroomd wordt voorgezet.
Trouwens geen drukker bekommerde er zich om of de tekst onverstaanbaar werd.
Ettelijke passages in de latere volksboeken waren geheel onleesbaar geworden door
het uitvallen van woorden en grove drukfouten, soms ontbraken zelfs heele bladzijden.
Bij het maken van een nieuwen druk werd het voorbeeld slaafs gevolgd; zoodat
wanneer daar toevallig een blad was uitgescheurd, of de zetter bij vergissing een
blad oversloeg, de nieuwe druk
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eenvoudig een bladzijde minder telde en alle volgende drukken eveneens. Waar dat
ongemerkt kon geschieden, behoeft het niet te verwonderen dat de lezer op
kleinigheden niet zag.
Bovendien waren in Vlaanderen vele volksboeken door de censuur gewijzigd, en
die veranderingen waren soms van ingrijpenden aard.
Bleek uit het medegedeelde reeds een en ander over den inhoud der volksboeken,
wij moeten thans nog wat nader bezien waarover deze lectuur van het volk alzoo
handelde.
Vooreerst zijn het avontuurlijke verhalen, die een groot deel dezer boeken vullen.
De inhoud van den ridderroman is er in een kort bestek samengeperst: gevechten en
belegeringen, heldendaden en avonturen, geroofde jonkvrouwen en edelmoedige
ridders, en al wat verder daarin thuis behoort. Ook het sprookjeselement ontbreekt
niet in deze romans: toovenaars en wonderpaarden, dwergen en reuzen, de meest
wondere gebeurtenissen trekken aan ons oog voorbij, in zoo groote overlading, dat
het ons moeite zou kosten de Amadissen of den Malegijs, of zelfs de minder
omvangrijke geschiedenis van Valentijn en Oursson, aan één stuk door te lezen. Naast deze romans vinden we vele historische werken, of liever: datgene wat voor
historie moet doorgaan, want ook deze geschiedverhalen zijn veelal meer roman dan
historie. Zoo de Destructie van Jerusalem en die van Troyen, en andere verhalen uit
de oudheid: de Historie van Alexander den Groote en van Julius Caesar, of uit
nieuweren tijd het Leven ende Martelie van Carolus Bonus, Grave van Vlaanderen,
Die wonderlyke oorloghen van Keyser Maximiliaen of de Schoone Historie van het
Leven ende vrome Daeden van Carolus den V.
Maar ook de Bijbelsche geschiedenis is niet vergeten. Naast uittreksels uit den
Bijbel, bevattende b.v. de Historie van Koning David, van Jozef, van Tobias, vinden
wij heiligenlevens, ook van bekende Vlaamsche Heiligen als Sinte Godelieve, en
andere stichtelijke lectuur: beschrijvingen van reizen naar het Heilige Land, liefelijke
legenden als die van de Soudaensdochter, enz.
Verder zijn enkele tooneelstukken onder de volksboeken terecht gekomen: de
Historie van den Verloren Sone, die uit het Fransch werd vertaald, en de Historie
van Lantsloet ende die scone Sandrijn en van Mariken van Nimweghen die tot onze
eigene tooneelpoëzie behooren. Andere weêr, zooals de Historie van den
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Jongen Jacke, schijnen van het marionnettentheater afkomstig te zijn.
Ook het boertige element ontbreekt natuurlijk niet. Ik denk b.v. aan Uilenspiegel,
aan de historie van den toovenaar Virgilius, van sijn Leven, Dood, ende wonderlijke
wercken, aan de uit het Duitsch vertaalde Historie vanden Pastoor te Kalenberghe.
Ik herinner ook aan de Evangelien vanden Spinrocke, die zoo belangrijk zijn voor
de kennis van het bijgeloof, ook van heden, en aan de kluchtboeken, waarvan er
sedert de 16de eeuw in Vlaanderen vele verschenen zijn, en die meerendeels ook tot
lectuur van het volk gestrekt zullen hebben.
Naast de uitgaven die wij gewoon zijn volksboeken te noemen, staan dan verder nog
vele andere, die evenzeer tot de volkslectuur behooren. Ik doel b.v. op de vliegende
blaadjes van allerlei aard, merkwaardige gebeurtenissen, wonderen, spook- of
moordgeschiedenissen beschrijvende, of het een of ander boertig verhaal of klucht
bevattende. Veel is er van die vergankelijke blaadjes niet tot ons gekomen, maar wij
weten dat ze hebben bestaan en gelezen zijn. Van de echte uit het volk zelf opgewelde
volkshumor kunnen wij ons echter eenig denkbeeld maken doordat enkele van die
oude vliegende blaadjes later verzameld en in boekvorm herdrukt werden, o.a. in de
Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen, ende Refereynen, waarvan
verschillende uitgaven bekend zijn.
Verder moet ik nog melding maken van de almanakken en planeetboeken, die in
menige woning zullen zijn gelezen en geraadpleegd, evenals de populaire
geneeskundige werkjes, en droom- en tooverboeken.
Men ziet, er is verscheidenheid. En hoewel er wijziging kwam in de lectuur,
sommige boeken wegvielen en andere in de plaats kwamen, toch is het opmerkelijk
hoe langen tijd het karakter dezer volkslitteratuur onveranderd is gebleven en hoe
taai men bleef vasthouden aan het oude, hoezeer ook verouderd en in waarde gedaald.
Behalve de volksboeken is zeker ook menig stichtelijk boek in handen van den
gewonen lezer gekomen, maar deze geschriften vallen buiten de volkslitteratuur, met
uitzondering van eenige weinigen. Echte volksboeken zijn b.v. geworden de boeken
van Pater Poirters, inzonderheid Het Masker van de
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Werelt afgetrocken, dat reeds zoovele geslachten heeft vermaakt en gesticht, en die
roeping nog altijd vervult.
Onder de stichtelijke lectuur die sedert de 17de eeuw in de volkslitteratuur werd
opgenomen kan ik b.v. ook nog noemen Duyfkens ende Willemynkens Pelgrimagie.
Gaan wij nu na wat de drukkers van volksboeken in de 18de (en ook nog in de
19de) eeuw ter perse leggen, dan blijkt dat een groot deel der oude volksboeken, ook
vele die ik vermeld heb, niet meer worden herdrukt. Deels is dat een gevolg van de
censuur, die sommige onstichtelijke boeken in den ban had gedaan, deels ook komt
het omdat de Antwerpsche en Gentsche drukkers uit den tijd waarover ik nu spreek,
vele volksboeken niet meer vonden in het door hen overgenomen fonds van hun
voorganger. Toch blijven nog verscheidene overoude volksverhalen op het
programma, daarnaast vinden wij uitgaven van populaire stichtelijke lectuur en
schoolboeken, werken van Poirters en de Nederlandsche vertaling van De Ceriziers'
Leven van Genoveva, en tooneelstukken van Ogier en De Bie, die blijkbaar ook voor
het volk werden gedrukt.
Daarin bestond dus in hoofdzaak de lectuur, ook in de 19de eeuw. Van wat in
Nederland verscheen kwam slechts weinig in Vlaanderen. Gedurende de kortstondige
vereeniging met Holland had er wel eenige wisselwerking plaats, blijkende b.v. uit
het drukken van Van Alphen's Kindergedichten te Kortrijk en van de Werken van
Cats te Brussel, maar verbetering bracht dit niet in de verouderde lectuur, waarmede
het Vlaamsche volk zich moest behelpen. Geen wonder dat, bij de andere
omstandigheden die hadden medegewerkt om de belangstelling te dooven, de aard
van het ter lezing gebodene niet bijdroeg de lust tot lezen aan te wakkeren. Daartoe
moest een machtige opwekking van buiten komen. En die kwam - wij weten het allen
- door de Vlaamsche Beweging. Willems en zijn medestanders gaven het Vlaamsche
volk aan zich zelf terug. CONSCIENCE, de begaafde, werd geroepen de schrijver te
worden, die zijn volk zou schenken wat het ontbeerde; wiens romantische verhalen
den geest boeiden en het hart van liefde en trots voor het eigen vaderland vervulden;
die het Vlaamsche volk wederom zou leeren lezen.
Ik heb gezegd.
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Jaarlijksch feestmaal.
4 Augustus 1912.
Het Feestmaal had plaats in het eeresalon der Academie.
Zaten aan, de heeren: Kan Dr. JAC. MUYLDERMANS, bestuurder, V. DELA MONTAGNE,
onderbestuurder, EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris, Dr. G.J. BOEKENOOGEN,
buitenlandsch eerelid;
Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, TH. COOPMAN, Eerw. JAN BOLS, KAREL DE FLOU, Dr. L.
SIMONS, Prof. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. W. DE VREESE, Kan.
AM JOOS. Eerw. Dr. HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. C. LECOUTERE, Mr.
PAUL BELLEFROID, Dr. EUG. VAN OYE, werkende leden;
O. WATTEZ, A. DE COCK, Dr. IS. BAUWENS, Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L.
SCHARPÉ, Dr. J. PERSYN en Eerw. JOZ. JACOBS, briefwisselende leden.
***

Onder den maaltijd, stelde Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, bestuurder der Academie,
den hieronder volgenden heildronk in, ter eere van Zijne Majesteit den Koning en
van de Koninklijke Familie:
WAARDE COLLEGA'S,
Ik heb de eer u een' heildronk voor te stellen ter eere van hem, die de doorluchtige
beschermheer onzer Koninklijke Vlaamsche Academie is, en de beëedigde schutsheer
der rechten en vrijheden van het Belgisch volk, een' heildronk ter eere van Z.M.
Koning ALBERT I!
Wij huldigen in hem het hoogste burgerlijk gezag hier te lande, overtuigd zooals
wij zijn, dat dit gezag een der sterkste steunpilaren blijft van 's vaderlands
zelfstandigheid, van zijne vrede en welvaart.
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Wij begroeten in hem het hooge staatsgezag, waarin de samenstrevende
levenskrachten van Vlamingen en Walen ineensmelten tot eene nationale eenheid,
die 's vaderlands macht en aanzien moet uitmaken. Vlamingen, willen wij, gelijk de
voorouders, de trouwste, de verknochtste onderdanen zijn, al roepen wij geene
voorrechten in, maar aan onze rechten, aan gelijke volksrechten hechten wij met hert
en ziel.
Wij begroeten dan in hem de verpersoonlijking van het tweetalig, maar ééne
vaderland; den Vorst die, amper ten troon verheven, toch weldra blijken deed, dat,
met het hoogste gezag, een diep rechtsgevoel en kiesch plichtbesef in hem vereenigd
zijn!
En derhalve huldigen wij in hem den Vorst die alle Belgen even liefheeft, en
nimmer de hier in Gent afgelegde getuigenis van zijn wijzen grootvader Leopold I,
roemrijker gedachtenis, vergeten zal, dat: ‘l'élément flamand est un des plus puissants
leviers de la nationalité belge’.
Wij huldigen in hem den Vorst, die zich van jongs af waardeeren en toejuichen
deed als een voorbeeld van werkzaamheid en wilskracht, twee kenmerkende deugden
van 't aloude Vlaamsche volk, die nu ook, meer dan ooit, de zonen van dat volk
moeten bezielen, wil het sterk en welvarend wezen te zijnent, en nog hooger in de
achting en den eerbied klimmen van het buitenland.
Heil en hulde aan Koning ALBERT I.
Heil en hulde aan Koningin ELIZABETH, op de hoogste sport der maatschappelijke
ladder het toonbeeld der vaderlandsche vrouw en der Belgische moeder!
Heil en hulde aan het dierbaar drijtal koninklijke telgen, beider kroon en troost en
liefde! ons aller vreugd en hoop en waarborg!
Heil en hulde aan de Koninklijke Familie!
Te hunner eere gedronken, waarde collega's!
God bescherme immer Koning, Koningin en Koninklijk Stamhuis!
***

Als gevolg op dien heildronk, had de Bestendige Secretaris de eer onmiddellijk
daarna het volgend telegram aan Z.M. den Koning te sturen:
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AAN ZIJNE MAJESTEIT ALBERT I,
Koning der Belgen, te Brussel.
De Koninklijke Vlaamsche Academie hield vandaag, 4 Augustus, hare jaarlijksche
plechtige vergadering. Op het daaraanvolgend feestmaal, waar de Leden thans samen
aanzitten, stelt de heer Bestuurder Kanunnik Dr. MUYLDERMANS, ter eere van Uwe
Majesteit, doorluchtigen Beschermheer der Academie, eenen feestdronk in, die door
de Leden geestdriftig beaamd en toegejuicht wordt.
Heil en hulde aan den Vorst, die, tot aller voorbeeld, samen met het hoogste
burgerlijk gezag het edelste rechtsgevoel en plichtbesef in zich vereenigt, en geen
ander doel betracht dan 's Vaderlands welzijn en grootheid!
Heil en huide aan H.M. Koningin ELIZABETH en aan het dierbaar Koninklijk
Stamhuis!
Gelieve Uwe Majesteit die openhartige betuiging van eerbied vanwege de Leden
der Koninklijke Vlaamsche Academie te aanvaarden met de hulde hunner
vaderlandsche verkleefdheid aan Koning en Koninklijke Familie.
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.
***
Vervolgens dronk de heer Bestuurder op de gezondheid van den heer V. DELA
MONTAGNE, onderbestuurder der Academie, - van den heer EDW. GAILLIARD,
bestendigen secretaris, en van den feestredenaar den heer Dr. BOEKENOOGEN:
MIJNE HEEREN EN WAARDE COLLEGA'S,
Ons feestmaal is een vriendenmaal, en onder vrienden zegt men geerne wat men op
het hart voelt liggen. Bij mij is echter het pakje licht geworden, en des te lichter daar
het nog enkel een plicht van dankbaarheid is. Ook dat pakje, eer wij scheiden, moet
er af, Mijne Heeren, en ik zal het uitdeelen onder allen die er recht op hebben, onder
U allen, ja! Trouwens, allen hebt gij er recht op, waarde Collega's. Uwe vriendschap
heeft mij dit jaar tot bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie verheven;
geene eer zonder zeer, zegde ik U in den
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beginne; edoch, dit ‘zeer’ dat ik vreesde, liet uwe voorkomendheid, liet uwe
dienstveerdigheid me niet gevoelen, en ik ben er U allen dankbaar om.
Dankbaar ben ik inzonderheid den waarden vriend Onderbestuurder, die, bij de
mschikkelijkheid hem eigen, steeds het woord der voorzichtigheid, het woord des
wijzen mans weet te voegen, de raadgeving des vriends die goud weerd is, en ons
de verzekering geeft dat hij morgen in 't bestuur der Academie de rechte man op de
rechte plaats zal wezen.
Dankbaarheid ben ik ook, of liever zijn wij allen onzen geachten heer en vriend
Secretaris verschuldigd. Vraagt niet waarom? Wie ziet er en ondervindt niet hoe hij
de spil der werkzaamheden onzer Koninklijke Academie is, en, kon ik het gezegd
krijgen zonder zijne zedigheid te kwetsen, ik voegde er bij: hij is, hier ter Academie,
de rentmeester bij uitnemendheid, zuinig en spaarzaam om, waar 't moet, een appeltje
voor den dorst gereed te hebben; vlijtig gelijk niet een; stipt en nauwkeurig;
vooruitziende, met wijs beleid en overleg, hoe de akker van den huismeester kan en
moet bewerkt om vruchten op te brengen, duurzaam en overvloedig.... Doch, meer
dan genoeg, Mijne Heeren: vriend GAILLIARD wete - en zoude hij 't niet weten? - dat
wij allen zijne verdiensten in dank waardeeren en hoogschatten.
Mijne Heeren, één heildronk stel ik U nog voor, in mijnen en in U aller naam, een
heildronk, voorzeker aangenaam, omdat het eenen vriend en een verkleefden vriend
onzer Academie geldt, heildronk van hulde en dank, tot hem gericht die ons heden
nog, door zijne verdienstelijke voordracht, met een nieuw bewijs zijner genegenheid
verheugde en vereerde: een' heildronk op Dr. BOEKENOOGEN, redacteur van het
Woordenboek der Nederlandsche Taal, en sedert meer dan tien jaren reeds
buitenlandsch eerelid onzer Academie.
Uit ganscher herte zij hem nogmaals dank gezeid. Hij is een dier stille, taaie werkers
wien het niet te doen is veel ophef te maken in kranten en clubbetjes; een dier werkers
die, jaar in jaar uit, zoekend en wroetend over den akker der taal gebogen liggen om
er uit te halen hetgene weerde heeft, het gevondene te louteren en te keuren, en dan
met heilige bezorgdheid te vergâren in de voorraadskamer van 't Nederlandsche volk.
Met
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onze innige dankbaarheid voor het ons geschonken genot zijner merkweerdige
voordracht, met onze oprechte ingenomenheid voor zijne bereidwilligheid en voor
de eer vandaag aan onze Academie bewezen, drage hij ook naar het vaderland de
verzekering mede, dat wij zijn noesten arbeid naar rechte waardeeren en toejuichen.
Schenke de Heer hem nog lange jaren kracht en moed en troost in de vervulling der
zoo flink opgenomen taak! Ook die hartewensch van ons allen vergezelle hem naar
Nederland!.....
Naar Nederland!.... Bij dit woord, waarde heer BOEKENOOGEN, raak ik wellicht
'n gevoelige snaar aan, en denkt ge aan het dierbaar vaderland. O wat denkt, wat
gevoelt een mensch al niet, die buiten zijn vaderland zijne eigen taal hoort klinken
uit vriendenmond? Is het de zoete opwelling der vaderlandsliefde niet welke hij
gewaar wordt? Laat me, laat ons allen den geheimen wensch uws herten uitspreken
en zelfs voorkomen... Mijne Heeren, met den heildronk op den heer BOEKENOOGEN
paren wij met vol herte eenen heildronk op zijn geliefd Nederland en op het
Nederlandsche volk.
Nederland en België zijn meer dan gebuurnatiën: het zijn tweelingszusters, aan
wie de verwikkelingen der staatkunde nimmer het kenmerk van beider zelfden
oorsprong zullen ontnemen; op wier lippen geweld noch niodezucht de klanken
zullen versmachten, de moedertaal, waaraan kinderen van denzelfden bedde elkander
herkennen. Laten we, nu meer dan ooit, zonen dier gezusters, elkaâr toenaderen met
open blik en met warm herte. Buiten ieders eigen erf, blijft er nog altijd een dat
gemeenschappelijk is: de akker der Nederlandsche taal, over Noord en Zuid zich
uitstrekkend. Eén is die akker, één is die taal, en, kan de grond hier of ginder al wat
malscher of wat magerder zijn en de vruchten eveneens, laten wij, werkers van Noord
en Zuid, elkander 'n helpende hand uitreiken, verbeteren wat dient verbeterd, want
de eer van den oogst, de eer van den akker is de eer van de taal, de eer van den
Nederlandschen stam, onze eer!
Waarde Collega's, op U aller heil en op den bloei onzer Instelling! En samen, met
innige dankbaarheid, op onzen uiter herte welkomen spreker uit Nederland Dr.
BOEKENOOGEN! Op zijn dierbaar en ook door ons hooggeschat vaderland zij de beker
geledigd! Samen op den immer stijgenden bloer van ons aller gemeenschappelijk
eigendom, ons nooit volprezen Nederlandsch!
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Hierop antwoordde de heer BOEKENOOGEN onge veer het volgende:
WAARDE COLLEGA'S,
Gij zult het, hoop ik, niet al te onbescheiden vinden dat ik nog het woord vraag na
het door den Bestuurder onzer Academie gesprokene. Want al heeft deze zoo pas in
zijne toespraak alles saamgevat wat ons op het hart lag, zoodat het overbodig is
daaraan nog iets toe te voegen, toch zou ik gaarne nog enkele woorden willen spreken.
Ik bevind mij hier heden in uw midden als een buitenlandsche gast (al gevoel ik mij
hier - onder zoovele vrienden en bekenden - allerminst als een vreemdeling), en die
hoedanigheid noopt mij tot spreken.
Laat ik dan beginnen met U, Mijnheer de Voorzitter, te danken voor de vereerende
woorden, die gij zoo even namens de Academie tot mijn persoon hebt willen richten,
en U allen, medeleden dezer Academie, voor de blijken van vriendschap die ik ook
heden wederom van U mocht ondervinden.
Maar het is niet alleen deze welwillende ontvangst, die mij het vertoeven in dezen
kring zoo aangenaam doet zijn. Daartoe draagt ook bij een oprecht gevoel van
dankbaarheid aan de Academie voor hetgeen zij als wetenschappelijk lichaam verricht.
Ik herinner er slechts aan, hoe ik als medeopsteller van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal om zoo te zeggen dagelijks de nuttige werkzaamheid der
Academievervaar, door de bouwstoffen voor de kennis onzer taal in Zuid-Nederland,
die de Redactie van het Woordenboek aan haar te danken heeft.
Ik mag echter hier niet alleen voor mij persoonlijk spreken. Uwe woorden, Mijnheer
de Bestuurder, herinneren mij er aan dat ik mij hier beschouwen mag als
vertegenwoordiger van de taalgenooten in het Noorden, en dat ik U ook te antwoorden
heb op wat gij over hen hebt gezegd. Laat ik, die zelf van Vlaamsche afkomst ben,
mij dan op dit oogenblik beschouwen als de schakel die Noord en Zuid verbindt, en
zeggen dat ik reeds door mijne aanwezigheid hier ter plaatse toon, hoe zeer ook ik
overtuigd ben, dat het goed en nuttig is dat Vlamingen en Nederlanders den
onderlingen band versterken; wij hebben elkaar wederkeerig noodig en kunnen
elkander van zooveel dienst zijn.
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Moge ook de Vlaamsche Academie het hare daartoe blijven bijdragen. En laat mij
eindigen met den wensch uit te spreken dat deze Academie moge groeien en bloeien.
Dat zij zoo!
***
Als antwoord op zijn telegram, heeft de Bestendige Secretaris, den 5 Augustus,
namens Z.M. den Koning het hieronder volgende telegram ontvangen:
Den Heer EDW. GAILLIARD,
Bestendigen Secretaris der Koninklijke
Vlaamsche Academie, Gent.
De Koning gelast mij U te verzocken den heer Kanunnik MUYLDERMANS, alsmede
al de Leden der Koninklijke Vlaamsche Academie, uit zijnen naam hartelijk te danken
voor den warm toegejuichten feestdronk te zijner eer ingesteld op het aan uwe
jaarlijksche plechtige vergadering volgende feestmaal. Hunne Majesteiten zijn uiterst
getroffen geweest door de Hun te dezer gelegenheid uitgedrukte heilwenschen en
gevoelens van vaderlandsliefde en gehechtheid, en Zij verlangen dat ik aan U allen
hunne levendige erkentenis melde.
's Konings Kabinetsoverste.
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Kleine verscheidenheden.
110. - Verschoonen en verschooninghe.
Door art. 1. van de XXIe rubriek van de ‘Costumen ende usantien geredigiert by
gheschrifte van wegen’ de schepenen der stad Gent ten Jare 1546, was het ‘man ende
vrauw’ verboden ‘elckanderen’ te ‘verschoonen vóor houwelicke, binnen houwelicke,
ofte naer houwelicke’:
A.E. Gheldolf, Cout. de Gand, I, 354: ‘Voor houwelicke..., want by dien wort
verboden... eenich tractaet ofte houwelicke voorwaerden te maken, daer by dat d'een
oft d'ander... yet meer hebben saude dan dat hem van costume gewoone is te volghen.
Binnen houwelicke, is in haer selven nul, als gedaen naer de prohibitive costume,
soo dat die metter dood niet geconfirmeert en werdt.
Naer de doot, soo dat de eerste overleden den lancxtlevenden, by testamente, noch
anderen uyttersten wille..., niet begiften en mach, anders noch breeder dan dat sy
elcanderen begiften moghen van een tamelyck catheyl ofte juweel, naer de conditie
ende qualiteydt van den gever...’
Zoo streng werd die ‘costume’ onderhouden, - zegt het stuk, - ‘dat al waer de gifte,
voor houwelicke ofte daernaer, reciprocque, saude nochtans nul syn ende niet
sorteren’.
Deze bepalingen werden, in de Coutume homologuée van 1563, door de hieronder
volgende vervangen:
Id., op. cit., I, 92: ‘Men sal nu voortan vermoghen voor eenich verbandt van huwelicke
te makene huwelicke voorwaerden, zulc als den contrahenten believen sal...
Man ende wyf en moghen elcanderen nyet verschoonen binnen huwelicke, alwaert
ooc by contracte danof 't effect eerst sorteren zoude naer de doot, anders noch breedere
dan by dese costumen elc van hemlieden toeghelaeten ende ghedoocht sal werden.
De lancxtlevende... en mach ooc niet beghift werden by den eersten overlydende,
by testamente noch anderen vutersten wille, naer de doot, anders nocht breedere dan
van een tamelic juweel of catheyl, naer den staet of condicie van den ghevere of
gheverigghe.’
De Coutume homologuée voor de stad Brugge, van 1619, bepaalde daaromtrent in
dezer voege:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Bruges, I, 26: ‘Man ende vrauwe en vermoghen,
naar belofte ende bandt van huwelicke,
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d'een den anderen niet verschoonen niet meer by testamente, dan inter vivos ofte
anderssins, dan mach d'eerste overlydende den lanest levende beghiften met eenich
juweel ofte catheyl, naer heurlieder qualiteyt ende ghestaethede..’
Met het oog op man en vrouw, door het huwelijk verbonden, is ons ww.
VERSCHOONEN, of ELCKANDEREN VERSCHOONEN, ook D'EEN DEN ANDEREN
VERSCHOONEN, d.i. Elkander bevoordeelen, hetzelfde als het Fr. Avantager:
Savantager (se faire de mutuels avantages par contrat). Avantage is Donation,
Libéralité, Don entre époux. Zie bij Dupin et Laboulaye, Glossaire de l'ancien droit
français. Montesquieu, Esp., XXIII, 21, spreekt van ‘les avantages qu'un mari et une
femme pouvaient se faire par testament’ (bij Littré).
FAIRE AVANTAIGE in den hieronder volgenden tekst:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 176: ‘Selon lusaige de ceste ville dYpre,
homme et femme conjoincts par mariarge ne peuent faire avantaige lun à l'autre de
nul avon. fors de leur maison ou ilz demeurent et que ilz usent pour leur manoir.
duquel peuent ravestir l'un lautre, pour tenir le survivant deulx à sa vie...’ (1383.)
Vandaar VERSCHOONING = Voordeel, Fr. Avantage, zooals boven; ook Préciput
conventionnel (Avantage que le contrat de mariage a stipulé en faveur du survivant):
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, blz. 372: ‘Item, de wedewe of wedeware
hebbende douwarie ofte verschooninghe by contracte van huwelicke, zal...’ (1535.)
Id., op. cit., I, 80: ‘De douarie conventioneel ende andere verschooningen by contracte
van huwelicke gheaccordeert, werden ghenomen uyt...’ (Cout. homol. 1619.)
Men zei ook VOORDERINGHE ENDE VERSCHOONINGHE VAN HUWELICKE en
VOORDERINGHE ENDE VERSCHOONINGHE VAN GOEDE: Fr. Gains nuptiaux (avantage
que le contrat de mariage accorde au survivant des conjoints (op. cit., I, 91, art. VI).
Bij Dupin et Laboulaye, op. cit.: Gains nuptiaux ou de survie est un avantage que la
loi, ou le contrat de mariage accorde au survivant des conjoints. - Reprises et
récompenses naar den heer L. Gilliodts-van Severen.
De tekst volgt:
Id., op. cit., I. 388: ‘Item, man of wyf in huwelicke zynde ende uut cause van adulterie
ende overspele ghedivorceirt, de ghone die
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daerof in culpe bevonden es, zal verliezen trechte ende proffyt van ziner voorderinghe
ende verschooninghe van huwelicke te vooren by contracte... daerof ghepasseirt.
Item, de conjoincten in huwelicke ghescheeden ende ghedivorseirt zynde omme
andere cause dan uut overspele... ende dat by contracte van huwelicke deen of beede
van hemlieden heift voorderinghe ende verschooninghe van goede, wert nochtans...’
(1535.)
In de ‘Costume’ van 1619, luidt dit: ‘Sal verliesen het recht ende profyt van syne
VERVOORDERINGHE ENDE VERSCHOONINGHE, het sy costumiere ofte conventionele’.
(Id., op. cit., I, 90.)

III. - Hem (zich) te houdene maken.
Zou in die uitdrukking niet te lezen zijn ‘hoede’ of ‘houde’? En zou zij niet uit te
leggen zijn door: HEM (zich) TE HOEDE MAKEN, Fr. Se mettre en garde (Se mettre
en défense, S'apprêter à se défendre) of door HEM (zich) TE HOUDE MAKEN, Houde
zich ontwikkelende tot de beteekenis van Hoede, Hulp, Bewaring (zie bij Verdam,
vo Houde 3)?
L Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 520: ‘Item, zo wie (aangehouden zijnde)
in handen vanden... bovenghenoemden officiers uploop dade, of hem te houdene
maecte om uploop te doene, of vreesde met verboden wapenen...’ (1535.)

112. - Te cortheyt.
Dit woord beteekent Tekort:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 604: ‘Ende in ghevalle van te cortheyt,
dat concurrentie plaetse hebben zal.’
Op. cit., I, 599, werd bij misslag: ‘te oortheyt’ gedrukt.
EDW. GAILLIARD.
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Vergadering van 7 Augustus 1912.
Aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, bestuurder; V. DELA MONTAGNE,
onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren: Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, JAN
BOLS, KAREL DE FLOU, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE
CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Kan. AM. JOOS, Prof.
Dr. JULIUS MAC LEOD, Dr. HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. C. LECOUTERE,
Dr EUG VAN OYE, FRANK LATEUR en Dr. LEO GOEMANS, werkende leden;
de heeren: Dr. IS. BAUWENS, Dr. LEO VAN PUYVELDE en JOZ. JACOBS,
briefwisselende leden.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Juli-vergadering, dat wordt
goedgekeurd.
Verwelkoming van den heer Jacobs. - De heer Bestuurder heet den heer JACOBS,
een der laatstelijk verkozen briefwisselende leden, welkom in de Koninklijke
Vlaamsche Academie. ‘Gij zijt hier, zoo spreekt hij den heer JACOBS toe, geen
vreemdeling. Uwe door de Academie bekroonde werken leggen getuigenis af van
uwe werkzaamheid en geleerdheid. Wij waardeeren die werkzaamheid en geleerdheid,
en wij verhopen, dat gij ze nog lange jaren zult kunnen ten dienste stellen der
Koninklijke Instelling, die U en ons allen zóo nauw aan 't herte ligt. Welkom en ad
multos annos!’
De heer JACOBS spreekt zijn oprechten dank uit voor het gulle onthaal hem door
de heeren Leden gedaan; hij hoopt aan de verwachtingen der Academie te kunnen
beantwoorden en belooft zijn beste krachten ten dienste onzer Instelling te stellen.
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Afsterven van den zeer eerw. heer Kan. Waltman van Spilbeeck, briefwisselend
lid. - Brief van rouwbeklag. Levensbericht van den afgestorvene. - Bij het openen
der vergadering brengt de heer Bestuurder eerbiedig hulde aan den betreurden
afgestorven medewerker, en richt tot de aanwezigen de volgende woorden:
Waarde Collega's,
Vóór eenige dagen kwam ons uit de abdij van Tongerloo een doodsbrief toe in den
aan vele kloosters nog eigen vorm, eenvoudig blaadje papier met de volgende
kennisgeving:
†
JESUS, MARIA, NORBERTUS.
In het jaar des Heeren 1912, den 21 Juli is ter abdij van Tongerloo, na
voorzien te zijn van de gewone HH. Sacramenten der stervenden,
godvruchtig in den Heer ontslapen onze geliefde medebroeder
DE EERWAARDE HEER
Waltman VAN SPILBEECK,
Supprior, rustend leeraar in de H. Godsgeleerdheid,
lid der Koninklijke Vlaamsche Academie,
ridder der Leopolsorde.
Kanunnik der Abdij van Tongerloo der Orde van Premonstreit, in het 73
jaar zijns ouderdoms, het 51 zijner kloosterprofessie, het 47 zijns
priesterschaps, wiens ziel wij in uwe gebeden aanbevelen, opdat zij des
te spoediger
RUSTE IN VREDE.
De plechtige lijkdienst op 24 Juli, om 8 1/2 uren, ter abdij.
De tijd liet niet toe den heengaanden vriend een vaarwel toe te roepen bij het opene
graf, en daarom acht ik het mijn plicht hem heden, uit den schoot der Academie, een
woord ten afscheid in ons aller naam toe te sturen.
Kanunnik VAN SPILBEECK werd tot briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie verkozen op de zitting van den 12 Juni 1900. Naar ik meen, woonde hij
maar ééne onzer vergaderingen bij; doch men leide er niet uit af, dat hij voor onze
Instelling en hare werkzaamheden onverschillig bleef. Onverschillig was hij niet: dit
mocht ik meer dan eens uit zijn
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eigen mond vernemen, en een zijner ordebroeders schreef me nog vóór eenige dagen:
‘Ik meen die afzondering van den braven heer Supprior hieraan te mogen toeschrijven,
dat hij sinds jaren tegen het reizen niet meer kon; hij verliet dus ook de abdij niet
meer, zelfs niet om zijne familie te gaan bezoeken’. Zijn ambt van archivaris en van
leeraar in zedenleer ter abdije bracht hem drukke bezigheden aan, en dit ambt ook
moest hij opgeven, sedert eene beroerte hem in October 1906 getroffen had: alle
geestesarbeid werd hem toen ten strengste verboden.
LODEWIJK FRANS (WALTMAN) VAN SPILBEECK zag het levenslicht te Antwerpen,
den 16 Januari 1840. Hij was de jongere broeder van Desideer Pieter van Spilbeeck
(1831-1887), die zoo lange jaren De Vlaamsche School, het degelijk Antwerpsche
tijdschrift, bestuurde, waar dan ook de jonge Norbertijn menige bijdrage in leverde.
De lijst dezes werken staat vermeld in de academische jaarboeken van 1900 en 1905.
Zooals daaruit blijkt, was ons geacht medelid vooral werkzaam op het gebied der
historie, en Tongerloo's abdij is hem in dien opzichte veel verschuldigd. Buiten zijn
standaardwerk ‘De Abdij van Tongerloo, geschiedkundige navorschingen’, een
boekdeel van XIII-652 blzz. 8o, dat in 1888 verscheen, zij nog herinnerd zijn
‘Necrologium Ecclesice B.M.V. de Tongerloo, Ordinis Proemonstratensis’, 307 blzz.
8o, dat hij in 1902 uitgaf. Over nog andere streken der Kempen schreef hij
wetensweerdige dingen als b.v. over ‘Het Herenthalsch klooster O.-L.-V.
Besloten-hof’: dit is eene bijdrage van 290 blzz. 8o, die in 1892 te Averbode gedrukt
werd. Talrijke schriften van ascetischen aard laat ik onverlet. Edoch, als wij nadenken
hoe de heer W. VAN SPILBEECK van jongs af onder de vrienden ‘de krakende wagen’
heette, omdat zijne gezondheid steeds zoo wankelend scheen, dan staan wij wel
eenigszins verbaasd over het vele en belangrijk werk, dat hij buiten zijne ptiesterlijke
bediening heeft kunnen voortbrengen. Hij ook behoort tot die eerste schare van noeste
arbeiders, die met taaie wilskracht en wijs oordeel het opklaren der zoo vaak duistere
geschiedenis aandurfden, en door hunne onvermoeibare vlijt en volherding er toe
kwamen degelijk werk te leveren, dat op de dankbaarheid van 't jongere geslacht te
rechte mag aanspraak maken. Een voor een zien wij ze thans heengaan, en wellicht
zouden wij mismoedig het opengelaten spoor nastaren, kwame Gods engel ons niet
troosten en bevestigen, dat de dood
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's menschen geboorte is tot een beter leven, en het graf, 'twelk zijn lichaam dekt, de
wiege wordt der onsterfelijkheid. Leve intusschen hun naam voort in ons dankbaar
gemoed, in onzen eerbied, in onze christene liefde!
Ik heb de eer aan de Koninklijke Vlaamsche Academie voor te stellen, dat van
harentwege een brief van deelneming in den rouw over het afgestorven medelid zou
gestuurd worden naar zijne twee overblijvende zusters en familie.
- Door de Vergadering wordt den heer Dr. JAC. MUYLDERMANS opgedragen, voor
het Jaarboek der Academie het Levensbericht van Kan. VAN SPILBEECK te schrijven.
Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de heer Bestendige Secretaris de lijst over
van de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
COLLARD (A.). - Bibliothèque de l'Observatoire Royal de Belgique, à Uccle.
Catalogue alphabétique des livres, brochures et cartes. préparé et mis en ordre par
A. COLLARD, bibliothécaire de l'Observatoire Royal de Belgique. Fascicule III.
Bruxelles, 1912.
VERBAUWEN (P.). Ons Vlaamsch Tooneel te Gent. Geschiedkundige verzameling
door PAUL VERBAUWEN, voorzitter der Stedelijke Tooneel-Commissie. Gent, 1912.
TIJDSCHRIFTEN. - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie.
Cinquante et unième année - Revue Sociale Catholique, nos 10-11, 1912. - Wallonia,
nos 7-8, 1912. - Arbeidsblad, nr 12, 1912. - Maandschrift van Land- en Tuinbouw, nr
12, 1912.
Door de Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding:
NOTEBAFRT (Dr. A.L.). scheikundige. - Planten- en Dierenleven. nr 53 van de
Verzameling: Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche
Hoogeschooluitbreiding.
Door de Technische Hoogeschool, te Delft:
VOOYS (Is. P DE). - Bevordering der Nijverheid. Rede uitgesproken bij het
aanvaarden van het hoogleeraarsambt aan de Technische Hoogeschool te Delft, den
25 September 1911, door Is. P. DE VOOYS, W.-I. Delft. 1911.
STEGER (Dr. ALPH.). - De toekomst der chemische industrie in Nederland. Rede
uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Technische
Hoogeschool te Delft, den 4en Juni 1912, door Dr ALPH. STEGER. Amsterdam z.j.
(1912.)
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CARDINAAL (Dr. J.). - Verslag van de lotgevallen der Technische Hoogeschool,
gedurende den cursus 1910-1911. Uitgebracht door den Rector-Magnificus Dr. J.
CARDINAAL, w.i., op den 8sten Januari 1912, Delft, 1912.
AMSTEL (J. EGB. VAN) - De temperatuursinvloed op physiologische processen der
alcoholgist. Proefschrift tot verkrijging van den graad van doctor in de Technische
wetenschap aan de Technische Hoogeschool te Delft, door JEANNE EGBERTINE VAN
AMSTEL, technoloog, geboren te Soekaboemi (Java). Amsterdam, 1912.
SIEGER (J.G.W.). - Het AEthyleeren van chloorbenzol. Proefschrift (als boven),
door JOHANN GERHARD WILHELM SIEGER, scheikundig ingenieur, geb. te Amsterdam.
Amsterdam, 1912
VERHOECKX (P.M.). - Proeve eener theorie van het roteerend magnetisch veld.
Proefschrift (als boven), door PAULUS MARTINUS VERHOECKX, W. I, geboren te
's-Hertogenbosch. 's Gravenhage, 1912.
WENTHOLT (L.R.). - Stranden en strandverdediging. Proefschrift (als boven), door
LODOLPH REINIER WENTHOLT, C. I, ingenieur van den Waterstaat, geboren te Den
Helder. Delft, z.j. (1912.) 2 dln.
Bibliotheek der Technische Hoogeschool te Delft. Lijst der periodieken. Uitgave
1912. Delft, 1912.
Door ‘Danmarks Folkeminder’, te Kopenhagen:
DITLEVSEN (SOREN). - Danske Ordsprog isaer fra thy, samlede af SOREN
DITLEVSEN, udvalg med Indledning of CARL LUDVIGSEN. Kobenhavn, 1912.
Door de ‘Reale Accademia dei Lincei’, te Rome:
Rendiconti. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol.
XXI. Fasc. 1o-2o. Roma, 1912.
Door de ‘República de Colombia’. (Bogota:
Informe del Ministro de Instrucción Pública al Congreso Nacional de 1911.
Bogota, 1911.
Door den heer DR L. GOEMANS. werkend lid, te Schaarbeek:
Leuvensche Bijdragen, tweede afl.
Door den heer A. DE COCK, briefwisselend lid, te Antwerpen:
COCK (A. DE). - Natuurverklarende Sprookjes, verzameld door A. DE COCK.
Tweede deel: 3. Vogels. - 4. Lagere diersoorten. - 5. Boomen en kruiden. - 6.
Levenlooze natuur. Met 4 teekeningen van Edm. van Offel. Gent. 1912.
Door den heer Dr. IS. BAUWENS, briefwisselend lid, te Aalst:
Nederlandsch woordenboek en Kunstwoordentolk der Geneeskunde, door Dr. IS.
BAUWENS, 9e afl.: Bladsteel-Bouillon. Antwerpen-Aalst. z.j. (1912)
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Door Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen:
La Vie diocésaine. Bulletin du Diocèse de Malines. Juillet 1912. Documenta II.
Door den heer H.L. DELPIRE, voorzitter van ‘De Veldbloem’, te Laken:
Beknopt verslag der Handelingen van de Wetgevende Kamers. 43 dln. Jgg.
1879-1912.
1830-1880. Een handvol waarheden. Brussel 1880.
De Vlaamsche Strijd te Brussel. 1869-1884. Vijftienjarig verslag der
werkzaamheden der Veldbloem. Vlaamsche vrijzinnige volksmaatschappij. Kenspreuk:
Zaaien en maaien. Brussel, 1886.
VINDEX (L.). - L'égalité des langues. Lettre ouverte à M. Tournay-Detilleux,
sénateur. Par LUCIUS VINDEX, contribuable. Bruxelles, 1897.
DIDASKALOS. - De 34 open brieven van Didaskalos aan M. Helleputte, Minister
van Spoorwegen, Posterijen, Telegrafen en Telefonen en verschenen in ‘De Standaard’
van 9 Mei 1907 tot April 1909. Antwerpen, 1909.
Door de Redactie.
De Vlaamsche Hoogeschool, nr 7, 1912. - Répertoire d'Art et d'Archéologie, no
11, 1912. - Gent-wereldtentoonstelling, nr 13, 1912. - Tijdschrift der
Gemeentebesturen, nr 7. 1912.
Ingekomen boeken. Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen:
TANGHE (G.F.). - Beschrijving van Sint Andries, opgesteld door den Kanonik G.F.
TANGHE. Brugge, 1857.
-- Beschrijving van Oostnieuwkerke, gevolgd door het leven van de Heilige Brigida
maegd, die aldaer veel aengeroepen wordt, opgesteld door den Kanonik G.F. TANGHE.
Rousselaere, 1857.
-- Leven van S. Arnoldus of Arnulfus, bisschop van Soissons, met christelijke
aenmerkingen; mitsgaders de beschrijving van Tieghem, geboorteplaats, en van
Oudenburg, sterfplaets deszelfden heiligen. Opgesteld door G.F. TANGHE, Kanonik.
Brugge, 1859.
-- Parochieboek of beschrijving van Marialoop, gevolgd door eene lofrede van
O.L.V. patroones van de kerk. Opgesteld door G.F. TANGHE, kanonik. Brugge, 1861.
-- Parochieboek van Iseghem, gevolgd door de levenbeschrijving van den Heiligen
Hilonius, patroon, eersten apostel en pastor dezer plaats; opgesteld door G.F.
TANGHE. kanonik. Brugge, 1862-1863.
-- Panorama der bekende kerkdienaers van Onze Lieve Vrouw, te Brugge, door
den Kanonik G.F. TANGHE. Brugge, 1864.
-- Parochieboek van Sweveghem, opgesteld door G.F. TANGHE, kanonik. Brugge,
1866.
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-- Parochieboek van Reninghelst, opgesteld door G.F. TANGHE, kanonik. Brugge.
1869.
-- Parochieboek van Autryve, bevattende de beschrijving van deze gemeente,
benevens het leven van den H. Apostel Petrus, kerkpatroon. Opgesteld door den
kanonik G.F. TANGHE. Brugge, z.j.
-- Parochieboek of Historie van Beernem, opgesteld door G.F. TANGHE, kanonik.
Brugge, z.j.
-- Beschrijving van Sint-Kruis, opgesteld door den kanonik G.F. TANGHE, Brugge,
z.j.
-- Parochieboek of Beschrijving van Leke, gevolgd door eene Lofrede van den H.
Nikolaus. patroon dezer parochie en door het Leven van den H. Antonius, abt, wiens
relikwien in de parochiekerk berusten. Opgesteld door den kanonik G.F. TANGHE.
Erugge, z.j.
-- Parochieboek of Beschrijving van Ooteghem, gevolgd door het Leven van den
H Amandus, patroon dezer parochie. Opgesteld door G.F. TANGHE, kanonik. Brugge,
z.j.
MEERSSEMAN (P.A.). - Geschiedenis van Lendelede sedert aloude tijden tot 1902,
in verband met de voornaamste gebeurtenissen uit de geschiedenis van ons dierbaar
Belgenland en van ons roemrijk Vlaanderen, door P.A. MEERSSEMAN,
hoodfonderwijzer te Lendelede. Lendelede-Blankenberghe, 1902.
COUSSEMAKER (M.J. DE). - Documents inédits relatifs à la ville de Bailleul en
Flandre, par M. IGNACE DE COUSSEMAKER, membre de la Commission historique
du département du Nord. Lille, 1877-1878 (2 dln.)
WIJK (Dr. N. VAN) - Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche
taal. Tweede druk door Dr. N. VAN WIJK. 's-Gravenhage, 1912.
De Gids, Augustus 1912. - Zentralblatt für Bibliothekswesen, nr 7-8, 1912. Plantyn, nr 5, 1912.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Annales de la Faculté de Droit d'Aix, nos 3-4, tome IV. - Id. de la Faculté des Lettres
d'Aix, nos 3-4. tome IV et nos 1-2, tome V. - Biekorf, nrs 14-15, 1912. - Bijdragen tot
de Geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, Juli 1912. St-Cassianusblad, nr 8; Bijvoegsel, nrs 14-15, 1912. - Onze Kunst, nr 8, 1912. - Les
Marches de l'Est, nos 6-7, 1912. - Neerlandia, nr 8, 1912. - De Opvoeder, nrs 22 23,
1912. - De Opvoeding, nr 8, 1912. - De Christene school, nr 19, 1912. - De Schoolgids,
nrs 30-32, 1912. - Studiën, nr 1,
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1912. - Dietsche Warande en Belfort, nrs 6-7, 1912. - Zeitschrift des Vereins für
Volkskunde, nr 3, 1912.
Ingekomen brieven. - De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in kennis met
de hieronder volgende ingekomen brieven:
1o) Telegram van Z.M. den Koning. - Als antwoord op het telegram aan Z.M.
den Koning, namens de Academie, den dag van het jaarlijksch Feestmaal
gestuurd, had de Bestendige Secretaris de eer, den daaraanvolgenden dag, van
den weledelen graaf D'ARSCHOT SCHOONHOVEN, kabinetsoverste van 's Konings
Huis, een telegram te ontvangen, waarbij deze, in naam des Konings, den heer
kanunnik MUYLDERMANS, bestuurder, alsmede al de Leden der Academie
hartelijk dank zegt voor den warm toegejuichten feestdronk te Zijner eer
ingesteld. - (Levendige toejuichingen.)
2o) Lidmaatschap der Academie. Jaarlijksche verkiezing voor de openstaande
plaatsen van briefwisselend lid en van buitenlandsch eerelid. - Brief van 24
Juli, waarbij de weledele Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten aan de
Academie afschrift stuurt van het Koninklijk Besluit van 22 Juni, houdende
goedkeuring van de verkiezing van de heeren Dr. JULIUS PERSYN en JOZ.
JACOBS, tot briefwisselend lid, alsmede van den heer Dr. WOLFGANG SCHLüTER,
tot buitenlandsch eerelid.
3o) Aug. Beernaert-Fonds. Reglement. - Brief van 17 Juli, waarbij de weledele
heer Minister van Staat AUG. BEERNAERT het hem voorgelegde ontwerp van
Reglement, voor het door hem gestichte Fonds, verklaart goed te keuren.
4o) Gutenberg-Museum, te Mainz. - Brief van 25 Juli, waarbij Prof. Dr. G. BING,
bestuurder van het Gutenberg-Museum, te Mainz, om mededeeling verzoekt
van een overdruk der Verslagen van de Incunabel-Commissie. - (De Bestendige
Secretaris heeft aan Dr. BING de gewenschte voldoening gegeven.)
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Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De Heer KAREL DE FLOU, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig: de heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, voorzitter; Prof. Dr. C.
LECOUTERE, ondervoorzitter; EDW. GAILLIARD, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Prof.
Dr. WILLEM DE VREESE, TH. COOPMAN, Kan. AMAAT JOOS, IS. TEIRLINCK, leden,
en KAREL DE FLOU, lid-secretaris.
De H. Dr. L. GOEMANS heeft zich schriftelijk laten verontschuldigen.
Het verslag der Juni-vergadering wordt goedgekeurd.
Uitgaven. - Door Jhr. Mr. NAP. DE PAUW wordt gewezen op het feit, dat er vanwege
de Commissie, sedert verscheidene jaren, geene Middelnederlandsche tekstuitgaven
meer bezorgd werden, ofschoon eene vaste som van 5000 fr. hoofdzakelijk daartoe
bestemd is.
De heer Dr. C. LECOUTERE doet opmerken, dat verscheidene werken van dien aard
thans in druk zijn, en dat andere bijdragen geleverd werden, waarvoor toch niet juist
eene bepaalde som te besteden was. Spreker noemt enkele dier werken en bijdragen
en wijst op de grootere werken, die thans door de Commissie voorbereid worden.
- De heer NAP. DE PAUW kondigt de voltrekking der tekstcritiek van de Ystorie
van Troyen aan, en treedt deswegen in enkele bijzonderheden.
DAGORDE: Kleine verscheidenheden door den heer EDW. GAILLIARD medegedeeld.
Spreker handelt, onder voorlezing van teksten, over de beteekenis der volgende
woorden en uitdrukkingen: Handelaer, Afgaende lieden en Bevreesen, - Peller en
Pelre, - Verhoogte, - Tusschenghaner, - * Overdrach vanden bevelen, - Hem (zich)
te houdene maken, - Hantvast, - Afpryzen, - Deelban en Te cortheyt.
- Er wordt besloten deze bijdragen in de Verslagen en Mededeelingen der Academie
te laten opnemen.
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2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer TH.
COOPMAN, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, voorzitter; Prof. Dr.
JULIUS MAC LEOD, ondervoorzitter; Prof. Mr. JULIUS OBRIE, IS. TEIRLINCK, Dr. L.
SIMONS, JAN BOLS, leden; en TH. COOPMAN, lid-secretaris. - Prof. Dr. WILLEM DE
VREESE komt eerst ter vergadering, nadat punt 1o van de dagorde is afgehandeld.
Het verslag over de Juni-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
1o) Mededeeling van het Afschrift van het Sint-Petersburgsche Hs. van VONDEL's
Tasso-vertaling, door Juffrouw NORAH DE VREESE bezorgd. - Voorstel van den heer
EDW. GAILLIARD, de uitgave daarvan aan de afschrijfster op te dragen. (Zie boven
op blzz. 507-509.) - Verzoek om advies. Aanstelling van twee verslaggevers.
Worden tot verslaggevers aangesteld, de heeren Dr. L. SIMONS en Dr. JULIUS
PERSYN.
De heer SIMONS deelt mede dat het hem, om persoonlijke redenen niet wel mogelijk
zijn zal, voor een eventueele uitgave van VONDEL's Tasso een inleiding te schrijven.
Hij verzoekt van die opdracht ontslagen te worden. (Voor kennisneming aangenomen.)
2o) Erasmus Colloquia. - De Commissie neemt kennis van een schrijven van Dr.
H. DE VOCHT (9 Juli), haar door den Bestendigen Secretaris medegedeeld. Zij beslist
zich te houden aan het besluit dat zij in vergadering van 19 Juni genomen heeft. (Zie
boven op blz. 512-513.)
- De heer Bestendige Secretaris wordt verzocht den heer Dr. DE VOCHT met deze
beslissing in kennis te stellen.

Letterkundige mededeeling
door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, over: Op den wandel met Taalgidsen, door R.
SCHRYVERS. Uitg. J.H. Schryvers-De Bie, te Kortenberg. - Eerste reeks, 1912: 340
blzz. - Tweede reeks, 1910: 120 blzz.
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In den naam des heeren Schryvers heb ik de eer die twee werken ter tafel van de
Koninklijke Vlaamsche Academie neer te leggen. - Laat ik die uitgaven met twee,
drij woorden doen kennen: ‘Ziet men degene’ - zoo spreekt de heer SCHRYVERS in
zijn Voorbericht - ‘welke in België, wat het Nederlandsch betreft, hun diensten als
gids aanbieden (op taalgebied), nauwkeurig op de vingers, dan bevindt men: dat ze
soms oordeelen in oewoordingen, waaruit verkeerde gevolgtrekkingen kunnen worden
afgeleid; - dat ze soms veroordeelen: hetzij zonder te zeggen wat er in de plaats van
het veroordeelde diende te staan, hetzij onder opgaaf van iets dat in het bedoelde
verband niet past of... nergens door den beugel kan; - dat ze soms beweren zonder
een poging te doen om te bewijzen of dan, op grond van redeneeringen, die blijken
valsch te zijn; - dat feiten, welke niet kloppen met hun stellingen, soms worden
verzwegen of uitdrukkelijk geloochend. En ik roep dan: halt!’
In die eerste reeks heeft de Schrijver het dan over ARNOLD, BROECKAERT,
COOPMAN, DE BOECK, DE HOON, MAC LEOD, MEERT, MEYER, MUYLDERMANS, VAN
LANDSCHOOT, VERCOULLIE, DE VREESE, enz.
Zijne tweede reeks begint hij met de volgende woorden: ‘Dat de Vlamingen
menschen zijn die hun taal niet kennen? Mogelijk, maar toch niet bij gebrek aan licht
en leiding. Wat al gidsen, gidsen, gidsen! Elk Belgisch nieuwsblad, ook het luttelst,
noudt er een taalgids op na. Op den wandel met die gidsen!’ En dan heeft hij het over
‘naamlooze taalgidsen’ in tal onzer bladen.
En van welk standpunt vertrekt de heer SCHRYVERS? Luistert: ‘Er zijn geen twee
Nederlandsche talen. Er is maar éen Nederlandsche taal. Ik ben voor taaleenheid’.
Deze opgaven zullen den heeren Collega's nagenoeg een denkbeeld geven van Mr.
SCHRYVERS' werk. Een critiek er over schrijf ik niet. De heer SCHRYVERS werkt op
een gebied, waar het ‘gebruik’ zeker veel gezag heeft; maar de kwestie is en blijft:
Wat heet men eigenlijk het ‘gebruik’? Is dit gebruik soms geen wangebruik, geen
misbruik? En zoo ja, dan wordt er met recht en reden verzet tegen aangeteekend.
Welk oordeel men ook over deze twee boeken uitbrenge, toch staat het in alle
geval buiten kijf, dat de heer SCHRYVERS
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blijken geeft van meer dan gewone belezenheid en van eene hoogst prijzenswaardige
werkzaamheid, die voorzeker van oprechte liefde voor de taal getuigt. Wij wenschen
uiter herte; dat zijn werk naar verdienste gewaardeerd worde.

Dagorde.
1o) Commissie voor Prijsvragen. - Verslag door den heer TH. COOPMAN, secretaris
der Commissie. - Vaststelling van de uit te schrijven wedstrijden en bepaling der
toe te kennen prijzen. (Ingevolge art. 50 van de Wet der Academie, werd het verslag
gedrukt en, den 23 Juli, aan de werkende Leden vertrouwelijk medegedeeld.) Van
het verslag wordt lezing gegeven.
De heer Prof. AD. DE CEULENEER wenscht te doen opmerken, dat vroeger de
voorzitters der verschillende bestendige Commissiën werden aangewezen om van
de Commissie voor prijsvragen deel uit te maken(1). Hij spreekt de hoop uit, dat in
het vervolg die traditie zal behouden worden en dat ieder jaar elke Commissie ten
minste eene prijsvraag voorstellen zal. Dit jaar had de

(1) Nota door den Bestendigen Secretaris.
In het jaar 1887, werd de COMMISSIE VOOR PRIJSVRAGEN samengesteld uit het Bestuur, met
bijvoeging van twee werkende leden. Zie Verslagen en Mededeelingen, jaar 1887, blz. 22.
Sedert dien, tot en met het jaar 1904, werd genoemde Commissie eenvoudig uit werkende
leden samengesteld. Zie: 1888, blz. 10; - 1889, 12; - 1890, 14; - 1891, 151; - 1892, 315; 1893, 207; - 1894, 268; - 1895, 387; - 1896, 556; - 1897, 556; - 1898, 305; - 1899, 213; 1900, 496; - 1901, IIe deel, blz. 13; - 1902, II, 9; - 1903, II, 10; - 1904, II, 12.
In 1905, op mijn voorstel, werden de voorzitters der vier Bestendige Commissiën tot leden
der Commissie voor Prijsvragen aangewezen, te zamen met den heer TH. COOPMAN, die
gewoonlijk bij de Commissie dienst doet als secretaris. Zie Versl. en Meded., 1905, blz. 494.
Van dan af werd de Commissie samengesteld uit vertegenwoordigers der vier Bestendige
Commissiën, met toevoeging van den Bestendigen Secretaris. Zie: 1906, blz. 617; - 1907,
517; - 1908, 619; - 1909, 636; - 1910, 625; - 1911, 636, en 1912, blz. 594.
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Commissie voor Geschiedenis om het uitschrijven van de volgende prijsvraag
verzocht: ‘Men vraagt de geschiedenis van een der zeventien kasselrijen van
Vlaanderen’. Waarom werd daaraan geen gevolg gegeven?
Verschillende leden meenen dat die vraag, zooals zij thans gesteld wordt, te onbepaald
is. Men zou in elk geval de geschiedenis van eene bepaalde kasselrij behooren te
vragen.
De heer DE CEULENEER antwoordt, dat ook in de Académie Royale de Belgique zekere
prijsvragen op de door de Commissie voorgestelde wijze worden uitgeschreven,
namelijk die over de geschiedenis van Belgische gemeenten. Onze zusteracademie
heeft zich daarbij wel bevonden en mag zich op goede uitslagen beroemen.
De heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE zegt daarop, dat in de vergadering der
Commissie voor Prijsvragen, de vraag het onderwerp is geweest van een langdurige
bespreking. Daarenboven, wat verzekert ons, dat de Académie de Belgique wel
wezenlijk met het besproken stelsel geen moeilijkheden heeft gehad? Voorzeker zal
zij die in hare verslagen stilzwijgend zijn voorbijgegaan. Overigens, er is een
belangrijk verschil. Te Brussel vraagt men de geschiedenis van eene gemeente. Hier
verlangt men de geschiedenis van eene kasselrij. Is eene vraag als de voorgestelde
wel te stellen? Is de ‘geschiedenis van eene kasselrij’ geen geschiedkundige ketterij?
Bij het oordeel van een bevoegd man als Prof. DE CEULENEER, zal Spreker zich echter
gaarne neerleggen.
Prof. A. DE CEULENEER dringt aan en vraagt dat bedoelde prijsvraag voor het jaar
1920 worde uitgeschreven. Ten slotte, op voorstel van kanunnik AMAAT JOOS, wordt
zij voor dat jaar aangenomen.
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- De Vergadering neemt vervolgens de hierna vermelde prijsvragen aan:

Voor 1917.
Letterkunde.
Een onderzoek naar de populariteit van VONDEL bij zijne tijdgenooten,
Prijs: 300 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1916.

Letterkunde.
De geschiedenis van de Kinderliteratuur in de Nederlanden, tot en met 1900.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1916.

Voor 1918.
Middelnederlandsch.
Geschiedenis van de spelling der lange klinkers in het Middelnederlandsch.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1917.

Dialectstudie.
Gentsch Idioticon.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1917.

Folklore.
Vlaamsche Volksspelen.
Een verzameling en nauwkeurige beschrijving van de oude en hedendaagsche
‘Volksspelen’ in Vlaamsch-Belgie, met de daarbij gezongen liederen (woorden, en
voor zoover mogelijk, de muziek).
Prijs: 800 fr.
(Verg. b.v. TER GOUW, De Volksvermaken, Haarlem, 1871; A. DE COCK en IS.
TEIRLINCK, Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland.)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

715
Tot leidraad wordt navolgende, niet bindende, indeeling aanbevolen:
I. LOOPSPELEN: eierenrapen, zeerloopen enz., enz.; SPRINGSPELEN: hinkspelen
enz.; DANSSPELEN: volksdansen, dansliedjes enz. - II. WERPSPELEN: bolspelen,
balspelen, paletspelen, kegelspelen enz. - III. GEZELSCHAPSSPELEN: ambachtspelen,
raadspelen, kaartspelen; domino-, bak-, schaakspel enz. - IV. SPELEN MET
SPEELTUIGEN: wapens (boog, geweer enz.), slinger enz. - V. MENSCH EN NATUUR:
Dier, te paard rijden enz.); jagen; visschen; winterspelen (schaatsen enz.) - VI.
MENSCH en KALENDER: kermisspelen; Driekoningen, Nieuwjaar enz., enz. - VII.
MENSCH en MUZIEK: blaasinstrumenten, snaartuigen enz. - VIII. TERGSPELEN, enz.,
enz.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1917.

Voor 1919.
Letterkundige geschiedenis.
Een onderzoek naar de bronnen van ‘De Biencorf der H. Roomsche Kercken van
Isaac Rabbotenu’.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1918.

Voor 1920.
Taalkunde.
Een Corpus van Nederlandsche woorden, voorkomende in Latijnsche en Fransche
teksten uit de middeleeuwen (tot en met anno 1400.) Aanhaling van den tekst en
aanwijzing van de plaats, met verklaring der opgenomen woorden, is vereischte.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1919.

Geschiedenis.
Men vraagt de geschiedenis van een der 17 kasselrijen van Vlaanderen.
Prijs: 300 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1919.
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(Men zie beneden op de volledige Lijst der Prijsvragen, door de Academie voor
1913 en volgende jaren uitgeschreven.)

Karel Boury-Fonds.
Voor 1914.
Voor toondichters.
Het op muziek brengen van tien der 25 gedichten, die door de Academie in
vergadering van 17 Juli 1912 bekroond werden.
Prijs: 250 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1913.
Uitreiking van den prijs op de Plechtige Vergadering van het jaar 1914.
De heeren van den keurraad (Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. HUGO VERRIEST,
Dr. EUG. VAN OYE en de heer OSCAR ROELS, toondichter, leeraar aan het Koninklijk
Muziekconservatorium te Gent), - zullen verzocht worden, onder de bekroonde
gedichten, de tien uit te kiezen, welke best geschikt zijn om op muziek gebracht te
worden.
Het voorstel betreffende het uitkiezen der op muziek te brengen liederen geeft
aanleiding tot een langdurige bespreking, waaraan de heeren AMAAT JOOS, Dr.
VERRIEST, Dr. EUG. VAN OYE, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE en V. DELA MONTAGNE
deel nemen. - Ten slotte wordt de zaak tot de eerstkomende vergadering uitgesteld.
2o) Lezing door den heer Kan. Amaat Joos: De algemeene zelfstandige
naamwoorden. - De spreker handelt voornamelijk over de zelfstandige naamwoorden.
De omvang van ieder z. nw. staat in omgekeerde reden van zijn inhoud. Vandaar dat
in den regel het eigen z. nw. een enkeling, het gemeen een heel geslacht beteekent.
Vooral uit zuinigheid wordt het gemeen, mits toevoeging van bepalende woorden,
ook voor een soorten een eenlingbegrip gebezigd. Gansch eigenaardig zijn de diensten
ons door de abstracte namen bewezen:

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

717
1o ze zijn uiterst geschikt om het overvloedige, het oneindige voor te stellen en een
eigenschap op haar eigen te doen zien en voelen; - 2o ze zijn de afbeelding van de
abstraheeringen; 3o van de generaliseeringen; - 4o ze verlichten het geheugen; 5o ze
maken het verspreiden der wetenschap mogelijk.
Het gebruik van z. nw. met algemeene beteekenis heeft bezwaren aan die
voortkomen uit de geestelijke werkingen noodig om de wezenlijke kenmerken van
het geslacht te bemachtigen, uit de beperkte middelen waarover we daartoe
beschikken, en uit de onvoldoende inspanning waarmee we die middelen aanwenden.
Vandaar dat de inhoud van veel gemeene z. nw. ons niet duidelijk is.
Vooral aan het gebruik der abstracte zijn erge bezwaren verbonden: 1o Bij het volk
geven ze aanleiding tot onwetenschappelijke en ergerlijke verpersoonlijkingen, of
wel komen ze zwaar en duister voor. In 't onderwijs en in de volksletterkunde dienen
ze dus met omzichtigheid gebruikt. 2o Zoo ze niet eerst klaar uitgelegd worden,
moedigen ze in 't onderwijs het psittacisme aan. - 3o Ze geven aanleiding tot
betwistingen. - 4o Ze kunnen in twee gansch tegengestelde beteekenissen gebruikt
worden.
- Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de Vergadering dat de lezing van den
heer JOOS in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
De vergadering wordt te vier uur gesloten.
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De algemeene zelfstandige naamwoorden
door Kan. Am. Joos.
Ieder zelfstandig naamwoord is toepasselijk op een kleiner of een grooter hoeveelheid
wezens, volgens het grooter of kleiner getal kenmerken die er in zijn samengevat;
anders gezeid, de omvang van een zelfst. naamw. staat in omgekeerde reden van zijn
inhoud: groote inhoud, kleine omvang; kleine inhoud, groote omvang.
De zoogenaamde eigen zelfstandige naamwoorden hebben een kleinen omvang: in
't algemeen immers beteekenen ze een enkeling. Ze behelzen dan ook een groot getal
kenmerken: zulke niet alleen die in zekere gemeene namen liggen opgesloten, maar
bovendien een of meer andere, waardoor ze op niet meer dan éen enkeling toepasselijk
zijn. Men vergelijke b.v. den inhoud van Brussel met dien van stad, hoofdplaats,
hoofdstad.
Heel anders is 't gelegen met de gemeene zelfstandige naamwoorden, die, op zich
zelf, hoofdzakelijk een heel geslacht beteekenen.
Ik hoef niet te zeggen dat het woord geslacht hier niets te maken heeft met de
wetenschappelijke classificatie der dingen. Het geldt hier een indeeling die alleen
uitgaat van de spraakmakende gemeente en zooveel hoofdstukken telt als er gemeene
zelfstandige naamwoorden met verschillendee beteekenis in de taal bestaan. De
woorden eekhoorn, muis en haas zijn in de taal als geslachtsnamen te beschouwen,
al noemen ze, volgens de dierkundigen, drie enkelingen, uit de verschillende familiën
van knaagdieren, welke laatste een orde van de zoogdieren zijn, die een afdeeling
van de gewervelde dieren uitmaken.
Het geslacht hier bevat al de soorten en de enkelingen die onder denzelfden naam
kunnen gebracht worden, dus bevat de naam in dit geval al de kenmerken waaraan
al de soorten en enkelingen beantwoorden.
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Eigenlijk dus bestaat de inhoud van de gemeene zelfstandige namen als
geslachtsnamen gebruikt, uit de wezenlijke kenmerken van het geslacht.
Geldt het een soort of een bepaalden eenling van geslacht of soort aan te duiden, dan,
gelijk ieder weet, is 't niet noodig een ander woord te kiezen; we behouden den
geslachtsnaam, maar voegen er andere woorden aan toe, waardoor het geslachtsbegrip
óf tot eon soortbegrip, óf tot een eenlingbegrip beperkt wordt. De roos, de witte roos,
deze roos, die witte roos.
Laten we hier eenige stonden de wijze zuinigheid van de taal bewonderen.
Veronderstellen we, tegen de werkelijkheid in, dat het mogelijk ware een bijzonder
woord te hebben voor ieder soort van elk geslacht en voor al de enkelingen met eigen
verschillen. Dan zeker zou de taal oneindig rijker zijn dan ze nu is; maar die rijkdom
zou niet gewenscht zijn. Ongetwijfeld zou die overgroote woordenschat den
mogelijken inhoud van een gewoon geheugen ver overtreffen en zoo voor de meesten
een dood kapitaal zijn. Dan zouden de enkele overbegaafden die hem zouden
bemachtigen, niet verstaan worden door de minder ontwikkelden, die al spoedig hun
toevlucht zouden nemen tot ontledende uitdrukkingen om met hun evenmenschen
in betrekking te komen.
De taal dient tot exteriorisatie, uitdrukking van ons geesteswerk, dus vooral van onze
oordeelen. Een noodzakelijk deel van ieder uitgedrukt oordeel is het gezegde, dat
een eigenschap van het onderwerp bevestigt of ontkent. Om de eigenschappen te
noemen, dienen zeker de bijvoeglijke naamwoorden. Ze zijn dus onmisbaar als
gezegde. De taal, uit spaarzaamheid, heeft hun nog een tweede bediening gegeven:
ze heeft ze tot bepaling gemaakt, waardoor dan het bestaan van bijzondere soortnamen
in veel gevallen louter ballast wordt.
Het stelsel om door het samenvoegen van twee bekenden een derde begrip voor te
stellen vindt men even veel toegepast in de bijvoeglijke naamwoorden, de
werkwoorden en de bijwoorden, die alle uit hun aard iets algemeens aanduiden. Om
die wijde beteekenis te beperken, voegen we er ook andere woorden bij, die, door 't
aanbrengen van nieuwe kenmerken of omstandigheden, den inhoud van het algemeene
woord vermeerderen, dus er den omvang van verminderen.
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Ook onze samenstellingen berusten op denzelfden grond. Zie eens hoe we bij
voorbeeld te werk gaan bij het benoemen van de hoeveelheden. Door twee bekenden
te verbinden, hebben we enkel twaalf(1) woorden noodig om van éen tot negen en
negentig te tellen.
We passen alle dagen hetzelfde stelsel toe op de persoonsnamen, waar meer dan
elders een bijzondere naam onontbeerlijk schijnt. Vóor den familienaam zetten we
Jan, Pier en Klaas, en die aanduiding is ons voldoende en valt ons zelfs zeer licht.
Gaf men aan ieder soort en ieder onderscheiden eenling een bijzonderen naam, dan
ook zou de taal veel verliezen van haar analytisch karakter, waardoor ze
aanschouwelijk is, dus bevattelijker voor den gewonen man, waardoor ze zelfs het
geesteswerk van den geleerde vereenvoudigt. Soort en geslacht worden beide
aangeduid om de soort voor te stellen, zoo wordt het veranderiijke van het blijvende
onderscheiden. En hoe gemakkelijk wordt b.v. negen en negentig verklaard, doordat
het duidelijk heel zijn inhoud door zijn bestanddeelen aangeeft.
Ik zal hier nog bijvoegen dat zeer veel namen die ons nu als bijzondere namen
toeklinken, in hun oorsprong niets anders zijn hoedanigheidsnamen, dus algemeene
namen. Moet ik hier spreken over familienamen gelijk De Rycke, De Vos, De Brouwer,
enz.? of over de persoonsnamen Adela (edel), Alwijn (alvriend), Boudewijn (stout),
Diederik (machtig in volk), Godfried (met God vrede hebbend), enz.?
‘Il est sûr, zegt LEIBNITZ(2), que tous les noms propres ou individuels ont été
imaginairement appellatifs, c'est-á-dire généraux dans leur origine, comme Brutus,
Auguste, Capiton, Lentulus, Pison, Cicéron, Elbe, Rhin, Bucéphale, Alpes, etc. - Car
on sait que le premier eut ce nom de son apparente stupidité; au'Auguste était un
nom de vénération; que Capiton est “grosse tête” et Bucéphale aussi; que Lentulus,
Pison et Cicéron ont été des noms donnés au commencement à ceux qui cultivaient
particulièrement certaines sortes de légumes; qu'Alpes sont montagnes couvertes de
neige... Ainsj j'oserai díre que

(1) Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, lif, tig.
(2) Nouveaux Essais, uitgegeven door Raspe (Amsterdam, 1765).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

721
tous les noms d'individus étaient des noms d'espèce qu'on donnait par excellence ou
autrement à quelque individu, comme le nom de grosse-tête à celui de toute la ville
qui avait la tête la plus grande ou était le plus considéré des grosses têtes que l'on
connaissait’.
Onder de algemeene zelfstandige naamwoorden, bewijzen ons de abstracte zeer
eigenaardige diensten; ook mogen ze een eerbiedwaardige schat geheeten worden.
Door hun wijde, eenigszins onbeperkte beteekenis en hun los zijn van alle concreet
wezen, zijn ze uiterst goed geschikt om het onbepaalde, het overvloedige, het
ontelbare, het onmetelijke, het oneindige voor te stellen, alsook om een eigenschap,
buiten alle bepaald wezen, op heur eigen te doen zien en met al heur kracht te doen
voelen.
Wilt ge eenige treffende voorbeelden uit Rijmsnoer van GUIDO GEZELLE(1)?...
De zee! de zee, de diepe? En dan,
de onzegbaar verre verten van
heur grondgebied(2)?...
Wie kondigt, wie vertelt er ons
al 't bloeigewas, al 't biegegons.
Des zomers(3)?...
verleent mijne arme ellendigheid
dat u, door mij, te onvoorbereid,
zij lof gezeid(4)!
Hoe kunt ge dan ook nieuw bedijgen,
die, oud en blind en doof, altijd
dat schoone is mij bedervend zijt,
en duikende, in uw eeuwig zwijgen(5)?
Zwart alleen zijn esschen, iepen;
zwart de duistere boomenstriepen,
ginder, lijk nen dam, geleid
tenden al die wittigheid(6).
Hoe zwart staan al de boomen in
de witheid, onverwacht,
van 't overdadig sneeuwen(7)...

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Nederlandsche Boekhandel.
Blz. 11.
Blz. 12.
Blz. 14.
Blz. 17.
Blz. 23.
Blz. 25.
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O eerbiedweerdigheid
der oudheidkunde(1)...
Ze kwellen en ze pramen u,
en baren zult ge, baren,
ach! de altijdonvolborentheid
des weedoms(2)!
Hoe eigen zijn de boomen al,
van dracht en groeibaarheid(3)...
.... daar zijn stralen
van louter levendheid,
die uit den hemel dalen(4)...
o Grondig groene zee,
'k ben visschend op de baren
van uwe oneindigheid
van groen(5)...
En gij, gedoogzaamheid,
in vleesch en been geborgen,
goedaardig moederken,
gemakkelijke koe(6)...
Mijn' handen, uitgestrekt, en konnen, eiken,
beuken, op wel twee drie vamen naar,
vamende u om 't lijf, malkaar bereiken,
noch meten uwen stam, die, machtig zwaar,
die machtige diepe staat, den grond beneden,
in de onuitroeibaarheid van uwe wortelsteden(7).

Maar ik moet belangrijker voordeelen aangeven.
Onze geest beschouwt zoowel abstracte als concrete wezens; ja, hoe ernstiger, hoe
grondiger hij is, hoe meer hij er toe genegen is de complexe gegevens der ervaring
van malkander af te zonderen, elk op hun eigen los van alle bepaaldheid te bekijken
en van verschillende standpunten uit te onderzoeken. 't Is immers alleen door de
strenge ontleding van al de bestanddeelen dat hij tot een klare en juiste kennis van
het geheel, tot een vaste synthesis kan komen.
Hij volgt den man na die, om een uurwerk, zijn waarde of zijn gebreken te kennen,
zich er niet mede vergenoegt de samen-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Blz. 37.
Blz. 45.
Blz. 61.
Blz. 75.
Blz. 78.
Blz. 97.
Blz. 156.
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gestelde uitwendigheid er van te bekijken, maar het geheel uiteenlegt om ieder vijsken
en ieder wieleken afzonderlijk te wenden, te keeren, te wegen en te bezichtigen. Zoo
zet onze geest ieder kenmerk, ieder eigenschap, ieder hoedanigheid van het geheel
onder de stralen van zijn zoeklicht, hij ziet ze los van allen drager even helder vóor
zich als het concrete geheel.
De abstracte zelfstandige naamwoorden zijn dus niets anders dan een volledige
afbeelding van de geestesabstraheering en, bestonden ze niet, dan zou de mensch de
uitkomst van die geestelijke werking niet geheel kunnen verwoorden. Hij zou niet
meer kunnen spreken over de deugd noch over de wetenschap; alleen van deugdzame,
van kundige menschen kan hij nog gewagen. Het algemeenste, het kostbaarste, dat
wat meest tot zijn volmaking en tot verheffing van zijn medemenschen bijdraagt,
zou hij aan geen anderen kunnen mededeelen; hij zou het zelfs, omdat het geen eigen
naam heeft, moeilijk in zijn geheugen bewaren. Om er toch iets over te zeggen, zou
hij van de hoogte, waarop hij staat, moeten afdalen tot een trap van abstractie die
niet méer dan een druppel is van de zee welke zijn geest beschouwde. Dan zou de
taal geen voldoende werktuig kunnen zijn voor geleerden en wijsgeeren, want ze
zou hun geen naam meer leveren voor de volle abstractie, die juist hun gebied is.
Onze geest abstraheert niet alleen, hij gaat verder, hij generaliseert. Miljoenen dingen,
bij oppervlakkig onderzoek, zonder den minsten band onder malkander, krioelen en
wriemelen vóor de zinnen en vóor 't bewustzijn van den mensch, en lokken zijn
aangeboren weetlust. Hoe kan hij die zich verstandelijk toeëigenen, zoolang ieder
in dien hoop op zijn eigen staat en door zijn verschil telkens een heel andere schijnt
dan zijn naaste gebuur?...
Om zonder veel moeite uit de duizenden boeken die we bezitten, dat te vinden
wat we verlangen, en in enkele blikken heel onzen boekenschat te overschouwen,
schikken we op een zelfde rij bijeen al wat hetzelfde vak verhandelt.
Hets dergelijks doet onze geest. Om zijn werk te vereenvoudigen, ook om meer
te zien dan wat in zijn blikveld ligt, onderzoekt hij de wezens in opzicht van hun
kenmerken: hij hecht zich aan de gelijkheden, ziet de verschillen voorbij en komt er
min of meer toe al wat gemeenschappelijke kenmerken heeft, tot een bussel samen
te binden en de duizenden wezens die er in begrepen zijn, tot een soort eenheid te
maken. Maar die ordening en
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rangschikking, door inspanning verkregen, zou geen blijvend nut opleveren en al
spoedig verzwinden, bood de taal ons geen algemeenen naam aan, waardoor we die
geestelijke werking stoffelijk, als met een nagel, in ons geheugen vasthechten.
De algemeene namen zijn de beste vrienden van ons geheugen, omdat ze zijn taak
op wonderbare wijze verlichten. Talrijk zijn de begrippen die uiterst ingewikkeld
zijn en dikwijls bestaan uit een reeks opeenvolgende werkingen en redeneeringen.
Waren er geen algemeene namen die dat alles samenvatten, dan zouden we duidelijk
en uitdrukkelijk ieder deel van dien stoet werkingen in 't bewustzijn moeten houden,
om niets van den inhoud van zulke begrippen te verliezen; nu, nu hebben we enkel
den algemeenen naam wel te onthouden, omdat die al het overige bevat en ook al 't
overige kan terugroepen. Neem het gewone woord deeling, uit de rekenkunde: het
brengt u op eens al het samengestelde van die rekenkundige bewerking vóor den
geest. De algemeene naam hier is een bankbriefken, dat men verkiest boven honderd
enkele franken, omdat het niet weegt, al heeft het dezelfde waarde. Door de algemeene
namen alleen is 't mogelijk overzichten, korte inhouden en samenvattingen te geven,
zoo nuttig en noodzakelijk in 't onderwijs.
De echte wetenschap bepaalt zich niet bij het bijzondere, bij het feit. Ze gaat verder,
ze komt tot het algemeene, dat ze vastlegt in een wet. Maar hoe die wet behoorlijk
uitgedrukt, indien er geene algemeene namen zijn!... Daarom zeggen we: zonder
algemeene namen is de wetenschap onmogelijk.
Het gebruik van zelfstandige naamwoorden met algemeene beteekenis heeft dus zijn
voordeelen; maar er zijn ook bezwaren aan vast.
De inhoud van de gemeene zelfstandige naamwoorden bestaat, zooals we boven
zeiden, uit de wezenlijke kenmerken van heel een geslacht,
Maar hoe bemachtigen wij die wezenlijke kenmerken?
Om op die vraag bepaald te kunnen antwoorden, dienen we de begrippen te
onderscheiden die door de zelfstandige naamwoorden worden voorgesteld.
Te onderscheiden zijn de zoogenoemde concrete zelfstandige naamwoorden, dat
zijn namen van concrete wezens, waar-
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onder zinnelijke en onzinnelijke: schaap, engel; en de zoogenoemde abstracte, namen
van hoedanigheden, eigenschappen, toestanden, waaronder nog eens zinnelijke en
onzinnelijke: witheid, barmhartigheid.
Om tot de kennis van het zinnelijke te komen, heeft ieder tot zijn beschikking de
aanschouwing, dat wil zeggen, een aandachtige en eenigszins onderzoekende
waarneming.
Maar hoe dikwijls gebeurt het niet dat we aan de zaken die onder onze zinnen
vallen, maar een halven blik gunnen? o! wat niet éen van onze lusten wekt, gaan we
zoo licht onverschillig voorbij. We zien wel, maar kijken niet; hooren wel, maar
luisteren niet; voelen wel, maar tasten niet; met andere woorden, we nemen veel
waar, maar aanschouwen weinig.
De wezenlijke kenmerken liggen ook niet altijd op de oppervlakte, en zij vooral
trekt onze zinnen aan.
Dan, we moeten spreken over honderden zaken die buiten ons bereik liggen en
die we nooit, zelfs onrechtstreeks, door een afbeelding of een schets, onder de zinnen
kregen.....
Bemerk bovendien dat er voor de abstracte namen een sprong verder te doen is. Ze
stellen de hoedanigheid voor op zich zelf, buiten alle substraat. Dat vraagt, behalve
aanschouwing, nog een opzettelijke abstractie. die door een gewoon mensch, vooral
door hem die met handenwerk bezig is, niet zonder eigenlijke geestinspanning kan
verricht worden. Hij, zoowel als het kind, heeft moeite om zich boven het bijzondere
te verheffen en blijft liefst gehecht aan het stoffelijke, het beeld dat in zijn hersenen
staat. Men vindt er het treffend bewijs van in de taal van het gewone volk, waarin
bijna nooit ànders abstracte substantieven te hooren zijn dan wanneer het begrippen
geldt die door hun alledaagschheid, ook in hun afgetrokken vorm, een duidelijke
voorstelling in de verbeelding doen verrijzen, b.v. ziekte en armoede.
De bijwoordelijke bepaling van wijs wordt bijna nooit door een abstract zelfstandig
naamwoord voorgesteld: met snelheid heet snel.
Lang moet ge zoeken om een spreekwoord te vinden dat zulke substantieven bevat,
al schijnen die daar vooral noodig, vermits de spreekwoorden algemeene waarheden
uitdrukken.
Van waar al de volksvergelijkingen met hoedanigheidswoorden en werkwoorden?
Nog eens, omdat het volk zeer zelden de
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hoedanigheid volledig van den drager scheidt, of omdat het zeer zelden opzettelijk
abstraheert.
En, is het zoo voor de kennis van een zinnelijk ding, wat zal ik dan zeggen over 't
onzinnelijke, dat een vergelijking eischt met het zinnelijke, zonder dewelke het boven
ons bereik ligt!..
Tot hiertoe handelden wij alleen over het verkrijgen van een abstract begrip; maar
wij mogen niet vergeten dat het geslachtsbegrip niet enkel abstract, maar ook
algemeen is, en men alleen door generalisatie tot een algemeen begrip kan komen.
Vandaar een nieuwe moeilijkheid.
Want de generalisatie na éen enkele aanschouwing is doorgaans heel onvoldoende
om een bepaald algemeen begrip, om een geslachtsbegrip te stichten. Bijna altijd is
zulk een begrip de uitkomst van herhaalde aanschouwingen, waardoor stilaan, ten
gevolge van nader onderzoek en opgemerkte verschillen, sommige eigenschappen,
vroeger niet duidelijk gekend, in het begrip worden opgenomen, en andere vroeger
voor wezenlijk aangezien, als bijkomstig wegvallen. Het geslachtsbegrip is dus de
vrucht van herhaald nadenken en aandachtig vergelijken.
Natuurlijk, voor alle dingen is de moeilijkheid niet even groot. Het geesteswerk wordt
veel verlicht, waar het de kennis geldt van zinnelijke zaken die in de omgeving
dikwijls waargenomen en tevens genoemd worden en waarvan de wezenlijke
kenmerken uitwendig zijn.
Het is dus geen onnuttige bezigheid voor wie met kinderen omgaat, hun dikwijls
ook over eenigszins bekende zaken te spreken, opdàt én door de nieuwe
aanschouwing, én door den naam van het aanschouwde hun duistere of te beperkte
begrippen zouden bepaald of uitgebreid worden.
Aan een anderen kant mag de onrechtstreeksche aanschouwing door platen niet
overschat worden. Wat men er op waarneemt, leeft niet; het heeft altijd dezelfde
houding. altijd hetzelfde voorkomen; noodzakelijk stelt het een bepaalden eenling
voor en niet het geslacht. Daarom bestaat er altijd reden om te vreezen dat het er
door gevormde begrip veel bijkomstigs bevatten zal, indien men den aanschouwer
het wezenlijke van het bijkomstige niet onderscheiden doet of hem de verschillen
niet aangeeft die in dit toevallige kunnen voorkomen.
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Nu we al de geestelijke werken hebben nagegaan die er noodig zijn om de wezenlijke
kenmerken van het geslacht meester te worden, en tevens gezien hebben over welke
beperkte middelen we beschikken en hoe zelden we die middelen in hun volle kracht
aanwenden, zal 't wel niemand verwonderen als ik van mij zelven zeg: Ik heb een
helder begrip alleen van de geslachtsnamen die namen zijn van dingen welke ik
uitdrukkelijk bestudeerd of alle dagen behandeld heb. Van zulke kan ik de wijsgeerige
bepaling geven; zulke kan ik dus van alle overige onderscheiden.
De inhoud van de andere, en hun getal is vrij groot, is óf te eng, zoodat ik veelal
het wezenlijk verschil niet weet tusschen twee zaken die verschillend benoemd
worden, of aan twee zaken die eigenlijk verschillend zijn, een zelfden naam geef, of
een verschil maak tusschen twee zaken van hetzelfde geslacht. Vele van die begrippen
staan vóor mij gelijk een complex geheel waarvan ik de deelen niet onderscheid, iets
gelijk een voorwerp in halve duisternis of van zeer verre gezien. Vraag er mij de
definitie niet van; wel zou ik die begrippen onder een hooger afdeeling, gelijk dier,
plant, werktuig, vrucht, deugd, ondeugd kunnen rangschikken; maar op het naaste
geslacht(1) zou ik dikwijls, op het eigen verschil(2) zou ik bijna altijd het antwoord
schuldig blijven.
Hoe moeilijker een begrip te verkrijgen is, hoe minder omlijnd het in den regel zal
zijn bij de oningewijde menschen. Vandaar dat vooral aan het gebruik van de abstracte
zelfstandige naamwoorden erge bezwaren verbonden zijn.
De abstracte zelfstandige naamwoorden zijn in den grond niets anders dan
hoedanigheden, eigenschappen, toestanden die aan wezens toebehooren, maar zelf
geen wezens zijn.
Dat heeft twee verschillende gevolgen.
1o Worden die hoedanigheden, eigenschappen en toestanden door abstracte
substantieven in de volkstaal voorgesteld, dan worden hun daar ook eigen bewegingen
en kenmerken toegedacht, waardoor de gewone man al spoedig genegen is om er op
hun eigen bestaande wezens, zelfs personen in te zien. Is dat niet het geval bij veel
menschen b.v. voor de woorden wind

(1) Genus proximum.
(2) Differentia ultima.
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en vorst, Winter en Zomer?... De verpersoonlijking hier onderhoudt zelfs het bijgeloof.
De maand Maart wordt nog door veel lieden gevierd: nooit missen zij op den avond
vóor den 1 Maart een bijzonderen stoel in huis voor de komende Maart gereed te
zetten en, bij het opstaan, om aan ongelukken te ontkomen, haar heel ernstig te
groeten, al zeggende: Welkom Meert, dat ge met mij niet weg en zeert.
2o Komen die hoedanigheden, eigenschappen en toestanden weinig of nooit onder
den vorm van zelfstandige naamwoorden in de volkstaal voor, dan klinken deze
zwaar en duister voor de menigte: ZWAAR, omdat zij die begrippen niet anders kent
dan in een bepaalden drager, die verzwegen wordt; DUISTER, omdat door gebrek aan
afzondering, haar begrippen niet klaar of niet algemeen genoeg zijn om de gebezigde
namen volledig te verstaan.
Hierbij een raad voor al wie werkzaam is in 't onderwijs. Denk niet te haastig dat
een abstract zelfstandig naamwoord, als het tot den volksschat behoort, bij iedereen
noodzakelijk een helder en juist begrip voorstelt. Bij nader onderzoek zult ge maar
al te dikwijls ondervinden dat, vooral bij kinderen, achter die woorden begrippen
schuilen die altijd onvolledig zijn en dikwijls op een valsche volksmeening steunen.
't Gebeurt dat ge in een wetenschappelijke les, om een eigenschap buiten alle
substraat, dus in 't algemeen te doen kennen, er toe verplicht zijt een abstract
substantief te gebruiken dat in de wandeling niet te hooren is. Dan moet gij zelf
uitdrukkelijk op verschillende voorbeelden de abstractie maken, om de leerlingen
de te bespreken eigenschap los van alle concreet wezen te helpen beschouwen.
Alvorens van veerkracht te spreken; zult ge, met het oog op die eigenschap,
verscheiden veerkrachtige lichamen toonen.
Waar de boven genoemde wetenschappelijke reden niet bestaat, daar gelde, zeker
voor ieder lageren onderwijzer, de onwrikbare regel: Weinig of niet bekende
afgetrokken zelfstandige naamwoorden gebruik ik maar als ik niet anders kan.
En 't ware te wenschen dat volksredenaars en volksschrijvers denzelfden regel
volgden. Hun invloed en hun bijval zouden beide er door groeien.
Als een van de voordeelen der abstracte zelfstandige naamwoorden noemden we
de ontlasting van het geheugen, omdat
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sommige daarvan begrippen voorstellen die uiterst ingewikkeld zijn en uit een reeks
werkingen en redeneeringen bestaan. Zulke woorden, goed aangewend, zijn een ware
zegen; maar ze worden een vloek, als men ze bezigt, voordat gansch hun inhoud
goed bekend is; want dan zijn zeg een wekkers van hun bestanddeelen, dan zijn ze
groote blazen met nutteloozen wind gevuld; dan zijn de leerlingen, die ze gebruiken
of hooren, papegaaien die wel praten, maar niet weten wat ze zeggen noch wat er
hun gezeid wordt; dan, volgens onze vroeger vergelijking wordt het bankbriefken
een snipper papier die ge, al weegt ze niet, best uit uw zak haalt en op straat of in
het vuur smijt.
De abstracte zelfstandige naamwoorden hebben, uit hun aard, een zeer ruime
beteekenis, zoo ruim dat vele door de meeste menschen niet in éen blik kunnen
overzien worden. Hun zeker past heel weinig de benaming term, vermits hun
beteekenis haast onbegrensd is. Vandaar dat ze zeer dikwijls aanleiding geven tot
betwistingen. Noodwendig komen zulke woorden veel in wetten voor en, ware 't niet
oneerbiedig voor sommige collega's, ik zou zeggen dat ze de boter zijn op het brood
van de advocaten. Als middel daartegen geeft reeds de H. AUGUSTINUS de bepaling.
Maar, voe t hij er onmiddellijk aan toe, hoeveel geesten zijn er bekwaam juist te
definieëren?(1).
Door die ruime en dus zelden begrepen beteekenis kunnen ze toegepast worden op
verschillende en zelfs tegengestelde toestanden. Hier geldt ten volle de anders te
algemeene regel van Ernest Hello: ‘Les mots sont du pain ou du poison; on en fait
ce qu'on veut; jamais ils ne réclament.’
VRIJHEID is zeker voor ons de naam van iets dat schoon en edel is. En toch wat
was zijn beteekenis in zekere tijden?... Zoo zegt DE BONALD(2): ‘L'esprit de révolte
et d'orgueil, inné dans l'homme, n'hésitait pas davantage sur le sens des mots
despotisme, qui était pour lui synonyme d'autorité; liberté, qu'il confondait avec
licence...
En Dr. LE BON(3): ‘La devise: Liberté, Egalité, Fraternité, véritable manifestation
de foi et d'espérance au début de la

(1) De Magistro, cop. XIII, nr 43.
(2) Mélanges Littéraires, Réflexions philosophiques sur la tolérance des opinions, blz. 145-146.
(3) Revue hebdomadaire no du 20 avril 1912.
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Révolution, ne servit bientôt plus qu'à revêtir d'une justification légale les sentiments
de cupidité, jalousie, haine des supériorités, vrais moteurs des foules qu'aucune
discipline ne refrène plus...
Ge kent den uitroep van Madame ROLAND, als ze, in naam van de vrijheid naar 't
schavot moest: ‘Liberté, liberté, que de crimes on commet en ton nom!’
Het bevreemdde me dan ook niet de volgende zinsnede te vinden in het openbaar
gemaakte testament van den welbekenden priester Carry: ‘Je tiens à déclarer que je
reste fidèle à toutes les idées de justice, de liberté et de progrès, mots un peu vagues
sans doute, mais dont le sens est assez clair pour ceux qui m'ont connu, entendu et
lu’...
Bedroevend is het in de geschiedents te zien wat toovermacht de abstracte woorden
soms op het volk hadden, ofschoon en wellicht omdat het die niet begreep. Ze schijnen
in sommige tijdstippen werkelijk den damp die over hun beteekenis hangt, in de
hoofden te doen overgaan, om, als duisternis en opium, ze te verblinden en te
bedwelmen.
Hoort hoe TAINE spreekt in Ancien Régime(1): ‘Dans ce grand vide des intelligences,
les mots indéfinis de liberté, d'égalité, de souveraineté du peuple, les phrases ardentes
de Rousseau et de ses successeurs, tous les nouveaux axiomes flambent comme des
charbons allumés et dégagent une fumée chaude, une vapeur enivrante. La parole
gigantesque et vague s'interpose entre l'esprit et les objets; tous les contours sont
brouillés et le vertige commence... La magie souveraine des mots va créer des
fantômes, les uns hideux, l'aristocrate et le tyran, les autres adorables, l'ami du peuple,
le patriote incorruptible; figures démesurées et forgées par le rêve, mais qui prendront
la place des figures réelles...’
Wat wreede tegenstelling!... Terwijl men er trotsch op gaat voor niemand te buigen,
valt men op de knieën voor ijdele woorden, door BACON zoo krachtig, zoo bondig
en tevens zoo juist idola fori genoemd! Terwijl men scherpziende in hoeken en
banken snuffelt om den laatsten tiran, echt of ingebeeld, uit den weg te ruimen, laat
men zich gedwee voortzweepen door de dwingelandij van onbegrepen klanken!....

(1) Livre IV, chap. III, 5.
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Kleine verscheidenheden.
113. - Hem (zich) te wette legghen, - of sinen lechame te wette legghen en
sinen lechame in de vanghenesse legghen.
Al was 't dat een burger van Iperen, die eenige misdaad in de Kasselrij gepleegd had,
aldaar ‘utegheven’ was(1), of aldaar uit dien hoofde, in rechten was vervolgd, - toch
mocht hij ‘SINEN LECHAME TE WETTE LEGGHEN’ te Iperen, d.w.z. Zich op de wet
van Iperen verlaten, Zich aan de beslissing, aan het rechterlijk oordeel van de wet
dier stad overlaten, Fr. S'en remettre au jugement de...:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 239: ‘Item, al wart so, dat eenich portere
van Ypre bedraghen worde in de caselrie van Ypre, ende wetteleke uteghegheven,
dat hi sinen lechame t'Ypre te wette legghen mochte, up de conditie hiernaer
bescreven...’ (Omstreeks 1383.)
Hij was echter verplicht ‘SINEN LECHAME IN DE VANGHENESSE TE LEGGHEN’, d.i.
Zich gevangen geven, Fr. Se constituer prisonnier:
Op. cit., II. 239: ‘Aleerst, so wat portere van Ypre ghevollecht worde te wette buten
in de caselrie van den live, van faite ghedaen up wetachteghe lieden, dar hi onghehacht
af quame binder stede, ende hem tYpre te wette legghen wilde, dat hi sinen lechame
in de vanghenesse legghen moet, omme wet van der steide te ghebeidene van dien
faite. Ende eest so dat men 't stic up hem en waer doen mach(2) vor scepenen van
Ypre..’ (Omstreeks 1383.)

(1) UTEGHEVEN is In rechten vervolgen:
Id., op. cit., II, 238: ‘Ende es te wetene dat men de vorseide besouke sculdich es ter stede
ute te ghevene, dar men se besit... (Omstreeks 1383.)
In een in het Fr. gesteld stuk, DONNER HORS ET PUBLIER:
Id., op. cit., II, 262: ‘Et pour cause de ce, ledit bailli et les eschevins de la dicte seignourie
avoient donné hors et publié, comme pourtrait en une franche vérité, tenue audit lieu, Clais
Joye, bourgois de..., et icellui condemné en certaine amende civille, et, pour icelle avoir,
avoient mis en saisine certains biens que ledit bourgois avoit en la dicte juridiction... (1403.)
(2) EN WAER DOEN is eene variante van Inwaers doen. Zie onze Keure van Hazebroek, II, 52-53
en IV, 125-126.
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Fr., METTRE SON CORPS PRISONNIER:
Op. cit., II, 250: ‘Mais il n'avoit point d'argent pour paier ladicte amende et, s'il lui
plaisoit, il metteroit voulentiers son corps prisonnier. Et lors le dit bailli lui respondi
qu'il yroit tenir prison...’ (1401.)

114. - Tusschengaen en tusschengaere.
Met het oog op vechterijen tusschen dronken lieden b.v., wijst TUSSCHENGAEN op
de daad vanwege iemand, zich tusschen de vechtenden te stellen, om ze te scheiden,
of van elkander te verwijderen: INT GHFSCEET GAEN luidt dit in den tekst hieronder(1);
Fr. s'entremettie (pour les accorder), s'interposer (intervenir comme médiateur),
Intervenir (dans un différend, dans une bataille, agir comme médiateur), pour séparer
les combattants, les adversaires. - De TUSSCHENGAERE, of ‘Tusschengaenre’, d.i.
‘Tusschengaander’(2) of ‘Tusschenganger’, is Hij die b.v. in een gevecht tusschenkomt,
met het doel de vechters tot bedaren te brengen of door zijn toedoen een einde aan
de vechterij te maken. De tekst volgt:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Salle et Châtellenie d'Ypres, I, 332: ‘Van yemende
te quetsen van tusschen gaen. Item, zo waer twist of ghevecht gheviele, ende yement,
omme quets ende grief te bescuddene, int ghesceet ghinghe, der eenre noch der ander
partie niet bestaende van zibben, ende die tusschen gaere quets ontfinghe van eenighen
van den voorseide twisters, van tusschen gaene, ende daer in wettelike ghehouden
ware, dat ware up de boete van x lb. p.... ende beteringhe te doene den quetsten(3) ter
ordenanche van den heere ende van der wet, up dat hy niet ne storve. Ende waert dat
hy storve...’ (Keure van 1429.)
EDW. GAILLIARD.

(1) Een ander voorbeeld bij Verdam, vo Gesceit.
(2) In West-Vlaanderen, te Brugge o.a., is een woord Gaander gekend, met de beteekenis van
het Fr. Marcheur (celui qui peut marcher beaucoup sans se fatiguer): Hij is een goede gaander
(bon marcheur).
(3) QUESTE = Gekwetste; Fr. Blessé.
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Vergadering van 25 September 1912.
Aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, bestuurder, en EDW. GAILLIARD,
bestendige secretaris;
de heeren: Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, JAN
BOLS, KAREL DE FLOU, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Mr. PRAYON-VAN ZUYLEN,
GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Kan AM. JOOS, Prof. Dr. JULIUS
MAC LEOD, Dr. HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. C. LECOUTERE, Mr. PAUL
BELLEFROID, Dr. EUG. VAN OYE en FRANK LATEUR, werkende leden;
de heer Joz. JACOBS, briefwisselend lid.
De heer Dr. LEO VAN PUYVELDE, briefwisselend lid, heeft bericht gezonden dat hij
verhinderd is de vergadering bij te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Augustus-vergadering, dat wordt
goedgekeurd.
Gedenkboek van het 25-jarig Jubelfeest. - Bij het openen der vergadering bedankt
de heer Bestuurder den geachten heer Bestendigen Secretaris voor de zoo wel
verzorgde uitgave van het Liber Memorialis. Hij vestigt de aandacht der Leden op
de uitvoerige en nauwkeurige registers die bij het Gedenkboek zijn gevoegd, en die
een register op de 24 eerste jaargangen onzer Verslagen kunnen uitmaken. Hij wenscht
den heer EDW. GAILLIARD geluk daarover: zijn werk is een werk van ware verdienste.
Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de heer Bestendige Secretaris de lijst over
van de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Royaume de Belgique. Ministère de l'Industrie et du Travail. Office du Travail.
Annuaire de la législation du Travail. Publié par
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l'Office du Travail de Belgique. 15e année, 1911. Tome premier. Bruxelles, 1912,
Royaume de Belgique. Ministère de l'Industrie et du Travail. Office du Travail et
Inspection de l'Industrie. Monographies industrielles. Aperçu économique,
technologique et commercial. Groupe III. Industrie de la Construction mécanique.
Tome III, fasc. A. Production de force motrice. Transmission du mouvement.
Aspiration et refoulement des fluides - Tome III. fasc. B. Déplacement des matières
pondéreuses. Organes séparés. Bruxelles, 1912.
Ministère de l'Intérieur. Annuaire statistique de la Belgique et du Congo belge.
42e année. 1911. Tome XLII. Bruxelles, 1912.
CUVELIER (J.). - Académie Royale de Belgique. Commission Royale d'Histoire.
Les dénombrements de foyers en Brabant. (XIVe-XVIe siècle), par JOSEPH CUVELIER,
archiviste général du Royaume, à Bruxelles. Bruxelles, 1912.
BORMANS (S.) et HALKIN (J.). - Académie Royale de Belgique. Commission
Royale d'Histoire. Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant
l'Histoire de Belgique, par S. BORMANS, membre de l'Académie Royale de Belgique,
et J. HALKIN, professeur à l'Université de Liége. Tome XI (Deuxième partie).
Bruxelles, 1912.
Statistique générale de la Belgique. Exposé de la situation du Royaume de 1876
à 1900, rédigé sous la direction de la Commission centrale de Statistique en exécution
de l'arrêté royal du 29 mai 1902. 10me fascicule. Bruxelles, s.d.
COLLARD (A.). - Bibliothèque de l'Observatoire Royal de Belgique, à Uccle.
Catalogue alphabétique des livres, brochures et cartes, préparé et mis en ordre par
A. COLLARD, bibliothécaire de l'Observatoire Royal de Belgique. Tome II, fasc. I.
Bruxelles, 1912.
FAYEN (A). - Analecta Vaticano Belgica. Publiés par l'Institut Historique Belge
de Rome. Vol. III (2e partie). Lettres de Jean XXII (1316-1334). Textes et analyses,
publiés par ARNOLD FAYEN, membre de l'Institut Historique Belge de Rome. Tome
II, 2e partie 1330-1334. Rome, Bruxelles, Paris, 1912.
TIJDSCHRIFTEN. - Académie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres,
et des Sciences morales et politiques et de la Classe des Beaux-Arts, 1912, nos 6 et
7; Programme du Concours pour 1915; Bulletin de la Commission Royale d'Histoire,
no 2, 1912. - Bibliographie de Belgique. Première partie: Livres, Périodiques
nouveaux, Estampes, Cartes et Plans, nos 11-14, 1912. - Bulletin des Commissions
Royales d'Art et d'Archéologie, nos 3-4, 1912. - Bulletin bibliographique et
pédagogique du Musée belge, no 7, 1912. - Revue Néo-scolastique de Philosophie,
Août 1912. - Sommaire idéologique des ouvrages et revues de philosophie, Août
1912. - Bulletin des musées royaux, no 8, 1912. - Arbeidsblad, nrs 13-15, 1912. Annales des travaux publics de Belgique, no 4, 1912.
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Door de stad Antwerpen:
CONSCIENCE (HENDRIK). - De Leeuw van Vlaanderen. 1812 Jubeluitgave 1912.
Voor de stad Antwerpen gedrukt door J.E. Buschmann.
Door het Bestuur des Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluibreiding, te Antwerpen:
SPILBEECK (Mr. A VAN), advocaat, bijgevoegd rechter aan de Rechtbank van
Eersten Aanleg te Antwerpen. - De openbare Liefdadigheid. (nr 135 van de
Verzameling)
VLIETINCK (ED.), advocaat. - Wereldpolitiek. Macht of Recht. (nr 152 id.)
NOTENBAERT (Dr. A.L.), scheikundige. - Planten- en Dierenleven. (nr 153 id.)
MEYER (L.), Bestuurder der Katholieke Nederlandsche School, te Antwerpen. Het wereldlijke lied in de Middeleeuwen. (nr 154 id.)
DECKX (Dr. H.). - Reuzen en Dwergen. (nr 155 id.)
Door den Oudheid- en Geschiedkundigen Kring van Audenaerde:
Handelingen, 4e boekdeel.
Door de ‘Société de littérature wallonne’, te Luik:
Bulletin du Dictionnaire général de la langue wallonne. 6e année, 1912, nos 1-2.
Door de ‘Königlich preussische Akademie der Wissenschaften’, te Berlijn:
Sitzungsberichte, XXII-XXXVIII, 1912.
Door de ‘Königliche Gesellschaft der Wissenschaften’, te Göttingen:
Nachrichten: Geschaftliche Mitteilungen, 1912, Heft 1. - Philologisch-historische
Klasse, 1912, Heft 2.
Door de ‘Stadtbibliothek’, te Bremen:
Zugangs-Verzeichnis der Stadtbibliothek zu Bremen vom Rechnungsjahr 1911-12.
Bremen, 1912.
Jahresbericht der Stadtbibliothek. (1911.)
Door de ‘Kungl. Universitets-Biblioteket’, te Uppsala:
Skrifter utgifna af Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Band
10, I en II, Uppsala, 1912; Band XIII. Uppsala, 1910-1912.
Door de ‘Reale Accademia dei Lincei’, te Rome:
Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di Scienze morali, Storiche
e Filologiche. Serie Quinta. Vol. XXI. Fasc. 3o-4o. Roma, 1912.
Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCCIX, 1912. Rendiconto dell' Adunanza
solenne del 2 Guigno 1912, onorata della presenza delle LL. Maesta il Re e la Regina.
Vol. II. Roma, 1912.
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Door den heer EDW. GAILLIARD, bestendigen secretaris der Academie, te Gent:
Ons volk ontwaakt, 1e jg., nrs 1-17; 2de jg., nrs 1-27.
Neerlandia. Orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Jgg. 1906-1911,
en 1912, nrs 1-7.
De Vlaamsche Hoogeschool. Maandelijksch orgaan van de Vlaamsche
Hoogeschool-Commissie. 1e jg., nrs 1 en 3-11; 2e jg. nrs 1-6.
Door Prof. Dr. P.J. BLOK, buitenlandsch eerelid der Academie, te Leiden.
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, door P.J. BLOK. Tweede druk. Eerste
deel. Leiden, z.j. (1912.)
Door den heer EMM. DE BOM, bibliothecaris der stad Antwerpen:
Hendrik Conscience. 1812-1912. Tentoonstelling. Catalogus. Antwerpen, 1912.
Door Dr. A. LAPORTA, te Lier:
BARROS (JOAN DE). - Ongemeene Scheeps-togten en Manhafte Krygs-bedryven
te Water en Land, door Diego Lopez de Sequeira, als Kapitein Generaal en
Gouverneur ter voortzetting van der Portugyzen Gebied en vryen Koophandel in de
Oost-Indien, met IX Schepen derwaarts gedaan in 't jaar 1518. Leiden, 1707.
Het bloedig lyden van Jesus-Christus, verbeeldt in het onbloedig Sacrificie van
de H. Misse. Verçiert met Printen, geestelyke Bemerkingen en Gedichten. 't
Antwerpen, 1759.
G.D.P.A.U. - Den nieuwen volmaekten Gregoriaenschen almanach, dienende voor
eene geheele eeuwe, beginnende met het jaer ons Heere Jesu-Christi 1801 ende die
zal eyndigen met het jaer 1900. Tot Gend, by Ph. en P. Gimblet.
HENRY (JOS.). - Gemeynsaeme onderwyzingen in de leer- en zedestukken over de
vier deelen van de Christelyke leeringe, enz. 2de en 3de deel. St-Truyden, 1804.
Den Autaer en den Troon, verdedigd tegen hunne vyanden; of christelyk onderwys
wegens de Twee Magten der Aerde, de geestelyke en de wereldlyke; Uytgegeven
door eenen Vriend van de Religie en van den Koning; voor- afgegaen Door een
Bericht tot den Catholyken en Protestandschen Lezer, Hasselt, 1816.
BUELENS (J.B.). - Briefwisseling tusschen J.F. WILLEMS, schryver van het werk:
Tael- en letterkundige Verhandeling, opzigtelyk de zuydelyke provintien der
Nederlanden, en J.B. BUELENS R.C. PR. Inhoudende eene zaekelyke wederlegging
van eenige valsche grondstellingen, in dat werk voorkomende. Antwerpen, z.j. (1821.)
P... - Treurig en uitvoerig verhaal der gevangenis en dood van Lodewyk XVI,
koning van Frankryk en zyne doorluchtige gemalinne Maria-Antoinetta; waar
achtergevoegd Eene korte levensbeschrijving en
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een tafereel der 749 Gedeputeerden, welke in de dagvergadering van 18 Januari
1793 gestemd hebben. Door P... Gend, 1826.
Verzameling van leerreden over verschillende onderwerpen, Getrokken uyt de
vermaerdste Fransche predikers. Antwerpen, 1827.
MARX (L.F.). - Overwegingen voor den heiligen tijd van de vaste, over de woorden
van Jesus aan het Kruis. Door L.F. MARX, Doctor in de Wijsbegeerte en
Godgeleerdheid. Naar het Hoogduitsch. 's Bosch, 1827. (3 dln.)
MESLÉ (DE). - Leerreden of gesprekken over verschillende onderwerpen; doór
den Abt DE MESLÉ, Pastor en Kanonik van de Kerk van den H. Petrus, te Rennes.
Uyt het Fransch vertaeld, doór P.V., R.-C. Priester. Antwerpen, 1828.
DAVID (J.). - Nederduytsche Spraekkunst. Eerste deel. Spelling en Vormleer.
Tweede uytgave. Door J. DAVID, Pr., Direct. van het Collegie te Mechelen en Prof.
der nederduytsche letterkunde aen de Catholyke Universiteyt. Mechelen, 1834.
Leerboek van de voornaemste regels der nederduitsche versificatie en dichtkunst;
gestaefd door voorbeelden uit de beste schryvers, en byzonder geschikt voor het
openbaer onderwys. Met een voorwoord van J.F. WILLEMS. Turnhout. 1840.
MEEUSE (CHR.). Herinneringen uit het leven van wijlen den WelEerw. Zeer
Geleerden Heer CHRISTIAAN MEEUSE, in leven: Predikant op den Hoek, lande van
Axel. Door hem zelven beschreven. Met eene Voorrede, eenige Aanteekeningen en
Vervolg op dezelve, door eenen Vriend des Overledenen. Met Pourtret (sic).
Middelburg, 1840.
PEENE (H. VAN). - Jacob van Artevelde, of zeven jaren uit de Geschiedenis van
Vlaenderen; historisch drama in vyf bedryven en zeven tafereelen, Door H. VAN
PEENE. Vertoond voor de eerste mael te Gent, op den Schouwburg der Maetschappy
‘Broedermin en Taelyver’, den 12 September 1841, Gent, z.j.
CORTEZ. - Geschiedenis der ontdekking van Amerika. Reystogten en veroveringen
van de eerste zeevaerders in de nieuwe wereld. Tweede gedeelte. CORTEZ. Kortrijk,
1842.
SCHOLMAN (C.) - Berymde schets eener Pelgrimsreis naer Roome. Door
CORNELIUS SCHOLMAN. Brussel, 1845.
COSTER (PH. DE) - Leesonderrigt naer Dr. Beneke's zielleer. Lessen van
Methodologie, gegeven in 's Ryks Normaelschool van Lier, door PH. DE COSTER,
directeur, R K.P. Lier, 1856.
SCHLEYER (J.M.). - Volapük, dat is: De Wereldtaal. Spraakkunst van JOHAN
MARTIN SCHLEYER (den Schepper van de wereldtaal). Naar den derden druk voor
Nederlanders bewerkt door SERVAAS DE BRUIN. Tweede druk. 's-Gravenhage, 1884.
RENIER (A.). - Grondbeginselen van Volapük naar de laatste verbeteringen van
Dr. A. KERCKHOFFS, door ARTHUR RENIER, wereldtaalleeraar. Zesde uitgaaf.
Antwerpen, 1887.
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STOCKMANS (J.B.). - Handboekje voor den Belgischen Bedevaarder naar Rome,
Assise en Loretto, door J.B. STOCKMANS. Brecht, 1888.
LEESBERG (Mr. J.F.A.). - Herdersdichten, door Mr. J.F.A. LEESBERG. 's
Gravenhage, z.j.
Aan den Wel Edelen Heer J. de Coorebyter, By zyne verheffing tot het
Burgemeesterambt in Capryck. Z. pl. of j.
HUYGELAERE (A.D'). - Willem Wenemaer of de Gentsche Held, Offer zyner
Vaderlandsliefde; historisch tafereel. 1325. Door A. D'HUYGELAERE. Gent, z.j.
Noord en Zuid. Maendschrift voor Kunsten, letteren en Wetenschappen, onder de
redactie van MM. A. SNIEDERS Jr., L. VAN RUCKELINGEN, HERMAN, H. SERMON,
en met de medewerking van verscheidene letterkundigen uit Noord- en
Zuid-Nederland.
1ste jaargang. Afl. 2-5 en 7-12.
2de jaargang. Afl. 1-4 en 6-12.
3de jaargang. Afl. 11.
4de jaargang. Afl. 1-3, 6, 8 en 10.
6de jaargang. Afl. 1-5 en 6.
De Vlaemsche letterbode. Tijdschrift voor Kunsten en Wetenschappen (inzonderheid
voor Letterkunde). Tweede deel. Antwerpen, 1844. Derde deel, 2de jaargang.
Antwerpen, 1845.
Godsdienst en Geschiedenis. Keus van belangrijke en veeldeels onbekende werken:
1ste jaargang 1856. 1ste Boekdeel. BOËTIUS A BOLSWERT. Duifjes en Willemijntjes
pelgrimsreis tot haren beminden binnen Jerusalem.
2de Boekdeel. De standaerd der ware devotie tot de Allerheiligste Maegd. Nieuwe
maend van Mei.
3de Boekdoel. EVEN (EDW. VAN). - Jaarboeken der stad Leuven van 240 tot 1507,
in 't Latijn opgesteld door PETRUS DIVAEUS, in 't Nederduitsch overgebragt. Door
W.A. VAN DIEVE; Thans voor de eerste mael gedrukt, met inlasschingen en
aenteekeningen van EDWARD VAN EVEN. Eerste deel.
4de Boekdeel. Het leven van den Engelschen leeraer den H. Thomas van Aquinen
uit de orde der Predikheeren.
2de Jaergang. 1857, 5de Boekdeel. BELLARMYN (KARDINAAL R.) S.J. - De kunst
van wel te sterven, in twee boeken.
6de Boekdeel. Tweede deel van Jaerboeken der stad Leuven (1e jg. 3e bkdl.).
3e Jaergang, 1858. 10de Boekdeel. VERSTOCK (F. GASPAR), Kloosterling der Abdij
van St. Bernardus bij Antwerpen. - Het leven en de daden der Hertogen van Braband.
Oorsprong nemende met het jaer na de geboorte onzes Zaligmakers 615, tot den jare
1648, kort en bondig naer verscheidene schrijvers verhaeld.
Verder nog vier onvolledige boekwerken waarvan een in de Approbatio den titel
Gemma evangelica en het jaartal 1630 draagt.
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Door den heer H. RONSE, bestuurder der Staats-Tuinbouwschool, te Gent:
RONSE (H.). - Le laurier, par H. RONSE, Directeur de l'Ecole d'Horticulture de
l'Etat, à Gand. (Extrait de la Revue d'Horticulture belge et étrangère, T. XXXVIII,
1912.)
Door den heer R. SCHRIJVERS, bureeloverste aan het Ministerie van Nijverheid en
Arbeid, te Brussel.
SCHRIJVERS (R.). - Op den Wandel met Taalgidsen. Eerste Reeks. Kortenberg,
1912. Tweede Reeks. Id. 1910.
Door de Redactie:
Museum. Maandblad voor Philologie en Geschiedenis, nrs 11-12, 1912. - Het Boek,
maandschrift uitgegeven door het Syndikaat der Boeknijverheden van
Oost-Vlaanderen, nr 11, 1912. - Gand-Exposition. Organe officiel de l'Exposition
Universelle et Internationale de Gand, 1913, - Gent XXe eeuw, nr 8, 1912.
Ingekomen boeken. - Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen:
THALHOFER (Dr. V.). - Theologische Bibliothek. Handbuch der katholischen Liturgik
von Dr. VALENTIN THALHOFER, weiland Päpstl. Hausprälat und Professor der
Theologie in Eichstätt. Zweite, völlig umgearbeitete und vervollstandigte Auflage
von Dr LUDWIG EISENHOFER, Professor der Theologie am bischöflichen Lyzeum in
Eichstätt. Erster und Zweiter (Schluss-) Band. Freiburg im Breisgau, 1912.
Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal. Tweede druk, door
Dr. N. VAN WIJK. Aflevering 13. 's-Gravenhage, 1912.
Deutsches Worterbuch von JACOB GRIMM und WILHELM GRIMM. 12. Bandes 1.
Abtheilung 9. Lieferung. Versprutzeln-Verstehen. Bearbeitet von Dr. M. LEOPOLD.
Leipzig, 1912.
Journal des Expositions, no 35, 1912. - De Gids, September 1912. - Plantijn,
Letterkundig Overzicht van De Nederlandsche Boekhandel, ns 6, 1912.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Nederlandsch Archievenblad, nr 1, 1912. - Schweizerisches Archiv für Volkskunde,
nr 3, 1912. - Biekorf, nrs 16-17, 1912. - St-Cassianusblad, nr 9; Bijvoegsel, nrs 16-17,
1912. - Jong Dietschland, nr 1, 1912. - De Vlaamsche Gids, nr 5, 1912. Korrespondenzblatt, nr 2, 1912. -
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Oaze Kunst, nr 9, 1912. - De Vlaamsche Kunstbode, nr 7, 1912. - Les Marches de
l'Est, nrs 9 en 10, 1912. - Neerlandia, nr 9, 1912. - Het Katholiek Onderwijs, nrs 10-11,
1912. - De Opvoeder, nrs 24 en 25, 1912. - De Opvoeding, nr 9, 1912. - Christene
School, nrs 20 en 21, 1912. - De Schoolgids, nrs 33-37, 1912. - De Student. ns 4, 1912.
- Volkskunde, nrs 7-8, 1912. - Schweizer Volkskunde, nrs 6-9, 1912. - Dietsche Warande
en Belfort, nrs 8-9, 1912.
Ingekomen brieven. - De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in kennis met
de hieronder volgende ingekomen brieven:
1o) Aug. Beernaert-Fonds. - Reglement. - Brief van 19 September, waarbij de
Weledele Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten aan de Academie
afschrift stuurt van het Koninklijk Besluit van 20 Augustus 1912, houdende
goedkeuring van het Reglement voor het AUG. BEERNAERT-FONDS, door de
Academie aangenomen.
2o) Snieders- en Consciencefeesten, te Turnhout. Namens het Uitvoerend Comiteit
der Snieders- en Consciencefeesten, te Turnhout, den 13n October eerstkomende
te houden, verzoekt de schrijver, de heer J. VAN MIERLOO, bij brieve van 13
September, de Koninklijke Vlaamsche Academie, zich op genoemde feesten te
laten vertegenwoordigen - De Vergadering beslist dien last op te dragen aan
den heer GUSTAAF SEGERS, die verklaart gaarne aan te nemen.
3o) Comiteit tot inhuldiging van de ‘Klaus-Groth-Brunnen’ te Kiel. - De
Koninklijke Vlaamsche Academie wordt uitgenoodigd tot de feestelijkheden
die, te dezer gelegenheid, zullen plaats hebben te Kiel, den Vrijdag en Zaterdag,
27 en 28 September 1912. - Namens het Bestuur heeft de Bestendige Secretaris
het ‘Hauptbureau des Magistrats’ te Kiel voor die uitnoodiging beleefd bedankt
en zijn spijt uitgesproken, dat het onzer Academie niet mogelijk is aan genoemde
feestelijkheden deel te nemen.
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Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Van de pers gekomen uitgave. - Den 20 September 1912, is van de pers gekomen:
Koninklijke Vlaamsche Academie. Gedenkboek van de feestviering van haar
vijf-en-twintigjarig bestaan: 1886-1911.
Behalve het verslag over de feestelijkheden en plechtigheden van Zaterdag 7 October,
van Zondag 8 October en van Maandag 9 October 1911, komen in dit Gedenkboek
voor, de hieronder opgenoemde ‘Verslagen over de verschillende onderdeelen van
de werkzaamheid der Koninklijke Vlaamsche Academie’, gedurende de jaren
1886-1911:
I. - BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN
LETTERKUNDE: Middelnederlandsche en Germaansche Philologie. Verslag
door Prof. Dr. C. LECOUTERE. (Blzz. 108-145.)
II. BESTENDIGE COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL- EN LETTERKUNDE:
A. - Nieuwere Taal- en Letterkunde. Verslag door Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS. (Blzz. 146-176.)
B. - Natuur- en geneeskundige Wetenschappen. Verslag door Prof. Dr.
JULIUS MAC LEOD. (Blzz. 177-197.)
C. - De werkzaamheden der Academie op het gebied der
Rechtswetenschap. Verslag door Prof. Mr. JULIUS OBRIE. (Blzz.
198-204.)
D. - Dialectstudie en Vak- en Kunstwoordenboeken. Verslag door IS.
TEIRLINCK. (Blzz. 205-220.)

III. - BESTENDIGE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS, BIO- EN BIBLIOGRAPHIE:
A. - Aardrijkskunde, Geschiedenis en Kunst. Verslag door prof. AD.
DE CEULENEER. (Blzz. 221-255.)
B. - Volkskunde. Verslag door A. DE COCK. (Blzz. 256-258.)
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C.

- De Koninklijke Vlaamsche Academie en de Vlaamsche Beweging.
Verslag door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS. (Blzz. 259-290.)

IV. - COMMISSIE VOOR HET ONDERWIJS IN EN DOOR HET NEDERLANDSCH. Verslag
door G. SEGERS. (Blzz. 291-310.)
Nawoord, door Prof. Dr. W. DE VREESE. (Blzz. 311-315.)
Verder gaan bij dit boek een Register van zaken (blzz. 317-361), een Register van
personen (blzz. 362-386), en de hierna volgende platen, voorstellende:
a) Den Voorgevel van het Academiegebouw.
b) Het Diploma gemaakt ter gelegenheid van het Jubelfeest, en waarvan de
teekening het werk is van den heer ALFR. VAN NESTE (uit Brugge),
kunstteekenaar en schilder, leeraar aan de Koninklijke Academie van Schoone
Kunsten, te Antwerpen.
c) De Medailles en het Groot Zegel der Academie. De eerste dier medailles
werd, bij het stichten der Academie, gegraveerd door den heer LEMAIRE, te
Brussel; de andere, geslagen ter gelegenheid van het Jubelfeest, is het werk van
den heer HIPP. LEROY, beeldhouwer en medailleur, te Gent.
d) De volgende Adressen, der Koninklijke Vlaamsche Academie, ter gelegenheid
van haar Jubelfeest vereerd:
Adres der Hoogeschool, te Gent (Teekening van LEO UYTTENHOVE,
kunstschilder te Gent);
Adres der Koninklijke Academie van Wetenschappen, te Amsterdam (Geschreven
door de Gebroeders GREVENSTUK, hofcalligrafen aldaar);
Adres der Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften, te Berlijn;
Adres der Universiteit, te Amsterdam;
Adres der Rijks-Universiteit, te Groningen;
Adres der Kungl. Universitet (Universitas Carolina), te Lund (Zweden).
e) Verder, de volgende Gezichten uit het Academiegebouw: Secretarie; Voorsalon; - Achtersalon; - Vergaderzaal (rechts); - Vergaderzaal (links); Gang (voorpoort); - Gang naar de Vergaderzaal; - Achtergang; - Trapzaal; Achtergevel.
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- Op genoemden dag werd een exemplaar van het boek aan de heeren werkende en
briefwisselende Leden gezonden, alsmede aan den Z.E. heer Pater VAN DE VEN, S.J.,
stichter van het Van de Ven-Heremans-Fonds, en aan den Z.E. Pater JOZ. SALSMANS,
S.J., stichter van het Salsmans-Fonds, aan den weled. heer AUG. BEERNAERT, Minister
van Staat, stichter van het Aug. Beernaert-Fonds, alsook aan Mevrouw
MERGHELYNCK, weduwe van Jhr. ARTHUR MERGHELYNCK, den schenker van het
Beauvoorde-kasteel aan de Academie. De Bestendige Secretaris liet ook aan den
Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten de 74 exemplaren geworden,
bestemd voor de verschillende inrichtingen, welke, door tusschenkomst van zijn
Departement, de uitgaven der Koninklijke Vlaamsche Academie ontvangen.
2o) Prijsvraag over het Vlas, voor het jaar 1918. - De Bestendige Secretaris
acht het geraden, de aandacht der heeren Leden van den eventueel aan te stellen
keurraad, te vestigen op de merkwaardige studie van den eerw. heer CAESAR GEZELLE,
getiteld 't Vlas in Vlaanderen, welke in Ons Volk ontwaakt, jaarg. 1912, nr van 20
Juli en vlgg., verschenen is.

Motiën.
1o) Uitspraak der Vlaamsche familienamen en plaatsnamen. - De heer EDW.
GAILLIARD geeft lezing van de hieronder volgende motie:
‘Papa, quel est le poids spécifique du platine?’ - vroeg, een tijdje geleden, een
Gentsche freule aan haar pa, bij het binnentreden 's morgens in de eetplaats, om het
ontbijt te gebruiken. 't Meisje had er niet kunnen van slapen! - In mijne jonkheid,
toen ze 's morgens beneden kwamen, vroegen de kinders een ‘kruiske’ aan hun
ouders. Maar dat is ‘vieux jeu’ geworden, dat is thans van den ouden bak. - Daar ligt
echter de hond precies niet gebonden. Er was, toen mij 't geval verteld werd, onder
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vrienden sprake van onderwijs en opvoeding. Meisjes van dat soort, zei men mij,
zijn ten huidigen dage maar al te dikwijls in Vlaamsche gezinnen aan te treffen: 't
zijn voortbrengselen van zekere schoolinrichtingen, die, jammer genoeg, door de
ouders meer en meer worden gegeerd.
Onder het praten over een en ander in zake onderwijs, kwamen de namen van eenige
Gentsche scholen voor juffers te berde, en zoo gebeurde het, dat een mijner vrienden
- er werd tusschenin Fransch gesproken - van ‘l'Institut de Querqove’ en van ‘le
Pensionnat de Dorselle’ gewag maakte.
Aanstonds viel ik het heerschap - nochtans een oprecht vlaamschgezinde, naar ik
U er van gerust verzekeren mag - in de rede en deed hem opmerken dat hij best de
Kerchove en Doorseele zou gezegd hebben, en dat overigens zijne uitspraak van die
twee eigennamen al te veel naar Gentsche mode rook!
De man verklaarde, zich met mijn gevoelen niet te kunnen vereenigen en beweerde
dat een Vlaming, als hij Fransch spreekt, zich in alles naar den Franschen tongval
moet weten te wenden; - dat, onder het Fransch spreken, Vlaamsche eigennamen op
Fransche wijze dienen uitgesproken, net zooals een geboren Franschman ze uitspreken
zou; - dat zulks heelemaal met de beginselen der onderwijskunde strookt; - dat
beleefdheid zulks vergt; - en zoo wat meer.
Is het niet om dood te vallen!
En zeggen dat, moest het een Vlaming soms gebeuren een Franschen naam min
of meer verkeerd uit te spreken, men hem voor domkop zou uitmaken!
Ja, ik weet wel dat Voltaire ergens geschreven heeft: ‘J'écris en français; ne dois-je
pas me conformer - wat het overschrijven van Russische namen betreft - à la douceur
de la prononciation française?’
Maar, met dit stelsel kan ik geen vrede hebben. Trouwens, familienamen,
eigennamen en plaatsnamen staan om zoo te zeggen buiten de taal: zij maken geen
deel van de taal uit; ze zijn een soort eigendom, dat dient geëerbiedigd.
In elk geval houd ik staande, dat wij Vlamingen, wanneer wij Fransch, - ja zelfs
wanneer wij met Franschen spreken, niet hoeven te zeggen b.v. de Quaizaire voor
de Keizer, - Mêchelainque voor Mechelynck, - De Vlamainque voor De Vlaming,
- Vanul, voor Van Hulle, - Cautère voor
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Kouter, enz., enz.; - evenmin: de Brabandère, de Meulemaistère, Ouilstèque,
Vandouinne, voor de Brabandere, de Meulemeester, Vuylsteke, Wenduyne, enz.
Het kwaad, waarop ik de aandacht vestig, heeft reeds geheel het Vlaamsche Land
door diepe wortels geschoten. Wij mogen niet toelaten dat de zoo eigenaardige namen
van onze Vlaamsche steden en gemeenten, van onze familiën, van dag tot dag door
onze dolle franschsprekenden, door Vlamingen vooral, meer en meer geradbraakt
worden. Door woord en daad behooren wij ons daartegen krachtig te verzetten(1).
Zou de Eerw. kanunnik AMAAT JOOS, als pedagoog, ons niet eerstdaags op eene
studie daarover willen vergasten?
- De heer Kan. JOOS verklaart aan te nemen. - Verder beslist de Academie, dat
bovenstaande motie bij de Handelingen der Bestendige Commissie voor het Onderwijs
in en door het Nederlandsch zal worden gevoegd.
2o) Hendrik Conscience Tentoonstelling, te Antwerpen. - De heer Prof. Dr. WILLEM
DE VREESE vestigt de aandacht der Vergadering op de prachtige Hendrik Conscience
Tentoonstelling, te Antwerpen, ter gelegenheid van het Conscience-Eeuwfeest
ingericht. Hij brengt een dankbare hulde aan den heer E. DE BOM, Antwerpens
stadsbibliothecaris, die met ongeëvenaarde kennis en toewijding deze tentoonstelling
heeft tot stand gebracht, en betoogt hoe wenschelijk het is, dat deze tentoonstelling
tot een CONSCIENCE-MUSEUM moge bestendigd worden, zooals er reeds in
Noord-Nederland een Vondel- en Bilderdijk-Museum bestaat. De heer W. DE VREESE
stelt voor, namens de Academie het Gemeentebestuur

(1) In Biekorf (Herfstmaand 1912, blzz. 283-284), sluit de heer J.D. eene studie ‘Over
Persoonsnamen’ met deze woorden: ‘... 't Zal zeker veel Vlamingen spijten dat ze ook hun
Vlaamsche naam niet mogen in 't Fransch overzetten; die mode bloeit nog niet bij ons. Doch...
worden er bij ons ook geene gevonden die hun eigene, zuivere en onverbasterde Vlaamsche
namen uitspreken, wel nog in 't Vlaamsch, doch met een Fransch toontjen en Franschen
tongval? Kunkt dat niet voornamer? Ik ken daar wel voorbeelden van, doch ik wil of zal ze
niet geven: eenieder luistere in zijne omgeving.’
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der stad Antwerpen beleefd te verzoeken aan de dienaangaande uitgesproken
wenschen gevolg te willen geven.
- De Bestendige Secretaris deelt hierop aan de Vergadering mede, dat hij, op voorstel
van de heeren IS. TEIRLINCK en FRANK LATEUR, in naam onzer Koninklijke Instelling
en op last van het Bestuur, tot genoemd Gemeentebestuur, den 18den September, een
schrijven in bedoelden zin heeft gericht. Gevaar is er, schreef hij o.a., dat, indien
men die prachtige verzameling weer opbergt waar ze niemand zien of raadplegen
kan, indien men al de tentoongestelde voorwerpen laat verstrooien, men ze later nooit
meer bijeen krijgt: zeker is het, dat 't geen men nu zou verwaarloozen, een later
geslacht vruchteloos zal willen weer oprichten.

Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De heer
J. BOLS, waarnemende secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over
de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, ondervoorzitter; KAREL
DE FLOU, Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, EDW. GAILLIARD, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS,
Mr. A. PRAYONVAN ZUYLEN en JAN BOLS, leden.
Het verslag van de Juli-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
a) Leven en werken der Zuidnederlandsche schrijvers - Voorstel door den heer
V. DELA MONTAGNE om de uitgave te hernemen. - Memorie van toelichting.
Bespreking.
De Memorie van toelichting luidt als volgt:
Toen de Academie besloten had tot de uitgave van een werk handelende over Leven
en werken der Zuidnederlandsche Schrijvers, en het plan een begin van uitvoering
had verkregen, bleek aldra dat er met de gevolgde methode weinige resultaten zouden
worden bereikt.
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De voornaamste gebreken welke de uitgave aankleefden, waren: onvoldoende
voorbereiding, gemis aan documenteering, schaarschheid aan medewerking.
Zoo werd dan besloten de uitgave tijdelijk te staken en naar middelen uit te zien
om haar op vastere gronden te hernemen... Maar nu bleek goede raad duur; de
gebreken vast te stellen waaraan de uitgave mank liep, was eene gemakkelijke taak;
in die gebreken te voorzien was eene zwaardere onderneming.
En inmiddels verliep de tijd en reeds ettelijke jaren scheiden ons van het tijdstip
waarop de laatste aflevering die het licht zou zien, verschenen is.
Ik meen thans te kunnen wijzen op een middel dat m.i. toelaten zal met kans van
welgelukken de uitgave te hervatten in de gewenschte voorwaarden van degelijkheid
en volledigheid. Het zou zijn de toepassing van het stelsel dat gevolgd wordt voor
het bijeenbrengen van het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, onder
redactie van Dr. P.C. MOLHUYSEN, conservator aan de Bibliotheek der
Rijksuniversiteit te Leiden, en Dr. P.J. BLOK, hoogleeraar aan dezelfde
Rijksuniversiteit, die overigens het plan hebben gevolgd van den Italiaanschen
Dizionario Biobibliografico.
Ik vind de bedoelde methode als volgt zeer klaar geresumeerd en kan me dus de
moeite sparen er een eigen beschrijving van te formuleeren:
‘In plaats van in het eerste deel de levens te geven beginnende met A, in het tweede
met B enz., geven zij in elk deel een serie levens uit het geheele alfabet, van A-Z.
Bij elk deel komt een alfabetisch register, dat alle reeds verschenen deelen mede
omvat, zoodat het boek steeds te raadplegen is, en men in het register op het laatst
verschenen deel altijd alle behandelde personen kan vinden.
De redacteuren zijn daartoe overgegaan, omdat bij een zuiver alfabetisch boek
een enkel medewerker die zijn bijdrage niet op tijd inzendt, den geheelen druk in de
war kan sturen, en men óf de uitgave van een deel belangrijk zou moeten vertragen
óf bedoeld artikel naar het supplement verwijzen. Maar zoodra er met supplementen
wordt gewerkt, is het idee van een zuiver alfabetisch boek verloren. Daarom gaan
de redacteuren zoodra zij kopij voor een deel hebben, welke, ook wat inhoud betreft,
de noodige verscheidenheid aanbiedt, die ter perse
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leggen; men krijgt zoo ten slotte een boek van ongeveer 12 deelen die elk van A-Z
loopen met een algemeen register.’
Men ziet: het plan is practisch; het kan er toe leiden een werk als hetgene de
Academie wenscht te ondernemen op een afzienbaren tijd tot een goed einde te
brengen. Met het stelsel van het Dizionario en van het Biografisch Woordenboek
geene overhaasting meer; geen wachten meer op medewerking voor een of ander
artikel dat streng alfabetisch zijne plaats moet komen innemen en welks gemis den
voortgang van heel de uitgave stremt. En men beseft dat waar geen honorarium
uitgekeerd wordt, aan de medewerkers vooral geene eischen van tijd te stellen zijn.
Zoodra er nu stof bijeengebracht is voor eene aflevering van eenigen omvang,
wordt die aflevering in het licht gegeven. Zij bevat al de biografieën van A tot Z die
klaar gekomen zijn: ingezonden artikelen die onvolledig of onvoldoende bevonden
werden, worden naar eene volgende aflevering verwezen en den schrijver terug
gegeven met verzoek om aanvulling of verbetering.
Het stelsel biedt, naar mijne meening, zeer gewichtige voordeelen, en de nadeelen
kunnen, mits goede samenvattende successieve registers en een goed begrepen
eindregister, tot een minimum worden herleid.
Ik heb de eer, ter verduidelijking, aan de Commissie voor te leggen het onlangs
verschenen eerste deel van het Nederlandsch Biografisch Woordenboek, en ik verzoek
haar met aandrang de door mij aanbevolen methode te willen in overweging nemen.
- Ten gevolge van de afwezigheid van den heer V. DELA MONTAGNE, wordt het
bespreken van dit punt tot de volgende vergadering verschoven.
b) Historische Bibliographie der Belgische gemeenten, door FRANS DE POTTER. (De drie eerste vellen zijn gedrukt.) - Aanbod van den heer V. FRIS, leeraar aan het
Koninklijk Athenaeum, te Gent, om het voortzetten van dat werk op zich te nemen.
- Door het Bestuur der Academie naar de Commissie om advies verzonden.
De heer EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris, geeft lezing van de hieronder
volgende nota:
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Over het ontwerp van uitgave der Bibliographie van de geschiedenis der Belgische
gemeenten en over het plan daarvoor door hem opgevat, liet zich de heer FRANS DE
POTTER in de Inleiding van zijn werk uit. Die Inleiding, die reeds gedrukt is, beslaat
18 blzz. Daarop volgt de lijst:
1o) van de Boeken en kaarten al de Belgische gemeenten vermeldende;
2o) van de Werken, waar een groot getal Belgische gemeenten in vermeld zijn;
3o) van de Werken, in welke gehandeld wordt over alle of over een groot getal
gemeenten eener zelfde provincie: a] Antwerpen; b] Brabant; c] Henegouw; d]
Limburg; e] Luik; f] Luxemburg; g] Namen; h] Vlaanderen in het algemeen; i]
Oost-Vlaanderen; k] West-Vlaanderen;
o van de Werken betrekkelijk zekere gedeelten des lands, geene provinciën zijnde;
4)
5o) van de Werken, welke voor de gemeentegeschiedenis in 't algemeen te raadplegen
zijn.
Vervolgens hebben wij de Verklaring der verkortingen, te beginnen met Analectes...
tot en met Middelaer...
In het geheel zijn 52 (LII) blzz. gedrukt.
Waar de kopij van het vervolg der Verkortingen gebleven is, kwam ik niet te weet.
De fiches voor de eigenlijke Bibliographie, door den heer DE POTTER voorbereid,
berusten thans nog ter Academie. Dat ze dienen aangevuld, lijdt vanzelf niet den
minsten twijfel.
Welnu, de heer V. FRIS, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Gent, bij brieve
in Augustus ll. tot den heer Prof. AD. DE CEULENEER gericht, schrijft in dezer voege:
‘Ik lees in uw verslag (Gedenkboek, blz. 225), dat de Academie zou wenschen de
Historische bibliographie der Belgische gemeenten door DE POTTER begonnen,
afgewerkt en uitgegeven te zien. Ik durf U het volgende voorstel doen: ik verbind
me het boek in een jaar af te werken met alle bescheidenheid; de titel zou zijn:
Historische Bibliographie der Belgische gemeenten door FR. DE POTTER, uitgegeven
door V. FRIS. Alléen zou men mij het Hs. moeten overhandigen. Mag ik U verzoeken
dit ontwerp aan de Academie voor te leggen?’
Het voorstel is aanlokkelijk. Bovendien, ongetwijfeld zou het werk in goede handen
zijn. Edoch, hebben wij het recht over de kopij van den heer DE POTTER te
beschikken? Zou eerst de toestemming van de erfgenamen met hoeven gevraagd?
Wat er van zij, ik stel voor eene sub-commissie van drie Leden te benoemen, om
de zaak te onderzoeken, en die Commissie samen te stellen uit de heeren Prof. A.
DE CEULENEER, Jhr. Mr. NAP. DE PAUW en V. DELA MONTAGNE.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

750
- Dit voorstel wordt goedgekeurd. Verder verzoekt de Commissie den Bestendigen
Secretaris de gewenschte toelating aan de Familie DE POTTER te vragen.
c) Mededeeling door den heer EDW. GAILLIARD: Een ‘incident’ te Brugge op eene
terechtzitting in het jaar 1463. - Onder het pleiten voor zekeren ‘Clais Lanchals’,
die een jong meisje had verkracht, was Jacop Agret, ‘taelman’, zoo vermetel geweest,
een der rechters aan te wrijven ‘dat hij hem partije maecte ende juge was’. De rechter
nam het hoog op en, na afloop van de zitting, eischte hij recht. Zonder den minsten
uitstel werd uitspraak gedaan: Mr. Agret werd veroordeeld ‘over zijne knyen’
vergiffenis te vragen, een bedevaart naar Aardenburg te doen en een zware boete te
betalen. Tempora mutantur, zegt daarop Spreker, die ten slotte herinnert aan wat
Meester Jan Matthijssen, de geleerde ‘clericus civitatis Brielensis’, uit de eerste jaren
der XVde eeuw, over de plichten van den ‘taelman’ schreef en dacht.
- De Commissie beslist, mits nadere goedkeuring der Academie in pleno vergaderd,
dit stuk in de Verslagen en Mededeelingen te laten opnemen. - (Door de Academie
goedgekeurd.)
2o) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. De heer G. SEGERS, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Zijn aanwezig de heeren: Prof. Dr. W. DE VREESE, voorzitter; Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, ondervoorzitter; JAN BOLS, Dr. J. MAC LEOD, Mr. J. OBRIE, AM.
JOOS, Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. C. LECOUTERE, leden, en GUSTAAF SEGERS,
lid-secretaris.
Het verslag over de Juli-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
a) Ontwerp van brief over het Examen van kantonalen schoolopziener over het
lager onderwijs.
De Commissie verzoekt dat bedoelde brief aan den Minister worde gestuurd.
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b) Lezing door den heer G. SEGERS: De toestand van het onderricht in onze taal in
het lager onderwijs. - Spreker leest eene verhandeling over den toestand van het
onderricht onzer moedertaal in het lager onderwijs naar aanleiding van het Rapport
triennal sur la situation de l'Instruction primaire en Belgique, présenté aux Chambres
législatives le 9 février 1911, par M.J. SCHOLLAERT, Ministre des Sciences et des
Arts. Vingt-deuxième période triennale, 1906-1907-1908. Hij doet het aantal scholen
kennen, waar onze taal als voertaal gebruikt wordt, evenals dat der scholen, waar de
Fransche taal de voertaal van het onderwijs is. Ook over het aantal scholen, waar de
Fransche taal als tweede taal en dat der lagere onderwijsinrichtingen, waar onze taal
als tweede taal aangeleerd wordt, worden statistieke tabellen medegedeeld. Op de
wijzigingen, welke deze cijfers tijdens het laatste driejaarlijksch tijdvak ondergingen,
wordt de aandacht gevestigd.
Uittreksels uit de verslagen der heeren hoofdopzieners over het lager onderwijs,
der opzieners over het normaal onderwijs worden medegedeeld.
- De Commissie beslist dat, mits nadere goedkeuring der Academie in pleno
vergaderd, de lezing van den heer SEGERS in de Verslagen en Mededeelingen, alsmede
in de Handelingen der Commissie zal opgenomen worden. - (Door de Academie
goedgekeurd.)

Letterkundige mededeeling.
1o Door den heer IS. TEIRLINCK, over Hendrik Conscience Tentoonstelling:
1812-1912. Catalogus. Antwerpen, Drukkerij J.-E. Buschmann, 1912. (Met portret
van CONSCIENCE en een fac-simile van de eerste bladzijde der kopij van zijn De
Leeuw van Vlaanderen.)
In naam van den heer EMM. DE BOM, bibliothecaris der stad Antwerpen, heb ik de
eer der Academie aan te bieden: Hendrik-Conscience-tentoonstelling, Catalogus.
Dit is geene gewone vervelend dorre lijst van tentoongestelde voorwerpen. Het is
een zeer belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van onzen grooten schrijver en van
de personen
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van zijnen tijd. Om de groote waarde van het boek te laten uitschijnen, zal het wel
voldoende zijn den inhoud der 345 bladzijden mede te deelen:
I. Conscience's werk.
1.
Zijne werken. Verschillende uitgaven.
2.
Verspreide stukken.
3.
Prospectussen en reclamebiljetten.
4.
Handschriften
van onuitgegeven werken.
a)
van onuitgegeven stukken.
b)
drukproeven.
c)
5.
6.
7.

II.

Zijn Leven.
1.
Biografische bescheiden.
2.
Beeltenissen
van Conscience.
a)
van zijne huisgenooten en verdere verwanten.
b)
3.
4.

II.

Conscience-feesten.
Brieven aan en van Conscience.

Literatuur over Conscience.
1.
Boeken aan Conscience gewijd:
Bibliographie.
a)
Critische studies.
b)
Schotschriften.
c)
2.
3.
4.

V
I.

Vertalingen.
Illustraties.
Allerlei:
Geraadpleegde bronnen voor eenige werken.
a)
Bijdragen tot de geschiedenis der werken en der
b)
uitgaven.

Opstellen in werken, tijdschriften en dagbladen, aan Conscience
gewijd.
Bloemlezingen waarin fragmenten uit Conscience's werken
werden opgenomen.
Tooneelstukken bewerkt naar Conscience.

Eenige tijdgenooten en bekenden van Conscience.
1.
Portretten.
2.
Werken van eenige tijdgenooten.
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V.

Varia.
1.
2.

3.
4.
5.

Persoonlijke herinneringen en gedenkstukken.
Het Land van Conscience in beeld:
Antwerpen.
a)
De Kempen.
b)
Kortrijk.
c)
Brussel.
d)
Schilderijen door Conscience's werk ingegeven.
Jubelprenten 1912.
Allerlei.

Om dit gewetensvol werk en ook om de zoo merkwaardige
Conscience-tentoonstelling, waarvan hij de inrichter was, verdient EMM. DE BOM
den grootsten lof.
2o) Door denzelfden heer IS. TEIRLINCK, over: HENDRIK CONSCIENCE: De Leeuw
van Vlaanderen. Jubeluitgave, 1812-1912, voor de stad Antwerpen gedrukt door
J.-E. Buschmann:
Ik heb nog de eer, namens EMM. DE BOM, vanwege het stadsbestuur van Antwerpen,
der Academie aan te bieden de Jubeluitgave van De Leeuw van Vlaanderen.
Het is een prachtboek: geprint bij de firma J.-E. BUSCHMANN, met de lettertype
genoemd Plantijn, op papier van SIELER en VOGEL, met versiering van ALFRED VAN
NESTE. Ik ben overtuigd dat de Academie, met dank, dit geschenk zal aanvaarden
en het met zorg zal bewaren.

Dagorde.
1o) Karel Boury-Fonds. Wedstrijd voor Toondichters, voor het jaar 1914. Keuze der tien op muziek te brengen gedichten. Hoe zal er tot die keuze onder de
bekroonde gedichten overgegaan en aan wie zal zij opgedragen worden?
Dit punt geeft aanleiding tot eene bespreking, ingeleid door den heer Dr. EUG.
VAN OYE, die er tegen opkomt, dat het uitkiezen der vereischte tien gedichten zou
geschieden door toonkundigen alleen; hij is van oordeel, dat de medewerking van
letterkundigen een vereischte is.
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Deze opvatting wordt van verschillende zijde bestreden. Aan de bespreking nemen
deel het Bestuur alsmede de heeren Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. W. DE VREESE,
Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, AMAAT JOOS en Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD.
Ten slotte worden, ter bespreking in de eerstkomende vergadering, de volgende
voorstellen op het bureel neergelegd:
Door den heer Dr. EUGEEN VAN OYE:
Ik stel voor, bij een of twee of drie componisten, een of twee of drie leden der
Academie te benoemen, om onder de 25 bekroonde gedichten de 10 beste te kiezen.
Door den heer Dr. HUGO VERRIEST:
De vijf en twintig beste zijn bepaald. - Daaruit de tien beste muziekgedichten te
doen kiezen door muziekmeesters.
Door de heeren Kan. AMAAT JOOS en Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD:
Onder de 25 liederen die door de eerste jury uit een letterkundig oogpunt werden
goedgekeurd, zal elk mededinger naar zijn goedvinden 10 liederen uitkiezen.
Door den heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE:
De keuze behoort gedaan te worden door componisten; laten wij ze opdragen aan
díe drie, die lid geweest zijn van de jury, de heeren L. VAN GHELUWE, KAREL
MESTDAGH en OSCAR ROELS.
Door Jhr. Mr. NAP. DE PAUW:
Een nieuwe jury van drie academieleden benoemen bij geheime stemming, zonder
voorafgaande aanbeveling. Zoo zal de Academie beslissen, of zij muziekmeesters of
letterkundigen begeert, en welke.
- De verdere bespreking wordt tot de Octobervergadering verschoven.
2o) Lezing door den heer Is. Teirlinck: Consciencebotanist. - Zijne studie is verdeeld
in vijf afdeelingen. In de eerste, de Inleiding, verklaart Spreker hoe in
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CONSCIENCE liefde tot de natuur ontstond op de eenzame zolderkamer zijner ouders;
hoe die liefde grooter, inniger werd in den door hem zoo beminden Groenen Hoek;
hoe hij eigenlijk botanist en bloemkweeker werd bij VAN GEERT; hoe hij zijn gansch
leven de bloemen bleef beminnen in zijnen tuin en in het wijde veld; hoe hij die
liefde tot de plant op zijne kinderen en kleinkinderen trachtte over te brengen; hoe
hij eindelijk omringd van zijne tuinbloemen met die geliefde wezens stierf.
Het mooie boek Eenige bladzijden uit het Boek der natuur wordt in de tweede
afdeeling speciaal onderzocht. Het is wetenschappelijke poëzie of liever poëtische
wetenschap.
In een derde afdeeling wordt uitgeweid over een belangrijk onuitgegeven
handschrift van CONSCIENCE, dat hij zelf Kruidwoordenboek heeft geheeten: het is
eene lijst van 3276 plantnamen naar het Linneaansche systeem in 24 klassen geschikt;
elke der 94 bladzijden is in drie kolommen verdeeld: in de eerste vindt men de
Latijnsche benamingen; in de tweede de etymologie; in de derde - onvolledig gebleven
- eenige Vlaamsche benamingen.
Nu spreekt de voordrachtgever over het te Antwerpen uitgestalde Herbarium en
hij bewijst dat het niet van CONSCIENCE is.
Eindelijk in de laatste afdeeling wordt breedvoerig gehandeld over de planten,
welke CONSCIENCE in zijne romans aanhaalt (over boomen, heesters of struiken,
bloemen en kruiden).
- Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de Vergadering, de lezing van den
heer IS. TEIRLINCK in de Verslagen en Mededeelingen te laten opnemen.
De vergadering wordt te 4 1/2 gesloten.
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Kleine verscheidenheden.
115. - Peller en pelre.
PELDER en PELLE = Baarkleed. Zie bij De Bo. Die twee woorden, - edoch onder de
vormen PELLER en PELRE, - komen in een en hetzelfde stuk voor:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II. 464: ‘Van allen dooden... hebbende pelre
van der kercke of van eeneghen ambochte... Al hadden zy eeneghe pellers of kerssen
van ambochten, van kercken of van ghilden...’ (1527.)
PELLERS OF KERSSEN HEBBEN VAN... AMBACHTEN, VAN..., uit bovenstaanden tekst,
wijst op het recht voor afgestorvenen, - uit hoofde van hun lidmaatschap in een
ambacht of in eenige gilde, of van gelden vroeger in de kas van eene kerk gestort, dat door genoemd ambacht, kerk of gild, een baarkleed of een zeker getal kaarsen
(b.v. flambeeuwen) ten behoeve van hunne lijkplechtigheid zullen gesteld worden.

116. - Verhoogte.
VERHOOGTE is hetzelfde als het huidige Bod, Gebod, Fr. Enchère. BIJ VERHOOGTE,
uit den tekst hieronder, heette ook Ter haulsche (Ter haulchen): Vercoopen ter
haulsche (L. Gilliodtsvan Severen, Cout. d'Ypres, I, 476), of ter haulchen (Id., op.
cit., I, 192); - in 't Fr. ‘A la haulche’ (A la hausse). Andere vormen zijn Verhoogenisse,
Hooghenesse, Verhooging, Verhoogsel, enz., door ons in onze Keure van Hazebroek,
IV, blz. 401, aangehaald.
L. Gilliodts-van Severen, op. cit, I, 587: ‘Wel verstaende nochtans dat niemant en
sal moghen berauwen van coopynghe, vercoopynghe ofte verhuerynghen ghedaen
by verhoogten ende naer voorgaende halleghebot.’
EDW. GAILLIARD.
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Conscience-botanist(1).
I.
Inleiding.
Het is niet zoo algemeen bekend dat HENDRIK CONSCIENCE niet alleen een liefhebber
van bloem en boom was, maar dat hij met genoegen en voorliefde zijn gansch leven
de plant heeft bestudeerd.
Dit jaar zal door de dankbare Vlamingen het Consciencejaar worden genoemd.
En ik heb gedacht - nu dat het Vlaamsche Volk zijn meester-vertellers
honderdste-jaarfeest op heerlijke, ja koninklijke wijze heeft gevierd, - dat het niet
van belang kon ontbloot zijn na te gaan wat de geniale man op botanisch gebied heeft
geleverd; waar en hoe hij de plant en haar leven heeft onderzocht; en welk gebruik
hij van de gedane studiën en beschouwingen in zijne werken heeft gemaakt.
***

De jonge CONSCIENCE was buitengewoon weetgierig, zelfs toen hij nog een zeer
kleine knaap was. Hij kon echter nog niet lezen, toen hij reeds den ouderdom van
zes jaar had bereikt. Zijne moeder hield, op den hoek van de Borchtgracht en de
Mattenstraat, eenen winkel van kruidenierswaren:
‘De winkel mijner moeder, schrijft hij zelf(2), verbruikte veel pondpapier, dit is te
zeggen, papier van oude verworpene boeken, tot het plakken van zakjes en het
gerieven der kruide-

(1) Het onderwerp mijner verhandeling luidt: Conscience-Botanist. Ik meen dat deze titel juist
is; want ofschoon Conscience zijn leven niet uitsluitend aan de Botanie heeft toegewijd, toch
blijkt uit zijne werken en uit betrouwbare getuigenissen, dat hij gedurende zijn heele bestaan,
en vooral in de veertig eerste jaren, het wezen en leven der plant, niet alleen door middel
van het boek, maar ook in de natuur zelf, in hof, veld, woud, heide en weide, in poel en
moeras, ja, proefondervindelijk heeft gadegeslagen en nagevorscht.
(2) Gesch. mijner Jeugd. 18-19.
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nierswaren. In den eerste trokken mijne ouders dit papier uit zekere magazijnen; bij
den aangroei van den winkel oordeelde mijn vader, dat hij beter zou doen de oude
boeken uit de eerste hand aan te koopen en er zelf handel in te drijven. - Zijne
beslissing had voor gevolg, dat er van tijd tot tijd geheele wagens boeken vóor onze
deur werden gelost. Deze verstootene kinderen der wetenschap en der poëzij, der
waarheid en der dwaling, werden op onzen zolder tot eenen warklomp nedergestort.’
In vele dezer boeken stonden prenten, en onder die prenten, die het zwakke en
ziekelijke jongetje te zien kreeg, waren er die dieren en planten voorstelden. Al die
beeldjes bezag hij lang en met nauwkeurigheid. Intusschen had zijn vader hem de
letters geleerd en Hendrik, door buitengewoon geduld, volharding en
krachtinspanning, kon eindelijk lezen(1). En het was op dezen eenzamen zolder dat
in hem liefde tot de natuur ontstond.
Toen CONSCIENCE tien jaar oud was, ging zijn vader, alsdan weduwnaar, buiten
Antwerpen wonen, niet verre van de oude vestingwerken, in den zoogenaamden
Groenen Hoek.
‘Het is daar, zegt hij(2), dat in mij een innig gevoel der natuurschoonheid is gegroeid.
Toen ik, bij de aanstaande Lente, voor de eerste maal er ontwaakte, was alles wat
mij omringde, geheel nieuw voor mij. Ik voelde de zoele lucht mij in de longen
dringen; ik zag de dauwdruppels als peerlen in den kelk der bloemen glinsteren, het
zonnelicht tusschen de kruiden spelen, de vogels in het geboomte dartelen, duizende
diertjes onder mijne oogen wemelen. Des morgens stond ik gewoonlijk zeer vroeg
op en hield dan het oog naar de oosterkim, om de zon uit den gulden gloed des
dageraads te zien oprijzen. Na het genot uit dit grootsch verschijnsel, wandelde ik
door den tuin en ging, een voor een, al mijne bloemen bezichtigen, om te erkennen
hoeveel zij sedert gisteren waren gegroeid. Was er eene die haren kelk voor de
naderende zon zou openen, dan bleef ik soms uren lang met het oog op den kelk
gevestigd, en ik zag hoe uit den kelk de bladen der kroon te voorschijn kwamen, zich
langzaam ontplooiden, en eindelijk met al de pracht der volmaaktheid onder het
zonnelicht glansden.’
Daar in dien stillen Groenen Hoek werd CONSCIENCE niet alleen een ‘droomer’,
een natuurminnaar, een bloemen- en

(1) Id. 20.
(2) Id. 41.
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insectenliefhebber, maar ook een ernstig en wetenschappelijk waarnemer. Hij zelf
leert het ons(1):
‘Ook het raadselwoord van der planten leven werd het voorwerp mijner
nieuwsgierigheid; ik deed de zonderlingste, ja, de belachelijkste proefnemingen, om
er iets van te kunnen raden. Niet alleen poogde ik de vreemdsoortigste gewassen op
elkander te enten of te plakken, maar ik stak zaden in Aardappelen of Ajuinen, en
deed ze zoo ontkiemen; ik goot bier, azijn, olie, melk of suiker aan den wortel van
sommige heesters en bloemen....’
Ja, het waren drie schoone jaren van zijn kinderleven, die hij sleet in den Groenen
Hoek, waar tusschen hem en de natuurwezens ‘een soort van onuitlegbare
samenneiging’ ontstond: planten en dieren schenen voor hem ‘gezellen en vrienden’(2)
te zijn.
En het is ook deze eenzame plaats, die bedoeld wordt in de volgende regels uit
Eenige Bladzyden uit het Boek der Natuer(3):
‘Over eenige jaren(4) woonde ik nog in de liefelyke velden, waer ik myne
kinderdagen heb gesleten. Alhoewel zeer jong, was ik toch niet ongevoelig voor al
het schoone dat de natuer my aenbood. Ik beminde de lachende bloemen, het
schaduwryk geboomte en de onpeilbare blauwe lucht. Ik was de vriend van den
zilveren waterspiegel, het zangerig gevogelte en de dartele vlinders; maer, te midden
van dien rykdom geboren(5), had ik ieder jaer hetzelfde genot eruit geput, zonder de
redenen myner vreugde of het innerlyk leven der voorwerpen myner liefde te
onderzoeken. Ik, de vlinders en de bloemen, wy waren allen kinderen der weelderige
natuer; wy leefden zorgeloos te samen van zonnestralen, zuivere lucht en frisschen
dauw.’
Het was ook hier dat CONSCIENCE ‘op zekeren namiddag, eenen ouden man van
hooge en eerbiedwekkende gestalte en

(1) Id. 42.
(2) Id. 43.
(3) Blz. 18, 4e uitg. (1857).
(4) We zijn in 1846.
(5) CONSCIENCE is eigenlijk niet in den Groenen Hoek geboren, wel in het midden der stad.
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met lang wit haar, dat als zilver in het zonnelicht glansde(1)’, ontmoette. Deze grijsaard
gaf hem ‘een algemeen wetenschappelijk denkbeeld van alles, zoowel van het
plantenrijk en het dierenrijk als van de natuurleer’. De man scheen, althans voor
CONSCIENCE, alwetend te zijn en zijn geleerdheid verbaasde den jongeling. Hij heette
BEEK of VAN BEEK en het weinige dat wij van hem weten, leert ons CONSCIENCE
zelf(2). Zijn zeer mooi boek Eenige Bladzijden uit het Boek der Natuur is zonder
twijfel eene herinnering aan dit tijdstip van zijn leven.
Toen de knaap later den Groenen Hoek verliet en te Borgerhout met zijne tweede
moeder, zijnen vader en zijnen broeder woonde, ging hij ter school bij meester
VERCAMMEN en maakte er kennis met KAREL VAN GEERT(3), die later de vermaarde
boom- en bloemkweeker werd.
‘Ik besteedde alsdan, zegt hij(4), mijne ledige uren aan het boetseeren uit potaarde
van steenrotsen, om vetplanten in te zetten. Eenige dezer nederige voortbrengsels
van mijnen kunstzin schonk ik mijnen vriend Karel Van Geert, in verwisseling van
afzetsels en scheuten van zeldzame gewassen, vooral Cacteeën, en zoo vormde ik
allengs een kruidhofje dat mij veel hoogmoed en genoegen baarde.’

(1) Gesch. mijner Jeugd, 46.
(2) ‘Later heb ik inlichtingen over dezen ouden man pogen in te winnen. Hij was gestorven in
den ouderdom van meer dan tachtig jaar, en heette BEEK of VAN BEEK. Tijdens de Brabantsche
revolutie had hij zich tegen de Patriotten en voor Jozef II verklaard. Daarom als eene vijg of
keizersgezinde door het volk gehaat en mishandeld, had hij zich met afkeer van iedereen
verwijderd, om zijn leven in eenzaamheid te eindigen.’ Id. 47. Zie ook wat hij over den man
bekend maakt, in zijne Eenige Bladzyden uit het Boek der Natuer, blz. 9 en vgg. De titelplaat
verbeeldt BEEK en de kleine CONSCIENCE.
(3) Ze werden en bleven vrienden. Zoo schrijft MAX ROOSES (in Mevr. ANTHEUNIS' aandoenlijk
boek, HENDRIK CONSCIENCE: Eenige bladzijden uit het leven mijns Vaders (1912), Inleiding,
III): ‘Ik had het genoegen hem enkele keeren aan te treffen in den huiselijken kring van mijn
schoonvader, den bloemenkweeker KAREL VAN GEERT, ook een man van studie en leerzucht,
en telkens merkte ik op dat het gekout tusschen de twee oude vrienden uitliep op een ernstig
gesprek over natuurkunde. CONSCIENCE moet een groot gemak van aanleeren gehad hebben,
want wonder was het hoe uitgebreid zijne kennissen niet alleen van planten en bloemen,
maar ook van andere vakken van natuurlijke wetenschappen was.’
(4) Id. 53.
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Men weet dat CONSCIENCE later - in 1839 - ontmoedigd als hij was door het weinig
geestdriftig onthaal dat zijne eerste lettergewrochten, zelfs zijn Leeuw van Vlaanderen
(1838) bij het groote publiek genoten(1), klerk en bloemkweeker werd bij zijnen vriend
VAN GEERT. Daar heeft hij veel over de planten geleerd. Hij zelf erkent het(2):
‘In de oogenblikken van rust studeerden wij te zamen de wetenschappelijke
kruidkunde of deden proefnemingen op het veld der natuurgeschiedenis. De
bibliotheek van mijnen vriend was tamelijk voorzien van goede wetenschappelijke
boeken, en ik heb er oneindig vele dingen uit geleerd, die mij later van het grootste
nut geworden zijn.’
En misschien ook heeft hij in de bibliotheek van VAN GEERT de bronnen van zijn
omtrent 1850 ontworpen Kruidwoordenboek gevonden? In allen gevalle was hij hier
zeer gerust en tevreden:
‘Mijn lot in de bloemkweekerij scheen mij voordeelig en was mij zoet; ik leefde
er rustig tusschen menschen, die mij beminden, tusschen bloemen en gewassen, die
sedert mijne kindsheid de voorwerpen mijner liefde geweest waren, tusschen boeken
en prenten, die mijne zucht tot wetenschap bevrediging schonken. Wat kon ik meer
wenschen?(3)’
CONSCIENCE verbleef hier omtrent negen maanden; en toen - we mogen het een
zegen voor onze letterkunde en ons Vlaanderen noemen - begon hij opnieuw zijne
roerende verhalen te schrijven.
In vele zijner werken - buiten het speciale Eenige Bladzyden uit het Boek der
Natuer, - spreekt hij van zijne liefde tot de natuur, vooral tot de plant en op menige
plaats schemert de botanist door.
In zijne allerliefste novelle De Loteling, schrijft hij, den 15 November 1849, aan
zijne vrienden dat hij ziek is geweest en drie maanden op de heide heeft doorgebracht,
waar hij het ‘leven van kruiden en dieren’ heeft doorgrond en bewonderd. Hij heeft
er, al droomende, ‘nederige kranskens’, uit ‘Hei-

(1) Id. 278.
(2) Id. 281.
(3) Id. 282. Hij wijst overigens meermaals op zijn verblijf bij VAN GEERT in Valentyn, VII. Zie
b.v. 160 a.
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dekruid en Koornbloemen’ gevlochten, en de eerste bloem uit het kransken, die hij
zijne Vlaamsche vrienden aanbiedt, is het zieleschokkend verhaal De Loteling(1).
En in Valentijn(2) laat hij deze uitroepen:
‘Ach, hadde ik slechts wat bloemen om mijne dwalende zinnen af te keeren! Kon
ik door het kweeken van planten uit den grond de vrienden doen opschieten, welke
ik onder de menschen niet kan vinden!’
Is het niet de jonge bloemenkweeker bij VAN GEERT, CONSCIENCE zelf, die aldus
spreekt door de pen van Schoolmeester Valentijn(3)?
In 1861 laat de plantkundige J.I. DE BEUCKER aan CONSCIENCE zijne Antwerpsche
Analytische Flora (die hij met H. VAN HEURCK schreef en echter onvolledig(4) bleef)
geworden - hetgene bewijst dat CONSCIENCE als kruidminnaar bekend stond. In zijnen
dankbrief spreekt CONSCIENCE niet alleen van ‘taelfeilen’, maar hij waagt het aan
DE BEUCKER eenige nuttige wenken betreffende de stof van het werk zelf te geven.
Deze onuitgegeven brief schijnt me belangrijk genoeg om hier in zijn geheel te
worden opgenomen(5).
Kortryk den 12 Mei 1861.
Vriend De Beucker,
Mr Dujardin heeft my het exemplaer van uw werk gebragt, dat gy de
goedheid hadt my ten geschenke te zenden. Ik bedank u daervoor uiterharte.
Reeds had ik, door mynhr De hert, uw werk uit Antwerpen doen
medebrengen, en de vriend Dujardin heeft gezien dat het byna is versleten.
Ik heb het veel mael doorlezen, en myn zoon maekt er gebruik van om,
door vergelyking met andere werken, des te gemakkelyker de namen der
planten te vinden. Uw stelsel

(1) Loteling, 7-8 (volledige werken, 1868).
(2) Id., blz. 155.
(3) Ook in meer dan éen roman komen bloemenliefhebbers voor: ik noem Meester Bockstal en
Felix Roobeek in De Oom van Felix Roobeek.
(4) Een enkel deel is verschenen.
(5) Ik dank den Heer EMM. DE BOM, bibliothecaris der stad Antwerpen, die mijne aandacht op
dezen brief vestigde en het mij mogelijk maakte hier den brief mede te deelen. Deze behoort
toe aan de stadsbibliotheek van Antwerpen (No 94414).
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door de analytische tafel der familien is zeer doelmatig en klaer, en ik ben
overtuigd dat uw werk veel zal bydragen om de liefde en de kennis der
kruidkunde onder de Vlaemsche lezers te verspreiden.
Wat de taelteilen betreft, deze zyn niet zoo talryk als gy meent, en kunnen
ligtelyk by eene tweede uitgave verbeterd worden.
My dunkt dat het zeer noodzakelyk is, achter uw tweede deel eenen
uitleggenden lyst te stellen aen de kunstwoorden, welke gy in uwe tafels
gebruikt. Zonder dit kunnen eerstbeginnenden van uw werk geen gebruik
maken. Deze lyst zou twee of drie bladzyden beslagen.
Het heeft my zeer verblyd, in de dagbladen te lezen dat het Gouvernement
de diensten waerdeert, door u en uwe vrienden aengewend om de
wetenschap onder de Vlaemsche bevolking te verspreiden. Gij zyt nu een
officieel professor. Proficiat, het zal u waerschynlyk in staet stellen om
nog meer goed te doen.
Het is zeker eene al te groote vriendschap en goedheid van uwentwege,
my eene zoo schoone verzameling van bloemzaden te schenken. Wees
erom gedankt. Ongelukkiglyk moet ik dezen zomer verhuizen. Ik zal dus
niet veel van dit zaed in de aerde kunnen leggen; maer ik zal ze altemael
zeer goed poogen te bewaren, met de hoop dat er velen nog goed zullen
zyn wanneer ik myne nieuwe woning zal betrekken.
U alle welgelukken in uwe nuttige poogingen toewenschende, druk ik u
wel hartelyk de hand.
Uw verkleefde dienaer en vriend
CONSCIENCE.
CONSCIENCE was - zijne werken bewijzen het ten overvloede - een fijnbesnaard en
overgevoelig mensch. En is het niet zeer roerend wat hij deed, toen hij, in 1869,
zijnen zoon Hildevert verloor? A.C. VANDER CRUYSSEN(1) verhaalt het als volgt:
‘Een klein boompje groeide er in een bloempot, ten aandenken van een zijner
kinderen; het was ontstaan uit de kern van de laatste vrucht, door het geliefkoosd
wezen gebruikt!’
Mevr. ANTHEUNIS, geb. MARIE CONSCIENCE(2), was zoo goed me hierover wat
meer te zeggen. De jonge Hildevert had, kortelings vóor zijnen dood, een Appelsien
(Oranjeappel) gegeten. CONSCIENCE had met zorg al de kernen er van verzameld en
er twee geplant, die kiemden en boompjes werden. De vader ver-

(1) Mijne Herinneringen aan Conscience, z.j. (1905.)
(2) Ik dank diep en hartelijk de begaafde schrijfster over deze en volgende mededeelingen.
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zorgde iederen dag deze heestertjes als een beste hovenier; ze stonden in zijne
werkkamer. Deze Oranjeboompjes leefden verscheiden jaren en zijn eindelijk van
ouderdom gestorven. De overige kernen van Hildevert's laatsten Appelsien werden
in een zakje gedaan, waarop de bedroefde vader schreef: ‘Kernen van den laatsten
Appelsien door Hildevert geëten.’ Mevrouw ANTHEUNIS bewaart die kernen heden
nog met zusterlijke piëteit.
CONSCIENCE trachtte zijne liefde tot de plant zijnen kinderen en kleinkinderen
over te brengen. Zoo verklaart(1) zijn kleinzoon die zijnen naam draagt - HENDRIK
CONSCIENCE-ANTHEUNIS - en thans te Parijs woont:
‘Son amour des fleurs et des plantes fit de moi, à douze ans, un petit botaniste,
entaché même d'un peu de pédantisme, et j'avais plaisir plus tard à la campagne ou
dans les bois à reconnaître les amis de mon enfance, à les appeler par leur nom et à
évoquer ainsi le souvenir de celui qui me les avait fait connaître et aimer.’
In October 1881 ging CONSCIENCE met zijne twee kleinzonen - de jongste telde
pas 4 jaar - naar Rochefort en ‘op die reis’ onthulde hij ‘de twee knapen de eerste
regelen der kruidkunde. Dit uitstapje hebben zij nimmer vergeten, het was het laatste
dat zij met den geliefden grootvader mochten doen(2)’.
Zijn oudste zoon Hildevert(3) bracht zijnen vader uit Amerika eene heele
verzameling gedroogde planten mede, die CONSCIENCE met eerbied heeft bewaard.
Zelfs Mevr. ANTHEUNIS - dat bleek duidelijk uit een paar gesprekken, die ik met
haar voerde ter gelegenheid dezer studie - heeft geene geringe praktische kennis van
de flora van ons land en van die onzer tuinen.
‘CONSCIENCE's liefde tot de plant - verklaarde ons, niet zonder zichtbare ontroering
Mevr. ANTHEUNIS - was tot het einde van zijn leven overgroot. De bloemen waren
kinderen voor hem en hij verzorgde ze met vaderhanden. Zijn eerste

(1) Interview verschenen in het dagblad Le XXe Siècle, nummer van 6 Aug. 1912.
(2) Mevr. ANTHEUNIS, op. cit., blz. 122.
(3) Zie ook, boven, den brief aan DE BEUCKER.
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werk, des morgens, was een bezoek aan zijne bloemen. Meibloempjes(1) waren zijne
lievelingen en hij kweekte met voorliefde Rozen; hij bezat meestal de bestaande
variëteiten. Ik was liefhebster van Begonia's, en ik weet het nog, dat hij, reeds ziek
zijnde, tot onzen hovenier Adriaan zeide: ‘Adriaan, ga eens het bakje halen!’ Het
was een geschenk voor mij - een houten bakje bedekt met een glasruit, waarin mijn
dierbare vader met eigen handen jonge Begonia's voor mij had gekweekt. Naast zijne
werkkamer had hij eene soort van plantenhuis, waar op een trapstellaadje de
zonderlingste bloemen werden gekweekt. De Kempische Heidebloem beminde hij
zoo zeer als het Meibloempje; meer dan eens bracht hij struiken uit de Kempen mede
en plantte ze in zijnen tuin(2) van het Wiertzmuseum: maar het gelukte hem niet,
niettegenstaande al de genomen maatregelen, ze lang te behouden. Mijn vader
gebruikte en verkoos bijzonder troetelnamen voor de bloemen. Zoo herinner ik mij
dat hij de gekweekte Convolvutus-soorten Bonjour-madammekes, de Stellaria(3)
Lieve-Vrouwenoogskes, de Veronica(4) Pecrloogskes, de Stokroos St. Jansbroodjes(5),
de Balsamiene(6) met luid openspringende zaadhuisjes Blaasbalgskes, de
geneeskrachtige Althaea(7) Gasthuisnon en de weldoende Vlier Apotheker noemde(8).
Toen hij krank werd en, in 1881, naar Halle ging wonen, zes weken, bij LAMME
GEERTS(9), was zijn grootste genoegen er onder de Lindeboomen, de bloemen te
bestudeeren. Hij is gansch zijn leven een eerste bloemenkweeker

Convallaria majalis L.
‘Een echt lustparadijs’. Mevr. ANTHEUNIS, op. cit. 71.
S. holostea L.
V. chamaedrys L.
Althaea rosea CAV.: naar den vorm der vruchten.
Balsamina hortensis L.
A. officinalis L.
Of nu al die namen CONSCIENCE zelf moeten toegeschreven worden, is een andere vraag.
Te Vollezeele b.v. heet men Convolvulus tricolor L. Bonjour-Madam en te Zegelsem heeft
ze den gelijkenden naam Bonzoer-Marie.
(9) De herberg staat langs de baan naar Pepingen en heet: Au Repos des Chasseurs! De dochters
bewaren met eerbied een mes en een portret van CONSCIENCE, door dezen aan GEERTS
geschonken; op het portret schreef C.: ‘Den heere Willem Geerts als aandenken van mijn
verblijf ten zijnen huize; Hal, 7 Oogst 1881. Conscience’.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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geweest; hij bleef niet alleen een vriend van VAN GEERT, maar ook de bekende
Orchideeënliefhebber, zijn gebuur van het Leopoldspark, M. LINDEN, schatte hem
hoog(1). En toen mijn vader reeds zeer ziek was en zelf zijne lievelingen niet meer
kon verzorgen, kwam ik op eenen dag in de plaats, waar hij zat; ik was opgekleed
om uit te gaan: ‘Doe uwe kleeren uit, Marie,’ zei hij zacht gebiedend. ‘Waarom,
vader?’ ‘Mijne bloemen hebben dorst, mijne bloemen sterven; gij moet ze laten
drinken!’
In haar boek over haren vader(2), vertelt zij dat Adriaan, de trouwe knecht, zijnen
zieken meester elken dag onder eene lijnwaden tent in den hof droeg: ‘Daar, te midden
van zijne geliefde bloemen, wier geur hem verkwikte, lag hij uren lang op een rustbed
uitgestrekt, onder de zoele lucht te sluimeren’.
En hoe roerend zijn niet de laatste stonden van dezen grooten bloemenvriend? Laat
ik het hart zijner dochter spreken(3):
‘Adriaan, onze oude hovenier, zat in een hoek der kamer, met het hoofd in de
handen.
- Open het venster, Adriaan, murmelde de zieke met verzwakte stem; ik wil de
zon nog zien; zon en bloemen, welke schatten! zuchtte hij.
De knecht liep naar beneden, en bracht uit den hof al de bloemen, die hij
metterhaast had kunnen verzamelen. Men strooide ze op de sponde; hun zoete geuren
schenen den zieke te verkwikken; een warme zonnestraal viel door het open venster
op het ziekbed, en de vogelen zongen in de wilde Wijngaardranken!’
Zoo stierf de Wijze Man met die zoo diep beminde wezens - zijne bloemen!

(1) Toen men in 1881 den man plechtig te Brussel vierde, zond M. LINDEN hem eene kist:
‘Daarin, op een kussen van wit satijn, rustte eene kroon, samengesteld uit de zeldzaamste
Orchideeën, die ooit een menschenoog aanschouwen mocht.’ Mevr. ANTHEUNIS, op. cit.,
100. En verder, 126: ‘Iedereen wist dat bloemenkweeken immer zijne geliefde bezigheid
was geweest; daarom had M. Rollin, Minister van Binnenlandsche Zaken, last gegeven, om
eene groote broeikast als een wintertuin van 20 meters groot, boven op het zinken dak van
het Museum te doen bouwen. Dit plan lachte mijn vader toe....’ Doch deze was toen reeds
erg ziek en zag niet de uitvoering van het plan.
(2) Blz. 126.
(3) Id. 134.
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II.
Eenige bladzyden uit het Boek der Natuer(1).
Over dit werk moet ik hier thans wat meer zeggen.
Het is waarlijk een zeer mooi boek en het maakte ook bij zijne verschijning veel
ophef. Niet alleen in ons land(2), ook in den vreemde. Een enkel bewijs: ALEXANDER
VON HUMBOLDT schreef hem over het ‘Boeq der Natuer’ een Franschen brief: ‘à
Monsieur Hendriq Conscience, à Anvers’, gedagteekend uit Berlijn, 27 September
1847, waarin hij met bewondering over het werk spreekt dat hij zelf ‘au haut de la
collme historique de Sans souci’ voor den Koning en de Koningin heeft voorgelezen(3).
Ziehier dezen brief van den grooten Duitschen geleerde:
à Berlin ce 27 Sept 1847.
Monsieur,
Un grand artiste qui s'honore de Votre amitié et que l'Allemagne envie a
Votre noble Patrie, veut bien se charger de ces lignes. Elles sont
l'expression d'un sentiment d'admiration due au caractère d'originalité
native, de simplicité touchante, d'aménité vertueuse qui sont la source des
impressions que vous savez produire et dont le reflet ne se perd pas même
dans les traductions plus ou moins heureuses. En portant ce jugement de(4)
Vos ouvrages su tout de ce ‘Boeq(5) der Natuer’ qui repond si bien à son
titre(6), je me fais l'interprête de cette Allemagne trop longtems dedaigneuse
envers les idiomes d'une même parenté mais modifiés par des differences
d'organisation intellectuelle et physiques difficiles à saisir. J'ai eu le plaisir
de lire moi même au Roi et à la Reine, au haut de la colline historique de
Sans souci, quelques unes des nobles produc-

(1) Ik citeer naar de 4e uitg. (Antw., 1857), die ik bezit. Het verschil tusschen 1e en 4e uitg. is
zeer gering, om niet te zeggen nietig.
(2) Zie b.v. de beoordeeling van J.F. J, HEREMANS in Taelverbond.
(3) Kunstschilder WAPPERS bracht dien brief uit Duitschland mede; hij is het eigendom van Mme
ANTHEUNIS-CONSCIENCE en ik heb hem gezien op de Conscience-tentoonstelling te
Antwerpen.
(4) Er stond eerst sur.
(5) Het kan ook Bocq zijn; HUMBOLDT heeft nagenoeg denzelfden schriftvorm voor c en
e.
(6) Hierop volgde qu'il porte en het werd geschrapt.
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tion(1) de Votre sensibilité, interpretees par un Prince de l'Eglise(2) digne de
Vous comprendre. On est sur de plaire dans une soirée dont Vous faites
les fraix(3), Monsieur! J'ai appris avec une vive satisfaction que S.M. le
Roi Leopold, appreciateur eclairé du vrai mérite Vous ait donné une marque
de Sa haute confiance(4), en Vous rapprochant de ce qu'Il a de plus cher.
Agreez, je Vous prie, Monsieur, l'hommage des sentimens affectueux du
Voyageur préadamite de l'Orenoque et des Steppes d'Asie.
AlHumboldt.
Op den omslag stond:
a Monsieur
Monsieur Hendriq Conscience,
à
(Alexandre Humboldt.)
Anvers
Dit werk verscheen in 1846(5): CONSCIENCE was toen 34 jaar oud! Het is opgedragen
aan Mevr. de Barones WAPPERS.
In zijn ‘Voorwoord’ maakt de begeesterde schrijver zijn doel bekend:
1o Hij zegt dat het hooge tijd is ‘dat wy den nauwen kring, waerbinnen onze
Letterkunde(6) zich beweegt, uitzetten en verbreeden, en allengskens eenige stappen
op den grond der nuttige kennissen wagen. Zoo zal het Nederduitsch volk in onze
schriften niet slechts het aengename der dichterlyke inbeelding, maer tevens het
nuttige der stellige wetenschappen aentreffen’(7).
2o Daarom besluit hij ‘tot het opstellen van een Algemeen Schouwtooneel der
Natuer, gelyk alle beschaefde natiën er ten minste een bezitten’(8).

(1) Sic.
(2) Hier wordt bedoeld MELCHIOR VON DIEPENBROCK, bisschop van Breslau, vriend en
vertaler van CONSCIENCE.
(3) Sic.
(4) Met CONSCIENCE tot leermeester zijner kinderen aan te stellen.
(5) In Kunst- en Letterblad (1845, 6e jaargang) verschenen brokken onder den tiiel: Eene bladzyde
uit het boek der natuer (blz. 1, 5, 9, 13, 17).
(6) Zij schonk toen ‘enkel verhalen en gedichten of geschiedkundige schetsen’. Blz. 7.
(7) Blz. 8.
(8) Id.
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3o Doch zijn bijzonderste doel blijkt te zijn ‘een slagend bewys van de
voortreffelykheid en den rykdom onzer moedertael te geven, dewyl ik ze nu gebruiken
ging tot de schilderachtige verhandeling van meest alle wetenschappen, van meest
alle bestaende dingen; en daerby gelegenheid had om echt Nederduitsche benamingen
te bezigen, in de plaets der onverstaenbare fransche bastaerdwoorden, welke onze
verkeerde opvoeding ons als de eenige bestaenden doet aenzien’(1).
Hij voegt er nog bij: ‘zelfs moet ik bekennen dat dit misschien wel myn byzonder
en hoofdzakelijk doel was.’
Een weinig verder(2) drukt hij hier nogmaals op, en wat hij zegt zijn gouden
woorden: ‘Men vergelyke in dit tafereel de Latynsche en Grieksche benamingen,
welke de Franschen, na ze verminkt te hebben, in hunne spraek gebruiken, zonder
dat zy iets verstaenbaers tot hunnen geest zeggen, - men vergelyke die, zeg ik, met
de klare en door iedereen verstaenbare Nederduitsche benamingen, en men beslisse,
of wy niet in alle wetenschappen meer vorderingen zouden doen, indien wy onze
eigene tael tot het aenleeren derzelve bezigden. Immers, elk woord in de
Nederduitsche tael is de uitlegging zelve van het voorwerp dat men noemt! Men
hoeft by haer zyne gansche jeugd niet aen het van buiten leeren van woordenboeken
te verslyten, zoo als het by de opvoeding door het Fransch onvermydelyk moet
geschieden. En men zou door haer, by het einde van zynen leertyd, niet opgepropt
zyn met eenen ydelen en lastigen voorraed van benamingen, die ons de woorden
voor de zaken doen aenzien, en de schuld zyn dat de wetenschappelyke opvoeding
in ons vaderland zoo hol, zoo oppervlakkig en zoo onvruchtbaer blyft.’
4o Eindelijk verklaart hij(3) dat zijn boek voor België is geschreven, want ‘andere
landen, en vooral het diep geleerd en dichterlyk Duitschland, bezitten vele en oneindig
schoonere werken van dien aerd.’
Men zou zich kunnen afvragen of de wetenschappelijk aangelegde doch niet
wetenschappelijk opgeleide CONSCIENCE wel

(1) Blz. 8-9.
(2) Blz. 10.
(3) Blz. 10.
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de man was om zulk wetenschappelijk populair werk aan te vatten. Hij zelf overschat
zijne bevoegdheid niet en zegt(1) zeer bescheiden:
‘Van myne kinderjaren af leefde ik immer in de velden, te midden eener schoone
en blyde natuer. Ook van dan af werd de beschouwing van het geschapene myne
geliefkoosde uitspanning, en heden nog wyde ik haer al myne ledige stonden toe.
Ofschoon ik, by myne navorschingen en het doorlezen van allerlei boeken over deze
stoffe, slechts myn eigen vermaek voor doel had, bleef my echter daeruit eene
genoegzame oppervlakkige kennis van alles, om te durven hopen(2) dat ik, met behulp
van de beste schriften(3) der hedendaegsche geleerden, niet gansch onbekwaem zou
zyn tot het dichterlyk beschryven der Schepping.’
Doch hij bevroedde de moeilijkheid der onderneming en voorzag zeer duidelijk,
dat ze hem oneindig ‘meer arbeid en inspanning des geestes kosten zou, dan een
verhael van tweemael zoo grooten omvang’(4).
Zijn inzicht was zijn werk Wonderspiegel der Natuer te heeten; ‘maer, vermits ik
het niet gansch afmaken durf, zegt hij(5), vooraleer op de uitgave van een eerste
gedeelte beproefd te hebben of ik niet te veel van myne krachten vermoede, en of
wel inderdaed de tyd tot zulke schriften gekomen is, zoo geef ik hier dit gedeelte als
een afzonderlyk voortbrengsel, onder den nederigen titel Eenige bladzyden uit het
Boek der Natuer. De

(1) Id., blz. 8.
(2) J.F.J. HEREMANS, die in Het Taelverbond (2e jaerg., 3e deel, 1847, blz. 506-10) het werk
zeer gunstig beoordeelde, verklaart te recht:
‘De heer C. is zeker hier al te zedig: iedereen weet dat zyne kennis in de natuerwetenschappen
verre van oppervlakkig te wezen, grondig is; immers wanneer zich een vernuft als het zyne
gedurende eenige jaren op de studie van zeker, en dit nog wel zyn geliefkoosd, voorwerp
toelegt, kunnen de vruchten, die deze studie onfeilbaar moet opleveren, niet gering zyn.’
(3) Hij citeert speciaal: LEEUWENHOECK, blz. 23, 42, 167; LINNAEUS, 39, 49, 59; BUFFON, 39;
L. LAURENT, 42, 45; DUTROCHET, 45; B. DE JUSSIEU, 51; SWAMMERDAM, 165; LIEBIG, 56,
74; BAKER, 102; J. LEUNIS, 107.
(4) Blz. 9.
(5) Blz. 9.
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oneindigheid der stof zelve laet my toe dus te handelen; want, hoe zeer men de
boekdeelen van dergelyk omvattend werk ook vermenigvuldige, het kan toch nooit
de grenspalen der Schepping bereiken, en blyft diensvolgens, in eenen nauwen zin,
toch immer onvolledig’.
In hetzelfde ‘Voorwoord’ deelt hij op bondige wijze den inhoud van zijn werk
mede(1):
‘Het tegenwoordig boek bevat eene algemeene beschouwing over de oneindigheid
van Gods werk, eene verklaring der luchtverschynselen, eene verhandeling over het
innerlyk leven van dieren en planten, en een algemeen overzigt van alles wat de
Kerfdieren of insekten wonderbaers aenbieden. Achter in het boek bevindt zich een
algemeen tafereel der dry natuerryken, daer geplaetst als een sleutel van hetgene
reeds daerover is gezegd en in de overige(2) boekdeelen nog volgen moet; - tevens
om een algemeen gedacht der natuer zelve te geven, en onze moedertael in haren
ganschen rykdom te doen uitschitteren.’
Ook zijne manier van werken licht hij als volgt toe(3):
‘Nog een woord over den vorm van myn werk. Ik heb gedacht dat ik my als
hoofddoel moest voorstellen de koude wetenschap onder streelend loover te verbergen,
en den geest des lezers immer gespannen te houden door het onverwachte. Daerom
deed ik de beschouwingen als by geval ontstaen, en verliet een onderwerp dikwyls
om er nogmaels op terug te keeren, het alles vermengende met tusschenpoozen en
afwykende redekavelingen. Zoo is myn voornemen, in de volgende boekdeelen de
beschouwingen volledig te maken, welke hier slechts op een enkel punt eener gansche
reeks van zaken en verschynselen gevestigd zyn geweest, en nog dikwyls weder te
keeren tot een zelfde voorwerp, om het langs alle zyden in oogenschouw te nemen.’
***

(1) Blz. 9.
(2) Van die overige boekdeelen is ons niets - zelfs niet onder den vorm van manuscript - bekend.
Het is denkelijk dat CONSCIENCE (buiten zijn ontwerp van Kruidwoordenboek) nooit een 2e
boekdeel heeft geschreven.
(3) Blz. 10.
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In het hier volgende onderzoek over Eenige bladzyden uit het Boek der Natuer moet
ik niet den schrijver bladzijde na bladzijde nastappen. Mijne studie is gewijd aan
CONSCIENCE-Botanist. Ik zal me dus bepalen met aan te wijzen, beknopt, wat over
Botanie in dit boek voorkomt.

Eerste hoofdstuk.
1. CONSCIENCE spreekt(1) van eene jonge Bie, die ‘al hare oude vriendinnen, tot de
bekoorlyke Rooze zelve’ versmaadde, ‘om eene vreemde minnares te liefkozen’, nl.
eene Fuchsia, ‘die met hare honderd rood-blauwe klokskens de bie tot zich riep, en
den honig, als een verleidend lokaes, by druppelen liet uitstorten’. En in eene nota
gewaagt hij vooral van F. fulgens.
2. Syringa vulgaris heet(2) hij in 't Vlaamsch ‘onze gewoone Kruidnagelbloemen’.
3. Verder wordt eene lijdende Madelieve(3) (Bellis perennis) sprekend ten tooneele
gebracht: de oorzaak harer ziekte is eene aanhoudende droogte. Hij hoort de stem
der klagende bloem die de ‘wreede zonne’ - die zij evenwel genoeg heeft bemind,
bij wier komst zij met liefde haren kelk(4) opende, wier statige gang ‘door de
hemelbaen’ zij met oplettendheid volgde, ten einde hare stralen in haar binnenste te
vergaderen - vraagt waarom zij zoo onmeedoogend het zengend vuur op haar stort?
Maar de zonne zengt voort en zuigt het sap uit de wortelen der Madelieve, die het
hoofd buigt en sterft. En eene nota luidt:
‘De Madelieve sluit hare bloemen des nachts toe, alsook by dage, wanneer de zon
zich achter duistere wolken verschuilt. Is zy ontloken, zoo is hare kleur(5) zuiver wit:
gesloten, schynt zy schoon rood, omdat de onderzyden harer bloembladen meest
altyd die verw hebben.’
4. En niet alleen de Madelieve spreekt, al de bloemen hebben eene taal, en hij die de
bloemen kent en vermoedt(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Blz. 14.
Id. Zie beneden.
Blz. 18-19.
Hier, verkeerd, voor den buitensten tongbloemenkrans gebezigd.
Schrijver bedoelt hier de kleur der buitenste lintbloempjes.
Blz. 19.
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‘hoe zy leven, waerdoor zy leven, en waerom zy leven’, verstaat deze ‘spraek der
bloemen’.

Tweede hoofdstuk.
Dit tweede hoofdstuk is bijna uitsluitend aan de plant gewijd.
1. De stervende Madelieve van Hoofdstuk I is nu dood(1), ‘eene afgestorvene maegd,
wier kleuren en wier leven onder den vinger der wreede dood verdwenen zyn’. De
verdroogde bloem legt den leergierigen jongeling haren levensloop uit: eerst nietig
zaadje; dan kiemende plant, die hare ‘nederige zaedlippekens boven den grond’
verheft; bruid der zonne; daarna ontluikende bloemen met ‘zaedryken schoot’;
eindelijk bladeren met ‘het bevalend geel des ouderdoms’; ten slotte de dood.
2. Om te bewijzen dat het ‘voorname doel der planten’ de voortzetting van hun
geslacht is, voert CONSCIENCE het voorbeeld van de Heulbloem(2), ‘anders Slaeproos
geheeten’, en van de Reseda aan. De eerste plant ‘bloeit in het midden van den zomer
en sterft zoohaest zyn(3) zaed ryp is. Indien men hem zynen natuerlyken gang laet
gaen, geeft hy een klein getal bloemen, vyf of zes. Maer het is mogelyk zyn leven
zeer te verlengen en hem tot het voortbrengen van een groot getal bloemknoppen te
dwingen. Daertoe moet men alleenlyk al zyne bloemen afnypen vóór hunne ontluiking.
De plant, die geweld doet om zaed voort te brengen, zal overal op zynen stam nieuwe
bloemtakken uitschieten en blyven leven tot tegen den winter, indien men hem steeds
van zyne knoppen berooft. Laet men echter de zaedhuisjes tot rypheid komen, zoo
sterft de plant onmiddelyk, - en zyne bestemming is volbragt’.
Daarna verklaart hij hoe de hoveniers - waren dit geen twee proefnemingen die
CONSCIENCE-hovenier zelf bij VAN GEERT deed? - Resedaboomkens bekomen: men
heeft enkel gestadig de bloemen af te plukken en de plant des winters in het planthuis
te brengen. ‘De Reseda, zyn(4) zaed niet hebbende

(1)
(2)
(3)
(4)

Blz. 33.
Id. Papaver somniferum L.
C. maakt plant van van het m. gesl.
Reseda is dus m. bij CONSCIENCE.
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kunnen geven, blyft levend tot den volgenden zomer om dit doel te kunnen bereiken’.
3. Cotyledo(1) vertaalt hij door Zaedlip, Lob, Kwab; doch hij verkiest den tweeden
naam, want hij spreekt van Lobbeloozen (Acotyledones) nl. de Tangen (Algae), de
Paddestoelen, de Zwammen, de Truffels (Fungi), de Mossen (Musci), de ‘Vaernen’
(Filices), - van Eenlobbige(n) (Monocotyledones), als de Mansooren (Aroideae), de
wilde Galigaans (Cyperaceae), de Grassen (Graminae), de Water-Wegbreeslachtigen(2)
(Alismaceae), de Hondsdoodslachtigen (Colchicaceae), de Indiaansche Palmboomen
(Palmae), de Aspergiën (Asparaginae), de Lelieslachtigen (Liliaceae), de Plompen
(Nympheaceae); - van de Tweelobbige(n) (Dicotyledones).
4. De Potentilla, ‘zuster’ van de Madelieve, heet hij in 't Vlaamsch Vijfvingerkruid(3).
5. Niet zonder ontroering spreekt(4) onze jonge botanist van eenen Wilg, door zijnen
‘vader zaliger als sieraed in eenen hoek van den hof geplant’, dien hij uit hoofde
dezer dierbare gedachtenis niet uitgeworpen had; en waarvan het ‘fyn gevoel’ hem
verbaasde: deze Wilg was op zandigen, drogen grond geplaatst en had niettemin een
ongemeene groeikracht; de boom verklaart dit zelf: ‘En, omdat gy in ons, ganglooze(5)
boomen als wy zyn, geenen wil noch doelmatige beweging bespeurt, geloof daerom
niet dat wy niet zoeken wat tot ons leven dient, en niet vlugten wat ons hindert’. De
Wilg werd, ‘onder den grond, eenen reuk gewaer’, ‘als van eenen gistenden
waterpoel’, en hij zond, al onder eenen muur, eenen wortel naar den poel, legde er
‘een net van zuigers’ die hem een overvloedig voedsel

(1) Blz. 34.
(2) C. vertaalt den familiënuitgang -aceae door -slachtigen: thans zegt men -achtigen:
Lelieächtigen, enz. Zoo zijn ook de Vaernslachtige, lat. Filices; Peerdesteertslachtige, lat.
Equisetaceae; Wolfsklauwslachtige, lat. Lycopodinae; Marsiggelslachtige, lat. Marsileaceae;
Mosslachtige, lat. Musci; Levermosslachtige, lat. Hepaticae; Tangslachtigen, lat. Algae;
Vlechtslachtigen, lat. Lichenes; Paddestoelslachtige, lat. Fungi. Blz. 202-3.
(3) Id. 34.
(4) Blz. 35-36.
(5) Dit klare w. komt niet bij VD voor, wel in Wâb. Ned. Taal.
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aanbrachten. En hier verklaart de schrijver(1) zelf: ‘De daedzaken waervan hier wordt
gewag gemaekt, hebben wy zelven gezien en door vele proefnemingen bevestigd.
De planten zoeken met hunne wortelen naer den grond die hun de beste is; wanneer
zy eenen klomp leemaerde ontmoeten, of een ander gedeelte dat hun schadelyk of
nutteloos is, draeijen zy hunne wortelen naer eene andere zyde af.’ En verder: ‘Wij
hebben de wortels der boomen op verren afstand tot het water zien gaen; en, daer
wy weten dat de boom de vochtigheid noodig heeft, en het water in het minste de
tegenwoordigheid der wortelen niet behoeft, zoo besluiten wy met regt daer uit dat
de beweging der wortelen van den boom en niet van het water uitgaet’.
6. De ‘Steenviolier (Cheiranthus cheiri) en het Navelkruid (Cymbalaria vulgaris)’
wier zaad tusschen steenen van torens en vestingmuren ‘zich weet te plaetsen en er
weelderig groeit’, bewijzen ‘dat elke soort van zaed eene gunstige plaets weet te
vinden’(2).
7. Terloops wordt een schaduwrijke ‘Plaen’, ‘Plaenboom’ vermeld(3) - een Platanus,
zooals blijkt uit zijn Overzigt(4).
8. Vervolgens(5) wordt gesproken van de verdeeling der ‘Natuer in dry ryken’.
CONSCIENCE wijst op de moeilijkheid(6): ‘Deze verdeelingen zyn echter onvolmaekt,
gelyk het werk der menschen immer blyven zal’. ‘De Natuer spot met onze
verdeelingen en met onze zwakke geestvermogens; zy, die een onverdeelbaer geheel
uitmaekt, laet zich dus niet ontleden, en verbergt ons hare rustpunten in eene diepe
schemering.’
Tegelijkertijd echter ontstaat de vraag: welk is het onderscheid tusschen Dier,
Plant en Delfstof? En de slotsom(7) van het onderzoek is: ‘Op de uiteinden der ryken
worden de hoeda-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Blz. 37.
Blz. 36.
Blz. 37-38.
Blz. 199.
Blz. 39.
Blz. 40-47.
Blz. 41.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

776
nigheden zoo raedselachtig en de onderscheiding zoo moeijelyk, dat men gedwongen
is te bekennen en te herhalen dat het den mensch onmogelyk is strenge en uitsluitende
liniën tusschen de natuerwezens te trekken.’
Behalve ander lagere wezens wordt het ‘haerachtig Wier (conferva jugalis)’
aangevoerd: ‘dit Wier dan heeft ook doelmatige bewegingen, welke men eerder van
een Dier dan van eenen Plant verwachten zou(1)’.
9. De volgende bladzijden(2) gewagen van de voortteling der hoogere planten, die
‘hunne mannekens en hunne wyfkens’(3) hebben. Tot voorbeeld van tweeslachtige
bloem neemt hij de witte Lelie - met ‘Stempel’, het ‘wyfje der Lelie’, en met
‘Helmstylen’, de ‘mannekens’; - van eenhuizige planten, de ‘Spaensche Tarwe’ ‘Zea
maïs’, met de bovenste pluim, ‘de man’, en de onderste ‘hoopjes vezelige haren’, de
‘wyfkens’; en de ‘Haselnoot’ met ‘katten’, de ‘mannekens’, en de ‘wyfkens’, ‘onder
den vorm van een bloedrood klauwken’; - van tweehuizige planten, de Jeneverboom
‘Juniperus communis’, die mannelijke boomen heeft ‘die nooit zwarte beziën dragen’,
en ‘wyfkens’ die ‘altyd met vruchten, het zy groen of zwart, beladen staen’, en de
Wolroos ‘Lychnis dioica’, die men in ‘Vlaenderen Christus oog(4)’ noemt.
10. En in eene nota zegt CONSCIENCE dat de hoveniers wel weten dat de planten
elkander bevruchten.’ Ik heb zelf daervan een aerdig voorbeeld gezien(5). Eens hoorde
ik eenen landbouwer zynen gebuer met een regtsgeding of proces bedreigen, om hem
tot schadevergoeding te dwingen. Toen ik, weinig tyds daerna, aen den landbouwer
de reden zyner gramschap vroeg, gaf deze my voor antwoord: Ja, die schelm weet
zyne zaeddragende witte Koolen altyd zoo te planten dat hun stof op myne

(1) Blz. 46-47.
(2) Op blz. 47 gebruikt CONSCIENCE het w. eigeling voor individu: ‘Ja, gy, ootmoedige zaedjes,
gy hebt eens uwe moeder verlaten om als eigelingen in de wereld te verschynen.’
(3) Blz. 49.
(4) Blz. 50.
(5) Blz. 51
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bloeijende roode Koolen wordt overgebragt, en zoo win ik altyd jonge planten die
berekeld(1) zyn en noch aen witte noch aen roode Koolen gelyken. De menschen
willen myne bastaerdplanten niet koopen, en hy doet my elk jaer wel honderd guldens
schade. Ik vroeg hem dan welk middel zyn gebuer gebruikte om hem die schade toe
te brengen; waerop hy my verklaerde dat dit een geheim was; dat men lange jaren
moest naspeuren welke winden er gewoonlyk in den bloeityd der Koolen waeijen,
om ze in de rigting te planten, dat men ze moest opjagen, indien zy in groei achteruit
waren, en dat zyn gebuer biekorven had, welke hy open of gesloten hield om de
bevruchting te helpen of te verhinderen. - Of de gissingen des hoveniers gegrond
waren, weet ik niet; dan, uit zyne gezegden volgt toch dat hy de bloemparing en de
bevruchting door het teelstof kende.’
CONSCIENCE haalt hier ook het bekende geval van den vrouwelijken
‘Pistassenboom’ uit den kruidtuin te Parijs aan, die jaarlijks bloemen doch nooit
vruchten gaf, evenwel een jaar toch zijne ‘bloemen gespeend had’: BERNARD DE
JUSSIEU vond, na lang zoeken, aan het ander einde van de stad een mannelijken
‘Pistassenboom’, die inderdaad ditzelfde jaar voor de eerste maal bloemen had
gedragen.
11. Verder werd gewezen op de bekende bewegingen der meeldraden in de bloemen
van den ‘Zuerdoorn of Berberis’ en van de ‘Wynruit (Ruta graveolens)’.
12. Wat de schrijver over een roode dubbele Wolroos ‘Lychnis dioica rosea plena’
op zeer eigenaardige wijze zegt, laat ons goed den trant van het heele werk kennen:
‘Hier, vóór ons staet eene roode Wolroos, zoo dubbel dat hare knoppen
onregelmatig openbarsten. Zoudt gy in deze zware en sterkgekleurde bloem eene
dochter erkennen van het eenvoudig en zuiver wit Wolroosken, dat nevens den weg
naer myne wooning staet? Neen, niet waer? En toch, haer overgrootvader bloeide
op die plaets; maer zy is een bastaerd, een kind des overspels! Hare moeder besmette
haer huwelyksbed en ontving het bevruchtend stof van eenen vreemden minnaer, die
ook in hoogrood gewaed was uitgedost en aen zyn kind deze kleur heeft overgezet.
De ongelukkige Wolrooze is twee mael monster,

(1) Fr. mâtiné!
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- in vorm en in kleur. Voor haer geen liefdetyd, geene kinderen: zy is noch vrouw
noch man en dus tot vermenigvuldiging onbekwaem. Verloren wezen in de schepping,
zal zy, als eene natuerdwaling, eens in het Niet verdwynen, alsof zy nooit hadde
bestaen(1).’
Ook de dubbele Roos, ‘de koningin der Roozen’ is een monster(2).
En nu spreekt de schrijver over de kunstmatige kruising; en hier hebben wij weer
een nieuwe proefneming, die in de bloemkweekerij van VAN GEERT geschiedde:
‘Zoo zag ik eens den geleerden en behendigen bloemkweeker KAREL VAN GEERT,
te Antwerpen, uit nieuwsgierigheid de bloemknoppen van twee verschillende
Potentillae (Vyfvingerkruid) boven elkander binden: de eene was hoogrood en de
andere geel. Het zaed dat er van voortkwam, werd het jaer daerna gezaeid, en wy
wachtten met zeker ongeduld om te zien wat de uitslag hiervan zou zyn. Toen de
bloemen ontloken, bevonden wy dat rood en geel zich inderdaed in hen hadden
vermengd: hun hart was rood en hunne boorden geel. Deze plant draegt in den handel
den naem Potentilla van Geertii. De heer VAN GEERT zegde my later dat hy
vruchteloos het zaed dezer bloemen had gezaeid, en het diensvolgens als dit van een
echten muil, met onvruchtbaerheid was geslagen.’
14. Doch alle planten, die ‘van hunne natuerlyke vormen afgeweken zyn’, willen er
naartoe terugkeeren. Men noemt dit, zegt hij, ‘verloopen’(3); de Dahlia's verloopen
zeer sterk: ‘men heeft er bloemen onder die over dry jaren al de eerste pryzen in
Londen wegdroegen, en die nu reeds zoo enkel geworden zyn dat men hunne wortelen
op den mesthoop werpt(4).’
15. De volgende bladzijden spreken over voeding en ademing, over heliotropismus(5)
en andere bewegingen der planten. Worden hier aangehaald:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Blz. 52-53.
Blz. 53.
Blz. 53.
Id.
Deze naam wordt echter niet gebezigd.
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De Aardappel, die, in den kelder, gedurende den lentetijd schiet en zijnen ‘witten
broozen stam’(1) naar het lichtgat stuurt;
De ‘Waterlelie (Nymphea)’, waarvan de ‘Nederduitsche’ naam ‘Plompen, ook
Waterkruiken’ is, die ‘hare bloemen des avonds sluit en onder het water verbergt tot
het ryzen der zonne’(2);
De ‘Zonnebloem (Helianthus Annuus)’ die met de zon dagelijks van het Oosten
naar het Westen draait(3);
De ‘Daglelie (Hemerocallis flava)’ die hare kelken sluit op het oogenblik dat de
‘Nachtschoone (Mirabilis Jalappa et Longiflora)’ de hare opent;
Het ‘Flesschenkruid(4) (Nepenthes distillatoria)’: ‘des nachts sluit de plant zyne
kruiken toe en vult ze met een zuiver en drinkbaer water’, en het licht ‘het deksel
van zyne drinkvaten op, zoohaest de ryzende zonne de gedierten doet ontwaken’;
De sidderende ‘Hanenkop(5) (Hedysarum gyrans)’ met de bewegende bladen;
De ‘Vliegenvangster(6) (Dionaea muscipula)’ met den moorddadigen strik, door
de Duitschers ‘Venusvliegenval’ genoemd;
Het ‘Kruidje-roer-my-niet(7) (Mimosa pudica)’, bij de Duitschers, ‘beschaemde
zinplant’, ‘die inderdaed met eene soort van dierlyk gevoel schynt te leven’;
De Nechelbloem(8) (Dianthus Caryophyllus)’ ‘in Braband Ginoffel, in Holland
Angelier genaemd’, die sterven moet, omdat zij haar vaderland Italië heeft verlaten
en dat in den hof het gulzig Hondsgras ‘Triticum repens’ en andere onkruiden -

(1) Blz. 59.
(2) Dat klinkt wel eenigszins overdreven: het is echter waar dat de bloem tot omtrent 7 ure des
morgens gesloten blijft.
(3) Blz. 59.
(4) Blz. 60. Over dezen naam, z. beneden.
(5) Blz. 61. Zie over dezen naam, beneden.
(6) Id.
(7) Id. In Siska v. Roos. volksetymologisch vervormd tot Truiken roert mij niet en op een
prikkelbaar meisje toegepast. Zie beneden.
(8) Blz. 62. Over den naam, zie beneden.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

780
door de Natuur zelf geplant en hare echte kinderen - om haren wortel woelen en haar
voedsel, licht en lucht ontrooven;
Ten laatste een jonge Mispelboom, die op eenen Doornboom geënt is en treurt en
sterven zal, omdat de hovenier geene zorg heeft gedragen ‘om den Doornboom van
zyne waterscheuten of gulzige kinderen te berooven’(1).
16. Ter gelegenheid van het ontluiken van Daglelie, in den dag, van Nachtschoone,
in den nacht(2), geeft de schrijver ons den bekenden Linneaanschen Uerwyzer van
Flora, waaruit ik hier de Vlaamsche plantnamen aangeef:
Beemd-Boksbaerd (Tragopogon pratense), - Knobbelige Pissebloem (Leontodon
tuberosum), - Havikskruidvormige Ossentong(3) (Picris hieracioides), - Wilde Suikerei
(Cichoreum intybus), - Dak-kreps(4) (Crepis tectorum), - Moes-Melkwei (Ganzendistel)
(Sonchus oleraceus), - Naektstengelige Heul (Papaver nudicaule), - Vale Daglelie
(Hemerocallis fulva), - Gemeene Pissebloem (Leontodon taraxacum), - Berg-kreps
(Crepis alpina), - Eetbaer Smartkruid(5) (Rhagadiolus edulis), - Gevlekte Katersoor(6)
(Hypochaeris maculata), - Schermvormig Havikskruid (Hieracium umbellatum), Muer-Havikskruid (Hieracium murorum), - Muisoorvormig Havikskruid (Hieracium
pilosella), - Roode Kreps (Crepis rubra), - Akker-Melkwei (Ganzendistel(7) (Sonchus
arvensis), - Gebalgd Steenkruid (Allysum utriculatum), - Laplandsche Melkwei
(Ganzendistel) (Sonchus laponicus), - Hof-Latouw (Lactuca sativa), Regen-Goudbloem (Calendula pluvialis), - Witte Plompen (Nymphea alba), - Getakte
Haegbloem(8) (Anthericum ramosum), - Gebaerde Middagbloem (Mesembryanthemum
barbatum), - Tongvormige Middagbloem (M. linguiforme), - Oorachtig Havikskruid
(Hieracium auricula), - Akker-Guichelheil(muer) (Anagallis arvensis), Doorbloemende

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Blz. 64-65.
Blz. 60.
Niet bij HEUKELS. De eig. Ossetong is Anchusa officinalis L.
Enkel bij CONSCIENCE; is Lat. Crepis.
Niet bij MUSSCHE, noch DELATHAUWER.
Niet bij HEUKELS De gewone naam is Biggenkruid.
Vgl. beneden.
Niet bij HEUKELS; men vindt er Haaglelie.
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Nechet(1) (Dianthus prolifer), - Kondrilvormig Havikskruid (Hieracium chondrilloides),
- Akker-Goudbloem (Calendula arvensis), - Zandlieve(2) (Arenaria), - Kristallyne
Middagbloem (Yskruid) (Mesembryanthemum cristallinum), - Knoopachtige
Middagbloem (M. nodiflorum), - Hof-Nachtschoone (Nyctago hortensis), - Droeve
Kranenbek (Geranium triste), - Nachtelyke Silene (Silene noctiflora), - Grootbloemige
Fakkeldistel (Cactus grandiflorus).

Derde hoofdstuk.
Hier ook treft men een aantal plantenphysiologische beschouwingen aan, die met de
toen heerschende begrippen overeenkomen en altijd zeer levendig en aantrekkelijk
zijn voorgedragen.
1. Zoo vindt men hier de eigenaardige geschiedenis van den lagen Appelaar(3): een
jonge geit had al zijne scheuten en ‘bladen’ afgevreten en daardoor was de boom
ziek geworden; doch de jonge geit was toevallig gestorven en de hovenier begroef
ze in de nabijheid van den boom, zijne handelwijze verklarende: ‘de geit heeft den
boom opgeëten; ieder zyne beurt, nu mag de boom ook wel met het lichaem der geit
zich voeden.’ Doch de ‘bondige uitlegging’ was niet al te bevredigend en daarom
tracht de schrijver te laten verstaan hoe de plant zich eigenlijk met de doode geit
voedt en het luidt: ‘Al de hoofdstoffen waeruit haer lichaem gevormd was, zullen
eerst hunne vryheid weder bekomen en deel maken van de lucht of van den
algemeenen natuerschoot der aerde.’
2. In een vochtige en belommerde plaats van den hof groeiden in menigte - de
vergiftige Wolfsmelk (Tithymallus), de wrange Zuerklaver (Oxalis), de verzachtende
Maluwe (Malva) en het bytende Lepelblad (Cochlearia). En nu wil CONSCIENCE den
lezer uitleggen hoe het komt dat die kruiden in denzelfden grond kunnen groeien en
toch ‘tegenovergestelde krachten’(4) bezitten.

(1)
(2)
(3)
(4)

Zie beneden.
Zie beneden.
Blz. 66-67.
Blz. 68 en 71.
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3. Ook de volgende vragen worden onderzocht(1). Van waar komt de stof die den
stam van eenen Dennenboom vormt? Hoe bevordert mest ‘den aengroei der planten’?
Waarom kan men niet altijd dezelfde vruchten op hetzelfde veld winnen en mag men
sommige geene twee volgende jaren op denzelfden akker zaaien? Waarom ‘gelukken’
alle gewassen niet evengoed op denzelfden akker? Waarom is de eene soort van
mest, beter dan de andere, voor sommige gronden geschikt? Hij antwoordt naar het
bekende werk van J. LIEBIG(2) (waarnaar hij overigens verwijst).
En nu komen weer eenige speciale planten voor, die ik hier opsom(3):
Tarwe, Rogge, Haver, Gerst, meestal de Granen en de Grassen, en het Heidekruid
moeten kiezel hebben; - Boonen, Erwten, meestal de Peulvruchten, Klaver, Tabak
en Vlecht(4) eischen kalk; - Alsem, Melde, Roode Beet, Rapen en Spaansche Tarwe
vragen kali; - zoutplanten willen zout, Steekappel (Datura) en Bernagie (Borago)
salpeter; - de Eik groeit nooit ‘op eene hoogere plaets dan omtrent dry duizend ellen
boven de oppervlakte der zee’(5), de Dennenboom groeit veel hooger; - eene
‘Hairvlecht (Usnea)’ werd door HUMBOLDT ‘in eene digtgeslotene rotsspelonk.... op
de sneeuwwitte leksteenen’ gevonden; - het kransende Geitenblad (Lonicera
Caprifolium) en het rankende Brandkruid(6) (Clematis vitalba) worden enkel hier
terloops vermeld, omdat zij voor onze beide natuurmmnaars een lief lommerhuisje
vormden.
Het hoofdstuk eindigt met een en ander over langlevende boomen en plantenreuzen:
over den Baobab (Adansonia digitata), den ‘reus der boomen’; over Rafflesia Arnoldi,
‘de reuzin der bloemen’; - over mikroskopische wezens; - over eenige Schuimplanten:
Schimmel, ‘Maerntak’ of Mistel, Bremraap,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Blz. 69.
Die Chemie in threr Anwendung auf Agricultur und Physiologie.
Blz. 73.
Over dezen naam, zie beneden.
Blz. 75.
Zie over dezen naam, beneden.
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Klaver dood(1) (Orobanche), Vlasdood(2) (Cuscuta), de Kolvelinge(3) (Clavaria); - over
Vlechten (Lichenes), die zich ‘op den arduin en andere harde steenen’ uitbreiden; en over ‘Chinoea araneoïdes’ en ‘Discerea nivalis’, ‘die op den sneeuw der hooge
bergen en der noordelyke streken leven’(4).

Vierde hoofdstuk.
Dit handelt vooral over sommige luchtverschijnselen en schier niet over planten.
Toch wordt er gesproken over het snelle ontstaan, na regen, van eene soort van Alge
of Wier, de Nostoch, ‘welke onze hovenier Dondergroen of Regengroen(5) noemt, en
aenziet voor iets dat gedurende het onweder uit de lucht valt’. Zoo ook worden(6)
Honigdauw (‘een voortbrengsel van den plant zelven’) en Meeldauw (‘een ziekelyke
staet der gewassen, wier bladeren zich met een wit stof als meel bedekken’) verklaard.
En wat de zoogenaamde solferregen(7) betreft, het is de gele ‘teelstof’ der mannelijke
‘bloeisels van Jeneverboomen, Haselaren, Elsen, Dennen en andere gewassen’.

Vijfde, zesde en zevende hoofdstukken.
De drie laatste hoofdstukken behooren tot het gebied der entomologie en leveren ons
weinig over planten. Ik moet echter, om volledig te zijn, het volgende aanstippen:
1. De gemeene mensch leeft in een zeer kleine wereld, zegt CONSCIENCE: hij
besluit(8) het Plantenrijk ‘tusschen den Eik en het(9) Graspyl’.
2. Er wordt gesproken(10) over Plantengallen: van den Populier, den Eik, de wilde
‘Rooze’, de ‘Balrooze’(11).

***

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Beide namen niet bij HEUKELS.
Beide namen niet bij HEUKELS.
Vervlaamsching van Lat. Clavaria.
Blz. 78.
Blz. 81. Beide namen enkel bij CONSCIENCE. Zijn het wel volksnamen?
Blz. 86.
Blz. 88.
Blz. 97-98.
Sic.
Blz. 119, 120, 124.
Is de dubbele Viburnum opulus L.
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Hiermede is mijn onderzoek over het eigenlijke werk afgeloopen; er blijft mij te
spreken over het ‘Overzigt der dry Natuerryken’ dat het werk sluit en 45 bladzijden
omvat. Het bestaat uit drie ‘Verdeelingen’: het Dierenryk, het Plantenryk en het
Delfstoffenryk. Enkel II moet hier in aanmerking komen.
Het is eene lijst van planten (met de Latijnsche en de Nederlandsche benaming),
gerangschikt naar het bekende Linneaansche systeem in 24 klassen; elke klasse is
onderverdeeld in ‘Schikkingen’ (Lat. Ordines, Fr. Ordres) en ‘voor elke schikking
zyn slechts een of meer planten ten voorbeelde aengeduid’.
Men zal wel niet verwachten dat ik hier al deze planten opsom; niet dat ik, uit
taalkundig of phytonymisch oogpunt, het als onbelangrijk beschouw de Vlaamsche
namen aan te geven, maar het zou mijne studie, wellicht ongewenscht, te zeer
uitbreiden. Ik beperk mij dus en vermeld enkel die Vlaamsche namen welke niet in
onze woordenboeken (b.v. VAN DALE, KRAMERS, Wdb. der Ned. Taal), en zonderling is 't genoeg! - niet in HEUKELS' Woordenboek der Ned. Volksnamen van
Planten (1907) voorkomen. Ik ben niet zeker of de hier aangegeven woorden door
CONSCIENCE zelf(1) werden gesmeed - dat zou wel kunnen het geval zijn met de namen
aangewezen door * - ofwel dat hij ze in Nederlandsche werken heeft gevonden, of
misschien ze naar Hoogduitsche termen heeft gevormd. Ik heb echter vastgesteld dat
zeer dikwijls - doch niet altijd - zijne namen dezelfde zijn als die van MUSSCHE,
Hortus Gandavensis (1817)(2). Heeft CONSCIENCE MUSSCHE geraadpleegd; of hebben
beiden éen zelfde bron vóor oogen gehad? Wat me nog heeft getroffen, is dat
CONSCIENCE's namen veelal bij L.A. DELATHAUWER, Het Belgische Kruidboek
(1848) te vinden zijn. Doch CONSCIENCE's Boek der Natuer verscheen in 1846, zoodat
men mag aannemen dat hij DELATHAUWER's werk niet heeft benuttigd. Het tegen-

(1) HEREMANS, in zijn reeds aangehaalde beoordeeling, schijnt te denken dat de Vlaamsche
namen CONSCIENCE toebehooren:
‘Het moet den schryver veel moeite gekost hebben, om al die barbaersche latynsch-grieksche
en, God weet wat al andere aerdige namen, waervan de franschman zich al zwetsend bedient,
in onze duidelyke moederspraek over te brengen...’ Taelverbond (1847), blz. 519.
(2) Ik bezit deze uitg. en heb ze benuttigd; doch er is ook eene van 1810 (Kon. Bibl. Brussel).
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overgestelde kan, doch moet niet gebeurd te zijn: beiden kunnen naar een zelfde bron
of ‘Vorlage’ gewerkt hebben.
Verkortingen: C (CONSCIENCE); - VD (VAN DALE, Wdb.); - KR (KRAMERS, Wdb.);
- M (MUSSCHE, Hortus Gandavensis); - DL (DELATHAUWER, Belg. Kruidb.); - K
(KICKX, Flora bruxellensis, 1812); - DG (DE GORTER, Flora VII Provinciarum Belgii
foederati indigena, 1781); - H (HEUKELS, Wdb. der Nederl. Volksnamen van Planten,
1907); - P (PAQUE, De Vlaamsche Volksnamen der Planten, 1896); - SV
(SALOMON-VOSS, Wörterbuch der Deutschen Pflanzennamen, 1903); - DT (DE
THÉIS, Glossaire de Botanique, 1810); - DB (DE BO, Westvl. Idiot.).

1e Klas: Eenmannig(en).
Kransbloem, gesl. Hedychium (blz. 186). - De naam komt voor bij VD, H en KR
met andere beteekenissen; doch niet in Wdb. Ned. Taal. MUSSCHE heeft voor deze
uitheemsche plant een gelijkenden naam: Schoone-krans-bloem. DELATHAUWER
(III, 84): Kransbloem, schoone Kransbloem.
*Wandluiszaad, gesl. Corispermum (id.) - KR: Corisperme = Weegluiszaad; VAN
HALL: Vlieszaad; Hgd.: Wanzensame. Het zijn vertalingen van de Lat. benaming.
Poelkruid, gesl. Callitriche (id.). - Ik vind het w. bij KICKX = Callitriche verna
L; en bij M; ook bij DL.; doch niet in de Wdb., noch bij HEUKELS.

2e Klas: Tweemannig(en).
Steenlinde, gesl. Phyllyrea (id.). - M: Steen-linde; ook DL; en KR vertaalt Steenlinde
door Phillvrée. LEUNIS: Steinlinde.
*Kruidnagelbloem, geslacht Syringa (id.). - P heeft het w. (te Poppel gebezigd).
Wdb. Ned. Taal: ‘Zuidnederlandsche naam voor de Sering’.

3e Klas: Drymannig(en).
*St-Joriskruid, gesl. Valeriana (id.). - Aldus bij M, K, DL; ook bij H.
Rietgras, gesl. Cyperus (id.) - DG heeft Klein Riet-Gras = Cyperus flavescens L.
Ook H. DL geeft dezen naam aan eenige Cyperus-soorten.
Glansgras, gesl. Phalaris (id.). - Komt voor bij KR, die vertaalt door Alpiste; bij M en DL. - Niet in Wdb. Nea. Taal.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

786
Panikkoorn, gesl. Panicum. - Men verkiest thans de benaming Panikgras (zie VD
die Wild Panikkoorn opgeeft voor Ezelgras (Oplismenus crus-galli L. en voor een
soort van Panikgras). - Aldus bij K, M en DL.
Priemgras, gesl. Stipa (id.). - Niet bij KR, VD, - wel bij M en DL.
*Wolsteert, gesl. Eriocaulon (id.). - Deze naam vind ik enkel bij C; is gevormd naar
Eriocaulon (C in zijn Kruidwdb. verklaart: ‘Erion, Wol, Kaulos, Stam’).
Nagelkruid, gesl. Polycarpon (id.). - Met deze bet., niet in de Wdb., zelfs niet in
Wdb. Ned. Taal. - Aldus bij M en DL.
Waterporselein, gesl. Montia. - Bij KR is 't het gesl. Peplis, nl. de wilde Porselein;
ook bij VD; bij H Waterporstelein. - Komt voor bij M en DL.

4e Klas: Viermannig(en).
Woudstrooi, gesl. Asperula (id.). - VD omschrijft Woudstroo door Wilde Lelie en
KR (die den naam niet heeft) vertaalt Aspérule ook door Wilde Lelie. M en DL geven
bij Asperula Walstroo (eig. de naam van Galium;) DG heet Asperula cynanchica L.
Wit-Walstroo.
Bitterblad, gesl. Exacum of Cicendia (id.). - Aldus bij M en DL; met andere bet. bij
VD, H en Wdb. Ned. Taal. Sommigen hebben nog het w. voor de verwante Gentiana
amarella L.
Onzer Vrouwen Bedstroo, gesl. Galium (id.). - Men geeft gewoonlijk dezen naam
aan Asperula odorata L. - Aldus K. DL.
*Buffonskruid. gesl. Buffonia (id.). - Een door C gesmede naam.
*Peerlkruid, gesl. Sagina. - Enkel bij C met deze bet. Parelkruid is eig.
Lithospermum.

5e Klas: Vyfmannig(en).
*Peerlzaed, gesl. Lithospermum. - Niet bij KR; wel bij VD (Parelzaad) en bij H (in
de Duinstreek); - ook aldus bij M en DL.
*Zandrooze, gesl. Azalea (id.). - Ook bij DL; mag aan C toegeschreven worden. Is
een woord dat gevormd werd naar Azalea (van gr. azaleos = droog, dor, schraal).
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Vlammekens, gesl. Phlox (id.). - Bij DL, KR en VD: Vlambloem. C heeft dit w.
gevormd naar Phlox, een gr. w. dat vlam beteekent.
Parnasgras, gesl. Parnassia (189). - Aldus bij K. Het heet wel meer Parnaskruid;
- bij DODOENS.: gras van Parnasso; bij DG Gras van Parnas. Vgl. H.
Grasnechel, gesl. Statice (id.)., vooral S. armeria L. (later gesl. Armeria). - Aldus
ook bij M en DL. Komt niet voor in Ndl. Wdb. Vgl. Grasangelier bij H. Grasanjelier
in Wdb. Ned. Taal = Dianthus plumarius L.
*Vetblad, gesl. Crassula (id.). - Ook aldus bij DL; M: Dikblad.

6e Klas: Zesmannig(en).
Daglelie, gesl. Hemerocallis (id.). - Niet bij VD, wel bij KR, DL en Wdb. Ned. Taal;
hgd. Taglilie. M heeft het meer gebezigde Dagbloem.
*Bethlehemstar, gesl. Ornithogalum (id.). - Enkel bij C; ook niet in Wdb. Ned. Taal.;
de gelijkende naam Morgenstar is meer verspreid.
Tydlooze, gesl. Narcissus (id.). - Ook aldus bij DG, K, M, DL; vgl. H, waar men
gelijke en gelijkende namen vindt; niet bij VD (waar Tijloos = Colchicum autumnale
L.).
*Hondstand, gesl. Erythronium (id.). - Bij M en DL; - niet, met die bet., bij KR en
VD. Vgl. toch Wdb. Ned. Taal. Vertaling van den specifischen naam: E. dens canis
L.
*Bergzurkel, gesl. Oxyria (id.). - Enkel bij C. Zelfs niet in Wdb. Ned. Taal.
*Waterrups, gesl. Aponogeton (id.). - Enkel bij C; hgd.: Wasserähre.
*Naekte Meid, Hondsdood, gesl. Colchicum (id.). - De 1e naam aldus bij M en
DL; zie bij H en P gelijkende benamingen. De tweede naam, enkel met die bet., bij
C en DL; zelfs niet in Wdb. Ned. Taal; KR heeft i.v. Colchique, Hondsvergift; beide
zijn vertalingen van het Fr. Tue-chien.

7e Klas: Zevenmannig(en).
*Wintergroen, gesl. Trientalis (190). - Enkel bij C met die beteekenis. Ook in 't
Eng. Soms Wintergreen (z. DE THEÏS).
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*Pestkruid, gesl. Limeum (id.). - Enkel bij C met die bet.; VD geeft een andere aan.
Het w. is gevormd naar Limeum (van gr. loimos, pest. gift, DT).
*Hagedissensteert, gesl. Saururus (id.). - Enkel bij C; gevormd naar Saururus (gr.
saura, hagedis, oura, staart, DT). Niet in Wdb. Ned. Taal.

8e Klas: Achtmannig(en).
Nachtbloem, gesl. Oenothera (id.). - Ook bij M, DL en H (dialectisch). Hgd.
Nachtkerze. VD en KR hebben deze bet. niet.
*Fuchsbel, gesl. Fuchsia (id.). - Enkel bij C en DL. Schilderachtige en juiste
vervlaamsching van Fuchsia.
Vogelkop, gesl. Passerina (id.). - Ook bij M en DL. Niet in de Wdb.
*Spaensche Kers, gesl. Tropaeolum (id.). - Enkel bij C, DL en H (dialectisch);
men zegt meer Oostindische Kers.
*Weinmansbloeme, gesl. Weinmannia (id.). - Enkel bij C.
*Geitenkoorn, gesl. Tragopyrum (id.). - Enkel bij C; niet in Wdb. Ned. Taal. KR
vertaalt Tragopyre door Boekweit. Naar BAILLON, Dict., is Tragopyrum syn. met
gesl. Atraphaxis en ook een oude naam voor de Boekweit. - Geitenkoorn is de
vertaling van Tragopyrum (gr. tragos, bok, geit, puros, koren).
*Hartezaed, gesl. Cardiospermum (id.). - Enkel bij C: vertaling van den latijnschen
naam (gr. kardia, hart, sperma, zaad). KR heeft het w.i.v. Cardiosperme. Hgd.
Herzsame. Niet in Wdb. Ned. Taal.
Eenappel, gesl. Paris (id.). - Ook bij M en DL; H heeft het gelijkend Eenbes, Een
bezie.
Waterpeper, gesl. Elatine (id.). - Enkel met die bet. bij M en C; naar den
specifischen naam: Elatine hydropiper L.

9e Klas: Negenmannig(en).
*Zevenstar, gesl. Pleea (191). - Enkel bij C. In zijn Kruidwoordenboek vindt men
de oorzaak van den naam; C schrijft ‘Pleias, de zevenstarre. De bloemen.’

10e Klas: Tienmannig(en).
Knavel, gesl. Scleranthus (id.). - Aldus reeds bij DOD. (Knawel) en bij M; ook bij
DL en H; niet in de Wdb.
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Nechel, gesl. Dianthus (id.). - Bij M Nechel-bloem en DL Nechelbloem; ook aldus
in Boek der Nat.; bij H (dialectisch) Nagelbloem en Nègelblôme. Niet in Wdb. Ned.
Taal; vgl. ald. Nichel.
Duivenkrop, gesl. Cucubalis (id.). - Ook bij M en DL.
*Zandlieve, gesl. Arenaria (id.). - Deze schilderachtige naam komt enkel bij C
voor; gevormd naar Arenaria (lat. arena, zand).
Zuerklaver, gesl. Oxalis (id.). - De gewone benaming is Klaverzuring. M heeft
reeds het w.; zie H, waar het, naast andere gelijkende, insgelijks voorkomt
(bepaaldelijk voor O. acetosella L.)
*Wolrooze gesl. Lvchnis (id.). - Eerst bij C, later bij DL; wordt vooral bedoeld
L. diurna SIBTH., naar de roosachtige bloemen en gewolde bladeren.
*Lakplant, gesl. Phytolacca (id.). - Enkel bij C. Vervlaamsching van Phytolacca.

11e Klas: Elfmannig(en).
*Haselkruid, gesl. Asarum (192). - Reeds Haselwortel bij DOD. Vgl. H, DL, VD.
Volkstymologische vervorming van Asarum: de plant groeit wel tusschen
Hazelstruiken. Vgl. echter Wdb. Ned. Taal, waar het w. met hazel wordt in verband
gebracht.
*Lookbloem, gesl. Crataeva (id.). - Enkel bij C.
Wederik, gesl. Lythrum (id.). - Ook bij M en DL. Partijke is de eig. naam; Wederik
= Lysimachia. H: Bastaardwederik = Lythrum.
*Haerschoone, gesl. Callicoma (id.). - Enkel bij C; zelfs niet in Wdb. Ned. Taal.
Vertaling van Callicoma (gr. kallos, schoon, kome, haar).
*Lidschoone, gesl. Calligonum (id.). - Enkel bij C. Vervlaamsching van
Calligonum (gr. kallos, schoon, gonu, knie, lid, gewricht).
*Gastonsbloeme, gesl. Gastonia (id.). - Enkel bij C: gewijd aan Gaston de
Bourbon, zoon van Hendrik IV, door COMMERSON (DT). Zelfde etym. verklaring
bij C, Kruidwdb.
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*Kopstengel, gesl. Cephalotus (id.). - Enkel bij C; gevormd naar Cephalotus.
(‘Kephalotos, gehoofd’: C, Kruidwdb.) Hgd. Kopfkölbchen (SV).
*Eenbloem, gesl. Monanthes (id.). - Enkel bij C: vervlaamsching van Monanthes
(gr. monos, een, anthos, bloem).

12e Klas. - Twintigmannig(en).
*Amandelaer, gesl. Amygdalus (id.). - Niet bij H. Gevormd met Amandel als
Kriekelaer, Pruimelaer (op dezelfde blz.) met Kriek en Pruim; en Mispelaer, Peerlaer,
Appelaer (op de volg. blz.) met Mispel, Peer en Appel. - ‘Thans niet meer in gebruik.’
Wdb. Ned. Taal.
*Mirtel, gesl. Myrtus (id.). - De gewone naam is Mirt. Vgl. Wdb. Ned. Taal, waar
men zegt dat Mirtele ontleend is aan Fr. myrtille.
Gezegend kruid, gesl. Geum (193). - Ook bij H.

13e Klas: Veelmannig(en).
Bloedwortel, gesl. Sanguinaria (id.). - Ook bij M; doch niet in Wdb. Ned. Taal.
Vervlaamsching van Sanguinaria: wortel en ander plantdeelen geven een bloedrood
sap.
Eendevoet, gesl. Podophyllum (id.). - Ook bij M en DL.; en bij KR i.v. Podophylle.
*Steenroos, gesl. Cistus (id.). - Bij M Cistenroos. Enkel bij C en DL met deze
bet.
*Zonroosken, gesl. Helianthemum (id.). - Niet in de Wdb.; wel bij H
(Zonneroosje). Vertaling van Helianthemum.
*Boternoot, gesl. Carryocar (id.). - Enkel bij C; niet bij M en ook niet in Wdb.
Ned. Taal.
*Venkelbloem, gesl. Nigella (id.). - Enkel bij C: wellicht naar de fijnverdeelde,
Venkelvormige bladeren.
*Maegderank of Brandkruid, gesl. Clematis (194). - De eerste naam enkel bij
C; niet bij M; ook niet in Wdb. Ned. Taal; wel bij DL. - De tweede enkel bij C; en
bij P (Gent en omtrek). Hgd. Brennkraut VS. (Vgl.) Wdb. Ned. Taal, dat C hier
citeert.

14e Klas: Tweemagtig(en).
Haegnetel, gesl. Stachys (id.). - Ook bij M, DL; niet bij H, zelfs niet in Wdb. Ned.
Taal.
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Helmkruid, gesl. Scultellaria (id.). - Ook bij M, DL, H; niet met die bet. in de Wdb.,
zelfs niet in Wdb. Ned. Taal. Hgd. Helmkraut (SV).
Doode netel, gesl. Lamium (id.). - Ook bij M. DB en H. Doovenetel is het gewone
woord. Hgd. Tod-Nessel, Toten-Nessel, (SV).
Drakenkop, gesl. Dracocephalum (ld.). - Ook bij M, DL, KR; niet bij VD. Hgd.
Drachenkopf (SV). Vervlaamsching van Dracocephalum.
*Linneuskruid, gesl. Linnaea (id.). - Ook bij DL.
*Lynvogel, gesl. Linaria (id.). - Enkel bij C. De oorzaak van den naam is me niet
duidelijk.
Beerenklauw, gesl. Acanthus (id.). - Ook bij M, DL, KR (niet VD) en in Wdb.
Ned. Taal.
*Apenbloem, gesl. Mimulus (id.). - Niet bij M, ook niet in Wdb. Ned. Taal; wel
bij DL. Hgd. Affenblume (SV). Gevormd naar Mimulus: ‘Mimo, aep. De zaden gelyk
een aengezigt’. Aldus C in zijn Kruidwdb.
*Vingerhoed, gesl. Digitalis (id.). - De gewone naam is Vingerhoedkruid; zie bij
H en P gelijke of gelijkende dialectische namen.

15e Klas: Viermagtig(en).
*Avondzoete, gesl. Hesperis (id.). - Enkel bij C en DL. Niet in Wdb. Ned. Taal.
Gevormd naar Hesperis (gr. esperos, avond): de plant ruikt goed, vooral des avonds.
*Steenkruid, gesl. Alyssum (id.). - Ook bij M, DL, H, KR (niet VD). Hgd,
Steinkraut (SV). Waarschijnlijk naar Alyssum saxatile L. aldus geheeten.
Hederik, gesl. Erysimum (id.). - De gewone vorm is Herik Zie Wdb. Ned. Taal
(niet met deze bet.), VD en H (waar men dezen naam op twee andere Kruisbloemigen
ziet toegepast). M heeft Hederik voor E. officinale L, E. Barbarea L., E. Alliaria L.,
E. cheiranthoïdes L. Vgl. ook Hederich bij SV en in GRIMM's D. Wtb.
*Zonnelieve, gesl. Heliophila (id.). - Enkel bij C. Vertaling van Heliophila (gr.
elios, zon, philos, vriend).
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16e Klas: Eenbroederig(en).
*Gillies-kruid, gesl. Gilliesa (195). - Enkel bij C.
Ooijevaersbek, gesl. Pelargonium (id.). - Ook bij M en DL; doch niet met die
bepaalde beteekenis in Wdb. Ned. Taal. H heeft den naam voor Geranium en Erodium
- gelijkende geslachten - en Scandix.
*Haerzaad, gesl. Comesperma (id.). - Enkel bij C; - zelfs niet in Wdb. Ned. Taal.
‘Kome, hair, sperma, zaed.’ Aldus C in zijn Kruidwdb.
Kranenbek, gesl. Geranium (id.). - De gewone naam is Ooievaarsbek. Ook aldus
bij M en DL (Kraenbek). Vgl. Wdb. Ned. Taal.
Priembrem, gesl. Spartium (id.). - Ook bij M.
Boonenboom, gesl. Cytisus (id.). - Enkel bij M en C met deze bet. Vgl. VD, KR en
Wdb. Ned. Taal.
*Steekbrem, gesl. Ulex (id.). - Vgl. H, waar men tal van gelijkende namen vindt;
VD heeft het w. met andere bet.; KR heeft het niet.
Vleugelkern, gesl. Pterospermum (id.). - Ook bij M. Vertaling van Pterospermum
(gr. pteron, vleugel, sperma, zaad, kern).
*Vyzenboom, gesl. Haelicteris (id.). - Enkel bij C. - DT: ‘Helicteres. Dérivé d'elix,
spirale. Le fruit de cet arbre est contourné en spirale, de là son nom vulgaire, arbre
à vis.’ Vyzenboom is de vertaling van dit laatste. KR i.v. hélictère: Schroefboom.
‘Helix, kreukel. Vrucht gekronkeld.’ Aldus C in zijn Kruidwdb.
*Sinarooze, gesl. Camellia (196). - Enkel bij C; en DL (III, blz. 12): China-roos.
Niet bij M.
*Menschenbloed, gesl. Androsaemum (id.). - Enkel bij C; zelfs niet in Wdb. Ned.
Taal. Bij DL Mansbloed (IV, 29). Vervlaamsching van Androsaemum (gr. aner,
andros, mensch, aima, bloed): naar het bloedroode sap der vruchten.

17e Klas: Tweebroederig(en).
*Monnierskruid, gesl. Monniera (id.). - Enkel bij C.
Vogelvits, gesl. Lotus (id.). - Ook bij M, DL en H (L. corniculatus L.). Niet in de
Wdb.
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Hanenkop, gesl. Hedysarum (id.). - Aldus ook bij M en DL. Niet in Wdb. Ned. Taal.
Hgd. Hahnenkopf (SV).
Vits, gesl. Vicia (id.). - C verkiest het gewestelijke Vits boven het Ned. Wikke.
Koraelbloem, gesl. Erythrina (id.). - M heeft Korael-boom (zie dit bij KR en VD),
ook DL (is eig. E. corallodendron L.). Naar de scharlakenroode bloem en vruchten.
*Zoutboom, gesl. Halimodendron (id.). - Enkel bij C. Hgd. Salzbaum (SV).
Vervlaamsching van Halimodendron (‘Halimos, de zee eigen, dendron, boom’. Aldus
C in zijn Kruidwdb.).
Bosch-erwt, gesl. Orobus (id.). - Ook bij M en DL. Bij H: Wouderwt. Doch niet in
Wdb. Ned. Taal.

18e Klas: Veelbroederig(en).
*Cacao (Karkauwboom), geslacht Theobroma. - Karkauwboom: enkel bij C. DL
heeft Kakauwboom (II, 2).

19e Klas: Samengestelde(n).
Dauwdistel, gesl. Prenanthes (197). - Ook bij M en DL. In de Wdb. met andere
beteekenis.
*Goudenlok, gesl. Chrysocoma (id. 9). - Enkel bij C. Zelfs niet in Wdb. Ned. Taal.
DL heeft Goudenhaer-kruid. KR i.v. Chrysocome: Goudenhaar. Deze benamingen
zijn vertalingen van Chrysocoma (gr. krusos, goud, kome, haar). Vgl. VD (Goudhaar).
Hgd. Goldhaar (SV). Naar ‘de kuif van geel bloeisel’, verklaart C in zijn Kruidwdb.
Afrikane, gesl. Tagetes (id.). - Niet bij M. Zie mijn Zuid-Oost-vl. Id. i.v. en Wdb.
Ned. Taal, i.v. Afrikaan.
Aschkruid, gesl. Cineraria (id.). - Ook bij M en DL. VD hecht er een andere bet.
aan; KR heeft het w.i.v. Cinéraire. Vgl. Wdb. Ned. Taal, i.v.
Muggenkruid, gesl. Conyza (id.). - Ook bij M en DL; Wdb. Ned. Taal. en VD hebben
het w. met een andere bet.; ook KR.
*Vlokke, gesl. Centaurea (id.). - Enkel bij C. - M en K: Vlokebloem; H: Vlokkenbloem
(C. jacea L.); DL: Vlokkebloem. Hgd. Flockenblume (SV).
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Wollekop, gesl. Eriocephalum (id.). - Ook bij M. Vertaling van Eriocephatum (gr.
erion, wol, kephale, kop).
*Beenzaad, gesl. Osteospermum (id.). - Enkel bij C en DL; niet bij M. Vertaling
van Osteospermum (gr. osteon, been, sperma, zaad). 't Komt niet voor in Wdb. Ned.
Taal.
Elefantsvoet, gesl. Elephantopos (189). - Ook bij M, DL en KR; VD heet alzoo een
andere plant. Vertaling van Elephantopos.
*Boldistel, gesl. Echinops (id.). - Enkel bij C en DL; niet bij M. Aldus genoemd
naar den vorm der stekelige bloemhoopjes.

20e Klas: Manwyvig(en).
*Standel, gesl. Orchis (id.). - De gewone vorm is Standelkruid.
Duitsche pyp, gesl. Aristolochia (id.). - Ook bij DL en H: naar den vorm van de
bloem.
*Zanichel, gesl. Zanichellia (id.). - Enkel bij C.

21e Klas: Eenhuizig(en).
*Spaensche Tarwe, gesl. Zea (190.). - Vgl. H en P.
Zagge, gesl. Carex (id.). - De gewone vorm is Zegge.
*Strandkruid, gesl. Littorella (id.). - Enkel bij C. Vertaling der Lat. benaming. Vgl.
gelijkende namen bij H.
*Godenbrood, gesl. Ambrosia (id.). - Enkel bij C: naar lat. Ambrosia. Niet in Wdb.
Ned. Taal.
*Duvausboom, gesl. Duvaua (id.). - Enkel bij C.
*Haerzaad, gesl. Atherosperma (id.). - Enkel bij C; niet bij M en in Wdb. Ned. Taal.
Vertaling van Atherosperma (gr. atheros, punt, draad, haar, sperma, zaad): de zaden
hebben een haarpluis.
*Plaan, gesl. Platanus (id.). - Zie gelijke namen bij H, P, DB.
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22e Klas: Tweehuizig(en).
*Pandangboom, gesl. Pandanus (200). - Enkel bij C.
*Amberboom, gesl. Anthospermum (id.). - Enkel bij C; zelfs niet, met deze bet., in
Wdb. Ned. Taal. C bedoelt A. aethiopi-
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cum THUNB, waarvan PERSOON, Synopsis, schrijft: ‘Frutex africanus ambram spirans.’
*Papaeiboom, gesl. Carica (201). - Gevormd naar Carica papaia L., een
Malabaerschen boom.
Waterruiter, gesl. Stratiotes (id.). - Ook bij DG en M. DOD. heeft
Waterruyterscruydt; vgl. ook H. - Gevormd naar Stratiotes (gr. stratiotes, soldaat,
KANNGIESSER, Etym. d. Phanerogamennomenclatur): naar de zwaardvormige,
stekelige bladeren.
*Maenkern, gesl. Menispermum (id.). - Enkel bij C. KR vertaalt Ménisperme door
Maanzaad. Niet bij VD met die bet. Vervlaamsching van Menispermum (gr. mene,
maan, sperma, zaad, kern). Niet in Wdb. Ned. Taal.
*Peumoboom, gesl. Peumus (id.). - Enkel bij C.
*Slagtersbezem, gesl. Ruscus (id.). - Enkel bij C en DL; niet bij M.
*Spaensch groen, gesl. Taxus (id.). - Ook bij DL en H (waar men gelijkende namen
aantreft).
*Flesschenkruid, gesl. Nepenthes (id.). - Enkel bij C: naar de fleschjes der bladeren.

23e Klas: Veelechtige(n).
*Voelkruid, gesl. Mimosa (202). - Enkel bij C. Naar de gevoelige bladeren. M.
pudica L. wordt vooral bedoeld.
*Onzer Vrouwenvoorschoot, gesl. Veratrum (id.). - Enkel bij C. Naar de
liefgeplooide voorschootvormige bladeren. Ook bij DL.

24. Klas: Geheimbloeijende(n).
Vaernen, lat. Filices (id.). - De gewone vorm is Varens.
*Maegdenhaer, gesl. Adiantum (id.). - Enkel bij C; hij doelt Adiantum Capillus
Veneris L., het Vrouwenhaar. Vgl. H. Niet in Wdb. Ned. Taal.
*Spleenwortel, gesl. Asplenium (id.). - Volksetymologisch begevormd uit Asplenium
(van gr. a, zonder, splene, milt, DT). Enkel bij C.
*Zweerdvaern, gesl. Xiphopteris (id.). - Enkel bij C; vertaling van Xiphopteris.
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*Marsiggel, gesl. Marsilea (203), waarvan het een vervorming is. - Enkel bij C; ook
niet in Wdb. Ned. Taal.
*Pillenkruid, gesl, Pilularia (id.). - Bij VD Pilkruid.
*Dulse, gesl. Halimenia (id.). - Enkel bij C met die beteekenis.
*Regengroen, gesl. Nostoc (id.). - Enkel bij C: groen dat zich na regen op den
grond vertoont.
*Waterdraden, lat. Conferva (id.). - Enkel bij C: naar den draadvormigen thallus.
Bij LEUNIS: Wasserfaden.
*Zeetangen, groep van Zeewieren (Algae). - Enkel bij C. Hgd. Tange.
*Vlecht, groep Lichen (id.), - Hgd. Flechte.
***

Ik eindig deze beschouwingen en aanteekeningen over die Eenige bladzijden uit het
Boek der Natuur, met de volgende verklaring: Zonder twijfel moet - en ik durf er bij
voegen - moest men de echte wetenschap niet in het boek zoeken. Het mag gezegd
worden dat alles wat CONSCIENCE hier leert, in overeenstemming is - in het algemeen
gesproken wel te verstaan - met hetgene men toen wist. CONSCIENCE was niet alleen
methodisch aangelegd, maar hij wist zich ook goed te documenteeren. Wel is waar
lascht hij in zijn werk meer dan een beschouwing van metaphysischen aard, die men
in een zuiver wetenschappelijk boek niet verwachten zou; en moet men met POL DE
MONT(1) aannemen dat de geniale man dit en ook wel zijne andere werken ‘meer met
het gemoed dan met den geest’ geschreven heeft en dat ten minste het esthetisch
gevoel des schrijvers hier de voorname rol speelt; maar het boek is zoo kunstvol,
zoo echt literair dat zelfs een wetenschappelijk mensch, thans nog, bij de lezing er
van een waar genot smaakt. Zijn boek is wetenschappelijke poëzie of liever
gepoëtiseerde wetenschap.
Daarom was en blijft Eenige bladzyden uit het Boek der Natuer een zeer mooi
gewrocht en verdient CONSCIENCE onzen grooten dank en onze eerbiedige hulde.

(1) Hendrik Conscience, bl. 21.
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III.
Kruidwoordenboek.
Op de zeer merkwaardige Conscience-tentoonstelling, kon ik - dank zij de
welwillendheid van Bibliothecaris EMM. DE BOM - een onuitgegeven handschrift
van CONSCIENCE nazien, dat ik als zeer belangrijk zijnde beschouw, vooral voor de
phytonymie of plantnamenkunde.
Het beslaat 94 bladzijden groot formaat (23 dubbele bladen + 1 enkel). Het eerste
blad reken ik niet mede: het is er blijkbaar later(1) bijgevoegd, echter door CONSCIENCE
zelf, want het opschrijft is van zijne hand.
Dit opschrift luidt:
ONTWERP VAN KRUIDWOORDENBOEK
OMTRENT 1850 BEGONNEN:
MAAR ONAFGEWERKT EN ONUITGEGEVEN.
Dit Kruidwoordenboek is eenvoudig een lijst van 3276 plantnamen (1 Canna, 3276
Cylindrosporum), gerangschikt naar het bekende systeem van Linnaeus - dus in 24
klassen (elke klas is onderverdeeld in schikkingen). Ieder bladzijde heeft drie
kolommen:
In de eerste vindt men de Latijnsche namen voorafgegaan door een volgnummer;
In de tweede de etymologie dezer namen;
In de derde de Vlaamsche namen.
CONSCIENCE's voornaamste doel was blijkbaar de samenstelling dezer derde kolom.
Hij wilde, evenals met zijne Eenige Bladzyden uit het Boek der Natuer ‘een slagend
bewys’ geven ‘van de voortreffelykheid en den rykdom onzer moedertael.’(2)
Ongelukkiglijk is deze derde kolom zeer onvolledig, terwijl de twee eerste kompleet
zijn. Het getal Vlaamsche plantnamen vermindert, naarmate het cijfer dat vóor den
Latijnschen term staat, verhoogt, zoodat men gansche bladzijden heeft zonder een
enkelen Vlaamschen plantnaam. Daarom heeft CONSCIENCE zelf zijn
Kruidwoordenboek - juister zou de naam Kruidnamenboek zijn - een onafgewerkt
ontwerp geheeten.

(1) Het is ander papier van kleiner formaat; maar iplv. maer ook bewijst het.
(2) Boek der Nat., 8-9.
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Om de wijze van bewerking te laten kennen, geef ik hier de eerste en de laatste
bladzijde van het manuscript:
Eerste bladzijde:

Eerste groote afdeeling bevattende(1) alle zigtbaerbloeijende planten
(Phanerogamia)
1ste klas. - 1ste Schikking.
Eenmannig - Eenwyvig(2) - Monandria - Monogynia.
1

Canna

Bloemriet
Canna, een
gaenstok of mat in indiaensch
bloemriet
't Keltisch

2

Maranta

Maranti,
venetiaensch
geneesheer(3)

3

Calathea

Kalathos, korf, de
vorm des stempels(4)

4

Thalia

Thalius, Duitsch
geneesheer(3)

5

Phrynium

Phrynos, kikvorsch,
moerasplant

6

Hedychium

Hedys, aengenaem, Kransbloem,
Chion sneeuw; naer Schoone
kransbloem.
de bloem

7

Roscoea

Roscoe,
Geschiedschryver
der Medicin

8

Alpinia

Alpini, italiaensch
Geneesheer(3)

9

Hellenia

Helenius, Leeraer te
Abo

10

Zingiber

de indiaensche
naem

(1) Er stond eerst begrypende; de correctie is van Conscience zelf.
(2) Monandria-Monogynia stond eerst vóor Eenmannig-Eenwyvig; door het bekende
typographisch teeken heeft Conscience zelf de plaatswijziging aangewezen.
(3) Er stond eerst natuerkundige; doch het werd door CONSCIENCE zelf geschrapt, en er boven
schreef hij geneesheer.
(4) Er stond eerst der helmstylen; het werd geschrapt en er onder schreef hij des stempels.
(3) Er stond eerst natuerkundige; doch het werd door CONSCIENCE zelf geschrapt, en er boven
schreef hij geneesheer.
(3) Er stond eerst natuerkundige; doch het werd door CONSCIENCE zelf geschrapt, en er boven
schreef hij geneesheer.
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Costus

Gosth, de arabische
naem

12

Kaempferia

Kaempfer, Duitsch
natuerkundige

13

Amomum

A, ontkennend
Gember
(5)
voorzetsel , momos
onzuiverheid; een
tegengift

14

Curcuma

Kurkum, in 't
Arabisch

15

Globba

Zyn naem in de
Moluksche eilanden

16

Mantisia

De bloem gelykt
naer het insekt
Mantis

17

Philydrum

Philos, minnaer,
Hydor, water

18

Lopezia

Lopez, Spaensche
kruidkundige

19

Boerhaavia

Boerhave,
Hollandsch
Geneesheer

20

Centranthus

Kentron, Spoor,
Anthos, bloem.

21

Vochysia

De oorsprong:
amerikaensche
naem

22

Pollichia

Pollich, Duitsche
krudikundige

23

Salicornia

Sal, zout, Cornu,
hoorn

Zeesalaed

24

Hippuris

Hippos, Merrie,
oura, Steert

Water-duizendknoop

25

Zostera

Zoster, lint; naer de
bladen

26

Chloranthus

Chloros, groen,
Anthos bloem

Kurkum
indiaensche
Saffraen

(5) Er stond eerst letter; C. wijzigde tot voorzetsel.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

799

1ste klas. - 2de schikking.
Eenmannig - tweewyvig - Monandria - Digynia
27

Corispermum

Koris, Wandluis, Sperma
Zaed

28

Callitriche

Kallos, Schoonheid, Thrix
hair

29

Blitum

Bliton, Smakeloos

30

Mniarum

Mniaros, Moschachtig

31

Aspicarpa

Aspis, Schild Karpos vrugt

32

Monerma

Monos, een herma Steun

33

Cinna

Naem van een gras in
Cilicia

3264

Coryneum

Koryne knods. Vorm

3265

Sporidermium

Spora Zaed derma huid.
Standplaets.

3266

Exosporium

Exo(1) buitenzyde Spora
Zaed

3267

Astrosporium

Aster Star Spora Zaed.
Vorm

3268

Stilbospora

Stilbo Schynen Spora Zaed

3269

Melanconium

Melas Zwart Konis Stof.
Voorkomen

3270

Naemaspora

Nema draed Spora Zaed

3271

Puccinia

Puccinius, Leeraer(2) te
Florentië

3272

Phragmidium

Phragma, scheiding eidos
gelykend

3273

Aecidium

Aikon puist eidos gelykend

3274

Uredo

Uro branden

3275

Ustilago

Ustus gezengd.
Voorkomen

3276

Cylindrosporum

Kylindros rol Spora Zaed.
Vorm.

Laatste bladzijde:

(1) Er stond eerst exos; de s werd geschrapt.
(2) Er stond eerst Leeraers; de s werd geschrapt.
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Ik heb ook gedacht dat het niet zonder belang zou geweest zijn ál de vlaamsche
namen van het hs. hier aan te geven; die welke speciaal de aandacht van taalgeleerden
en phytonymisten verdienen te vestigen zijn door een * aangewezen.
Blz. 2.

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

36

Olea

Olyfboom. Olyf

37

Phillyrea

*Steenlinde(3)

38

Chionanthus

*Sneeuwbloem(4)

40

Ligustrum

Monthout

41

Syringa

*Nagelbloem(5),
Kruidnagelbloem(5),
Lillach

43

Jasminum

Jasmyn

Zie boven.
Vert. van Chionanthus (‘Chion, sneeuw, Anthos, bloem’).
Zie boven.
Zie boven.
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45

Veronica

Eerenprys

53

Gratiola

genadekruid,
*purgeerkruid

65

Calceolaria

*Pantoffel,
pantoefelbloem

66

Pinguicula

*Vetkruid(1)

67

Utricularia

*Waterhelm,
*Waterhelmkruid(2)

69

Lycopus

*Watermalrouwe(3)

75

Rosmarinus

Roozemaryn

76

Salvia

Savie, Salie

85

Circaea

*tooveressekruid(4)

90

Anthoxanthum

Reukgras

93

Piper

Peper

95

Valeriana

St Joriskruid

96

Valerianella

klein St Joriskruid

116

Crocus

Saffraen

223

Avena

Haver

269

Triticum

Tarwe

273

Secale

Rogge

275

Hordeum

garst

284

Saccharum

Suikerriet

349

Rubia

Meekrab

364

Plantago

Wegbree

Blz. 3.

Blz. 4.
Blz. 6.
Blz, 8.

Blz. 10.

Blz. 11.
(1) Komt voor bij H (dialectisch). Gevormd naar Pinguicula (‘Pin guis, vet. Naer de bladen’),
evenals het gewoner Vetblad.
(2) Niet bij H.
(3) Naam bij DODOENS.
(4) Gevormd naar Circaea (‘Circea, tooveresse der oudheid’) H heeft Toovenaarskruid. Hgd.
Hexenkraut.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

402

Santalum

Sandaelhout

458

Anagallis

Guichelheil

591

Solanum

Nachtschade

593

Capsicum

Spaensche peper

Blz. 13.
Blk. 16.
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Blz. 17.
627

Coffca

Koffy

655

Vitis

Wynrank, Wyngaerd

698

Impatiens

*Truiken roert my niet(1)

718

Hedera

Veil, klimop

719

Ribes

Aelbezie

735

Celosia

Hanekam

811

Beta

Beet

814

Ulmus

Olm

843

Cuminum

Komyn

883

Pastinaca

Pastenack

921

Linum

Vlas

928

Armeria

Latynsche naem van het
*Tuiltje(2) of Dianthus barbatus

1016

Lilium

Lelie

1017

Tulipa

Tulp

1046

Allium

Look

1173

Erica

Heide

1488

Caryophyllus Kruidnagel, Kruidnagelboom,
Nagelboom

1489

Myrtus

Blz. 18.

Blz. 19.

Blz. 21.

Blz. 22.
Blz. 23.
Blz. 24.

Blz. 27.

Blz. 31.
Blz. 41.

*Mirtel(3)

(1) De gewone benaming is Kruiken-roert-mij-niet. CONSCIENCE heeft van Kruiken Truiken
(dim. van Gertruda) gemaakt; ook aldus in Siska van Roosemael. Zie beneden. Voor Impatiens
geeft hij de volgende etymologische verklaring: ‘de zaedkokers barsten open als men ze
aenraekt’.
(2) PAQUE heeft Tuiltjes = Dianthus barbatus en Tuilkens = Armeria vulgaris. Zie ook H.
(3) Zie boven.
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Punica

*Granatelaer(4),Granaetboom,
Granaetappelboom

1498

Amygdalus

*Amandelaer(4),Amandelboom

1499

Persika(5)

Perzik, Perzikboom

(4) Gevormd naar Kriekelaer, Notelaer, enz.
(4) Gevormd naar Kriekelaer, Notelaer, enz.
(5) Sic.
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1500

Armeniaca

Abrikoos,
Abrikoosboom

1501

Prunus

Pruimelaer,
*Pruimboom

1502

Cerasus

Kriekelaer,
Kriekenboom

1505

Mespilus

Mispelaer,
Mispelboom

1507

Pyrus

Peerlaer,
Peerenboom (Pyrus
communis)
Appelaer (Pyrus
malus)

1508

Cydonia

Kwee, Kweepeer

1522

Rosa

Roos, *Rooze(1),
Roozenboom,
*Roozeleer(1)

1523

Rubus

Braem Braemrank,
Braembezie,
Braembosch

1526

Fragaria

Aerdbezie

1566

Nymphea

Waterlelie, plomp

1576

Tilia

*Lind(2),Linde,
Lindeboom

1589

Cistus

Steenroos

1590

Helianthemum

*Zonroos,
*Zonnerooze(3)

1601

Carryocar

*Boternoot(3)

1605

Aquilegia

Akelei

Blz. 42.

Blz. 43.

Blz. 44.

Blz. 45.
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)

Nog aldus in Oost-Vl. b.v.
Nog aldus in Oost-Vl. b.v.
Zeer ongewone vorm in Zuid-Ned.
Zie boven. C geeft de etym. van Carryocar: ‘karyon, noot. Nootdragend.’
Zie boven. C geeft de etym. van Carryocar: ‘karyon, noot. Nootdragend.’
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Clematis

*Maegdeloof(4)

1637

Ranunculus

Ranonkel

Blz. 46.
Hier vertaalt C Didynamia door Tweekrachtig.
Blz. 50.
Hier vertaalt C Tedradynamia door Vierkrachtig.
1827

Arabis

*Steenkers(5)

1863

Hesperis

*Avondzoete(6)

1883

Brassica

Kool

1884

Sinapis

Mostaerd

1897

Raphanus

Radys

Blz. 51.

Blz. 52.

(4) In zijn Boek der Nat. bezigt C den naam Maegderank. Zie boven.
(5) Niet bij H.
(6) Zie boven. C schrijft: ‘Hesperos, avond. 'S avonds welriekend.’
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Blz. 53.
1923

Passiflora

Passiebloem

2027

Thea

*The(1)

2066

Trifolium

Klaver

2072

Indigo

Indigo

2132

Faba

Boon

2133

Vicia

Vits. vitse wikke

2135

Pisum

Erwt

2361

Bellis

Madelieve

2409

Helianthus

Zonnebloem

2607

Alnus

Els

2608

Betula

*Berke(2)

2609

Buxus

Buks, *Palmenhout,
*Palm(3)

2615

Urtica

Netel, Braudnetel

2662

Fagus

Beuk

2663

Cotylus

Haselaer

2664

Juglans

Notelaer. Okkernoot

2666

Quercus

Eik

2668

Platanus

*Plaen, *Plaenboom

2732

Salix

Wilg, Wilgenboom

2771

Cannabis

Kemp

Blz. 57.

Blz. 58.

Blz 60

Blz. 66.
Blz. 67
Blz. 73.

Blz. 75.

Blz. 77.
Blz. 79.

(1) Sic.
(2) Berk is gewoner.
(3) De gewone Vlaamsche benaming.
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Humulus

Hop, Hoppe

2793

Populus

Populier

2887

Fraxinus

Esch, Esschenboom

2900

Ficus

*Vygelaer(4),
Vygenboom

Blz. 83.

De overige bladzijden hebben geen enkele Vlaamsche benaming.

(4) Zeer ongewoon. Vlg. Kriekelaer, Mispelaer, enz.
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IV
Herbarium.
CONSCIENCE bezat een uitgebreid herbarium of gedroogdeplantenverzameling. Ik
weet het persoonlijk Ik heb enkele malen de eer en het groot genoegen gehad, te
Brussel, met den kunstenaar te spreken; en bijna telkenmale liep het gesprek over
bloemen, want CONSCIENCE wist dat ik mij met plantenstudie bezig hield; en zoo
heb ik geweten dat hij zelf een herbarium had gemaakt. Ik heb het evenwel nooit
gezien. Ik dank het de welwillendheid zijner dochter, Mevr. ANTHEUNIS - aan wie
dit herbarium wel bekend was - dat ik hier eenige bijzonderheden over die verzameling
kan mededeelen.
Te Kortrijk vooral verzamelde en droogde hij kruiden, bijna elken dag. Hierin
werd hij geholpen door een zijner beste vrienden ADOLF VAN DEN PEEREBOOM, neef
van Minister ALPH. VAN DEN PEEREBOOM. Deze ‘was een oude heer, die te midden
van bloemen en vruchtboomen in eenen grooten hof vol planthuizen zijn leven
doorbracht’(1). - En zijn zoon HILDEVERT wist wel welk geschenk zijnen vader zeer
aangenaam zou geweest zijn: hij bracht hem uit Amerika een heel pak vreemde
gewassen mede!(2) - Ook te Halle, waar CONSCIENCE, zooals gezegd werd, zes weken
verbleef bij LAMME GEERTS, droogde hij onder de Lindeboomen van de herberg
geplukte planten: men toonde er mij de door hem bewoonde kamer, en men sprak
mij van de keikens die hij op de papierbladen legde, toen hij de planten er op
vasthechtte, en die belett'en dat ze door den wind werden weggewaaid!
Dat herbarium - zoo meent Mevr. ANTHEUNIS - is, met vele andere herinneringen
aan den grooten man, naar Antwerpen overgevoerd en het pakje gedroogde kruiden
dat men er heeft tentoongesteld, kon op verre na niet heel CONSCIENCE'S verzameling
zijn. Toen ik aldaar met zorg die planten onderzocht(3), kwam ik algauw tot het besluit
dat dit onbelangrijk tentoongesteld herbarium niet door CONSCIENCE was gemaakt.
Ik steun dit besluit als volgt:

(1) Mevr. ANTHEUNIS, op. cit., 59.
(2) Zie boven.
(3) Door de vriendelijkheid van EMM. DE BOM werd me dit gegund.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

805
1o Dit herbarium bevat slechts een 70-tal wilde en aangekweekte gedroogde planten
door kleine gomstrookjes vastgehecht, + omtrent 20 niet geplakte. Ieder exemplaar
is onvolledig; planten tot verschillende groepen of familiën behoorende zijn op
hetzelfde blad gehecht. Zou men zulk slordig en onwetenschappenlijk werk van den
zoo methodisch aangelegden CONSCIENCE wel mogen verwachten?
2o Deze brokken van planten liggen in twee omslagen. Op den eersten staat (in
het Fransch!):
HERBIER
C.N. 3. - FLEURS
CH. HANNECART.
Op den tweeden:
HERBIER
C.N. 5. - FOUGÈRES
CH. HANNECART.
Zou de overtuigde, strijdende Vlaming CONSCIENCE zulke aanwijzingen niet in zijne
moedertaal hebben gedaan? En ook, wat komt deze Ch. Hannecart hier wel
verrichten?(1)
3o Op de gomstroojes, soms op het blad staan de Latijnsche wetenschappelijke
benamingen der planten; doch ik vind: ‘Hieracium pilosella (épervière double)’ en
‘Saxifraga granulata (à fl. doubles)’. Verklaarbaar zou het zijn dat CONSCIENCE
enkel in 't Latijn de wetenschappelijke benamingen zou geschreven hebben: dat is
de gewoonte der botanisten; doch onverklaarbaar blijven de tusschen haakjes
aangegeven Fransche aanteekeningen.
4o Eindelijk, voor mij(2) althans, is het zeer zeker dat de opschriften van de omslagen
en de namen der planten - ze zijn met den zelfden inkt door ééne hand geschreven niet van CONSCIENCE zijn!
Ik hoef dus hier niets anders over deze nietige tentoongestelde kruidenverzameling
te zeggen en mag eindigen met de hoop dat men wel eens het echte herbarium van
CONSCIENCE zal terugvinden.

(1) Mevr. ANTHEUNIS verklaarde niets van dien CH. HANNECART te weten!
(2) Ook voor EMM. DE BOM die mij hierover vriendelijk zijne meening mededeelde.
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V.
Planten in zijne werken aangehaald(1).
Nu kom ik tot het laatste deel mijner studie over CONSCIENCE-botanist. De vraag die
ik hier wil onderzoeken, is: welke zijn de planten die CONSCIENCE in zijne werken
aanhaalt?
Ten einde die vraag met zekerheid te kunnen beantwoorden, heb ik al de werken
van den begaafden schrijver opnieuw gelezen. Die lezing schonk me veelal een echt
kunstgenot, alhoewel - waarom zou ik het verhelen? - ze wel meer mijn hart en
gemoed ontroerden, dan mijnen geest bevredigden. Die lezing verplaatste me
menigmaal in lang vervlogen tijd, in mijne prille jeugd, toen ik 's mans gewrochten
niet alleen met bewondering las, maar ze - het is het woord - verslond.
Doch laat ik tot mijn onderwerp terugkeeren. Na al hetgene ik, in deze verhandeling,
reeds over CONSCIENCE heb geschreven, zou men geneigd zijn te denken dat hij met
voorliefde in zijne werken over bloemen en planten moet gesproken hebben.
Het is niet heelemaal zoo!
Deze spelen in zijne romans doorgaans geene overwegende rol. Buiten eenige
verhalen, waarin de held of de heldin (b.v. in Valentijn, in Striata formosissima)
bloemenliefhebbers zijn, wordt zelden, althans niet dikwijls, over bepaalde planten
bericht gegeven. Is het b.v. niet verwonderlijk dat Helena, in Moederliefde(2), door
het voetpad van den tuin stapt, hier en daar ‘eene bloem of een takje welriekend
kruid’ plukt, er een tuiltje van vormt, het tusschen haren halsdoek steekt, en de

(1) Ik citeer naar de groote uitg. van Van Dieren (1867-70), acht deelen op twee kolommen a
en b. Voor de later verschenen werken benuttigde ik de volgende uitgaven: Uitg. Sijthoff
(1867-1879): Eene welopgevoede Dochter, De Podagrist, Koning Oriand, Eene Gekkenwereld,
De Keus des Harten, Een Zeemanshuisgezin, De Gerechtigheid van Hertog Karel, De Oom
van Felix Roobeek, De Schat van Felix Roobeek, Het Wassen Beeld; - Uitg. Janssens: De
Baanwachter, Geld en Adel, Schandevrees, Eene O te veel, Eene verwarde Zaak, Eene Stem
uit het Graf, Een Slachtoffer der Moederliefde; - Uitg. Lebègue: De Duivel uit het
Slangenborch, Twee Vrienden. Geschiedenis mijner Jeugd; - De Dichter en zijn Droombeeld
(Tolboom).
(2) VI, 174b.
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schrijver evenwel geen enkel der geplukte bloemen of kruiden noemt? Enkele malen
schijnt hij eenigszins, doch altijd op bescheiden wijze, met zijn botanische kennis te
willen pralen: b.v. in den reeds aangehaalden Valentijn en in Batavia. Wat insgelijks
den botanist verraadt, is dat CONSCIENCE vaak de namen der planten (niet die der
dieren) met eene hoofdletter(1) schrijft.
Toch kan men het niet ontkennen dat hij een tamelijk groot getal planten in zijne
romans aanhaalt, en dat hij bij vele dier aanhalingen zeer goed en op dichterlijke
wijze zijne plantenkennis wist te gebruiken Dwalingen of verkeerde opvattingen zijn
buitengewoon zeldzaam, om niet te zeggen niet-bestaande. Vooraleer deze planten
hier aan te geven, schijnt het mij gepast een enkel woord te zeggen over gewassen
die niet met hunnen naam en slechts in 't algemeen worden geciteerd.
In De Leeuw v. Vlaanderen(2) spreekt hij van puinkruiden van het slot Nieuwenhove:
‘de kruiden, die door den wind tusschen de verstrooide steenen gezaaid waren, hadden
zich op dien tijd grootelijks vermenigvuldigd; een welig gras schoot zijne groene
halmen overal in de hoogte, - en, als de geliefkoosde kinderen der woeste natuur,
bewogen de veldbloemen hare zilveren kelken boven de toppen der puinhoopen.’
Planten dienen tot sieraad op feesten: ‘Het gansche dorp langs de huizen was
versierd met groene Mastboomkens, aan elkander verbonden door sneeuwwitte
behangsels of door prachtige bloemkransen(3).’ En: ‘Op den grond, nevens de baan,
hadden de knapen en meiskens op zilverwit heidezand perken van bloemen gemaakt,
en daarin naar gewoonte de naamteekens van Jesus en Maria nagebootst’. Zoo ook,
in De Kwaal des Tijds(4), plant men langs den weg ‘een twintigtal groene boomkens’
en ‘daarin vaantjes van driekleurig papier’; - en de werklieden van den Wulfhof
versieren de groote ingangspoort ‘met groene looverkransen en met bloemen’. - En
Casimir, in Valentijn(5), vlecht eene ‘bloemenkroon’, ‘zooals hij in

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Vooral gebeurt dat in de eerste uitgaven zijner werken.
VII, 65a.
Blinde Rosa, I, 381a.
IV, 121b en 131b.
VII, 169b.
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zijne kindsheid had gedaan’, en past die op het hoofd van Helena.
In Het IJzeren Graf(1) spreekt hij van welverzorgde grafbloemen; en in De Leeuw
gebruikt Diederik die Vos kruiden, die ouder maken(2).
Ik zou die voorbeelden kunnen vermenigvuldigen, maar ik acht het niet wenschelijk
om niet te wijdloopig te worden, en geef hier thans aan, in drie groepen geschikt, de
planten die, om een of andere reden, door CONSCIENCE in zijne talrijke romans
worden aangehaald.

Boomen.
Onze wilde Boomen worden door CONSCIENCE dikwijls vermeld.
Eik. - De Eik is de ‘Noorder-boschgod’, die zijne ‘trotsche kruin ten hemel’ schiet(3),
die zijne ‘breede kruin’ in de hoogte heft(4); - hij is machtig en heeft donker groen(5);
- hij behoort tot de ‘breedbladerige’ boomen(6); - hij heeft een ‘laat gebladerte’(7), dat
nog niet door najaarswind is afgerukt(8); - uit dit gebladerte trekt de zon ‘eenen
geurigen wasem, die de longen’ verbreedt(9); - hij wordt zeer oud: ‘eeuwenheugende
Eiken’(10), ‘eeuwenoude Eik’(11). - In Hlodwig en Clotildis(12) wordt gewag gemaakt
van eenen heiligen reusachtigen Eik, ‘waaraan de Bloedmannen zekere

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

VI, 212a, 215a, b, 289b.
VII, 50b en 52b.
Gr. Hugo v. Craenh., II, 213a.
Boerenkr., II, 297a.
Minnez., 60.
Ziekte d. Verb., VI, 293a.
Arme Edelm., I, 37b.
Mengel., V, 177b. Vgl. Ev. 't Serclaes, 51.
Moederliefde, VI, 165a.
Schandevr., 39.
Oom v. Fel. Roob., 177.
II, 90a; - 72a.
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zinnebeeldige teekenen hadden gehecht en hem daardoor tot eenen Wijboom hadden
gemaakt’; - de kinderen gaan, vóor dien Wijboom, Alvader Wodan bidden; - Lutgardis
valt, afgemat en hijgend, onder dezen Wijboom, maar de bliksem treft hem en de
kruin des booms ploft neder. - In De Kerels v. Vlaand.(1) zegt Balderik tot Burchard:
‘Men heeft beelden van heiligen of van Christen martelaars aan al onze Wijboomen
gehangen, en dus de goden onzer vaderen verjaagd; maar ik weet nog eenen boom,
eenen Eik, die gespaard is gebleven. Het is de boom van Thor, den machtigen God
der wraak.’
Beuk. - CONSCIENCE spreekt van ‘eeuwenheugende Beuken’(2); - van den Beuk ‘met
zijne glanzende bladeren’(3); - van andere Beuken nog(4); - van ‘eene haag van
Beukestammen.... over elkander gekruist... en vergroeid’(5); - van twee Beukenhagen
op weinig afstand van elkaar geplant, wier takken men ‘door groote zorg’ ‘tot een
groeiend gewelf’ te zamen heeft overgebogen(6); - van meikevers, die ‘dartelen en
brommen tusschen het Beukenloover’(7). - In Rikke-tikketak(8) speelt een hoofdrol een
groote Beuk, waarop ‘zekere gedenkteekens’ in de schors gegroeid zijn. - Ook in
Moeder Job(9) worden ‘groote Beukeboomen’ vermeld, die zich ‘van wederzijde der
baan’ verhieven en hunne kruinen vereenigden ‘om van deze wandelplaats een
schaduwrijk priëel te maken, waar gedurende den dag koelte en des avonds
geheimzinnige duisternis heerschte’; en op de ‘vlakke schors’ van eenen dezer Beuken
stonden ‘zekere ingesneden teekenen’: ‘het gedenkschrift eener zoete belofte!’
Linde. - De Linde komt in zijne romans menigmaal voor. Is het geen algemeen
geliefde boom? Bij het Molhof(10),

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

VIII, 250a.
Schandevr., 39.
Hugo v. Craenh., II, 213a.
Geld en Adel, 80; - Gerecht v. Hert. Karel, 24, enz.
Podagrist, 68.
Baas Gansend., III, 348a.
Arme Edelm., I, 37b.
91a; 96b; 100a, b; 101b; 105b; 107b.
I, 332a.
Mengel., V, 190a.
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ook bij de afspanning van Baas Gansendonck(1) stond een Lindeboom. - De Linden
hebben ‘malsch groen’(2), ‘malsch gebladerte’(3). - Een hooge Lindenboom
overschaduwde het huisje van Bertina(4), als wilde hij het tegen het zengend zonnevuur
beschermen, en duizenden en duizenden insecten ‘gonsden en bromden en snorden
door het sneeuwig(5) bloeisel van de machtige Linde.’ - Op eene andere plaats(6) zijn
het vogels die in Lindeboomen zingen; of het zijn liederen, die ‘onder de groene
Linden’ klimmen(7). - Er zijn ook lanen van ‘breede Linden’(8). - Daniël ziet in de
verte ‘den ouden Lindeboom, den eenigen getuige van zijn eerste liefdewoord’(9). Onder de zoete, lommerrijke Linden rust men: er staan bij Kemenaer's woning
‘hoogstammige Linden’ en er onder eene bank(10); - zoo ook rust Raphaël onder
Lindeboomen(11). Op markten en openbare plaatsen verhieven zich Linden(12); ook
vóor herbergen(13); sommige afspanningen heeten In de Linde(14); de brouwerij van
Baas Job staat onder de schaduw van hooge Linden(15). - CONSCIENCE gewaagt van
speciale, opmerkelijke Linden: Eene groote Linde met machtige kruin overschaduwde
de baan; ‘de knobbelige wortelen des booms hadden zich door den duur des tijds
boven den grond verheven, en vormden daar nu aan zijnen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

III, 327b.
Koopm. v. Antw., VII, 271a.
Moederliefde, VI, 118a.
Keus d. Harten, 8.
Sneeuwig schijnt me niet al te juist te zijn: de bloemen zijn lichtgeel of geelwit.
IJzeren Gr., VI, 211a.
Lotel., III, 21a.
Schandevr., 25.
Kwaal d. Tijds, IV, 133b.
Geldduivel, II, 404a.
Koopm. v. Antw., VII, 280a.
Oom v. Fel. Roob., 75; Boerenkr., II, 258b; Valentijn, VII, 198b.
Jonge Dokter, V, 200a. Z. ook Twee Vrienden, 8, 10.
Id. 198b.
Moed. Job, I, 333a.
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voet eene hoogte als eene zitbank, die met fijn gras was begroeid’; daar rustte
Helena(1). - Bij de abdij der Bijloke, te Gent, stond een ‘hooge Lindeboom’, van waar
Jakob van Artevelde het volk toesprak(2). - In De Loteling(3) wordt dikwijls een
Lindeboom met een L.-Vrouwebeeld vermeld: hij groeit op een kruisweg, en Jan en
Trien gaan er dikwijls bidden. De ‘Linde van Heilig Kerst’ is een hooge, reusachtige,
eeuwenoude Lindeboom met een levensgroot kruisbeeld(4).
Berk. - De Berk komt zeldzamer voor. Karel rust met den rug tegen eenen
Berkestam(5); - Bruno legt zijn hoofd tegen eenen ‘hoogen Berk’(6); - Berken heffen
‘hunne breede kruinen in de hoogte’(7) en dat schijnt me wel eenigszins gewaagd,
want onze inlandsche Berk is een slanke boom; - juister luidt het: ‘de Berk met zijnen
zilveren stam’(8); liefderijk en zorgvol keert Trien met een Berkerijs de vliegen van
het aangezicht van den blinden loteling(9).
Abeel. - De witte Populier (Populus alba L.) is een ‘breedbladerige boom’(10) hij heeft
een ‘breede kruin’(11); en hij klatert(12). - De Italiaansche Popuher (P. italica MÖNCH)
wordt in Batavia genoemd (blz. 248).
Els. - Het is een breedbladerige boom(13); - Elzenhout overlommert de heide(14); - er
zijn Elzendreefkens(15); - en

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Valentijn, VII, 153b.
Jac. v. Art., III, 101, 102, 105.
III, 11, 16, 30. - Vgl. ook de Kapelle-ten-Linde (sic) in Het Wassen Beeld, 33.
Oom v. Fel. Roob., 76, 77, 125.
Baas Gansend., III, 347b.
Boerenkr., II, 298b.
Id., 297a.
Gr. Hugo v. Craenh., II, 213.
Lot., III, 26a.
Ziekte d. Verb., VI, 293a.
Boerenkrijg, II, 297a.
Gr. Hugo v. Craenh., II, 213a.
Ziekte d. Verb., II, 293a.
Rikke-t., IV, 91a.
Id., 89a en 99a.
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in Het ijzeren Graf bespiedt Leo de katjes van de Elzen(1) in de Lente.
Esch. - De Esch heeft ‘wanstaltige wortelen’ die in het water eener bijna onzichtbare
beek baden(2). - In Valentijn(3) en De Baanwachter(4) is er sprake van eenen Treuresch.
Wilg. - De Wilgen worden meer aangehaald. CONSCIENCE gewaagt van dreefkens
van Wilgen(5); - het zijn ‘breedbladerige boomen’, die met hunne wortelen ‘in de
vette mullige aarde’ woekeren(6); - aan den oever eener beek staat een
‘Wilgenboschken’(7); - de Wilg heeft ‘wanstaltige wortelen’(8); - elders is het een
‘tengere Wilg, die met zijn hangend loof als eene treurende maagd over de
waterplassen zich boog’(9); - in venen en modderpoelen worden ‘de half verrotte
stammen van ontwortelde Wilgen’ verteerd; - uit het hout van Wilgen snijdt Leo
allerlei beeldjes(10). - De Dwergwilg (Salix repens L.), die in de duinen ‘met zijne
zilveren twijgen over de aarde’ kruipt, wordt genoemd in Bella Stock(11).
Wilde-Kastanjeboom. - Gustaaf(12) blijft aan den voet van eenen Wilde-Kastanjeboom
staan, waar voor de eerste maal de plechtige hefdebekentenis van Lenora haren mond
ontviel, ‘welks loof zoo dikwijls de tonen harer zoete stem heeft opgenomen’,
‘getuige’ der ‘zuivere zuchten’ der twee geliefden; de lente heeft weder zijne ‘kruin
met jeugdig gebladerte versierd; maar geene blijdschap, geenen troost meer aan
zijnen voet’: ‘de klagende verzuchtingen van een lijdend hart stijgen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

VI, 223a.
Boerenkr., II, 297a.
VII, 159a.
87.
Rikke-tikke-tak, IV, 89.
Ziekte d. Verb., VI, 293a.
Lotel., III, 30. Vgl. ook Wassen Beeld, 13.
Boerenkr., II, 297a. ‘Vermolmde Wilg’, id.
Gr. Hugo v. Craenh., II, 213a.
IJzeren Graf, VI, 218b, 222a.
V, 7b. En de Treurwilg in De Arme Ed., I, 7a.
Arme Edelman, I, 38a.
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alleen tot’ zijn loover op! - Een Wilde-Kastanjeboom verheft zijne kruin tusschen
de daken der huizen van Nancy(1) en ‘het gezicht van dit haar te zeer bekend loover
werkt machtig’ op het gemoed van de arme Lenora.
Mast, Den, Spar(2). - Is vooral Pinus silvestris L. CONSCIENCE schijnt geen
onderscheid te maken tusschen deze drie namen(3). Hij bezigt nochtans, bij voorkeur,
den eersten. Men weet dat hij in zijne werken met de Kempische heide dweept, en
het zal dus niemand verwonderen dat hij zeer dikwijls deze boomen vermeldt. Hij
spreekt van ‘het zwarte loof van een jong Mastbosch’(4); - van het ‘donkere loover
van een onmeetbaar Dennenwoud’(5); - van ‘onafmeetbare Mastbosschen’(6); - van
‘het somber en voor (hem) grenzenloos Dennenwoud’(7); - van eene ‘laan van
Dennen’(8); - van den wind, die ‘zachtjes door de spelden der Mastboomen’ ruischt(9);
- van ‘het zingend loof der Masten’(10); - van den orkaan, die ‘den Mastboomen een
geheimzinnig gehuil der pijn’ ontrukt(11); - van ‘de spelden der Mastboomen, door
den dauw bevochtigd.... als met mat zilver overtogen’(12); - van de ‘naaldbladerige
Dennen, die, met hunne pijlrechte stammen en afhangende takken, op reusachtige
armkandelaars’ geleken(13); - van oude Mastboomen, ‘rechtopgaande zuilen’(14); - van
‘kreupele Mastbos-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Id., 40b.
‘Sparreboomen’: Duiv. uit h. Slangenb., 113.
Vgl.: ‘het zijn geene Masten of Dennen’, Ziekte der Verb., VI, 293a.
Mengel., V, 190a. Vgl. ook Gierig., I, 189a: ‘somber loof’.
Id., 179a.
Jonge Dokt., V, 205a.
Mengel., V, 179a.
Oom v. Fel. Roob., 76.
Lotel., III, 11b.
Id. 21a.
Id. 37a.
Id. 29a.
Levenslust, VIII, 130b. Hier is denkelijk Picea excelsa LMK. bedoeld.
Duiv. uit h. Slangenb., 81.
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schen’(1); - van de balsemgeuren der Mastbosschen(2). - Mastboomkens langs de baan
geplant dienen tot sieraad: b.v. in Blinde Rosa(3) en Baanwachter(4), en ook wel elders(5).
- Masttoppen - d.z. de kegels - worden bijeengeraapt en als brandhout verkocht(6). Toen Lange Jan op zijn dorp terugkeert, bemerkt hij, niet zonder ontroering, dat een
jong Mastbosch een hoog Dennenwoud vervangt, ‘welks boomen zoovele vogelnesten
droegen, en op welks boorden de verfrisschende Kraakbezie zoo mildelijk rijpte’(7).
Zoo ook werpt de teruggekomen Jan, in Rikke-tikke-tak(8), zich geknield ten gronde
in het eerst ontmoete Mastbosch en hij dankt God met luider stemme, omdat hij zijne
‘geliefde Speldeboomen mocht wederzien’. In Hlodwig en Clotildis(9) wordt gewag
gemaakt van een gewijden ‘reusachtigen Denneboom, waaraan eene doode rave, een
zware hamer en eene Koornschoof waren gehecht, om de drievoudige Frankische
Godheid - Woden, Thor en Freya - te herinneren’. - In De Jonge Doktor komt ‘eene
dreve van hooge Zilvermasten’ voor(10).
Lork. - De verwante Lork wordt eenmaal aangehaald: ‘Eene baan met groote Lorken
bezoomd’(11).
***

Eenige uitlandsche Boomen worden soms geciteerd:
Katalpa(12). - Op den Grinselhof bevond zich een hoog Katalpabosch dat ‘zijne
takken als een breed scherm over het pad uitstrekte en nederboog’; - en het liet ‘vele
zijner bloe-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Mengel., V, 186b.
Gekkenw., 26.
I, 381a.
Blz. 123.
Valentijn, VII, 198b.
Lotel., III, 31; Duiv. uit h. Slangenb., 67.
Blinde Rosa, I, 373a.
IV, 100b.
II, 74b.
V, 222a. Het is Abies alba MILLER.
Duiv. uit h. Slangenb., 6.
Het is de veelgekweekte Bignonia catalpa L.
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men’ om het hoofd der slapende Lenora vallen en bestrooide ‘hare rustplaats met
sneeuwwitte kelken’(1).
Acacia. - Mr. Kemenaer(2) zit ‘in zijnen wijden tuin onder eenen hoogen Acacia op
eene bank’. CONSCIENCE meent hier: Robinia psendo-acacia L., de onechte Acacia.
In Batavia(3) stalt de schrijver zijn botanische kunde met welgevallen uit. Hij spreekt
er van den Waringaboom(4) met de ‘breede kruin’ die staat ‘vóor alle tempels in het
Oosten, dewijl men gelooft, dat de Indische God of Profeet Boedha onder zijne
schaduw de menschen heeft onderwezen’. De boom is Ficus religiosa L.(5). - Hij
noemt: ‘de heldergroene Patty(6), dien de Javanen om zijn lommerrijk gewaai
beminnen’; - ‘de schoone Dadap(7), waarvan elk blad gemarmerd is als eene bloem’;
- ‘de fraaie Katapper(8), welks takken terzelfder tijd met knoppen, met bloeisel en
met vruchten zijn beladen’; - ‘de statige Jambos’, met het ‘roode bloeisel’(9) ‘die
evenals een Italiaansche Populier zijne effen kruin ten hemel schiet’(10). - Hij spreekt
van ‘het venijnig sap van den gevreesden Upasboom’(11), ‘een boom met welks sap
de Javanen hunne wapens

(1) Arme Edelm., I, 7a, 8a; ook 23b.
(2) Geldduivel, II, 351b. En: ‘sneeuwig gebloemte’ van den Acacia, id., 404b.
(3) Hij zelf toch maakt ons bekend dat hij geraadpleegd heeft: JOAN NIEUHOFS Zee en Lant-reize,
Amst., 1682; en C.J. TEMMINCK, Coup d'aeil général sur les possessions Néerlandaises dans
l'Inde arcinpélagique, Leiden, 1846.
(4) I, 296a.
(5) Aldus C zelf. Vgl. toch Waringin, bij F.S.A. DE CLERCQ, Nieuw Plantkundig Wdb. voor
Ned.-Indië (1909), nr 1442: Ficus Benjamini L., waar men tal van folkloristische gegevens
vindt.
(6) ‘Boom Patty’, NIEUHOF, 260. DE CLERCQ heeft dezen naam niet.
(7) Is Uragoga (Psychotria) cordifolia, naar BAILLON, Dict. de Botanique. ‘Marokko of Da-Dap’,
ook Dap-Dap, NIEUHOF, 248. Naar DE CLERCQ, nr 1301, is de Dadapboom Erythrina
hypaphorus BOERL.
(8) NIEUHOF, 237, heet de boom nog Indiaensche Amandelboom. Is Terminalia Catappa L. (DE
CLERCQ, nr 3313).
(9) Batavia, I, 249b. Geslacht Eugenia (Jambosa). Zie hierover NIEUHOF, 168, 245; en vooral
DE CLERCQ, nr 1314, die deze boomen Djamboe heet.
(10) Id. 247, 248.
(11) Id. 312a. Is Antiaris toxicaria LESCHENAULT.
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vergiftigen’. - Een ‘krans van goudgele Champakka-bloemen’ geurden aan de bloote
armen van Aleidis(1). - ‘Tegen den dikken stam van eenen Billingbing lag de meid te
slapen’(2). - Hij citeert nog ‘de lommerrijke Kelors’ met ‘donker en glanzend loover’;
- de Pisang of Bananas(3) met de ‘reusachtige bladeren’; - de Areka-palm(4) met eene
‘kruin als een zonnescherm’; - de rankende Suryboa(5), eene slingerplant; - de Lontar(6)
of Jagerboom met ‘waaiervormige bladeren, waarop de oude Indianen gewoon waren
hunne ola's of brieven te schrijven’; - de Kokospalmen(7), die ‘het strand bezoomen
en hunne verheven kruinen ais reusachtige vederbossen in den zachten landwind
wiegelen’(8); - de ‘eeuwenheugende Pinkoe's..., Langsars..., Pinango's..., Surens...’(9);
- de hooge Lianen, ‘die van den eenen boom op den anderen voortloopen, als dunne
koorden van alle takken nederhangen, opnieuw wortel schieten, nogmaals met
verdubbelde kracht tot boven de hoogste kruinen opklimmen en daar met hun dik en
weelderig gebladerte een looverdak vormen, dat, zelfs bij vollen dag, slechts een
twijfelachtig licht tusschen deze verwarde plantenwereld laat doordringen’(10).

(1) Id., 248a. Is Michelia cnampaca L., geliefde boom en bloem der Javanen. Zie NIEUHOF, 179,
250, en vooral DE CLERCQ, nr 2295.
(2) Averrhoa bilimbi WILLD. Id. 248b. ‘Billingbing of Blinbing’, NIEUHOF, 261. - Ander namen,
bij DE CLERCQ, nr 379.
(3) Geslacht Musa (soort M. sapientum L: zie DE CLERCQ, nr 2361). - De Kelor is Moringa
pterygosperma GAERTN., naar DE CLERCQ, nr 2345.
(4) Areca catechu L. Zie DE CLERCQ, nr 315.
(5) Zie NIEUHOF, 243. Is denkelijk Piper Betle L. var. Siriboa CAS. D.C. Zie hierover DE CLERCQ,
nr 2719.
(6) Borassus flabelliformis L. BAILLON, Dict. - NIEUHOF, 261; DE CLERCQ, nr 484.
(7) Cocos nucifera L.
(8) Id., 248b. Zie ook 249a.
(9) ‘Les grands arbres qui croissent également dans cette même région, sont de la famille des
Méliacées, tels que le Pinkoe, le Suren, le Pinango, le Lengsar et autres espèces...’ TEMMINCK,
op. cit., I, 308. Pinkoe = Pingko (? DE CLERCQ, nr 1190: Dysoxylum densiflorum MIQ., of
nr 1196: D. ramiflorum MIQ.); - Suren = Cedrela febrifruga BL (DE CLERCQ, nr 702); Pinango = Pinang, de Arekapalm (? DE CLERCQ, nr 315); - Lengsar = Pometia tomentosa
T. et B (DE CLERCQ, nr 2831).
(10) Id. 249a.
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In zijne romans treffen wij talrijke Fruitboomen (of hunne Vruchten) aan.
Wijngaard, Wijnstok. - Deze lieve vruchtplant wordt met voorliefde vermeld:
Huizen met ‘gevels met Wijngaarden omslingerd’(1): - Wijngaard ‘met bochtige
ranken’(2); - een oude ‘Wijngaard’ naast de ‘deure’(3); - ‘een oude knoestige Wijngaard’
die weleer een gedeelte des gevels overdekt heeft, is ‘voorovergevallen’ en ligt nu
‘met het hoofd ter aarde neergebogen’(4); - het Blauwe Huisje, in den door
CONSCIENCE-Knaap zoo geliefden Groenen Hoek, had ‘van wederkanten zijner deur’
eenen Wijngaard; zij strengelden hunne takken dooreen en omkransten de vensters
met festoenen, en overdekten geheel den blauwgeschilderden gevel en de roode
dakpannen; en toen hij dit schreef, herinnerde zich CONSCIENCE de witte en blauwe
Druiven tusschen het groen, waarvóor hij als kind gapend en watertandend en met
de lippen smachtend bleef staan(5); en in de maand Juli keken ‘de kleine, groene
Druiven.... als peerlen en smaragden tusschen het loover uit’(6). - En hoe bezingt hij,
in De Dichter en zijn Droombeeld(7), de Druif en haar sap?
‘Edele vrucht der wijngaardrank,
Kind van der zonne koestrende stralen,
Hemeldrank,
Peerlende sap dat schuimt in de schalen,
Bij vroolijken zank(8)
En bekergeklank,
Bronne tot troost en vreugd in dit leven
Den mensch gegeven,
Hoe verzacht gij ons lot,
Weldaad van God!’

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Boerenkrijg, II, 258b.
Geld en Adel, 7.
Lotel., III, 8b.
Ziekte d. Verb., VI, 293b.
Een O te veel, 5.
Id. 6.
Blz. 26.
Sic.
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In Eene Uitvinding des Duivels wordt gesproken van ‘zilver uit Wijngaardtranen’
gestookt(1).
Appelboom, Appelaar. - In Geld en Adel(2) komt een Appelaar voor: - in Eene
Verwarde Zaak(3), ‘de boomgaard overlommerd met de kruinen van machtige
Appelaars’; - in De Ziekte der Verbeelding(4), een vink ‘die zingt in den Appelboom’;
- in Een Zeemanshuisgezin(5), ‘kinderen die blozen als Appels’; - in De Loteling(6) is
het O.L. Vrouw die bloost als een Appel; - in Het Goudland(7) verliest Kwik zijn
Appeltje voor den dorst, d.i. zijn spaargeld, en, in Baas Gansendonck(8), weet Kobe
niet ‘langs welken kant (hij) den bedorven Appel’ - d.i. de netelige zaak - ‘aanpakken
zal’. = Het uithangbord de Gouden Appel vindt men in Eene Verwarde Zaak(9).
Peer. - Ik ken maar eene plaats, waar deze vrucht wordt aangehaald: ‘Lekkere
Kalebasperen’(10).
Pruimeboom. - De wilde Pruimeboom, nl. de Sleepruimelaar, heeft bloemrijke
takken, waarop ‘dartele vogels de lieve jeugd des jaars bezingen’(11).
Perzikboom. - Een enkele maal: ‘de Perzikboomen tegen den muur’(12).
Abrikoos. - Het schoone Trezeken ‘was als eene Abrikoos, die staat te rijpen tusschen
het liefste groen’(13).
Kriekeboom, Kriekelaar. - Er wordt gesproken van eenen Kriekelaar in Geld en
Adel(14); - van de Kriekeboomen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

III, 391b.
100.
16.
VI, 294a.
3.
III, 29b.
VI, 24b.
III, 340b.
10, doch hier is denkelijk de Oranjeappel bedoeld.
Verwarde Zaak, 130.
Oom v. Fel. Roob. 76.
Lambr. Hensm., III, 43a.
Id. 44a.
100.
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rond een boerenhuis, in Eene O te veel(1); - van de Krieken, die reeds begonnen te
blozen(2); - van kinderen, die blozen als Krieken(3).
Kers. - Eene enkele maal wordt van ‘blozende Kersen(4)’ gewag gemaakt. De
gelijkenis van Kersenboom en Paddenstoel, zie Paddenstoel.
Note(n)boom, Notelaar. - Bij de Lutschine in Zwitserland, tiert ‘bovenal weelderig’
de Notelaar(5); - gevels zijn ‘in stille schaduw half verdoken onder het breede lommer
der Noteboomen’(6); - De Noteboom heeft eene ‘breede kruin’(7); - twee ‘hooge
Noteboomen’ staan bij eene boerenhofstede en, verder, heeten zij ‘reusachtige
Notelaars’(8). CONSCIENCE vertelt geroerd in Gesch. mijner jeugd(9) dat in 1855 nog
het reeds bouwvallig huisje van den Groenen Hoek bestond en ook ‘den Notenboom,
nevens de poort, dien (hij) met (zijne) kinderhanden rechthield, toen (zijn) vader
hem plantende, de aarde op zijnen wortel wierp, en (hem) tot zedeles de fabel van
den Grijsaard en de Drie Jongelingen, uit LAFONTAINE vertelde’.
Mispelaar. - De boom wordt niet vermeld; doch in Eene O te veel(10) wordt van een
‘Mispelaren stok’ gewag gemaakt.
Kastanjeboom. - Een Kastanjeboom wordt genoemd in De Schat van Felix Roobeek(11)
en in De Oom van Felix Roobeek(12) wordt de spreuk gebezigd: voor iemand de
Kastanjen uit het vuur halen.
***

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

14,
IJzeren Gr., VI, 233a.
Zeemanshuisg. 9; - Wassen Beeld, 4.
Ger. v. Hert. Karel, 54.
Levenslust, VIII, 94b.
Boerenkr, 258b.
Gerechtigh. van Hert. Karel, 2.
Geld en Adel, 7, 100.
Blz. 49.
30.
15.
159.
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Eenige uitlandsche vruchten moeten nog hier geschikt worden:
De Keizersgezinden (onder Jozef II) zijn Vijgen(1); ook VAN BEEK, CONSCIENCE's
leermeester, was eene Vijg(2).
In De Oom van Felix Roobeek(3) vindt men de vertaling van het bekende vers van
GÖTHE:
‘Kent gij het land, waar de Citroenen bloeien,
Waar, tusschen donker loover, de Appelsinen groeien?

En er wordt bijgevoegd, dat in Vlaanderen noch Citroenen noch ‘Appelsinen’ groeien,
maar het geboortedorp toch immer den mensch lief blijft.
Helena draagt, als bruid ‘eene kroon van Oranjebloemen(4)’; - Laura is ‘in stille
droomerij’ bezig met het vlechten eener bruidskroon: de bloemen, ‘sneeuwwitte
bloesem’, die zij daartoe verzamelde, waren aan Oranjeboomen ontnomen(5); - en
Monck toont haar ‘van verre eenen krans van Oranjebloemen, waartusschen hier en
daar een gesteente glinsterde, - een huwelijkskroon(6).
Eindelijk is Marseille ‘het land waar de Olijven groeien’, ‘het schoone land der
Olijven’(7).

Heesters.
Een tamelijk groot getal Heesters - meestal Sierplanten - komen in CONSCIENCE'S
romans voor.
Roos, Rooze (zooals hij in zijne eerste werken schreef; en zooals nog gewoonlijk
dialectisch b.v. in de beide Vlaanderen), Rozelaar (Roozelaar). - Het is de
‘bloemenkoningin(8). In talrijke vergelijkingen wordt deze bloem aangehaald: er ge-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Oom v. Fel. Roob. 71.
Gesch. Jeugd, 47.
111.
Valentijn., VII, 198b.
Geldduivel, 391a.
Id. 418b.
IJzeren Graf, VI, 233b, 241b.
Baanw. 8.
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zond uitzien als eene Roos(1); - frisch als de Roos zijn(2); - schoon zijn als de Roos in
de lente(3); - gezond en bloemig zijn als eene Roos(4); - een aangezicht zuiver als de
Rozen(5); - lippekens als twee Rozebladen geplooid(6); - een mondelijn klein als een
gevouwen Rozeblad(7); - een mondje gelijk een Rozeknop(8); - Helena is Roos en Lelie
terzelfdertijd(9); de ‘liefelijkste Lenteroos’ verbleekt nevens haar(10). Op Wanna's
wangen blinken gezondheid en vreugde ‘als frissche Rozen’(11). Lucia, een kind, is
een ‘kleine Rozeknop’(12); - een boetend gevallen meisje, ‘Roosje pas ontloken en
reeds door den worm verknaagd’(13); - Bella Stock, ‘eene Roze, verloren in de
duinen(14)’; - Theresia, de ‘geheimzinnige Roos’, Rosa mystica(15). Van een klein kind
wordt gezegd: ‘de Lenteroos is niet schooner noch gezonder’(16); - van een hart, dat
het ‘ontluikt als eene Roos in de lente’(17). ‘Geene Rooskens zonder Doorns’, zegt
Pauwke-Plezier(18). - In Baas Gansendonck(19) spreekt CONSCIENCE met ontroering
van den tijd, ‘toen de Rozen der jeugd en de Leliën der zuivere levenspoëzij’ zijnen
schedel sierden! - Van de schoonheid der vrouw heet

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Geld en Adel, 231.
Ev. 't Serclaas, 52.
Ger. Hert. Karel, 26.
Gekkenwereld, 20; ook Valentijn, 165b.
Bella St., V, 10b.
Meng., V., 173b.
Houten Cl., IV, 357b.
Geldduivel, II, 424b.
Valentijn, VII, 162a.
Id. 163a.
Meng., V, 186b.
Koopm. v. Antw., VII, 281a.
Meng., V, 177a.
V, 49b.
Ziekte d. Verb., VI, 315b.
Slachtoffer d. Moederl., 59.
Stem uit het Graf, 100.
Geluk van rijk te zijn, II, 170a.
III., 327b.
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het dat zij eene bloem is, ‘die tijdelijk kan verwelken door moedeloosheid en verdriet;
maar kome nieuwe hoop en nieuw vertrouwen, dan herleeft zij plotseling als eene
Roze, door den lenteregen verkwikt(1)’. - De zieke Rosa(2) vraagt den bedroefden
broeder: ‘Broeder, de Rozenstruiken beloven nog zoovele bloemen... Zal ik vertrokken
zijn, eer de lieve knopjes ontluiken?’ En de broeder troost haar en plukt voor haar
eene Roze: ‘Neem deze Roze, zij is dijn(3) beeld en draagt dijnen naam; haar geurrijk
hart verkwikke dijnen geest’. Maar het meisje klaagt: ‘Arme Roze, waarom dij zoo
vroeg van dijnen stengel gerukt!... Broeder, wat zal nu het lot der bloeme zijn?’ ‘Zij
zal verwelken en sterven, Rosa’. De zuster ontbladert de Roze en slaapt in; en de
broeder zucht: ‘Twee bloemen, die verwelken!... Arme Roze, daar liggen nu dijne
roode bladeren als bloedvlekken op de sneeuw harer handen gestort!’ Rosa beweegt
nu hare handen en de Rozebladeren vallen in een voorbijstroomend beekje. Rosa
ook is een ‘kranslooze bloem op gebroken stengel’, zij ook heeft ‘geen enkel blaadje
meer om het den levenstroome te schenken’. Een weinig verder vaart de verleidende
duivel in eene andere Roze, die haar stengel tot Rosa buigt; deze zegt: ‘Kom, lieve
bloeme, lig vrij op mijnen schoot, ik zal dij plukken. Hoe rijk gekleurd is dijn
betooverend gelaat’. Maar de Roze spreekt streelend: ‘Zuster, ik kom en rust op
dijnen schoot, om dijn betooverend aangezicht te zien. O, wat bens du schoon! Geene
onder ons heeft bladeren, welker verf zoo zuiver is als de kleur dijner wangen. O,
verhef dijne lange wimpers nog, dat ik dijne zwarte oogappelen fonkelen zie! Ik
benijd dijnen lieven monde zijn koraalrood; hadde ik bladeren als dijne lippen, zoo
verwelkte ik morgen op de borst eener koninginne. O, lach nog zuster, want dan is
dijn mond gelijk een Rozeknopje in welks hart de rijkste paarlen schitteren. Dan is
dijne schoonheid ontegensprekelijk, verleidend als de jongste morgenstraal!’ En het
meisje: ‘Du dwaals voorzeker, lieve bloeme, of sprak dijne stem het lied dat de Rozen
elkander van verre toezingen?’ Nu smeekt de Roze om geplukt te worden;

(1) Moederl., VI, 144a.
(2) Avondstonden, I, 144a, b.
(3) CONSCIENCE speelt hier den du-dijner. Hij bejammert in een nota, ‘dat deze schrijfwijze is
verloren gegaan’!
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het meisje neemt ze en steekt ze op hare borst; maar een onbekend vuur zinkt in
haren boezem, en met de woorden: ‘Roze, dijne doornen wonden mij!’ werpt zij de
bloeme weg. - Rozen worden op verjaarfeesten geschonken. In De Kwaal des Tijds(1)
toont Celesta aan Daniël den Rozelaar, dien zij op haar vijftiende jaarfeest van den
jongeling heeft gekregen, dien zij beiden samen nevens de deur van het plantenhuis
hebben geplant en waarop Daniël eenige verzen maakte. Zoo ook groeien in den hof
van Meester Bockstal Maandrozen, die Helena haren vader op zijnen naamdag heeft
geschonken(2). - Op eene andere plaats dienen Maandrozen als sieraad: eene kroon
van Maandrozen’ wiegelde boven de blozende aangezichtjes van ‘jonge meiskens’,
‘op hunne losse, vlottende haren’, en deze bloemen schenen in strijd ‘om den prijs
der liefelijkheid met de lachende lippekens der kinderen’(3). - Elders(4) liggen Rozen
op de doodkist van Lisa: ‘Rozen en Leliën, beelden der maagdelijke zuiverheid’. Op het kleed van O.L. Vrouw ziet de goede Trien in haren droom ‘gouden bloemen’,
‘groote Rozen’(5). - Een bepaalde Rozesoort wordt vermeld, nl. de Duinroos of Rosa
pimpinellifolia L. Tante Claar heet ze Kraaidoorns(6).
Syring, Syringeboom, Kruidnagelbloem. - Deze geurige en kleurige sierheester
wordt vermeld om zijnen zoeten geur: ‘geurige Syringenbosschen’ overlommeren
van wederzijde een wegeltje(7); - bij een venster groeide ‘een blok Syringeboomen,
wier bloemen gewis in de lente de gansche woning met hunnen goeden geur moesten
vervullen’(8); - in den Grinselhof bezwangeren ‘de Syringa's.... de lucht met malsche
geu-

IV. 147a, b,
Oom v. Felix Roobeek, 92.
Blinde Rosa, I, 381b.
Baas Gansend., III, 361b.
Lotel. III, 30a.
Bella Stock, V, 25a. Deze naam komt bij DE BO voor, doch met andere bet.: Ononis spinosa
L. en ook wel Genista anglica L. HEUKELS, Wdb., heet nog aldus Ononis repens L. Ook het
Wdb. Ned. Taal citeert CONSCIENCE niet!
(7) Kwaal des Tijds, IV, 119b.
(8) Baas Gansend., III, 348a.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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ren’(1); - ‘de Syringa toonde de botten der tuilen, die de frissche Meilucht met den
zoeten kruidnagelgeur zouden vervullen’(2); - ‘Kruidnagelbloemen’ groeiden in den
tuin van het kasteel ‘in zulke menigte, dat haar purperachtig gebloemte als een
onmeetbaar behangsel den ganschen hof omringde en de lucht vervulde met den
liefelijksten geur’(3); - twee Syringaboschjes waren ‘beladen met eenen overvloed
van purperachtige tuilen, welker zoete kruidnagelgeur zich wijd en zijd verspreidde’(4);
- in Juni had ‘de Kruidnagelbloem... uitgegeurd’(5). Men spreekt nog van
Syringenboschjes in Valentijn(6) en van overgebleven Syringen in De Koopman van
Antwerpen(7).
Heide. - CONSCIENCE spreekt(8) met ontroering van de heide, beschrijft ze met
voorliefde, doorwandelt ze met lust, en men mag zijne Heidenovellen onder zijne
beste gewrochten rekenen. Ook de Heidebloem(9) komt dikwijls in zijne werken voor.
De bloemen van het Heidekruid ‘bepurperen’ de naakte vlakte(10); - Stina komt met
eenen bussel Heide - strooisel voor den geitestal - naar huis en ‘de purperen
Heidebloempjes’ hangen nevens haar aangezicht(11). - ‘Houtig’ is het Heidekruid(12)’.
- Als de eerste maal de reuk der ‘schaddenvuren’ door den wind den boer wordt
toegevoerd, weent hij als een kind, en hij eet van het eerste Heidekruid dat hij ziet,
‘om de dierbare plant dichter aan het hart te hebben’(13). - Het

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Arme Ed., I, 37b.
IJz. Graf, VI, 223a.
Id. blz. 226b.
Geld en Adel, 100.
IJz. Graf, VI, 233a.
VII, 157a, 158a, 170b.
VII, 272b. Zie nog Baas Gansendonck. III, 348b, waar van sidderend Syringeloof wordt
gesproken.
Zie b.v. Lotel., III, 7a.
Calluna vulgaris L.
Koopm. van Antw., VII, 233b.
Duiv. u. het Slangenb., 90.
Gekkenw., 2.
Rikke-tikke-tak, IV, 100a.
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ontevreden Knagelijntje(1) zou willen een ‘Heidebloemken’ zijn: ‘dan zou de wind
ook van 's morgens tot 's avonds met mij spelen en mijne bellekens doen waggelen;
ik zou de blauwe lucht altijd zien, en de lieve bijkens zouden mij ook komen kussen
en streelen’. Maar hare moeder zegt dat het Heidebloemken niet zoo gelukkig is als
Knagelijntje. Dit ondervraagt dus het ‘Heidebloemken-lief’ en het antwoord luidt:
‘Ik wenschte wel dat ik een rat geboren waren’. - ‘Rat geboren, roept Knagelijntje.
Wel, gij zijt van uw verstand, zot kruid!’ - ‘Neen, antwoordt de Heibloem, ik beklaag
mij met reden. Wat baat het mij, fraai gekleed en liefelijk van aangezicht te zijn? Ik
sta hier midden in de woestijn - en op een geheel jaar is er geen enkel oog, dat mij
bewondert, of geen mond, die mij prijst. In den zomer brandt de zon mij bruin, in
den winter moet ik maanden lang slapen en bevriezen. En als ik al veel moeite gedaan
heb om mijne jonge scheuten tot zekeren ouderdom op te voeden, dan komt de
landman, die ons allen te gelijk afmaait en ons onder de koe of in het vuur smijt’.
En Knagelijntje moest erkennen dat het waar is! - Eigenaardig noemt de schrijver(2)
zijne landelijke novelien: ‘nederige kranskens’ die hij, ‘al droomende uit Heidekruid
en Koornbloemen’ heeft gevlochten.
Geitenblad, Kamperfoelie. - Hiermede wordt bedoeld het geslacht Lonicera (wellicht
zonder onderscheid de twee soorten: L. periclymenum L, het wilde G., en L.
caprifolium L., het tamme). Het is het ‘lieve Geitenblad(3)’. ‘De geurige bloemtuilen
van Geitenblad’ versieren ‘met een gouden bekleedsel’ - de bloemen hebben waarlijk
die kleur - den breeden voet van den Eik(4). Meermaals wordt de plant om hare ranken
genoemd, waarmede prieëlen worden gemaakt: ‘een priëel van Geitenblad of
Kamperfoelie(5)’. - ‘een lustpriëel.... met de liefelijke ranken van het Geitenblad’
overdekt(6); - ‘een groene looverboog van rankend Geitenblad

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Grootmoeder, I, 236, 237.
Loteling, III, 7b.
Gr. Hugo v. Craenh., II, 213a.
Id.
Baanwachter, 10. Ook Gierigaard, I, 216b.
Moeder Job, I, 333a.
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en Brandkruid(1)’; - ‘een dak van Brandkruid en Geitenblad(2)’.
Brandkruid, Maagdenrank(3). - Het is het geslacht Clematis (vooral C. vitalba L).
Het rankend kruid met de talrijke witte bloemen wordt soms genoemd naast
Geitenblad(4): men benuttigde het tot het vormen van priëelen. Het Brandkruid wordt
om die reden nog aangehaald in De Oom van Felix Roobeek(5). Ook in De Gierigaard(6),
waar de plant Maagdenrank heet. Als wilde pumplant vindt men ze in De Leeuw van
Vlaanderen(7).
Brem. - Het verblijf van den weerwolf had een dak van Brem en Varen(8).
***

Eenige namen van uitheemsche Heesters volgen nog hier:
Azalea (die hij in zijn Boek der Natuer Zandrooze heet). - CONSCIENCE was juist
bezig met jonge Azalea's in de kweekerij van VAN GEERT te ‘verpooten’, toen men
hem kwam vragen(9) te spreken op het graf van VAN BREE. Er wordt nog terloops
van Azalea's gesproken in Valentijn(10) en in de Kwaal des Tijds(11).
Mimosa. - Men vindt vermeld ‘een paar groote Mimosa's’, die ‘prijkten met eenen
overvloed van gele, fluweelige katjes(12), die tusschen het fijne loover zich uitlosten
als een

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Burg. v. Luik, VII, 348a.
Moederliefde, VI, 174b.
Deze naam komt enkel bij CONSCIENCE voor.
Zie aldaar, boven.
Blz. 79.
I, 216b.
VII, 65b.
Gr. Hugo v. Craenh., II, blz. 226b,
Gesch. m. Jeugd, 483.
VII, 206b.
IV, 147b.
Het zijn eig. bloemhoofdjes.
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schat van gouden gepaarlte’. Het waren ‘levende kolommen, zoo weelderig en zoo
rijk(1)’.
Erica. - Valentijn(2) toont Helena ‘Erica's van de Kaap de Goede Hoop’. Die welke
zij ‘daar zoo liefelijk ziet bloeien, zijn de Erica andromedaeflora, ardens, baccans
en gracilis’. Het zijn ‘vreemde Heidekruiden’.
Camellia (in Boek der Natuer: Sinarooze). - CONSCIENCE, hoveniersgast bij VAN
GEERT, hecht, aan Cameliastammen, looden nummers(3). Hij vermeldt eenen ‘grooten
Cameliaboom’(4); - spreekt van ‘Kamelia's’ die op den satijnen hoed van Lisa hangen(5);
- van twee ‘hoogstammige Camelia's’ die Daniël aan Celesta schonk, heesters van
herinnering: want in de schors ‘staan nog twee letteren, die (Daniël) lachend tot
aandenken er (in sneed)(6)’.
Alpenroze. - In De Arme Edelman(7) leest men: ‘De Alpenroze staat in vollen bloei’
op den Grinselhof. De schrijver bedoelt hier, meen ik, Rhododendron ponticum L.
Metrosideros (Callistemon) speciosus DC. - Deze Nieuw-Hollandsche Heester uit
onze plantenhuizen wordt als volgt beschreven(8): De bladeren ‘schijnen zoovele
platte, lederen riemkens van eene eigenaardige vaalgroene tint’. En daarna maakt
CONSCIENCE een plantengeographische beschouwing: ‘Dit is het opzicht van schier
alle planten uit dat groote land, en men kan ze daaraan bij den eersten blik herkennen.
Wonderlijk en vreemd is daar de natuur: alles heeft er vormen, geheel verschillend
van die, welke de groeiende en levende wezens in andere werelddeelen kenmerken.’
***

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Valentijn, VII, 206b. Zie ook Kwaal des Tijds, IV, 147b.
Id.
Gesch. m. Jeugd, 280.
Valentijn, VII, 206a.
Baas Gansend., III, 345b.
Kwaal d. Tijds, IV, 147b.
I, 37b.
Valentijn, VII, 206-207.
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Zooveel over de Sierheersters. Thans gewaag ik van eenige andere geciteerde
inlandsche Heesters of Struiken.
Hazelaar. - Hij wordt vermeld om zijne lieve vroege katjes; Leo bespiedt de ‘katjes
van Hazelaren en Elzen, die onder de eerste stralen der nieuwe zon’ zich moeten
ontwikkelen(1); - de Hazelaar wiegt zijne katjes in den zachten wind(2); - hij ‘ontplooit
zijne wiegelende kattekens(3)’.
In Baas Gansendonck(4) wordt gewag gemaakt van’ het dichtgegroeid loof van een
Hazelaren boschken’.
Buks, Wijpalm. - De Buks is een tuinheester: ‘voetpaden met boorden van korten
Wijpalm omzoomd’(5); - een bloemenperk ‘met eenen kring van Dwergpalm
omsloten(6)’. Anders heet het een gezegend kruid: ‘Het lijk, door vrouwen gedragen,
was opgevolgd door wel vijfhonderd menschen, allen met Bukstwijgen of
Wijpalmtakken in de hand’; want ‘de Wijpalm is in Kerlingaland de boom der
dooden’:(7) - in een vat met wijwater rust een ‘droge Palmtak’, waarmede men de
eettafel(8) voor het ‘doodenmaal’ besproeit; - men spreekt van een kruisbeeld met
Wijpalm, in De Duivel uit het Slangenbosch(9) en ook in Bella Stock(10) (‘den tak
Zegenpalm’). - Op den huwelijksdag van Hlodwig en Clotildis droegen de
Christendochters ‘groene takken Wijpalm(11)’.
Jeneverboom. - De Jeneverboomkens der heide spelen eene speciale rol in
Rikke-tikke-tak(12): de ‘waggelende Jene-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

IJzeren Gr., VI, 223a.
Oom v. Fel. Roob., 76.
Lotel., III, 8a.
III, 348a.
Podagrist, 68.
Koopm. v. Antw., VII, 292a en 272b. Zonder twijfel bedoelt hier C. de Buks; de eig.
Dwergpalm echter is een Palmsoort, Chamaerops humilis L.
Kerels v. Vl., VIII, 208a.
Id. 359b.
Blz. 119.
V, 8b.
Hlodw. en Clot., II, 75a.
IV, 91a; 96b; 99a; 100b; 101b.
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verboomkens’ belommeren de heide; - zij zijn ‘donkergroen’; - de wederkeerende
Jan spreekt er tegen, ‘als waren zij menschen geweest’. - Jeneverbezen gebruikt de
duivel tot het stoken van zijnen helschen drank(1).
IJp (soms IJf, naar fr. If), Spaansch Groen. - De IJp is een doodenboom, gelijk
meestal de immergroene Boomen: in een ‘bosch van IJpenboomen’, een ‘IJpenbosch’
ligt een grafsteen met zonderlinge letteren(2). Het is ook wel een sierheester: Rond
den hof is eene haag van Spaansch groen(3); - in De Podagrist(4) komen ‘kegelvormig
geschoren IJfboomen’; - bij de inhaling van Daniël zag men ‘eene hooge triumfpoort
van Spaansch groen of IJpenloover(5)’.
Maarntak, Mistel. Is Viscum album L, de wonderlijke schuimplant. - Aan dit kruid,
dat op Eikeboomen, doch vaker op boomen met zachter hout groeit, werden vele
krachten toegeschreven, en ‘het was aangezien als den Goden bijzonderlijk toegewijd’.
Daarom omvatte ‘eene kroon van Maarntakken’ de haren van den Opperbloedman(6);
en met een Maarntak werd het offerbloed over de vergaderde Franken in den Wijhof
gesproeid. De booze Loki maakte eenen pijl van Maarntak - hier heet de heester
‘Misteltein’(7) - gaf hem den blinden Hauder, die er mede den schoonen Balder doodde:
Godin Freya had alle wapens, metalen, boomen, dieren den eed afgenomen Balder
niet te deren, doch den Misteltein had zij overgeslagen, want hij scheen haar te jong
om in eere genomen te worden(8).
Doorn, Meibloem. - De fraaibloemige heester komt soms voor als sierplant. Zoo
draagt Pauwken-Plezier in de hand ‘eenen bloeienden tak witten Haagdoorn, de
Meibloem der Antwerpenaars’, en hij geeft ‘de geurige bloemtakken’ aan Kaatje,
zijne geliefde(9). De struik heet ‘de nederige Doornbloeme’

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Uitv. d. Duivels, III, 394a.
Gr. Hugo v. Craenh., II, 217a; 219a.
O te veel, 15.
Blz. 68.
Kwaals d. Tijds, IV, 121b.
Hlodw. en Clot., II, 11b, 12a.
Naar de Edda.
Id. 98a. Dit is eene bekende Eddasage.
Geluk van rijk te zijn, II, 169b, 170a.
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in Avondstonden(1), en, in Het IJzeren Graf(2), ‘de zwarte Doorn’, die zijn bloeisel in
de Lente toont. De plant komt echter meer voor in geijkte spreekwoordelijke
gezegden: Op Doornen zitten(3); - op nen Doorn trappen(4); - wat Doorn heeft u
gestoken?(5) - weten waar de Doorn hem heeft gestoken(6); - een pijnlijke Doorn in
het hart hebben(7); - ‘de Doorn eener liefde zonder hoop(8)’; - niets dan Doornen en
Distels voortbrengen (van het geboortedorp gezegd: het blijft niettemin den mensch
immer lief(9)!
Braam. - Het Braambosch wordt meermaals vermeld: b.v. in Hugo van Craenhove(10),
de weerwolf kruipt ‘onder de Braambosschen’ heen; - in De Boerenkrijg(11): ‘daar
woelde het Braambosch in wulpsche kracht en slingerde zijne ranken dwars door
alles heen’; - nog in Hugo(12), ‘daar wierp het Braambosch zijne purperen(13) ranken
van stam tot stam en weefde er een ondoordringbaar voorhangsel’. Zie nog
‘Braamranken’ in hetzelfde werk(14). In Everaard 't Serclaes(15) komt een ‘kruipeboschje
van Hazelaars en Bramen’ voor. Het boetende meisje(16) plukt een handvol
Braambeziën en laaft er mede haar dorstig kind.
Klimop, Veil, Eiloof. - Wordt zelden aangehaald, en het is verwonderlijk, want de
plant is gemeen en kenschetsend.

(1)
(2)
(3)
(4)
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(7)
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I, 146a.
VI, 223a.
Baas Gansend., III, 330a.
Valentijn, VII, 189b; Geld en Adel, 153.
Bella Stock, V, 47a.
Oom v. Fel. Roob., 122.
Geld en Adel, 13.
De Duivel u.h. Slangenb., 172.
Oom v. Fel. Roob., 111.
II, 225a.
II, 297a.
213a.
Juist gezien!
217a.
Blz. 58.
Meng., V, 178a.
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‘Tegen de bruine muren van het gebouw - Nieuwenhove - kropen lange Veilranken,
en wortelden zich in de uitgebrande naden der steenen(1)’. Steenbonken zijn ‘met
Klimop’ begroeid(2). Het ‘getrouwe Eiloof klom en daalde in liefdekransen’ rondom
den ruwen stam van eenen Eik (Gr. H.v. Craenh., II, 213a).
Spork. - In De Loteling(3) snijdt Trien ‘twee Sporkestammen’ af; - in De Duivel uit
het Slangenbosch(4) is de muur eener hut met ‘dooreengevlochten Sporkestammen’
en leem gemaakt.
Gagelkruid. - Deze kenschetsende plant voor het Kempenland wordt maar tweemaal
geciteerd: ‘Gagelstruiken van de heide’ leest men in De Gerechtigheid van Hertog
Karel(5); en in De Boerenkrijg verbergt zich de moerassige grond ‘onder het grauwe
loof van hoogopgeschoten Gagelkruid’(6).

Kruiden.
Talrijker zijn de aangehaalde Kruiden (planten met kruidachtige stengels); ik schik
ze in eenige groepen.
1o In het wild groeiende Kruiden met lieve bloemen.
Madelief (Madelieve). - Het zal niet verwonderen dat deze mooie weidebloem meer
dan eens wordt genoemd. Het is het ‘zilverig Madeliefje(7)’; - of het ‘sneeuwig wit
der duizenden Madelieven’ blinkt ‘op de weide(8)’; - of ‘de parelensneeuw der
Madelieven’ ligt ‘gestrooid over het groene tapijt(9)’; - of de Madelieven doen ‘hunne
duizende zilveren starrekens tusschen het jonge gras schitteren(10)’; - of Made-
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(2)
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(7)
(8)
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Leeuw v. Vl., VII, 65a, b.
Burg. v. Luik, VII, 348a.
III, 26a,
Blz. 87.
Blz. 15.
II, 297a.
Oom v. Fel. Roob., 76.
Id. 45.
Minnez., 8.
IJzeren Gr., VI, 223a.
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lieven blikkeren als ‘verloren paarlen(1)’. - Als de Madelief, bij regenweder, hare
bloemen sluit, ziet men het rozerood der lintbloempjes; eene enkele maal spreekt
CONSCIENCE van ‘het rozig Madeliefje(2)’. - De heete tranen van Bernhart - in Gr.
Hugo v. Craenhove - verwelken het gras en hij ziet ‘de Madelieven zich sluiten en
sterven’: voorwaar een erg romantische metaphore! - In het vertelsel van Knagelijntje(3)
vraagt het ontevreden Ratje aan het Madeliefken of het gelukkig is; en het bloempje
antwoordt: ‘Gelukkig? Alle dagen bijten de koeien of de schapen mijne bloemkens
af, of ze trappen mij te pletteren, dat ik in geene drie maanden op mij zelf kom. - Gij
kunt nog loopen om het gevaar te ontvluchten, gij hebt tanden om u te verdedigen gij kunt wandelen; maar ik ben een ongelukkig schepsel op de aarde. Zie, ginder
komt de schaapherder weer met zijne gulzige beesten; ik beef al van angst en schrik’.
Ook in het Boek der Natuer wordt eene verdrogende Madelieve sprekend opgevoerd(4).
- Vóor haar venster, in de verre stad, kweekt Lenora Madelieven en ze staan ‘onder
de zon te bloeien’; het meisje ‘plukt eene dezer Madelieven en ontbladert ze in
vergetelheid...(5)’ - Soms dient de lieve bloem tot sieraad: Felicita droeg op een
avondfeest ‘eene kroon van Madelieven, die glinsterden, als droege (zij) eenen
starrenkrans rondom’ haar hoofd(6). - Op het graf van den vader der twee weezen,
groeit een lief bloemken, een Madeliefken, ‘en er is rood aan zijne bladerkens’; en
daar het weezejongetje het bloemken wil plukken, zegt de moeder: ‘Neen, neen,
Janneken, laat het bloemken leven: het groeit op het graf uws vaders, kind(7)’.
Kollebloem en Korenbloem. - Deze akkerbloemen worden immer door CONSCIENCE
met elkander verbonden. ‘Blauwe Korenbloemen en roode Kollen’ buigen zich vóor
de stappen der schoone Helena Minnens, ‘als brach-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Hugo v. Craenh., II, 213a.
Geld en Adel, 101.
Grootmoeder, I, 236b, 237a.
Zie boven.
Arme Edelm., I, 40a, b.
Koopman v. Antw., VII, 238a.
Geldduivel, II, 386b.
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ten zij hulde aan eene schoonere bloem dan zij allen(1)’. - Liefelijker nog is het
volgende beeld: Wanna droeg op haar hoofd een bussel kruiden uit het Koren gewied;
en ‘de vurige Kolrooskens en blauwe Korenbloemen hingen waggelend op haar
voorhoofd of daalden als kransen der liefde langs haren hals; de zon speelde
daartusschen met hare vroolijkste stralen, en maakte dus van het eenvoudige
boerenmeisje het zuiverste beeld der maagdelijke levensvreugd en der vrouwelijke
natuurschoonheid’(2). - Mieken en Janneken plukken onderweg ‘de blauwe
Korenbloemen en de roode Kollen uit de Rogge... Janneken vlecht uit de bloemen
eene kroon’ voor zijne gezellin, op wier hoofd ‘praalt de roodblauwe krans’(3). Kleine kinderen verlustigen zich ‘in het maken van een kermisperk uit blauwe
Korenbloemen en roode Kollen!’(4). - Eenmaal wordt de Korenbloem zonder de Kol
aangehaald op figuurlijke wijze: CONSCIENCE heeft nl. ‘nederige kranskens’, zijne
novellen, ‘uit Heidekruid en Koornbloemen’ gevlochten(5) en de eerste bloem uit dit
kransken is zijn roerende Loteling!
Viooltje, Pensee (of Violet). De eerste is Viola odorata L., de tweede Viola tricolor
L. - Het ‘blauwe Viooltje’ is eene Lentebloem(6); - in Geld en Adel(7) heet het ‘het
geurige Viooltje’; - Viooltjes geuren ‘aan de zuidelijke kanten der grachten(8)’; ‘Violetten’ bloeien vóor het open venster(9) en worden er door het treurige meisje
verzorgd. - Het is wellicht eene herinnering aan de bloemkweekerij van VAN GEERT,
wanneer CONSCIENCE als volgt van de Pensee spreekt: de droogte niet alleen heeft
deze Penséen (sic) mager en klein gemaakt; ‘om altijd schoone bloemen te hebben
en de soort te behouden, mag men deze planten hunne stengels niet te
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(4)
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Valentijn, VII, 151a.
Mengelingen, V, 186b.
IJzeren Gr., VI, 211a.
Blinde Rosa, I, 376a.
Loteling, III, 7b.
Oom v. Fel. Roob., 76.
Blz. 101.
IJzeren Gr., VI, 223a.
Arme Edelm., I, 40a.
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zeer laten verlengen; in September moet men al hun loof afsnijden, of sterke afzetsels
er van maken, want de opgeschotene planten sterven meestal in den winter, of geven
het jaar daarna slechts zeer verminderde bloemen. Dit is eene eerste voorwaarde om
de Viola tricolor wel te kweeken(1)’.
Anemone, Windroosje. - Anemone nemorosa L, de zoo gewone woudbloem wordt
bedoeld. Het is eene lentebloem: Leo wacht ‘met aangejaagd verlangen naar het loof
der Woud-Anemone, dat allereerst zich aan den voet van het Eikenschaarhout zou
vertoonen(2)’; - de ‘Woud-Anemone heeft den roep der lentezon gehoord en vertoont
hare eerste bladeren in het schaarhout(3)’. Zij is purper (het onderdeel der bloembladen
nl.): ‘het purperen Windroosje(4)’, ‘de purperen Windroos’(5).
In De Oom van Felix Roobeek(6) wordt gewezen op Anemonen die Helena - thans
in Duitschland verblijvende - in den tuin van meester Bockstal heeft geplant. Er is
hier denkelijk sprake van een variëteit van de gekweekte Anemone hortensis L. (of
van A. coronaria L.)
Maagdenpalm. - Is Vinca minor L. Dit blauwbloemige immergroene kruid werd bij
de Franken tot het vervaardigen van huwelijkskronen gebruikt: de godin Freya heeft
‘eene kroon van Maagdenpalm op haar hoofd’, want zij beschermt het huwelijk(7); Lutgardis prijkt met de ‘huwelijkskroon van Maagdenpalm’ op haar hoofd(8); - op
den huwelijksdag van Hlodwig en Clotildis droegen de Christendochters Wijpalm,
doch de Frankische ‘eene huwelijkskroon van Maagdenpalm(9) in de hand’.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Valentijn, VII, 159a.
IJzeren Gr., VI, 223a.
Loteling, III, 8a.
Oom v. Fel. Roob., 76.
Geld en Adel, 101.
Blz. 92.
Hlodw. en Clot., II, 71a.
Id., 47b.
Id., 75a.
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Violier. - Is Cheiranthus cheiri L. Het is eene puinplant en hare ‘goudgele
bloemtuilen’ schitteren: zij bloeit in eene gevelscheur(1); - of in uitgevallen kalknaden
eener ruïne(2). Als hofplant vindt men ze vermeld in Bavo en Lieveken(3). - De gewezen
bloemkweeker schemert weer door in Valentijn. Hier is sprake van de Zomerviolieren
(Cheiranthus annuus L.). Helena vraagt aan Valentijn waarom al hare ‘Zomerviolieren
dit jaar enkel zijn(4)?’ En het antwoord luidt: ‘De reden weet ik niet met zekerheid.
Het hangt af van de doelmatige kweeking en inzameling der zaden. Deze kweeking
eischt meer zorgen, dan een gewoon liefhebber er aan besteden kan. Men doet beter
elk jaar nieuw zaad te koopen. Er zijn te Parijs, te Londen en elders groote gestichten,
waar men zich op het winnen van goede bloemzaden toelegt’. En nu volgt eene
jeugdherinnering: ‘Toen ik een kleine jongen was, beminde ik zeer de Zomerviolieren,
en ik vulde er schier elk jaar mijn klein tuintje mede’. Het slot is: ‘De beste zaden
van den Cheiranthus annuus worden te Erfurt in Duitschland gekweekt. Men noemt
ze daar Levkojen’.
Sleutelbloem. - Het is de ‘gele Sleutelbloem(5)’. Zij ‘vergulden de weiden(6)’. Zij
blikkeren als ‘verloren paarlen’ bij het Braambosch(7). - In Bavo en Lieveken(8) wordt
de Aurikel (Primula auricula L.), veelgekweekte tuinbloem, terloops genoemd. In
Striata formosissima heet deze bloem Erikel(9).
Leeuwentand, Paardenbloem, Pissebloem, Suikerij. - Wordt bedoeld Taraxacum
dens leonis DSF. Men spreekt van het ‘goud der Leeuwentanden’ in De Oom van
Felix Roo-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Lambr. Hensmans, III, 41b, 42a.
Gerecht. v. Hert. Karel 153.
VI, 374b. De Violier wordt ook terloops genoemd in Striata formos., I, 181a.
Valentijn, VII, 160a.
Geld en Adel, 101: Primula elatior L. wordt bedoeld.
IJzeren Gr., VI, 223a.
Gr. Hugo v. Craenh., II, 213a.
V. 374b.
I, 181a.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

836
beek(1). De ‘Paardenbloem’ of ‘Pissebloem’ is eene Raadselplant: ‘De vlokkige
zaadkoppen wiegelen boven de goudgele Paardenbloemen’ en Lina blaast herhaalde
malen op een dier zaadkoppen, beurtelings vragende: ‘Is hij (Herman nl.) ziek? Is
hij gezond?’ Doch ze vindt het zelf een dwaas kinderspel(2). - De bloem ontvangt nog
den naam van Suikerij: zij wordt als geneeskruid aangegeven en er wordt gesproken
van ‘tegen den kant wat Suikerij te gaan steken(3)’.
De volgende Bloemen worden eveneens vermeld:
Wolroos. - Is Lychnis dioica L. ‘De overvloedig bloemende Wolroos’ heet het in
Striata formosissima(4).
Hanevoet, Boterbloem(5). - De Hanevoet wordt als duinplant geciteerd(6). Zij heet
‘gouden Boterbloem’ in Geld en Adel(7). In De Minnezanger(8) wordt gewaagd van
een groen tapijt ‘bestrooid met den goudregen der Boterbloemen’.
Aardbezie (Aardbes). - Men treft ze aan als wilde plant en als tuinbes. De Aardbezie
toont haar bloeisel in de Lente(9); - het zijn ‘geurende Aardbeziën’, in De Gerecht. v.
Hertog Karel(10); - ‘Engelsche, roode Aardbeziën die smaken als klompen suiker’, in
De Baanwachter(11).
Koekoeksbloem (Lychnis flos cuculli L.): - ‘het purper der Koekoeksbloem in de
weiden(12)’.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Blz. 45.
Geld en Adel, 228.
Gierigaard, I, 217b. In zijn Boek der Nat. is Suikerei, Cichorium intybus L.
I, 181a. Zie ook boven, Boek der Nat.
CONSCIENCE bedoelt zonder twijfel verschillende gemeene soorten van Ranunculus.
Bella St., V, 7b.
Blz. 101.
Blz. 8.
IJzeren Gr., VI, 223a.
Blz. 54.
Blz. 18; daar ook de vorm Aardbessen.
Oom v. Fel. Roob., 45.
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Koekoekskers. - Waarschijnlijk Cardamine pratensis L.: ‘de Koekoekskers’ toont
‘haar bloeisel’ in de lente(1). Deze naam komt niet bij HEUKELS voor.
Sneeuwbelleken (Galanthus nivalis L.): - ‘alleen het Sneeuwbelleken bewoog zijne
zilveren starrekens in de kanten(2)’. Deze schilderachtige naam komt niet bij HEUKELS
voor. - Op eene andere plaats(3) heet de plant Sneeuwzotteken: het praalt ‘met zes
zilveren bellekens’.
Vergeet-mij-niet. - Het wordt enkel eenmaal vermeld: Frans zendt aan Cecilia deze
‘bloemkens(4)’.
Steenklaver. - Zal wel Lotus corniculatus L. zijn: het is een duinplant(5).
Gentiane (Gentsiane). - ‘De hemelblauwe Gentsiane’ met hare ‘prachtige kelken’
is Gentiana pneumonanthe L.(6) - Gentiana wordt als geneesmiddel gebruikt(7).
Vingerhoed. - Eens genoemd in Striata formosissima(8).
Lischbloem. - Is Iris pseudoacorus L. In eene ‘moerachtige weide’ staan ‘gele
Lischbloemen in de zon te prijken’(9).
Sint-Jansbloem. - Is de groote Madelief. Janneken ziet ‘eene St-Jansbloeme, als
eene zilveren star schitterend boven een graf... hij rukt de bloem van haren stengel
en vestigt ze op het voorhoofd zijner vriendinne’(10).
Sint-Jansbloed. - Is Hypericum, denkelijk wel de gemeenste soort, H. perforatum
L.: ‘de gele kelkjes(11) van het St-Jansbloed’.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

IJzeren Gr., VI, 223a.
Lotel. III, 8a.
Striata formos. I, 181b. Zie ook Boek d. Nat.
Gierigaard, I, 205a.
Bella Stock, V, 7b.
Lotel., III, 26a.
Jonge Dokter, V, 270a.
I, 181a. Zie ook Boek der Nat.
Blinde Rosa, I, 374a.
IJzeren Graf, VI, 211b.
Eig. kroontjes. IJzeren Gr., VI, 234b.
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Wilde Tijm. - Thymus serpyllum L. wordt hier bedoeld: de blinde ‘lag op een bed
van wilden Tijm; het geurde rondom hem in zoeten balsemdamp(1)’.
Knaptand (Antirrhinum majus L.). Eenmaal genoemd(2).
Veldklok. - Is Campanula rapunculus L.: ‘de lieve Veldklok boog hare bellekens
over’ het voorhoofd van den slapenden blinde(3). Het w. komt niet voor bij HEUKELS.
Onderhave. - Is Glechoma hederacea L.: ‘de roode Onderhave’ is eene Lentebloem(4).
Zij is echter zeer zelden rood, veeleer lila-blauw. Voor den hier gebruikten volksnaam,
vgl. HEUKELS.
Beverken. - Is Astrantia major L.(5). Dezen naam vind ik enkel bij CONSCIENCE. Het
dialectisch (Exaarde, Saffelaere) Bevende-minne heeft men bij PAQUE(6).
***

2o Onder de gekweekte Sierplanten neemt met recht de eerste plaats in de
Lelie, nl. de ‘witte Lelie(7)’, Lilium candidum L. - Om hare blanke kleur komt zij in
vergelijkingen voor: Eene bruid is ‘wit van vel gelijk eene Lelie’(8); - ‘De Lelie is
niet blanker’ dan het voorhoofd van een meisje(9); ‘zuiver als de Lelie(10) voor haar
ontwelken’; Lisa is ‘schoon en kuisch als eene Lelie’; eene ‘zuivere, kuische
Leliebloem(11)’; - Placida

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Lotel III, 26a, b, (‘Tijmzode’).
Striata form., I, 181a.
Lotel. III. 26a. Nog vermeld in Str. formos. I, 181a.
Oom v. Fel. Roob., 76.
Striata form., I, 181a.
Omdat de bloempjes in hun kraagje, zeer beweegbaar zijn en er als bevende uit zien.
Baanwachter, 8.
Geldduivel, II, 424b.
Avondstonden, I, 145b.
IJzeren Gr., VI, 215b.
Baas Gansend., III, 338 a, 359b.
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is ‘schoon als eene Lelie’(1); Helena is ‘Roos en Lelie tegelijkertijd’(2). CONSCIENCE
spreekt van ‘de Leliën der zuivere levenspoëzij(3)’. Trien, in haren droom, ziet Leliën
op het kleed van O.L. Vrouw(4). - Een enkele maal wordt gesproken van een andere
Leliesoort, de prachtige L. lancifolium(5); CONSCIENCE is hier opnieuw de
bloemenverzorger van bij VAN GEERT. Helena(6) zegt: ‘Die Leliën daar heeft mijn
vader, nu twee of drie jaar geleden, voor mij gekocht ter gelegenheid van mijnen
naamdag. Zij waren zoo schoon en zoo vol bloemen! Nu staat er nauwelijks op elken
stengel nog eene kleine, kwijnende bloem. Onze hovenier heeft ze nogtans wel
gemest, in de hoop dat ze sterker zouden worden.’ En de verklaring luidt: ‘Mest is
bijna altijd doodelijk voor planten met bolachtige wortels, zooals Leliën, Tulpen,
Hyacinthen en andere. De Lilium lancifolium, welke uw heer vader u schonk, wil in
heigrond staan; in zulke zware aarde als deze moet zij allengs versterven.’
Pioen. Vooral Paeonia officinalis RETZ. - Zij is rood: ‘De laatste roode Pioenen
bloeien in den glans der zomerzon(7)’; - meisjes met blozend aangezicht, zijn ‘de
Pioenen’(8); - Monica, eene struische boerendochter, is ‘dik en bloemig als eene
Pioen’(9). - Eenmaal wordt melding gemaakt van een ‘dikke solfergele Pioen’, die in
den hof van meester Bockstal groeit en die zijne dochter Helena van Mevrouw van
Unterbach had gekregen(10).
Fuchsia (Fuchsbel in Boek der Nat.). - Adelina verwedt, tegen Franscisca, de ‘twee
Fuchsia's, die (hare) tante uit de stad

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Kerels v. Vl., VIII, 218a.
Valentijn, VII, 162a.
Zie boven, Roos.
Loteling, III, 30a.
L. speciosum THUNB.
Valentijn, VII, 159b.
Baanw., 8.
Blinde Rosa, I, 381b.
Valentijn, VII, 152b. De bloem wordt terloops nog genoemd in Striata formos., I, 181a.
Oom v. Fel. Roob., 92. Deze gele Pioen is denkelijk P. Wittmanniana Bot. Reg.
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heeft gezonden’ tegen de ‘Geraniums’ die op het venster staan(1). - Moeder Damhout
heeft altijd eene voorliefde gehad voor ‘roode Fuchsia's’, ‘voor die koraalroode
bellekens’(2). - In De Koopm. v. Antwerpen speelt een Fuchsia een roerende rol. In
het midden van een bloemenperkje ‘verhief zich een bevallig boomken, welks kruin
zoo overvloedig met hangende bloemen was beladen, als wierp het eenen regen van
koraalroode paarlen uit’. Deze ‘zorgvuldig gekweekte Fuchsia’ werd ‘op eenen
heuglijken dag’ aan de moeder van Felicita door Raphaël geschonken, door ‘eenen
afwezigen vriend, wiens gedachtenis in die bloemen leefde’. En elken morgen plukte
het meisje ‘eene bloem, bracht ze bevend aan hare lippen, stak ze tusschen haren
borstdoek en hief dan handen en oogen ten hemel’. En toen Raphaël wederkeerde,
‘haalde zij eene kleine verslenste bloem van tusschen haren halsdoek’, een
Fuchsbelleken geplukt ‘van het altaar der herinnering’, en zij zegde: ‘Al de
lustbosschen, al de planten van weelde zijn verdwenen... Op het altaar der herinnering
alléen staan bloemen!(3)’
Dahlia. - CONSCIENCE zal wel een Dahliakweeker geweest zijn, in zijnen hof of
althans bij VAN GEERT. In zijne Striata formosissima (d.i. ‘Allerschoonste gestreepte’)
of de Dahlia's koorts zet hij met veel humor uiteen wat een Dahlialiefhebber of
‘Dahlia's zot’ is en welke dezes bezigheden zijn. Buiten de wondervolle Striata
formosissima, ‘met de Angelierische bestreping’, ‘de bloem der bloemen’, worden
hier genoemd of beschreven de volgende variëteiten: Anna Maria, Buonaparte,
Waterloo, Défiance, Englands pride, don Carlos, Formosa, Hortense Knyff, Miss
Coll, Conqueror, Fireball, Non pareil, Topaas, Virgin Queen, Sambo, Striped
perfection, British Queen. Het schetsje is een zeer aardig hekelverhaaltje - en is wel
zeker insgelijks eene herinnering aan zijn kalm en rustig leven bij den
bloemenkweeker VAN GEERT. - In Levenslust(4) wordt vermeld ‘een bed met hooge
Dahliaplanten’; - in Baas Gansendonck(5) ‘eene steunlat van eene Dahliaplant’; - en
in De

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jonge Dokter, V, 207a.
Bavo en Liev. VI, 374a.
VII, 272 b, 273 a, 292 a, 295a.
VIII, 130b.
III, 349b.
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Geldduivel(1) spreidt de Dahlia, een der ‘laatste bloemen des jaars’, ‘hare duizende
kleuren ten toon’.
Spaansch Gras. - Is bedoeld: Armeria vulgaris WILLD. Over deze benaming vgl.
HEUKELS. Men zoomt er de tuinwegels mede: ‘wegeltjes door Spaansch Gras
afgeteekend, als met purperen kransen... omzoomd’(2); - Bart heeft ‘wegeltjes en
beddekens aangelegd en ze met altijd bloeiend Spaansch Gras afgeteekend’(3).
Akelei. - Deze welbekende sierplant heet ‘de blauwe Akeleien’(4). In Striata
formosissima(5) wordt van de ‘Okulei’ gesproken. - De Zwitsersche bergplant Aquilegia
alpina L., ‘eene blauwe bloem’ ‘als eene hemelsblauwe star’ wordt door Herman
geplukt en Florentia legt ze, als troostende herinnering, tusschen de bladen van een
reisboekje(6).
Anjelier. (In Boek der Nat., Nechelbloem). - Dianthus caryophyllus L. heet ‘de
geurrijke Anjelier’(7); - en in een bloembed staan zulke Anjelieren ‘met hangend
hoofd en onder de daghitte verschroeid’ te kwijnen; doch Lenora, ‘die deze lievelingen
streelde en verpleegde’ begiet ze liefderijk(8). - Dianthus barbatus L. heet ‘Tuiltje’(9).
Geranium. - Het geslacht Pelargonium wordt hier bedoeld(10).
Kruidje-roer-mij-niet. - Is de naam der Impatiens-soorten (vooral van I. noli tangere
L.). CONSCIENCE heet een meisje ‘met het hoofd gebogen en de oogen nedergeslagen’
‘Truiken roert mij niet(11)’. Het Kruidje is een Truiken (= Gertrudeken)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

II, 414a.
Baanw., 8.
Gierigaard, I, 216b.
Baanw., 8.
I, 181a.
Levenslust, VIII, 147a, b.
Striata formos., I, 181b.
Arme Ed., I, 6b, 7a.
Striata formos., I, 181a. Zie ook boven, Boek der Nat. en Kruidwdb.
Jonge Dokter, V, 207a, 208a. Zie boven.
Siska v. Roos., III, 371a.
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geworden! - De Balsamina, Impatiens balsamina L. wordt vermeld in Valentijn(1).
Chineesche Zonnebloem. - Is wel Aster (Callistephus) sinensis L.: zij overdekt ‘de
perken met bonte kransen’(2), zij ‘willen in de vrije opene lucht staan’(3).
Hortensia. - De wetenschappelijke benaming Hydrangea Japonica variegata wordt
gegeven aan eene plant ‘met schoone gevlekte bladeren’. En nu volgt een botanische
uitweiding: ‘Alle planten met gevlekte of gestreepte bladeren’ willen ‘eene min of
meer overlommerde plaats’ hebben. ‘Deze vlekken of bemarmeringen, welke wij als
eene schoonheid beschouwen, zijn eene soort van ziekte. De gewassen, die er door
aangedaan zijn, vreezen het sterke zonnelicht, en men mag ze insgelijks niet te veel
begieten, want zij bederven lichtelijk. Daarenboven de gewone Hortensia zelve eischt
eenen half overlommerden en tamelijk vochtigen grond’(4).
Alpensterre. - Is denkelijk Aster alpinus L.: zij schijnt ‘het blauw des hemels te
herspiegelen’ en is een der ‘laatste bloemen des jaars’(5).
Stipa pennata L. - De plant wordt met dien naam, genoemd in Valentijn(6): het is
‘een aardig gras,... dat naar eene pluim gelijkt om op eenen vrouwenhoed te steken’.
Passiebloem (Passiflora coerulea L.). - ‘Onder een verhemelte van rankende
Passie-bloemen...’(7); - ‘het rankend loover eener Passie-bloem...’(8).
Yucca. - ‘Twee gestreepte Yucca's’(9).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

VII, 160a.
Geldduivel, II, 414a.
Valentijn, VII, 160a.
Valentijn, VII, 159b.
Geldduivel, II, 414a.
VII, 159b.
Valentijn, VII, 202a, 206a.
Kwaal des Tijds, IV, 146b
Id., 147b.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

843
Edelweiss(1). - Deze lieve plant wordt aangeduid doch niet genoemd: ‘eene soort van
kleine, witte bloemen... welke zeer hoog en op de ongenaakbaarste plaatsen der Alpen
groeien...’(2).
Tongjong-Tratty. - Is eene Javaansche waterplant met ‘prachtige tulpen’(3).
***

3o De wilde Kruiden, zonder opvallende bloemen, zijn:
Wilde Wijngaard (Bryonia dioica L.). - Hij heeft ‘gulzigwassende ranken’(4); hij
smijt zich van den eenen muur op den anderen en ‘vormt vóor de diepe scheuren een
weefsel van het aangenaamste groen’(5).
Donderblad, Huislook (Sempervivum tectorum L.). - Het is ‘woekerend’(6) en groeit
op daken: ‘Donderbladen en Mosplanten begroenen zijne verzengde daken’(7).
Helmkruid, Bekkenkruid(8). - Is Linaria cymbalaria L. De ‘kunstig aangebrachte
steenbonken’ waren ‘overgroeid met Klimop, met Helmkruid en met kleine
Vetplanten...’(9); - ‘op sommige plaatsen (van het kasteel Wildenborg nl.) wiegelden
de tengere ranken van het Helmkruid in machtige bossen in den wind’(10). - Op eene
andere plaats heet deze pumplant ‘Bekkenkruid’(11). CONSCIENCE zelf geeft in nota
Cymbalaria aan: ‘op de reigels der bovenste vensters heeft het Bek-

(1) Gnaphalium leontopodium L.
(2) Levenslust, VIII, 91b.
(3) Batavia, I, 249a. NIEUHOF, 252: ‘Tratty of Waterbloem’. Is Nymphaea Lotus L., de
Lotusbioem, bij DE CLERCQ Toendjoeng; of de verwante Nelumbium speciosum WILLD, bij
denzelfden Schr. Tarate of Trate.
(4) Baanw., 8.
(5) Leeuw v. Vl., VII, 65b.
(6) Duivel u.h. Slangenb., 87.
(7) Rikke-tikke-t., IV, 89a. Ook Lambr. Hensm., III, 42a.
(8) In zijn Boek der Nat., Navelkruid. Deze 3 namen komen niet voor bij HEUKELS.
(9) Burg. v. Luik, VII, 348a.
(10) Ziekte d. Verb., VI, 293b.
(11) Evenals Cymbalaria, naar de bekkenvormige bladeren.
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kenkruid zijne wortelen geschoten, en nu hangt het daar met zijne gapende, blauwe
bloemkens langs den muur’(1).
Bereklauw (Heracleum sphondylium L.). - Het is een ‘machtig natuurkruid’, dat
bloembedden en zoden inneemt(2).
Smeerwortel (Symphytum officinale L.) en Klis (Lappa). - Het zijn insgelijks
‘machtige natuurkruiden’(3).
Distel. - Deze stekelige plant komt hier en daar voor, b.v. spreekwoordelijk: ‘Distelen
gezaaid, Doornen gemaaid’(4)! Zie ook, boven, Doorn.
Mostaard. - ‘Wilde Mostaardplanten’ overdekken den grond. Hier(5) is kwestie van
Amerikaansche Sinapis-soorten. Doch welke?
Weegbree. - Is eene duinplant(6).
Waterlins. - Het groen van ‘woekerende Waterlinsen’ (sic)(7) overdekt de gracht.
Bies. - Een spreekwoordelijk gezegde komt voor: ‘Van de Klaver naar de Biezen
loopen’, d.i. van het geluk naar het ongeluk(8).
Riet. - Het ‘waggelend’ Riet wordt b.v. vermeld in De Minnezanger(9); - en ‘sidderend
als een Riet’ heet het in Baas Gansendonck(10).
Mos. - Het groeit op daken(11); - op boomen(12): hier wordt gesproken van het: ‘vaal
neerhangend Mos’. Het Mos

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Lambr. Hensm., III, 42a.
Ziekte d. Verb., VI, 293b.
Id.
Baas Gansend., III, 360b.
Goudland, VI, 46a.
Bella Stock, V, 7b.
Gerecht, v. Hert. Karel, 53.
Goudland, VI, 22a.
Blz. 8.
Blz. 341b.
Rikke-tikke-t., IV, 89; - Lambr. Hensm., III, 42a; - Duiv. u.h. Slangenb., 87.
Hugo v. Craenh., II, 213a.
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dat Max plukt en dat ‘overal van de takken der boomen nederhing als lange draden
of spinnewebben’(1), zal wel eene Usnea (soort van Lichen) zijn. - Tegen betoovering
wordt gebruikt het Mos ‘dat gegroeid (is) op een honderdjarig doodshoofd’(2)!
Varens. - ‘Brem en Varen’ bedekken het dak van eene krocht(3). In De Duivel uit het
Slangenbosch komt de naam Arendsvaren (Pteris aquilina L.) voor(4).
Kampernoeliën, Paddenstoelen, Zwammen(5). - Eene vermelde Kampernoelie ‘is
monsterachtig en aan stukken gesmeten’ en ‘haar vergiftig vleesch verandert van
geel in groen(6)’. - De omstaande boomen ‘gelijken aan een gezelschap van stervende
grijsaards, met Paddenstoelen en met Zwamknobbels als met puisten van
melaatschheid overdekt(7)’. - In Baas Gansendonck(8) geeft Kobe de gelijkenis van
den ‘Paddenstoel, die aan den Kerseboom zit’: de baas is de ‘schoone, groote
Kerseboom’ en Kobe, die niets doet en ten koste van den baas leeft, is de ‘arme
ootmoedige Paddenstoel!’
***
4o) In de werken van CONSCIENCE worden eenige planten als speciale Geneeskruiden
aangevoerd. Het zijn de volgende:
Alsem. Artemisia absinthium L. - Alsemdrank met Savie bereid komt voor in Eene
Stem uit het Graf(9). Het venijn van de jenever, ‘met groene kruiden gemengd’ heet
Absinthium helveticum: aldus is ‘zijne kracht op de ziel versterkt’, zonder
vermindering van ‘zijne kracht op het lichaam(10)’.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Levenslust, VIII, 108a, 112a.
Avondstonden, I, 177b, 179b.
Gr. Hugo v. Craenh., II, 226b.
Blz. 82.
Kampernoeliën of Paddenstoelen = bepaaldelijk Agaricineeën; Het w. Zwammen heeft een
breeder beteekenis = Fungi.
Duiv. u.h. Slangenb. 82.
Gr. Hugo v. Craenh., II, 213a.
III, 330b.
Blz. 123.
Uitv. d. Duivels, III, 396a.
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Savie. Salvia officinalis L. - Zie Alsem.
Lepelblad. - Is wel Cochlearia officinalis L. Lepelblad, ‘dat is goed voor de
scheurbuik(1)’.
Waterkers. - Nasturtium officinale R. BR. Enkel genoemd(2).
Als Giftkruiden heeft men:
Alfrank, Elfrank. - Aldus heet ‘het vergiftigd gewas’ Solanum dulcamara L.; ‘in
het Duitsch verkeerdelijk(3) Alprank’, voegt hij er bij(4).
Mandragora. - Dit giftig gewas was ‘oudtijds als toovermiddel’ geroemd en heet
‘nu nog in het Vlaamsch Alruine en in het Duitsch Alraunwurzel’(5). De ‘vergiftige
Mandragorawortel’ wordt nog eventjes genoemd in Eene Uitvinding des Duivels(6).
Belladonna. - Als geneesmiddel aangewezen(7).
Strychnos. - ‘Indische Braaknoten’ of ‘het venijn Strychnos’(8).
Als Kauwmiddel wordt genoemd het Sirie-blad(9) (‘Pinang of Betel’) met een
stukje Areka-noot(10), en wat Kamfer en kalk(11).
Curcuma: dient om de huid bruin te verven(12).
***

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Gierigaard, I, 217b, 218a.
Id., 217b, 218b.
Echter niet verkeerdelijk. Zie b.v. HERRMANN, Nordische Mythologie, 64 en vgg.
Hlodw. en Clot., II, 8a.
Hlodw. en Clot., II, 5a.
III, 393b.
Jonge Dokter, V, 225b.
Uitv. d. Duiv. III, 394a.

Ook wel Sirih geschreven. Z. VD. i.v. betel. Is Piper betle L. Vgl. DE CLERCQ, nr 2717.
(10) Areca catechu L.
(11) Batavia, I, 294b.
(12) Wassen Beeld, 97.
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5o Gekweekte Akkerplanten zijn eerstens de Cerealiën:
Koren (Koorn). - Zal wel de gemeene naam zijn voor Tarwe en Rogge. Het wordt
naast Boekweit genoemd in Mengelingen(1). In den vroegen morgen reeds hangt ‘de
wakkere leeuwerik in de lucht boven het wiegelend Koren’(2). Het Koren beweegt
zich ‘golvend’(3). In de Mei schudt het Koren ‘zijn eerste bloeisel af en bezwangert
de lucht met eenen malschen Saffraanwalm’(4). Het Koorn lijdt van de droogte(5) en
‘Snijkoren’ komt voor in Eene Gekkenwereld(6). Spreekwoordelijk: ‘Als men het
onkruid te lang laat groeien, vreet het wel het schoonste Koren op(7)’. ‘De mensch is
een Stroohalm, die vlot op den stroom; de stille vaart tusschen de bloeiende oevers
is de jeugd; de brieschende waterval, de slingerende maalstroom is de menschelijke
maatschappij, waarin de Man als een Stroohalm wordt gestort; hij valt, hij gaat ten
gronde, hij verheft zich weder, hij duikt opnieuw, hij wordt gefolterd, gekneusd,
gepletterd, afgesleten. Wie kan weten. op welken oever de arme Stroohalm zal worden
opgenomen?(8)’. Freya houdt eene Koornschoof in haren rechterarm: Zij bevrucht de
aarde door hare gunst(9). Van Korenwieden spreekt men in Mengelingen(10). Uit
kortswijl, spelende, steekt Wanna een Korenhalm in het oor van haren verloofde(11).
Tarwe. - Als de Rogge ‘reeds het goudgeel der komende rijpheid’ toont, behoudt
‘de Tarwe nog de tint der onverminderde groeikracht’(12). Zeer juist gezien!

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

V, 186b.;
Koopm v. Antw., VII, 271a.
Kwaald. Tijds, IV, 114a.
Kwaal des tijds, IV, 133b.
Lotel, III, 15b.
Blz. 20.
Baas Gansend., III, 341a.
Id. 328a.
Hlodw. en Clot. II, 71a.
V, 186b.
Id.
Kwaal d. Tijds, IV, 167b.
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Rogge. - Zie Tarwe. In Valentijn(1) wordt zij nogmaals vermeld: er is kwestie van de
‘golven’ van de Rogge.
Haver. - Zij hangt neder ‘in tapijten van zeegroen fluweel langs de helling der
heuvelen’(2). Zij dient tot paardenvoeder(3). - De looze Haver wordt vermeld in het
Goudland(4).
Rijst. - In Batavia(5) spreekt CONSCIENCE van de uitgestrekte Sawahs of Rijstvelden
der Javanen.
***

Als Knolgewassen komen voor:
Aardappel, Pataat (ook wel Patat). - ‘Vroege Pataten’(6); - ‘Patatten’(7); - ‘Nieuwe
Aardappelen’(8); - ‘de witte of purperen kelken’ van de Aardappels(9); - het braden
van Aardappelen in de weide(10) is een geliefd kindervermaak.
Raap. - Rapen trekken is een echte kinderlust(11).
Wortel. - Is de Peen (Daucus Carota L.). Er is sprake van het wieden van Wortelen
in Geld en Adel(12).
***

Ik vermeld nog als gebouwde Akkerplanten.
Klaver. - De koeien in den stal malen ‘de malsche Klaver(13)’; - ‘de Klaver is
mislukt’, schrijft Trien(14), ‘van

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

VII, 151a.
Kwaal des Tijds, IV, 167b.
Schat van Fel. Roob., 16.
VI, 46a. Is het Avena fatua L.? Er is hier sprake van eene Amerikaansche plant.
I, 248b.
Lotel., III, 15b. Zie nog Baanw., 23.
O te veel, 42-43.
Koopm. v. Antw., VII, 277a.
Valentijn, VII, 151a
Geld en Adel, 112; - Kwaal d. Tijds, IV, 136a.
Geld en Adel, 112.
Blz. 243.
Rikke-t., IV, 89a.
Lotel., III, 15b.
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het slechte zaad’: - Bijen gonzen in zwermen op ‘de bloedroode klaver(1)’ en Trifolium
incarnatum L. zal hier bedoeld zijn.
Spurrie. - Deze speciaal Kempische voederplant wordt aangehaald in De Loteling(2):
Trien schrijft aan Jan, dat de Spurrie ‘zoo malsch als boter is’.
Koolzaad. - Bloeiend Koolzaad verhelt het landelijk lentelandschap: het Koolzaad
spreidt ‘zijn bloeisel in goudgele tapijten(3)’ of ‘zijn geurig gebloemte als tapijten van
goudlaken uit(4)’.
Vlas. - Om zijn blauwe bloemen genoemd: Het Vlas had ‘zijnen vollen wasdom
bereikt en wiegelde zijn hemelskleurig bloeisel in diepe golven onder den adem van
het minste windje(5)’; - ‘de Vlasgaard wiegelde zijn hemelkleurig gebloemte(6)’.
Boekweit. - Het is een Kempische bouwplant en zij wordt echter maar tweemaal
aangehaald: in De Loteling(7) en in Mengelingen(8).
***
6o De volgende, weinig talrijke Moeskruiden worden genoemd:
Kool. - ‘Een vlinder op een Koolblad(9)’; - ‘plantsoen’ van Koolen(10); - ‘een
aangezicht als een roode Kool’, een purperrood aangezicht van eenen drinkebroer(11).
Erwt. - ‘De jonge Erwten staan reeds volop te bloeien(12)’; bijen bezoeken ze(13); men spreekt van

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Valentijn, VII, 151a.
III, 13b, 15 b, 17b.
Kwaal d. Tijds, IV, 114a.
Id. 133 a. Zie nog 167b.
Kwaald. Tijds, IV, 167b.
Valentijn, VII, 151a.
III, 15b.
V, 186b.
Koopm. v. Antw., VII, 278a.
Baanw., 16.
Podagrist, 66.
Koopm. van Ant., VII, 277a, b.
Id. 278a.
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‘zetgoed’ voor jonge Erwten(1); - van ‘rijzen’ steken bij de jonge Erwten(2). - Tegen
de een huis bezoekende tooverheks moet men met ‘Erwten in het wilde rondwerpen’
te middernacht; ‘indien er eene Erwt de tooverheks raakt, zal zij zichtbaar worden
en huilend ten venster uitvliegen(3)’.
Boon. - Wordt vermeld in Geld en Adel(4). In Baas Gansendonck gewaagt men van
de bekende spreuk: ‘Loontje komt altijd om zijn Boontje’, d.i. ‘op het kwaad volgt
altijd de straf(5)’.
Andijvie wordt toegebonden(6); - Selderie aangeaard(7); - Salade enkel vermeld(8); Look komt in een spreekwoord voor: ‘de pastoor zou ruiken dat er Look in den
meersch was(9)’.
***

Hier eindig ik mijne con amore geschreven studie over CONSCIENCE-Botanist met
een dubbelen wensch. Moge zij beschouwd worden als een klem lauwerblaadje in
de prachtige kroon, welke de Vlamingen om het grootsche beeld van CONSCIENCE,
die in hun hart en hunnen geest blijft voorbestaan, dit jaar met vreugde en fierheid
gewonden hebben, en tevens als eene nederige en dankbare hulde om al het goede
en schoone en sublieme dat hij ook mij heeft geschonken.
Brussel, Sept. 1912.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Geld en Adel, 11.
Id. 227.
Avondstonden, I, 178a, b.
Blz. 116.
III, 340a.
Eene O te veel, 14.
Id.
Oom v. Fel. Roob, 67; Baanw., 16.
Stem uit h. Graf, 104.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

851

Alphabetische Lijst der Nederlandsche en der Latijnsche(1) plantnamen.
A
Aelbezie, 801.
Aardappel, 759, 779, 848.
Aardbes, Aardbezie (Aerd-), 862, 836.
Abeel, 811.
Abies excelsa, 814.
Abrikoos, 802, 818.
Abrikoosboom, 802.
Acacia. 815.
Acanthus, 791.
Achtmannig en, 788.
Acotyledones, 774.
Adansonia digitata, 782.
Adiantum, 795.
Adiantum Capillus Veneris, 795.
Aecidium, 799
Afrikaan, Afrikane, 793.
Agaricineeën, 845.
Ajuin, 759.
Akelei, 802, 841.
Akker-Goudbloem, 781.
Akker-Guichelheil, 780.
Akker-Melkwei, 780.
Alfrank, 846
Algae, 774, 796.
Alge, 783.
Alismacaea, 774.
Allium, 801.
Alnus, 803.
Alpenroze, 827.
Alpensterre. 842.
Alpinia, 798.
Alruine, 846.
Alsem, 782, 845.
Althaea officinalis, 765.
Althaea rosea, 765.
Alyssum, 791.
Alyssum saxatile, 791.
Alyssum utriculatum, 780.
Amandel, 790.
Amandelboom, Amandelaer, 790, 801, 815.
Amberboom, 794.
Ambrosia, 794.
(1) Deze zijn met cursief gedrukt.
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Amomum, 798.
Amygdalus, 790, 801.
Anagallis, 800.
Anagallis arvensis, 780.
Anchusa officinalis, 780.
Andijvie, 850.
Androsaemum, 792
Anemone, 834.
Anemone coronoria, 834.
Anemone hortensis, 834.
Anemone nemorosa, 834.
Angelier, Anjelier, 779, 841.
Anthericum ramosum, 780.
Anthospermum, 794.
Anthospermum aethiopicum, 794.
Anthoxanthum, 800.
Antiaris toxicaria, 815.
Antirrhinum majus, 838.
Apenbloem, 791.
Aponogeton, 787.
Apotheker, 765.
Appel, Appelaar (-laer), Appelboom, 781, 790, 802, 818.
Appelsien, 763, 820.
Aquilegia, 802.
Aquilegia alpina, 841
Arabis, 802.
Areca catechu, 816, 846.
Arekanoot, 846.
Arekapalm, 816.
Arenaria, 781, 789.
Arendsvaren, 845.
Aristolochia, 794.
Armeniaca, 802
Armeria, 787, 801.
Armeria vulgaris, 841.
Aroideae, 774.
Artemisia absinthium, 845.
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Asarum, 789.
Aschkruid, 793.
Asparaginae, 774.
Aspergie, 774.
Asperula, 786.
Asperula cynanchica, 786.
Asperula odorata, 786.
Aspicarpa, 799.
Asplenium, 795.
Aster alpinus, 842.
Aster sinensis, 842.
Astrantia major, 838.
Astrosporium, 799.
Atherosperma, 794.
Atraphaxis. 788.
Aurikel, 835.
Avena, 800.
Avena fatua, 848.
Averrhoa bilimbi, 816.
Avondzoete, 791, 802.
Azalea, 786, 826.

B
Balrooze, 783.
Balsamiene, 765, 842.
Balsamina hortensis, 765.
Bananas, 816.
Baobab, 782.
Bastaardwederik, 789.
Beemd-Boksbaerd, 780.
Beenzaed, 794.
Beerenklauw, 791.
Beet, 782, 801.
Begonia, 765.
Bekkenkruid, 843.
Belladonna, 846.
Bellis, 803.
Bellis perennis, 772.
Berberis, 777.
Bereklauw, 844.
Berg-Kreps, 780.
Berg-Zurkel, 787.
Berk, Berke, 803, 811.
Bernagie, 782.
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Beschaemde Zinplant, 779.
Beta, 801.
Betel, 846.
Betula, 803
Bethlehemstar, 787.
Beuk, 803, 809.
Bevende-minne, 838.
Beverken, 838.
Bies, 844.
Biggenkruid, 780.
Bignonia catalpa, 814.
Billingbing, 816.
Blaasbalgske, 735.
Blinbing, 816.
Blitum, 799.
Bloedwortel, 790.
Bloemriet, 798.
Boekweit, 788, 849.
Boerhaavia, 798.
Boksbaerd, 780.
Boldistel, 794,
Bonjour madam(meke), 765
Bonzoer-Marie, 765.
Boon, 782, 803, 850.
Boonenboom, 792.
Borago, 782.
Bosch-erwt. 793.
Boterbloem, 836.
Boternoot, 790, 802.
Braaknoot, 846.
Braam (braem), 802, 830.
Braembezie, 802.
Braembosch. 802, 830.
Brandkruid, 782, 790, 826.
Brandnetel, 803.
Brassica, 802.
Brem, 826. 845.
Bremraap, 782.
Bryonia dioica, 843.
Buffonia, 784.
Buffonskruid, 784
Buks, 803, 828.
Buxus, 803.

C
Cacao, 793.
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Cacteeën, 760.
Cactus grandiflorus, 781.
Calathea, 798.
Calceolaria, 800.
Calendula arvensis, 781.
Calendula pluvialis, 780
Callicoma, 789.
Calligonum, 789.
Callistemon speciosus, 827.
Callistephus sinensis, 842.
Callitriche, 785, 799.
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Callitriche verna, 785.
Camellia, 792, 827.
Campanula rapunculus, 838.
Canna, 797, 798.
Cannabis, 803.
Capsicum, 800.
Cardamine pratensis, 837.
Cardiospermum, 788.
Carex, 794.
Carica, 795.
Carica papaia, 795.
Carryocar, 790, 802.
Caryophyllus, 801.
Catalpa, 814
Cedrela febrifuga, 816
Celosia, 801.
Centaurea, 793.
Centranthus, 708.
Cephalotus, 790.
Cerasus, 802.
Cerealiën, 847.
Chamaerops humilis, 828.
Champakkabloem, 816.
Cheiranthus annuus, 835.
Cheiranthus cheiri, 775, 835.
China-roos, 792.
Chinoea araneoides, 783.
Chionanthus, 799.
Chloranthus, 798.
Christus oog, 776
Chrysocoma, 793.
Cicendia, 786
Cichoreum intybus, 780, 836.
Cineraria, 793.
Cinna, 799.
Circaea, 800.
Cistenroos, 790.
Cistus, 790, 802.
Citroen, 820.
Clavaria, 783.
Clematis, 790, 802, 826.
Clematis vitalba, 782, 826.
Cochlearia, 781.
Cochlearia officinalis, 846.
Cocos nucifera, 816.
Coffea, 881.
Colchicaceae, 774.
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Colchicum, 787.
Colchicum autumnale, 787.
Comesperma, 792.
Conferva, 796.
Conferva jugalis, 776.
Convallaria majalis, 765
Convolvulus, 765.
Convolvulus tricolor, 765.
Conyza, 793.
Corispermum, 798.
Coryneum, 799.
Costus, 798.
Cotylus, 803.
Crassula, 787.
Crataeva, 789.
Crepis alpina, 780.
Crepis rubra, 780
Crepis tectorum, 780.
Crocus, 800
Cuminum, 801.
Curcuma, 798, 846.
Cuscuta, 783
Cydonia, 802.
Cylindrosporum, 797, 799.
Cymbalaria vulgaris, 775, 843.
Cyperaceae, 774.
Cyperus. 785.
Cyperus flavescens, 785.
Cytisus, 792.

D
Dadap, 815.
Dagbloem, 787.
Daglelie, 779, 780, 787.
Dahlia, 778, 840.
Dak-Kreps, 780.
Daucus Carota, 848
Datura, 782.
Dauwdistel, 793.
Den, Denne(n)boom, 782, 783, 813.
Dianthus, 789.
Dianthus barbatus, 801, 841.
Dianthus Caryophyllus, 779 841.
Dianthus plumarius, 787.
Dianthus prolifer, 781.
Dicotyledones, 774.
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Didynamia, 802.
Digitalis, 791.
Dikblad, 787.
Dionaea muscipula, 779.
Discerea nivalis, 783.
Distel, 830, 844.
Djamboe, 815.
Donderblad, 843.
Dondergroen, 783.
Doode netel, 791.
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Doorn. Doornbloeme, 821, 229.
Doovenetel, 791.
Dracocephalum, 791.
Drakenkop, 791.
Drymannig en), 785.
Duinroos, 823.
Duitsche pyp, 794.
Duivenkrop, 789.
Dulse, 796.
Duvaua, 794.
Duvausboom, 794.
Dwergpalm, 828.
Dwergwilg, 812.
Dysoxylum densiflorum, 816.
Dysoxylum ramiflorum, 816.

E
Echinops, 794.
Edelweiss, 843.
Eenappel, 788.
Eenbes, Eenbezie, 788.
Eenbloem, 790.
Eenbroederig(en), 792.
Eendevoet, 790.
Eenhuizig(en), 794.
Eenlobbig(en), 774.
Eenmannig(en), 785, 798.
Eenwyvig(en), 798.
Eeren prijs, 800.
Eik, 782, 783, 803, 808, 829.
Eiloof, 830.
Elatine, 788.
Elatine hydropiper, 788.
Elefantsvoet, 794.
Elephantopos, 794
Elfmannig(en), 789.
Elfrank, 846.
Ellobocarpus, 795.
Els, 783, 803, 811, 828.
Equisetaceae, 774.
Erica, 801.
Erica andromedaeflora, 827.
Erica ardens, 827.
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Erica baccans, 827.
Erica gracilis, 827.
Erikel, 835.
Eriocephalum, 794.
Erodium 792.
Erwt. 782, 803, 894.
Erysimum, 791.
Erysi mum Alliaria, 791.
Erysimum Barbaraea, 791.
Erysimum cheiranthoïdes, 791.
Erysimum officinale, 791.
Erythrina, 793.
Erythrina corallodendron, 793.
Erythrina hypaphorus, 815.
Erythronium Dens canis, 787.
Esch, Esschenboom, 803, 812.
Eugenia, 815.
Exacum, 786.
Exosporium, 799.
Ezelgras, 786.

F
Faba, 883.
Fagus, 803.
Fakkeldistel. 781.
Ficus, 803.
Ficus Benjamini, 815.
Ficus religiosa, 815.
Filices, 774, 795.
Flesschenkruid, 779, 795.
Fragaria, 802.
Fraxinus, 803.
Fuchsbel, 788, 839.
Fuchsia, 772, 788, 839.
Fuchsia fulgens, 772.
Fungi, 774, 845.

G
Gagelkruid, 831.
Galanthus nivalis, 837.
Galigaan, 774.
Galium, 786.
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Ganzendistel, 780.
Garst, 800.
Gastonia, 789.
Gastonsbloeme, 789.
Geheimbloeijende(n), 795.
Geitenblad, 782, 825.
Geitenkoorn, 788.
Gember, 798.
Genadekruid, 800.
Genista anglica, 823
Gentiane, 837.
Gentiana amarella, 786.
Gentiana Pneumonanthe, 837.
Gentsiane, 837.
Geranium, 792, 840, 841.
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Geranium triste, 781.
Gerst, 782.
Geum, 790.
Gezegend kruid, 790.
Gilliesa, 792.
Gillieskruid. 792.
Ginoffel, 779.
Glansgras, 785.
Glechoma hederacea, 838.
Globba, 798.
Gnaphalium leontopodium, 843.
Godenbrood, 794.
Goudbloem, 780.
Goudenhaar, 793.
Goudenhaer-kruid, 793.
Goudenlok, 793.
Goudhaar, 793.
Graan, 782.
Graminae, 774.
Gras, 774, 782, 783.
Gras van Parnas, van Parnasso, 787.
Grasangelier, Grasanjelier, 787.
Grasnechel, 787.
Gratiola, 800.
Guichelheil, 780, 800.

H
Haagdoorn, 829.
Haegnetel, 790.
Haelicteris, 792.
Haerschoone, 789.
Haerzaed. 792, 794
Hagedissensteert, 788.
Hairvlecht, 782.
Halimenia, 796.
Halimodendron, 793.
Hanekam, 801.
Hanenkop, 779, 793.
Hanevoet, 836.
Hartezaed, 788.
Haselkruid, 789.
Haselnoot, 776, 783.
Haselaer, Hazelaar, 803.
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Haselwortel, 789.
Haver, 782, 800 848.
Havikskruid, 780, 781.
Hazel, 789
Hazelaar, Hazelstruik, 789, 828, 830.
Hedera, 801.
Hederik, 791.
Hedychium, 785, 798.
Hedysarum, 793.
Hedysarum gyrans, 779.
Heide Heidebloem, Heidekruid, Heidestruik. 761, 765, 780, 801, 824, 827, 833.
Helianthemum, 790, 802.
Helianthus, 803.
Helianthus annuus. 779.
Helicteres, 792.
Heliophila, 791.
Hellenia, 798
Helmkruid, 791, 843.
Hemerocallis, 787
Hemerocallis flava, 779.
Hemerocallis fulva, 780.
Hepaticae, 774
Heracleum sphondylium, 844.
Herik, 791.
Hesperis, 791. 802.
Heul, Heulbloem, 773, 780.
Hieracium auricula, 780.
Hieracium chondrilloides, 781.
Hieracium murorum, 780.
Hieracium pilosella, 780, 805.
Hieracium umbellatum, 780.
Hippuris, 798.
Hof-Latouwe, 780.
Hof-Nachtschoone, 781.
Hondsdood, 787.
Hondsdoodslachtigen, 774.
Hondsgras, 779.
Hondstand, 787.
Hondsvergift, 787.
Honigdauw, 783.
Hop, Hoppe 803.
Hordeum, 800.
Hortensia, 842.
Huislook, 843.
Humulus, 803.
Hyacinth, 839.
Hydrangea japonica, 842.
Hypericum, 837.
Hypericum perforatum, 837.
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Hypochaeris maculata, 780.

I
IJf, IJp. 829.
Yskruid, 781.
Impatiens, 801, 841.
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Impatiens balsamina, 842.
Impatiens noli tangere, 841.
Indiaensche Amandelboom, 815.
Indiaensch Bloemriet, 798.
Indiaensche Saffraen, 798.
Indigo, 803.
Iris pseudoacorus, 837.

J
Jagerboom. 816.
Jambos, 815.
Jambosa, 815.
Jasmyn, 799.
Jasminum, 799.
Jeneverboom, 776. 783, 828.
Juglans, 803
Juniperus communis, 774.

K
Kaempferia, 798.
Kakauwboom, 793.
Kalebaspeer, 818.
Kamelia, 827.
Kamfer, 846.
Kamperfoelie 825.
Kampernoelie, 845.
Karkauwboom, 793.
Kastanje, Kastanjeboom, 812, 819.
Katapper, 815.
Katersoor. 780.
Kelor, 816.
Kemp, 803.
Kers, Kersenboom, 818, 845.
Klaver, 782, 803, 844, 848.
Klaverdood, 783.
Klaverzuring. 789.
Klimop, 801, 830, 843.
Klis, 844.
Knaptand, 838.
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Knavel. Knawel, 788.
Koekoeksbloem. 836.
Koekoekskers, 837.
Koffy, 801.
Kokospalm, 816.
Kol, Kollebloem, 832.
Kolvelinge, 783.
Komyn, 801.
Kool, 776, 777, 802, 849.
Koolzaad, 849.
Koorn, Koren. 847.
Koornbloem, Korenbloem, 762, 825. 832.
Kopstengel, 790.
Koraelbloem, 793.
Korael boom, 793.
Kraaidoorn, 823.
Kraakbezie, 814.
Kraenbek, Kranenbek, 781, 792.
Kransbloem, 785, 798.
Kriek, 790, 818
Krieke(n)boom, Kriekelaar (-laer), 790, 801, 802, 803, 818.
Kruidje-roer-mij(my)-niet, 779, 841.
Kruiken roert-mij-niet, 801.
Kruidnagel, 801.
Kruidnagelbloem, 772, 785, 799, 823.
Kruidnagelboom, 801.
Kurkum, 798.
Kwee, Kweepeer, 802.

L
Lakplant, 789.
Lamium, 791.
Langsar, 816.
Lappa 844.
Latouw, 780.
Leeuwentand, 835.
Lelie, 776. 786, 801, 821, 823, 838.
Lelieächtigen, 774.
Lelieslachtigen, 774.
Lengsar, 816.
Leontodon taraxacum, 780.
Leontodon tuberosum, 780.
Lepelblad, 781, 846.
Levermosslachtige, 774.
Liane, 816.
Lichen, 796, 845.
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Lichenes, 774.
Lidschoone, 789,
Lieve-Vrouwenoogske, 765,
Ligustrum, 799.
Lynvogel, 791.
Liliaceae, 774.
Lilium, 801.
Lillach. 799.
Lilium candidum, 838.
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Lilium lancifolium, 839.
Lilium speciosum. 839.
Limeum, 788.
Linaria, 791.
Linaria cymbalaria, 843,
Lind, Linde, Lindeboom, 765, 802, 804, 809.
Linnaea, 791.
Linneuskruid, 791.
Linum, 801.
Lischbloem, 837.
Lithospermum, 786.
Littorella, 794.
Lobbeloozen, 774.
Lonicera, 825.
Lonicera caprifolium, 782.
Lonicera periclymenum, 815.
Lontar, 816.
Look, 801, 850.
Lookbloem, 789
Lopezia, 798.
Lork, 814.
Lotus, 792.
Lotus corniculatus, 792. 837.
Lychnis dioica, 776, 777, 836.
Lyehnis diurnum, 789.
Lychnis flos cuculli, 836.
Lycopodinae, 774.
Lycopus, 800
Lysimachia, 789.
Lythrum, 789.

M
Maegde(n)drank, 790, 802, 826.
Maegde(n)haer, 795.
Maegdeloof, 802.
Maagde(n)palm, 834.
Maandroos, 823.
Maenkern, 795.
Maenzaed, 795.
Maarn(Maern)tak, 782, 829.
Madelief, Madelieve, 772, 773, 803, 831, 837.
Maluwe, 781.
Malva, 781.
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Mandragora, 846.
Mandragorawortel, 846
Mansbloed, 792.
Mansoor, 774.
Mantisia, 798.
Manwyvig(en), 794.
Maranta, 898.
Marokko, 814.
Marsiggel, 796
Marsiggelslachtige, 774.
Marsilea, 796.
Marsileaceae, 774.
Mast, Mastboom, 807, 813.
Meekrab, 800.
Meeldauw, 783.
Meibloem, 765, 829.
Melanconium, 799.
Melkwei, 780.
Menispermum, 795.
Menschenbloed, 792.
Mesembryanthemum barbatum, 780.
Mensembryanthemum cristallinum, 781.
Mensembryanthemum linguiforme, 780.
Mensembryanthemum nodiflorum, 781.
Mespilus, 802.
Metrosideros speciosus, 827.
Michelia champaca, 816.
Middagbloem, 780, 781.
Mimosa, 795, 826.
Mimosa pudica, 779, 795.
Mimulus, 791.
Mirabilis jalappa. 779.
Mirabilis longiflora, 779.
Mirtel, Mirtele, 790, 801.
Mispel, 790.
Mispelboom, Mispelaar (-laer), 790, 802, 803, 819.
Mistel, 782, 829.
Misteltein, 829.
Mniarum, 799.
Moes-Melkwei, 780.
Monandria, 798.
Monanthes, 790.
Monerma, 799.
Monniera, 792.
Monnierskruid, 792.
Monocotyledones, 774.
Monogynia, 798.
Monthout, 799.
Montia, 786.
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Mos, 774, 843, 844.
Mosslachtige, 774.
Mostaard (Mostaerd), 802, 844.
Morgenstar, 787.
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Moringa pterygosperma, 816.
Muggenkruid, 763.
Musa, 816.
Musa sapientum, 816.
Musci, 774.
Muer, 780.
Muer-Havikskruid, 780.
Myrtus, 700, 801,

N
Naekte Meid, 787.
Nachtbloem, 788.
Nachtschade, 800.
Nachtschoone, 779, 781.
Naemaspora, 799.
Nagelbloem, 799, 799.
Nagelboom, 801.
Nagelkruid, 786.
Narcissus, 787.
Nasturtium officinale, 846.
Navelkruid, 775, 843.
Nechel, Nechelbloem, 779, 781, 789, 841.
Nègelblôme, 789.
Negenmannig(en), 788.
Nelumbium speciosum, 843.
Nepenthes, 795.
Nepenthes distillatoria, 779
Netel. 803.
Nichel, 789.
Nigella, 790.
Nostoc(h), 783, 796.
Note(n)boom, Notelaar (-laer), 801, 803, 819.
Nyctago hortensis, 781.
Nymphea, 779, 802.
Nymphea alba, 780.
Nymphea lotus, 843.
Nympheaceae, 774.

O
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Oenothera, 788.
Okkernoot, 803.
Olea, 799.
Olijf (Olyf), Olyfboom, 799, 820.
Olm, 801.
Onderhave, 838.
Ononis repens, 823.
Ononis spinosa, 823.
Onzer Vrouwen Bedstroo, 786.
Onzer Vrouwenvoorschoot, 795.
Ooievaarsbek, Ooijevaersbek, 792.
Oostindische Kers, 788.
Oplismenus crus-galli, 786.
Oranjeboom, 764.
Oranjeappel, 763, 764, 818.
Oranjebloem, 820.
Oranjeboom, 820.
Orchideeën, 766.
Orchis, 794.
Ornithogalum, 787.
Orobanche, 783.
Orobus, 793.
Osse(n)tong. 780.
Osteospermum, 794.
Oxalis, 789.
Oxalis acetosella, 789.
Oxyria, 787.

P
Paardenbloem, 835.
Padde(n)stoel, 774, 818, 845.
Padde(n)stoelslachtige, 774.
Paeonia officinalis, 839.
Paeonia Wittmanniana, 839.
Palm, 803.
Palmae, 774.
Palmboom, 774.
Palmenhout. 803.
Pandangboom, 794.
Pandanus, 794.
Panicum, 786.
Panikgras, 786.
Panikkoorn, 786.
Pantoffel, Pantoefelbloem, 800.
Papaeiboom, 795.
Papaver nudicaule, 780.
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Papaver somniferum, 773.
Parelkruid, 786.
Parelzaad, 786.
Paris, 788.
Parnasgras, 787.
Parnaskruid. 787.
Parnassia, 787.
Partijke, 789.
Passerina, 788.
Passiebloem, 803, 842.
Passiflora, 803.
Passiflora coerulea, 842.
Pastenaek, 801.
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Pastinaca, 801.
Pataat. Patat, 848.
Patty, 815.
Peen, 848.
Peer, 790, 818.
Peerdesteertslachtige, 774.
Peerenboom. Peerlaer, 790, 802.
Peerlkruid, 786.
Peerloogske, 765.
Peerlzaed, 786.
Pelargonium, 792, 841.
Pensee, 833.
Peper, 800.
Peplis, 786.
Pestkruid, 788.
Peulvaern, 795.
Peulvruchten, 782.
Peumoboom, 795.
Peumus, 795.
Phalaris, 785.
Phanerogamia, 798.
Philydrum, 798.
Phyllyrea, 785, 799.
Phlox, 787.
Phragmidium, 799.
Phrynium, 798.
Phytolacca, 789.
Picea excelsa, 813,
Picris hieracioides, 780
Pillenkruid, Pilkruid, 796.
Pilularia, 796.
Pinang, 816. 846.
Pinango, 816.
Pingko, 816.
Pinguicula, 800.
Pinkoe, 816.
Pinus silvestris, 813.
Pioen, 839
Piper, 800.
Piper Betle, 816, 846.
Pisang, 816.
Pissebloem, 780, 835.
Pisum, 803.
Pistassenboom, 777.
Plaen, Plaenboom, 775, 794, 803.
Plantago, 800.
Plantengallen, 783.
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Platanus, 775, 794, 803.
Pleea, 788
Plomp, 774, 779, 780, 802.
Podophyllum, 790.
Poelkruid, 785.
Pollichia, 798.
Polycarpon, 786.
Pometia tomentosa, 816.
Populier, 783, 803, 811.
Populus, 803.
Populus alba, 811.
Populus italica, 811.
Porselein, 786.
Potentilla, 774, 778.
Potentilla van Geertii, 778.
Prenanthes, 793.
Priembrem, 792.
Priemgras, 786.
Primula auricula, 835.
Primula elatior, 835.
Pruim, 790.
Pruim(e)boom, Pruimelaer, 790, 802, 818.
Prunus, 802.
Psychotria cordifolia, 815.
Pteris aquilina, 845.
Pterospermum, 792.
Puccinia, 799.
Purgeerkruid, 800.
Pyrus, 802.
Pyrus communis, 802.
Pyrus malus, 802.

Q
Quercus, 803.

R
Raap, 782, 848.
Radys, 802.
Rafflesia Arnoldi, 782.
Ranonkel, 802.
Ranunculus, 802, 836.
Raphanus, 802.
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Regen-Goudbloem. 780.
Regengroen, 783, 796.
Reseda, 773.
Reukgras, 800.
Rhagadiolus edulis, 780.
Rhododendron ponticum, 827.
Ribes, 801.
Riet, 844.
Rietgras, 785.
Rijst, 848.
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Robinia psendo-acacia, 815.
Rogge, 782, 800, 847, 848.
Roos, Rooze, Roozenboom, Roozeleer, 765, 772, 778, 783, 802, 820, 839.
Roozemaryn, 800.
Roscoea, 798.
Rosa, 802.
Rosa pimpinellifolia, 823.
Rosmarinus, 800.
Rubia, 800.
Rubus, 802.
Ruscus, 795.
Ruta graveolens, 777.

S
Saccharum, 800.
Saffraen, 798, 800, 847.
Sagina, 786.
Salade, 850.
Salicornia, 798.
Salie, 800.
Salix, 803.
Salix repens, 812.
Salvia, 800.
Salvia officinalis, 846.
Samengestelde(n), 793.
Sandaelhout, 800.
Sanguinaria, 790.
Santalum, 800.
Saururus, 788.
Savie, 800, 846.
Saxifraga granulata, 805.
Scandix, 792.
Schimmel, 782.
Schroefboom, 792.
Schuimplanten, 782.
Scleranthus, 788.
Scutellaria, 791.
Secale, 800.
Selderie, 850
Sempervivum tectorum, 843.
Sering, 785.
Silene, 781.
Silene noctiflora, 781.
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Sinapis, 802, 844.
Sinarooze, 792.
Sint-Jansbloed, 837,
Sint-Jansbloem, 837
Sint-Jansbroodje, 765.
Sint-Joriskruid, 785, 800.
Sirieblad, Sirih, 846.
Slaeproos, 773.
Slagtersbezem, 795.
Sleepruimelaar, 818.
Sleutelbloem, 835.
Smartkruid, 780.
Smeerwortel, 844.
Sneeuwbelleken, 837.
Sneeuwbloem, 799.
Sneeuwzotteken, 837.
Snijkoren, 847.
Spar, 813.
Spleenwortel, 795.
Solanum, 800.
Solanum dulcamara, 846.
Sonchus arvensis, 780.
Sonchus laponicus, 780.
Sonchus oleraceus, 780.
Spaansch Gras, 841.
Spaansch (Spaensch) Groen, 795, 829
Spaensche Kers, 788
Spaensche Peper, 800.
Spaensche Tarwe, 776, 794.
Spartium, 792,
Speldeboom, 814.
Sporidermium, 799
Spork, 831.
Spurrie, 849
Stachys, 790.
Standel, Standelkruid, 794.
Statice, 787.
Statice armeria, 787.
Steekappel, 782.
Steekbrem; 792.
Steenkers, 802.
Steenklaver, 837.
Steenkruid, 780, 791.
Steenlinde, 785, 799,
Steenroos, 790, 802.
Steenviolier, 775.
Stellaria holostea, 765.
Stilbospora, 799.
Stipa, 786.
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Stipa pennata, 842.
Stokroos, 765.
Strandkruid, 794.
Stratiotes, 795.
Strychnos, 846.
Suikerei, Suikerij, 780, 835.
Suikerriet, 800.
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Suren, 816.
Suryboa, 816.
Syring, Syringeboom, 823.
Syringa, 785, 799.
Syringa vulgaris, 772.

T
Tabak, 782.
Tagetes, 793.
Tang, 774.
Tangslachtige, 774.
Tarate, 843.
Taraxacum dens leonis, 835.
Tarwe, 782, 800, 847.
Taxus, 795.
Terminalia Catappa, 815.
Tetradynamia, 802.
Thalia, 798
The, 803.
Thea, 803.
Theobroma, 793.
Thymus serpyllum, 838.
Tienmannig(en), 789.
Tydlooze, 787.
Tijloos, 787.
Tijm, 738.
Tilia, 802.
Tithymallus, 781.
Toendjoeng, 843.
Tongjong-Tratty, 843.
Toovenaarskruid, 800.
Tooveressekruid, 800.
Tragopyrum, 788.
Trate, 843.
Tratty, 843.
Treuresch, 812.
Treurwilg, 812.
Trientalis, 787.
Trifolium 803.
Trifolium incarnatum, 849.
Triticum 800.
Triticum repens, 779.
Tropaeolum, 788.
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Truffel, 774
Truiken roert mij niet, 779, 801, 841.
Tuilke, Tuiltje, 801, 841.
Tulipa, 801.
Tulp, 801, 839
Tweebroederig(en), 792.
Tweehuizig(en), 794.
Tweekrachtig(en), 802.
Tweelobbige n), 774.
Tweemannig(en), 785.
Twintigmannig(en), 790.

U
Ulex, 792.
Ulmus, 801.
Upasboom, 815.
Uragoga cordifolia, 815.
Uredo, 799.
Urtica, 803.
Usnea, 782, 845.
Ustilago, 799.
Utricularia, 800.

V
Vaarn (Vaern, Varen, 774, 795, 826, 845
Vaernslachtige, 774.
Valeriana, 785, 800.
Valerianella, 800.
Veelbroederig(en), 793.
Veelechtig(en), 795.
Veelmannig(en), 790.
Veil, 801, 830.
Veldklok, 838.
Venkel, 790.
Venkelbloem, 790.
Venusvliegenval, 779.
Veratrum, 795.
Vergeet-mij-niet, 800.
Veronica, 800.
Veronica chamaedrys, 765.
Vetblad 787, 800.
Vetkruid, 800
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Viburnum opulus, 783
Vicia, 803.
Vierkrachtig(en), 802.
Viermagtig(en), 791.
Viermannig(en), 786.
Vyfvingerkruid 774, 778.
Vijg, 760, 820.
Vygenboom, Vygelaer, 803.
Vyzenboom, 792.
Vinca minor, 834.
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Vingerhoed, Vingerhoedkruid, 791, 837.
Viola odorata, 833.
Viola tricolor, 833.
Violet, 833.
Violier, 835.
Viooltje, 833.
Viscum album, 829.
Vitis, 801.
Vits, Vitse, 793, 803.
Vlambloem, 787.
Vlammekens, 787.
Vlas, 801, 849.
Vlasdood, 783.
Vlecht. 782, 783, 796.
Vlechtslachtigen, 774.
Vleugelkern, 792.
Vliegenvangster, 779.
Vlier, 765.
Vlieszaad. 785.
Vlokebloem. 793.
Vlokke, Vlokke(n)bloem, 793.
Vochysia, 798.
Voelkruid, 795.
Vogelkop, 788.
Vogelvits, 792.
Vrouwenhaar, 795.

W
Walstroo, 786.
Wandluiszaed, 785.
Waringaboom, 815
Waringin, 815
Waterbloem, 843.
Waterdraed, 796.
Water-duizendknoop. 798.
Waterhelm. Waterhelmkruid, 800
Waterkers, 846.
Waterkruik, 779.
Waterlelie, 779, 802.
Watermalrouwe, 800.
Waterlins, 844.
Waterpeper. 788.
Waterporselein, 786.
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Waterruiter, 795.
Waterruyterscruydt, 795.
Waterrups, 787.
Water-Wegbreeslachtigen, 774.
Wederik, 789.
Weegbree, Wegbree, 800, 844.
Weinmannia, 788.
Weinmansbloeme, 788.
Wier, 776, 783.
Wijngaard, Wynrank. 801, 817.
Wijngaard (wilde), 766, 843.
Wynruit, 777.
Wijpalm. 828.
Wikke, 803.
Wilde-Kastanjeboom, 812.
Wilg, Wilgenboom, 774, 775, 803, 812.
Windroos(je), 834.
Wintergroen, 787.
Wolfsklauwslachtige, 774.
Wolfsmelk, 781
Wollekop, 794.
Wolroos, Wolrooze, 776, 777, 789, 836.
Wolsteert, 786.
Wortel, 848.
Woud-Anemone, 834.
Wouderwt, 793.
Woudstroo(i), 786.

X
Xiphopteris, 43.

Y (zie ook I)
Yucca, 842.

Z
Zagge, 794.
Zandlieve, 781, 789.
Zandrooze, 786, 826.
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Zanichel, 794.
Zanichellia, 794.
Zea maïs, 776. 794.
Zeesalaed, 798
Zeetang, 796.
Zeewier, 796.
Zegenpalm, 828.
Zegge, 794.
Zesmannig(en), 787.
Zevenmannig(en), 788.
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Zevenstar, 788
Zigtbaerbloeijende, 798
Zilvermast, 814.
Zingiber, 798.
Zinplant, 779.
Zomerviolier, 835.
Zonnebloem, 779, 803, 842.
Zonnelieve, 792.
Zonneroosje, Zonroos(ken), Zonnerooze, 790.
Zostera, 798.
Zoutboom, 793.
Zuerdoorn, 777.
Zuerklaver, 781, 789.
Zwam, 774, 845.
Zweerdvaern, 795.

Inhoud.
I.

Inleiding

757

II.

Eenige Bladzyden uit het
Boek der Natuer

767

III.

Kruidwoordenboek

797

IV.

Herbarium

804

V.

Planten in zijne werken
aangehaald

806

Alphabetische lijst der
Nederlandsche en der
Latijnsche plantnamen

851

EINDE.
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Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
Een ‘incident’ op eene terechtzitting te Brugge in het jaar 1463, door
Edw. Gailliard.
Zekere ‘Clais Lanchals’ was, ten jare 1463, voor de vierschaar van de ‘Redenaers’
van het Proostsche te Brugge in rechten vervolgd, omdat hij ‘Lisebette de dochter
Jan Reyniers’, woonachtig ‘ten Proosche’, verkracht had.
‘Het es waer’, zegde ‘Lisebette’, dat ‘hem tanderen verledenen tijden, dezelve Clais
ghevoordeirt heift ende es commen bi nachte, daer de voorseide Lijsebette wonachtich
was in dienste binder prochie van Mainekinsvere, ende brac up met ghewelde ij
dueren, ende dede aldaer zo groote foortse dat, met roupinghe van personen, die daer
int huus waren, ende metter toecomste(1) vanden ghebueren, de zelve Clais vandaer
moeste scheeden.
‘Desen nietjeghestaende, ontrent xiiij daghen daer naer, had ‘de zelve Clais hem
ghevoordert... te commene int ghebuerte van daer de voorseide Lijsbette wonachtich
was ten Proosschen, ende aldaer met ghewelde, al roupende ende crijsschende
ghesleipt heift vander voorseide plaetse de voornoemde Lisebette, tote eene jeghenode
gheheten Ten nieuwen damme, in eene camere, twelke was ontrent mile weichts(2)
vander voorseide plecke, ende dat tgheunt dat voorseid es wel ghebleken heift voor
de voornoemde Redenaers, in eene duergaende waerhede aldaer ghehouden ten
Proosschen, daer in dat de zelve Clais vanden zelven meshuse ende faite bedreghen
was ende daer naer ghevanghen vander boete...’ (Staatsarchief te Brugge,

(1) TOECOMSTE = het Toekomen, of Toeloopen, met de beteekenis van Toeloop van volk: METTER
TOECOMSTE VAN DEN GHEBUEREN wijst op het Toegeloopen komen door de geburen, om
hulp te bieden.
(2) WEICH = Weg, Fr. Chemin.
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Fonds van het Proostsche, Reg. nr 827, of ‘Ferie 1457-1467’, fol. clxix vo en clxx.)
Clais Lanchals had, wat de boete betreft, met den baljuw van ‘mijnen heere’ den
Proost ‘ghecomposeirt’.
Edoch, ‘biden gheruchte dat van desen faite ende meshuuse was onder tvolc ende
mids dien zo verre spreedde, dat het quam ter kennesse vanden dienaers van mijnen
heere den souverein, de welke dat rapporteirden den souverein van Vlandren’, was
Clais Lanchals door genoemde ‘dienaars’ aangehouden geworden. (Id., loc. cit.)
Aldus sprak Lisebette.
Clais Lanchals beweerde echter, dat Lisebette hem rechtstreeks bij den hoogbaljuw
van Vlaanderen had aangeklaagd, ‘biden welken’ hij ‘hem heift moeten stellen in
rechten ende justicien, ende dat voor de mannen vanden grave van Vlaenderen, twelke
hem qualic mochte ghebueren’.
‘Nietmin - zegt hij - mijn heere de souverein, die een groot heere es ende man van
rechte, considerende (sic)(1) ende ziende de gheleghenthede ende staet vander voorseide
Lisebette, heift’ hem Clais ‘ghestelt te rechte ende te wette, ende heift doen houden,
metten mannen vanden grave van Vlaendren, informacie ende bezoucken ter zelver
plecke daer de zelve Lisebette zeide dat ghevallen zoude zijn ende ooc daer’ hij Clais
‘wonachtich was; bider welker informacie ende bezoucke... niet bevonden en was
dat’ hij Clais ‘yet anders ghedaen zoude hebben dan een goed man van heeren(2)
sculdich was van doene, tweleke wel ghebleken heift biden ontslane van mijnen
voorseiden heere den souverein’. (Id., fol. lxvij vo.)
Wat er van zijn mocht, Clais Lanchals had ‘ghemoeten verbeiden alle de tijd toot
daer of sentencie ghegheven heift ghezijn bi mijnen heere den souverein, ende heift
gheduert ij jaren ende vij woucken(3), dat hij heift altoos gheleghen int casteel te
Cuitrijeke, verbeidende of zoe zoude meer oorconden connen ghebringhen’.

(1) Te lezen: considererende.
(2) MAN VAN HEEREN = Man van eer.
(3) WOUCKE = WEEK. Andere vorm van Westvl. Weuke (gehoord te Beveren-Leie). Zie ons
Gloss. à l'Inventaire des Archives de Bruges, vo Woeke en Wouke.
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Daar nu Clais Lanchals, zoolang als hij aldaar gevangen heeft gelegen, ‘den
steenwaerdre heift moeten gheven... vj groten van elken voorseiden daghe, twelcke
comt vanden voorseiden ij jaren xviij lb. groten’, en daar aldus Lisebette hem ‘heift
ghebracht in den groten quetse, grieve, scade, scande ende achterdeele’, had hij
Lisebette, voor ‘mijne heeren de Redenaers mijns heeren sProosts van Sinte Donaes
in Brugghe, aervachtich cancellier van Vlaendren.., wettelic beclaecht.... omme up
gheleit thebbene de voorseide somme van xviij lb. gr. ende voort gherepareit (sic)(1)
te zijne van alle zijne quetsen ende scanden’.
Lisebette evenwel ‘begheirde copie ende xiiij daghen dach(2) omme te andwordene,
ende’ in vergadering der ‘Redenaers’ van 21 Januari 1464 (n.s.), ‘'t was heur also
ghewijst’. (Id., fol. clxvij vo-clxviij.)
In de rechtszitting van 4 Februari 1464 (n.s.), ‘coram A, Boneem, Messeem,
Theimseke, Deckere, Gheerolf, Wulfsberghe’, was de zaak weder opgeroepen
geworden. Het antwoord van Lisebette was afdoende, ‘concluderende ende slutende,
van allen tghuendt danof questye es ende zonderlinghe vanden heessche vanden
voornoemde Clais ghewijst te zijne los, ledich ende quite, makende heesch van costen
etc.’.
‘Ende mids desen - aldus gaat het stuk voort - Jan Inghelram, over Clais Lanchals,
zag af van zijnen eisch: ‘nam de zake vut wetten(3).’ (Id., fol. clxx vo.)
***

Onder genoemde rechtszitting deed zich een zonderling voorval voor, - een soort
‘incident d'audience’, dat verdient verhaald te worden.
Wellicht had zekere Jacob Agret, ‘taelman’ of advocaat van Clais Lanchals, zich
onder het pleiten te ver over een der

(1) Te lezen: gherepareirt.
(2) XIIIJ DAGHEN DACH is Fr. Délai de quinzaine, Ajournement à quinzaine, Jour de quinzaine.
Men vergelijke met Viertiennachten en met Viertien-nacht dach. Zie onze Keure van
Hazebroek, IVe deel (Glossarium), blz. 410-411.
(3) Eene ‘ZAKE NEMEN VUT WETTEN’ = Zijne klacht intrekken; Fr. Retirer sa plainte.
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‘Redenaers’, nl. over Christoffel van Theimseke, uitgelaten. Hij moest het duur
bekoopen. Christoffel van Theimseke, ‘notable vanden vleeschambachte’ te Brugge,
gewezen proost van de edele confrerie van het Heilig Bloed aldaar, oud-schepen der
stad(1), welke derhalve de eerste de gereedste niet was, nam de zaak hoog op en, na
afloop van de zitting eischte hij recht. Zonder den minsten uitstel werd uitspraak
gedaan. Het ‘Ferieboek’ van 1457-1467 luidt daaromtrent in dezer voege:
‘Xpoffels van Theimseke, redenare, begheerde anden bailliu raed ende taelman,
twelke de bailliu hem consenteirde.
Biden welken zijnen taelman hij dede toghen ende zegghen, dat vierschare daer
ghebannen was omme elken recht ende wet te doene.
Toochde voort ende zeide, hoe hem Jacop Agret, taelman, aldaer qualic ende
rudelic toegesproken (had) als redenare, hem an zegghende, dat hij hem partije maecte
ende juge was int stic tusschen Clais Lanchals ende Lisebette, dochter Jan Reyniers,
twelke nemmermeer bevonden en zoude wesen. Begheerde dat zelve Jacop dat in
waer doen zoude, ende, even verre dat het zo bleke, datmen hem Xpoffels zo
corrigierde dat andre exemple waer.
Ende daer hij vandien te viele(2) dat de voorseide Jacop hem Xpoffels zulcke
beteringhe dade als redenaers redelic dyncken zoude, etc., begherende daer up wet
Jeghens(3) Jacop Agret zeide, dat hij (de) worden zo niet gheseit en hadde, maer al
dat hij gheseit hadde, dat was in presencie van redenaers, ende waert zijt verstonden(4)
dat hij den voorseiden Xpoffels yet(5) te naer ghesproken hadde(6), dat was hem leed
ende

(1) Zie J. GAILLIARD, De ambachten en neringen van Brugge, II, 99, en, van denzelfden schrijver,
Bruges et le Franc ou leur magistrature et leur noblesse, VI (vol. suppl.), 97.
(2) In het hs. staat bij misslag ‘ende daer hy van dien te viele dien viele dat de...’
Dit TE VALLEN VAN..., nl., zooals in onzen tekst, TE VALLEN van het ‘in waer doen’ van
zekere aantijging, d.i. van het bewijs dat die aantijging waar is, beteekent Te kort schieten,
derhalve: In het leveren van het gevergde bewijs te kort schieten (te kort blijven).
(3) Men leze: jeghens twelc....
(4) VERSTAEN schijnt hier gebruikt met de beteekenis van Meenen: ‘Waert zijt verstonden...’
zou zooveel zijn als Ware het dat zij meenden...
(5) YET = bijwoord Iets, Ietwat.
(6) (Iemand) TE NAER SPREKEN, Te na spreken = (dien) Beleedigen, Lasteren. Zie bij De Bo,
Wvl. Idiot., vo Spreken.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

868
stelde hem vandien inde ordinancie van redenaers, biddende den voornoemden van
Theimseke dat hij ooc zo doen(1) wilde, twelke de voornoemde Xpoffels dede.
Waer up redenaers vertrocken ende berieden hemlieden wel ende ripelic, ende,
van rade commende, de bailliu maende hemlieden vanden rechte.
Ende redenaers wijsden, dat Jacop Agret zal bidden over zine knyen, in alzo verre
als hij hem yet meseit(2) mochte hebben, dat hij hem dat vergheven wille, ende, al
hadde hij de worden gheseit, hij ne bezief(3) noyt in dit stic noch in gheen ander, dat
hij hem partije ghemaect hadde; ende bidden daer naer den balliu, also verre als den
heere an ghinghe, ooc verghevenesse. Voort, dat hij zal gaen(4) eene peilgrimage
tArdenburch ende stellen daer eene keersse van eenen ponde ende gheven den bailliu
ooc eene keersse van eenen ponde, omme die te ghevene daert den bailliu ghelieven
zal. Voort, dat hij den bailliu gheven zal iij lb. par., omme daer mede te makene een
banccleed(5), ende dit tusschen nu ende vastenhavent eerstcommende, up de paine
van xx lb. par
Present: Bambeke, Deckere, Wulfsberghe, Gheerolf.’
Tempora mutantur...!
Het vonnis was streng, en 't zal wellicht voor Mr. Agret, en voor zijne confraters,
een goede les zijn geweest. Ten huidigen dage zouden, meenen wij, Mr. X, Y of Z
zoo gedwee het hoofd niet in den schoot leggen: hoe luidruchtig zouden zij zich op
het heilig recht... van den verdediger beroepen, ‘les droits sacrés et imprescriptibles
de la défense’!
En toch, ware het somwijlen misschien niet ongepast te herinneren aan hetgene
Meester Jan Matthijsen, de geleerde ‘clericus civitatis Bryelensis’, uit de eerste jaren
der XVe eeuw, over den ‘taelman’ schreef en dacht.

(1) In het hs. bij misslag ‘dien’.
(2) MESEIT van Messegghen = Miszeggen = Door woorden misdoen, Aen iemand iets zeggen
dat beleedigend is. Zie bij De Bo, Westvl. Idiot.
(3) BESEFFEN zal hier wel Bedoelen (willen bedoelen) beteekenen: ‘hij ne bezief niet’, zijne
bedoeling was niet...
(4) GAEN EENE PEILGRIMAGE = Doen een bedevaart. Zie Verdam, vo Bedevaert en Pelgrimage.
(5) BANCCLEED is Tapijtwerk ‘daer mede... bancken ende siegen... behanghen ende bedect zijn’.
Zie ons Gloss. à l'Inv. des Archives de Bruges, h.v. Men zie ook Verdam, op Banccleet.
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‘Taelman’, - aldus lezen wij in het Rechtsboek van den Briel (uitgave van Mr. J.A.
Fruin en Mr. M.S. Pols), blz. 100, - ‘dat bediet een die des anders zake voirden rechter
ende tgerecht seit off verantwert..., dats te segghen een die des anders recht besorcht
ende dat hem te bate of te laste comen mach ander viescharen, dair men hem sijn
goet of sijn eere belasten wil’.
Naar Matthijssen moet de ‘taelman’ in de eerste plaats kennen de ‘bescreven rechten,
want anders en conde hy der luden noch hair zaken nyet oprecht verantwoirden’.
Ten tweede, ‘hy zal wesen eloquens, dats te segghen dat hij die saken desghenen,
dair hij voir spreect, mit voirdachten, schonen, corten, onbecommerden woirden ende
redenen voirden rechter... vertrecken ende bybrenghen sal, ende die opt recht
sluyten...’
Verder zal de ‘taelman wesen habel van sinne ende begripelic om te dencken ende
te vinden, als trecht ende reden heysschen, listicheden, dair hy denghenen mede
helpen mach dair hy voir sprect, dat hij niet mit recht onredelik belast en worde’.
Ten slotte, het betaamt ‘dat een taelman hem besaten zal wel ghesien te wesen mitten
rechter ende tgherecht, ende liefghetal opdat zijn woirden te bet moghen ghehoirt
wesen ende verstaen’.
‘Aldus’ - besluit Matthijssen, - ‘sal een taelman wesen welsprekende ende
welghemaniert, ende sal hebben natuerlicke wijsheid ende kennisse van recht.’
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Koninklijke Vlaamsche Academie.
Handelingen van de Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch.
Nr 20.
Onze Taal in het Lager Onderwijs, door Gustaaf Segers.
I.
Het laatst verschenen verslag over den toestand van het lager onderwijs, omvat het
twee en twintigste driejarig tijd vak (1906-1907-1908) en werd den 9 Februari 1911
door den heer SCHOLLAERT, Minister van Wetenschappen en Kunsten in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers ter tafel gelegd(1).
Het bevat belangrijke inlichtingen over het onderricht onzer moedertaal in de
lagere scholen.
Daar deze lijvige, officiëele oorkonden al te weinig gelezen worden, komt het mij
niet ongepast voor er het zakelijkste van in onze Commissie mede te deelen. Enkele
beschouwingen, van pedagogischen aard zullen mij ten goede gehouden worden.
***

Eerst en vooral is het niet ondoelmatig den toestand onzer taal op het einde van het
twee en twintigste driejarig tijdvak, dat is den 31 December 1908, met dien op het
einde van het een en twintigste driejarig tijdvak, 31 December 1905 te vergelijken.

(1) Rapport triennal sur la situation de l'Instruction publique en Belgique, présenté aux Chambres
législatives le 9 février 1911, par M.F. SCHOLLAERT, Ministre des Sciences et des Arts.
Vingt-deuxième période triennale 1906-1907-1908. - Bruxelles, 1911.
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Wij zullen dus insgelijks het ‘Driejaarlijksch Verslag’ over dit tijdvak raadplegen;
het werd den 28 Juni 1907 door den heer Minister Baron DESCAMPS in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers ter tafel gelegd.
Den 31 December 1908 beliep de schoolbevolking tot 914.709 leerlingen:
Gemeentescholen:

514.838

Aangenomen scholen:

225.568

Gesubsidiëerde vrije scholen:

174.303
_____
914.709

Den 31 December 1905 was de bevolking onzer scholen 870.811 leerlingen:
Gemeentescholen:

502.025

Aangenomen scholen:

207.029

Gesubsidiëerde vrije scholen:

161.757
_____
870.811

De schoolbevolking nam dus, gedurende het laatste driejarig tijdvak, met 43.898
leerlingen toe(1).
Het verdient opgemerkt, dat de aangroei der schoolbevolking, gedurende dit een
en twintigste driejarig tijdvak nagenoeg in dezelfde mate was gestegen.
Inderdaad den 31 December 1902 telden de
Gemeentescholen:

489.764

Aangenomen scholen:

189.897

Gesubsidiëerde vrije scholen:

147.504
_____
827.165

De aangroei was dus: 43.646 leerlingen(2).
Den 31 December 1905, telde het Rijk:
4.533

gemeentescholen;

1.449

aangenomen scholen;

1.162

gesubsidiëerde vrije scholen.

(1) Rapport trienn., 22me période, col. CXXXII.
(2) Rapport trienn., 21me période, col. CXXVIII.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

_____
7.144.
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Het Fransch was de voertaal in:
3.026

gemeentescholen;

364

aangenomen scholen;

640

gesubsidiëerde vrije scholen.

_____
4030.
Het Nederlandsch was de voertaal in:
1.422

gemeentescholen;

1.080

aangenomen scholen;

515

gesubsidiëerde vrije scholen.

_____
3.017.
Bovendien was het Duitsch de voertaal in 97 scholen.
Het Fransch werd als tweede taal onderwezen in:
1.247

gemeentescholen;

936

aangenomen scholen:

469

gesubsidiëerde vrije scholen.

_____
2.652.
Het Nederlandsch werd als tweede taal onderwezen in:
274

gemeentescholen;

59

aangenomen scholen;

148

gesubsidiëerde vrije scholen.

_____
481(1).
Uit deze cijfers blijkt:
1o) dat, gedurende het 21e driejarig tijdvak:
onze taal in 1013 scholen minder tot voertaal diende dan het
a]
Fransch;
(1) Rapport triennal, 21me période, blz. 270.
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b]
c]

*

dat zij, als tweede taal, in 2198 scholen minder dan de Fransche
taal werd onderwezen;
dat, wanneer men de getallen vergelijkt, waar de Fransche taal
als voertaal en als tweede taal wordt onderwezen, met die, waar de
Nederlandsche taal als voertaal en als tweede taal wordt onderwezen,
men tot het besluit komt dat onze taal in 3471 lagere scholen minder
onderwezen wordt dan de Fransche taal.

**
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Onderzoeken wij den toestand gedurende het twee en twintigste tijdvak.
Daar past het in enkele bijzonderheden te treden.
Het getal scholen, dat in 1905 tot 7144 beliep, is in 1908 tot 7355 gestegen. Dus
eene vermeerdering van 211 scholen.

Gemeentescholen:

In 1905:
4533;

In 1908:
4629;

Aangenomen scholen:

1449;

1515;

Gesubsidiëerde vrije
scholen:

1162.

1211.

_____

_____

7144.

7355.

Aangroei:
Gemeentescholen:

96;

Aangenomen scholen:

66;

Gesubsidiëerde vrije scholen:

49.
_____
211.

Het Fransch was in 1908 de voertaal in:
3073

gemeentescholen;

366

aangenomen scholen;

678

gesubsidiëerde vrije scholen.

_____
4117
Het Nederlandsch was de voertaal in:
1471

gemeentescholen;

1143

aangenomen scholen;

524

gesubsidiëerde vrije scholen.

_____
3138
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Bovendien was het Duitsch de voertaal in 100 scholen. Het Fransch werd als tweede
taal onderwezen in:
1381

gemeentescholen;

997

aangenomen scholen;

509

gesubsidiëerde vrije scholen.

_____
2887
Het Nederlandsch werd als tweede taal onderwezen in:
227

gemeentescholen;

48

aangenomen scholen;

162

gesubsidiëerde vrije scholen.

_____
437

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

874
Als voertaal werd het Fransch dus in 679 scholen meer onderwezen dan het
Nederlandsch.
Als tweede taal in 2450 scholen.
Als voertaal en als tweede taal werd het Fransch onderwezen in 7007 scholen.
Als voertaal en als tweede taal werd het Nederlandsch onderwezen in 3875 scholen.
Dus werd het Fransch in 3132 scholen meer onderwezen dan het Nederlandsch.
In het 21e tijdvak steeg:
het getal gemeentescholen, met

96;

dat der aangenomen scholen, met

66;

dat der gesubsidiëerde vrije scholen, met 49.
_____
211
Het getal gemeentescholen waar het Fransch de voertaal was, steeg met:
47;
Aangenomen scholen:

2;

Gesubsidiëerde vrije scholen:

38.
_____
87

Het getal scholen waar het Nederlandsch de voertaal was, steeg met:
Gemeentescholen:

49;

Aangenomen scholen:

63;

Gesubdiëerde vrije scholen:

9.
_____
121

Hier hebben wij dus iets gewonnen.
Het getal scholen waar het Fransch als tweede taal werd onderwezen steeg met:
Gemeentescholen:

134;

Aangenomen scholen:

61;

Gesubsidiëerde vrije scholen:

40.
_____
235
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Het getal scholen waar het Nederlandsch als tweede taal onderwezen werd, daalde
of steeg met:
Gemeentescholen:

- 47;

Aangenomen scholen:

- 11;

Gesubsidiëerde vrije scholen:

+ 14.
_____

Het daalde dus met

44

Met het Duitsch als tweede taal houden wij geene rekening.
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II.
Dat er in het Rijk 4117 scholen zijn, waar het Fransch, en slechts 3838 scholen zijn,
waar het Nederlandsch de voertaal is, komt onnatuurlijk voor.
Hoevele leerlingen ontvangen het onderricht in deze en gene taal?
Het Driejaarlijksch Verslag laat ons niet toe dit getal met juistheid op te geven.
Enkele cijfers zijn stellig niet van belang ontbloot.
Er zijn achttien hoofdressorten van lager onderwijs: Antwerpen, Mechelen, Brussel,
Leuven, Brugge, Kortrijk, Aalst. Gent, Charleroi, Bergen, Doornik, Hoei, Luik,
Hasselt, Aarlen, Marche, Dinant en Namen.
De volgende tabellen leeren ons het getal scholen, de voertaal en het getal leerlingen
in de hoofdressorten kennen.

Gemeentescholen(1).
GETAL SCHOLENVOERTAAL

GETAL
LEERLINGEN

NEDERL.

FRANSCH

Antwerpen

158

158

43142

Mechelen

151

151

23980

Brugge

136

136

15751

Kortrijk

99

87

Aalst

210

210

Gent

157

153

4

26242

Hasselt

161

148

13

12207

Brussel

287

225

62

74069

Leuven

417

176

241

41308

_____

_____

_____

_____

1776

1444

332

281613

12

13892
31022

(1) Rapport triennal, 22me période, col. xxix et xxxiii; blzz. 252, 253, 254, 255, 256, 257; 274,
275, 276.
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Aangenomen Scholen.
GETAL SCHOLENVOERTAAL

GETAL
LEERLINGEN

NEDERL.

FRANSCH

Antwerpen

77

77

16366

Mechelen

115

115

21065

Brugge

154

154

24393

Kortrijk

165

146

Aalst

204

204

Gent

146

144

2

27080

Hasselt

184

182

2

20757

Brussel

64

60

4

12162

Leuven

80

58

22

10513

_____

_____

_____

_____

1189

1140

49

200970

19

27795
40839

Gesubsidiëerde Vrije Scholen.
GETAL SCHOLENVOERTAAL

GETAL
LEERLINGEN

NEDERL.

FRANSCH

Antwerpen

54

54

17922

Mechelen

12

12

1755

Brugge

87

87

13618

Kortrijk

99

91

8

14157

Aalst

55

53

2

7967

Gent

78

77

1

12347

Hasselt

47

45

2

5291

Brussel(*)

98

58

40

21575

Leuven

99

45

54

13131

_____

_____

_____

_____

629

522

107

107763

(*) Zie blz. 878: Nota op Tabel 3.
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Gemeentescholen.
GETAL SCHOLENVOERTAAL

GETAL
LEERLINGEN

NEDERL.

Charleroi

394

Bergen

340

Doornik

280

Hoei

396

Luik(a)

352

Aarlen(b)

FRANSCH

394

42497

335

37901

280

18900

16

380

40180

6

329

40830

257

192

12618

Marche(c)

257

254

10685

Dinant

242

242

9716

Namen

335

335

19899

5

_____

_____

_____

_____

2853

27

2711

233226

Aangenomen Scholen.
GETAL SCHOLENVOERTAAL

GETAL
LEERLINGEN

NEDERL.

Charleroi

33

Bergen

29

Doornik

34

Hoei

21

Luik(a)

21

Aarlen(b)

FRANSCH

33

3407

28

2759

34

2849

1

20

2184

1

18

1598

39

37

2455

Marche(c)

45

43

2471

Dinant

38

38

1628

Namen

66

66

5270

_____

_____

_____
(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)

1

_____

In 17 scholen is het Duitsch de voertaal.
In 65 scholen is het Duitsch de voertaal.
In 3 scholen is het Duitsch de voertaal.
In 2 scholen is het Duitsch de voertaal.
In 2 scholen is het Duitsch de voertaal.
In 2 scholen is het Duitsch de voertaal.
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3

317

24621

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

878

Gesubsidiëerde Vrije Scholen.
GETAL SCHOLENVOERTAAL

GETAL
LEERLINGEN

NEDERL.

Charleroi

98

Bergen

109

Doornik

62

Hoei

65

Luik(a)

FRANSCH

98

13717

108

14769

62

6339

64

7112

85

81

11912

Aarlen(b)

42

37

2561

Marche

29

29

1676

Dinant

27

27

1457

Namen

65

65

6996

1
1

_____

_____

_____

_____

582

2

571

66539

(*) Nota op Tabel 3:
De cijfers van het hoofdressort Brussel verwonderen mij. Volgens het officiëel
Verslag zou de Nederlandsche taal op de 287 gemeentescholen, 64 aangenomen
scholen en 98 gesubsidiëerde scholen in 225, 60, 58 dezer scholen de voertaal van
het onderricht zijn. De Fransche taal zou slechts de voertaal zijn in 62, 4, 40 lagere
scholen.
De voertaal van gansch het onderricht, van de laagste tot de hoogste klasse?...

III.
De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft de studie en de beoefening der
Nederlandsche Taal en Letterkunde tot voorwerp harer werkzaamheden(1).
Het valt dus geenszins te verwonderen dat zij aan het aanvankelijk practisch
onderricht in de moedertaal in de volksscho-

(a) In 4 scholen is het Duitsch de voertaal.
(b) In 5 scholen is het Duitsch de voertaal.
(1) Koninklijk Besluit van 8 Juli 1886.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

879
len het hoogste belang hecht. Zij streeft vooral de verbetering van dit onderricht na,
niet in dezen zin, dat zij de wetenschappelijke taalstudie op het programma der
scholen zou willen schrijven: neen, zij behartigt daar de zuivere uitspraak, het
verspreiden der algemeene, letterkundige taal; zij wenscht er het hare toe bij te dragen
dat ons volk de taal behoorlijker schrijve en genoegen in de werken onzer
volksschrijvers smake.
De moedertaal is voor haar het eenig doeltreffend middel ter verstandelijke
ontwikkeling.
Eene ongerijmdheid mag het heeten dat in de volksschool eene vreemde taal tot
voertaal van het onderwijs dient.
Is dit in België, in Vlaanderen, het geval?
Ik twijfel er niet aan; het antwoord moet bevestigend luiden.
Men heeft kunnen zien dat het getal scholen in de Waalsche provinciën grooter is
dan in de Vlaamsche; het getal schoolkinderen zal in deze grooter zijn dan in gene.
Deze verhouding zal te onzen voordeele toenemen, daar het aantal geboorten in
Vlaanderen merkelijk grooter is dan in het Walenland.
Niettegenstaande het betrekkelijk gering getal scholen, waar, volgens het
‘Driejaarlijksch Verslag’, onze moedertaal tot voertaal dient, ben ik overtuigd, diep
overtuigd, dat dit getal nog boven de wezenlijkheid is.
Ten minste ben ik zeker, dat in vele, in zeer vele dezer scholen een groot aantal
vakken in de tweede taal herhaald worden, wat nuttig kan zijn voor het onderricht
dezer taal; doch zeer schadelijk voor de degelijke geestesontwikkeling der leerlingen.
Bijna in alle scholen van het Vlaamsche land wordt de Fransche taal als tweede taal
onderwezen. Herhaalde malen heb ik bewezen, dat dit, behoudens enkele
uitzonderingen, louter tijdverlies is; daarbij schadelijk voor het ondericht der
moedertaal en der harmonische geestesentwikkeling der leerlingen. Men heeft mijne
bewijsredenen niet wederlegd.
In de Waalsche provinciën, gelijk uit de medegedeelde cijfers blijkt, vermindert het
getal scholen, waar onze taal als tweede taal onderwezen wordt.
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Ook laten de uitslagen van dit onderricht veel te wenschen over(1). Uit de verslagen
der schoolopzieners is het niet gewaagd af te leiden dat de uitslagen van dit onderricht
bijna geene waarde hebben. Wat het onderricht der Fransche taal in de scholen van
het Vlaamsche land betreft, zien wij dat daar veel tijd aan besteed wordt, en dat men
daarmede op vele plaatsen reeds in het eerste schooljaar aanvangt. Dit is toch zeker
in de hoogste mate antipedagogisch. Wel weten wij, dat niet weinige inspecteurs het
onderricht der Fransche taal in de Vlaamsche scholen, zelfs ten nadeele van het
onderricht der moedertaal en der algemeene geestesontwikkeling, per fas et nefas
willen doordrijven; doch dat Vlaamsche schoolopzieners het onderricht der
verschillende vakken als middel zouden willen aanwenden tot het onderricht der
tweede taal, gelijk dit hier gewenscht wordt, gaat te ver.
Wij mogen ook niet vergeten dat wij hier het Résumé van de verslagen der
inspecteurs hebben.

(1) De heeren hoofdopzieners schrijven in hunne jaarlijksche verslagen:
‘Seconde langue. - L'enseignement du français se généralise dans les écoles des localités
flamandes ou allemandes; celui du flamand ou de l'allemand est porté au programme d'un
nombre déjà notable d'écoles de la Wallonie. - (Het getal is in wezenlijkheid niet groot, en
het vermindert.)
Les résultats de l'enseignement du français dans la région flamande ou allemande du pays
sont surtout satisfaisants dans les écoles à plusieurs maîtres, oú cet enseignement occupe une
large place à l'horaire de la première à la sixième année d'études, et où l'on fait un judicieux
emploi de la méthode directe, la combinant avec les autres exercices prévus par le programme.
La méthode pourrait s'améliorer, et aussi les résultats dans les écoles où les instituteurs
substituent inconsidérément les tableaux de Hölzel à l'intuition immédiate des choses sensibles
qui sont dans la sphère d'observation des élèves, ne tirent aucun fruit des matériaux tout
préparés qu'offrent les leçons sur les différentes branches du programme pour former le
vocabulaire usuel et initier les élèves à la construction de la phrase, estiment plus commode
de se servir de recueils d'exercices que de préparer eux mêmes des thèmes et des versions
adéquates aux besoin immédiats des élèves.
Les resultats de l'enseignement du flamand ou de l'allemand ne paraissent pas très
satisfaisants dans la généralité des écoles. Peu initiês au langage usuel, les maîtres inclinent
vers l'abus des thèmes et des versions purement livresques’. - (160. - Résumé des inspecteurs
civils. - Instruction et éducation. Rapport triennal, 22e période triennal; blz. CLXII.
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In dit hootdstuk komen onder de rubriek: Langue maternelle. - Exercices d'élocution.
Récitation. - Execrcices de rédaction. - Grammaire et orthographie, eenige
pedagogische beschouwingen voor; b.v.: ‘La mauvaise phonétique du langage patois
se répercute en beaucoup de lieux sur l'orthographe; en certaines classes élémentaires,
on compromet les résultats en orthographe, en voulant faire orthographier tout ce
que les élèves lisent, ce qui accumule les difficultés(1); les premières notions pratiques
de la grammaire ne sont pas suffisamment combinées, au degré inférieur de certaines
écoles, avec l'enseignement de la lecture et de l'orthographe; les exercices de
conjugaison orale ou écrite ne sont pas suffisants au degré inférieur et au degré
moyen; la répartition de la matière entre les trois degrés laisse parfois à désirer, le
programme du degré moyen n'étant pas épuisé en temps utile pour permettre d'aborder
avec succès le programme du degré supérieur(2).’
Over het onderwijs der Nederlandsche taal als moedertaal, wordt geen woord
gerept.

IV.
De Verbeteringsraad van het Lager onderwijs hield gedurende het twee en twintigste
tijdvak 20 gewone en 12 buitengewone vergaderingen.
Uit het verslag blijkt niet dat hij zich met het eigenlijk onderricht der Nederlandsche
taal heeft bezig gehouden. Hij heeft zijn advies uitgebracht over boeken en
leermiddelen en 31 wenschen geuit; doch geen enkele heeft betrekking op het
onderricht onzer taal(3).
Het verslag over het onderricht onzer moedertaal in de normaalscholen is
daarentegen zeer merkwaardig: men wordt

(1) Dat de onderwijzers, die zoo handelen, verkeerd te werk gaan, kan zeer ernstig betwist
worden.
(2) Rapport triennal, blz. CLXVI.
(3) Rapport triennal, blz. XXXVII. Misschien stelt zij door den wensch nr 6: ‘Prescrire pour les
examens d'admission aux écoles normales des mesures d'organisation qui assurent une égalité
absolue entre les candidats’ voor, de berde landstalen op gelijken voet te stellen.
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onmiddellijk gewaar dat een hoogst bevoegd schoolman hier aan het woord is.
Men oordeele:
‘Langue maternelle (néerlandais). - Prise dans son ensemble, la situation du cours
de langue néerlandaise continue à être favorable dans la plupart des écoles normales
de la région flamande, encore que, à certains points de vue, la différence soit
marquante d'établissement à établissement.
Il nous a été agréable de constater dans presque toutes les écoles normales, une
poussée salutaire en faveur de la langue néerlandaise générale, qui tend de se substituer
de plus en plus au point de vue phonétique, aux différents parlers belges Il importe
que sous ce rapport, l'effort soit encore plus vigoureux: une langue, une orthographe,
une prononciation doit être la devise de l'école normale et à la réalisation de cette
devise doivent tendre tous les efforts du personnel enseignant. C'est dire que les
professeurs qui sont chargés de cours autres que les cours de langue maternelle, les
instituteurs de l'école d'application, les maîtres d'études ne peuvent jamais se
désintéresser de la culture de la langue maternelle des normaliens. Ils ont pour devoir
strict de soutenir le cours de langue maternelle de tout leur crédit en parlant eux
mêmes un langage correct et en combattant, partout où ils le peuvent, l'usage des
dialectes. Il est donc indispensable de proscrire sévèrement l'emploi du langage de
terroir pendant les récréations, les promenades et les excursions scolaires: on n'a pas
toujours, semble-t-il, porté suffisamment l'attention de ce côté.
Que les professeurs n'oublient pas que mieux nos instituteurs parleront, mieux ils
écriront, et dans cet ordre d'idées, il y a incontestablement encore des progrès à
réaliser. Non pas que la richesse des idées ou la variété des expressions laissent à
désirer dans les rédactions, mais la correction grammaticale et le génie de la langue
ne sont pas toujours respectés dans la mesure où ils meritent de l'être. Les gallicismes,
le vocabulaire et les tournures dialectales qui foisonnent dans bien des publications
et des livres flamands constituent un danger permanent pour nos jeunes normaliens,
danger que les professeurs doivent combattre sans relâche par l'emploi d'une langue
correcte, châtiée, épurée aux sources vives du vrai néerlandais.
Il nous a paru aussi que, dans certaines écoles la lecture, la récitation et les exercices
d'élocution ne donnent pas les résultats que l'on serait en droit d'attendre: sans nous
appesantir sur le côté esthétique et formel de cette partie essentielle du cours de
langue maternelle, qu'il nous soit permis de rappeler simplement que les
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exercices de lecture, de récitation et d'élocution agissent de façon très avantageuse
sur l'épuration du langage. L'instituteur qui lit bien, parle bien, a dit un pédagogue;
cette vérité est à méditer par certains professeurs, qui, peut-être, à ce point de vue,
auraient pu mieux faire(1).’
Dat is de taal der onderwijsleer, der ware vaderlandsliefde, van het gezond verstand.
20 April 1912.

(1) Rapport triennal: 22e période, blz. LXII.
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Koninklijke Vlaamsche Academie
Reglement voor het Aug. Beernaert-fonds.
Art. 1. - De Aug. Beernaertprijs, bedragende duizend frank (1000 fr.), is gesticht
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde, en wordt om de twee jaar toegekend
aan den Belgischen schrijver, die in die tijdruimte het beste werk, zonder onderscheid
van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
Het eerste tijdvak omvat de jaren 1912 en 1913 en wordt gesloten den 31n
December 1913, en zoo voort.
Art. 2. - De wedstrijd wordt beoordeeld door een jury, te benoemen onmiddellijk na
verloop van elk tweejarig tijdvak.
Deze jury bestaat uit vijf Leden, waarvan vier worden benoemd door de Koninklijke
Vlaamsche Academie, binnen of buiten haren schoot, en een door 's Lands Regeering.
Art. 3. - De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig
tijdvak uitgegeven of geschreven werden. Belanghebbenden worden verzocht, hun
werk of werken bij den bestendigen secretaris, ter Academie, 18, Koningstraat,
te Gent, in te zenden, binnen de vijf weken volgende op den afloop van een
tweejarig tijdperk.
Art. 4. - Werken, die door den druk gemeen gemaakt werden, behooren in den loop
van het afgesloten tijdperk verschenen te zijn.
Handschriften mogen al of niet geteekend zijn. In het laatste geval, zal naam en
adres van den schrijver,
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alsook de datum der vervaardiging van het werk, onder verzegeld omslag dienen te
zijn bijgevoegd. Het is verboden een schuilnaam te gebruiken.
Art. 5. - Wordt de prijs aan een nog onuitgegeven werk toegekend, dan wordt hij
slechts uitbetaald, na inlevering bij de Academie van het eerste gedrukt exemplaar.
Niet bekroonde handschriften kunnen weder opgeëischt worden door hen, die doen
blijken rechthebbenden te zijn.
Art. 6. - De prijs kan niet worden toegekend aan hem, die bekroond werd in den
laatsten vijfjaarlijkschen of driejaarlijkschen prijskamp, uitgeschreven door het
Staatsbestuur, die voorafgaat aan of valt in een te beoordeelen periode van den Aug.
Beernaertprijs.
Art. 7. - Wordt de prijs niet toegekend, dan wordt het beschikbaar bedrag bij het
kapitaal gevoegd, ofwel, kunnen na afloop van het volgende tijdvak, twee prijzen
worden toegekend, ter beoordeeling van de Academie.
Art. 8. - De uitslag van den wedstrijd wordt afgekondigd op de jaarlijksche plechtige
vergadering der Academie.
Art. 9. - De jury brengt verslag uit over hare werkzaamheid; dat verslag wordt
opgenomen in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie,
en aan 's Lands Regeering, alsmede aan den Schenker medegedeeld.
(Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20 Augustus 1912. - Zie Staatsblad, nr van
22 September. - Aan zijnen kant, heeft de Weled. Heer Minister van Staat, AUG.
BEERNAERT, bij brieve van 17 Juli verklaard, bovenstaande Reglement goed te
keuren.)
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Koninklijke Vlaamsche Academie Voor Taal & Letterkunde
Eerste wedstrijd voor het Karel Boury-fonds
Gedichten
door den heer Willem Gijssels ingezonden en door de Academie met goud
bekroond.
De Waterlelie
Rustig op den waterspiegel
Vlot de lelie wonderschoon.
‘Waarom draagt gij, lieve bloeme,
Zulke zuiverwitte kroon?’
‘Ziet gij op den waterspiegel,
Hoe de zwane zwlerig glijdt,
En me komt gezelschap houden,
Binst den tragen langen tijd!
Ik bewonder stil den vogel,
Glanzend in den zonneschijn
En ik wil mijn dank betoonen
Met als hij zoo blank te zijn.
's Nachts begroeten mij de stralen
Van de zilverblanke maan
En die maken mij nog witter
Dan de zuiverwitte zwaan!’
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Aan een Volksdichter
Een machtig dichter zong een lied:
‘Er zijn nog brave lieden!’
Ik volg zijn leer op dit gebied,
Ik wil de kwaden vlieden.
Ik wil, als hij, met hart en hand,
Den rechten handel drijven
Om van mijn volk, om van mijn land,
Een ware zoon te blijven.
De goede dichter is niet meer!
Doch eeuwig zal hij leven
Door liedren, ons tot les en leer,
Vol liefde neergeschreven.
Ik voel me zoo aan hem verwant,
Die in mijn hart kon schrijven
Om van mijn volk. om van mijn land,
Een ware zoon te blijven!
Nu praalt het beeld in vollen glans
Van hem, uit 't volk geboren,
Van hem die 't met den moed eens mans,
Ten strijd wist aan te sporen.
Hij joeg mijn boezem ook in brand
Neen, 'k laat me nooit verwijven,
Om van mijn volk, om van mijn land,
Een ware zoon te blijven!

Willem van Saeftingen
Jutho, vooruit en dapper,
Jutho, mijn paard!
Mijn harte draaft nog rapper
Te strijdewaart.
Te Kortrijk, in de beemden,
Wordt 't pleit beslecht;
Daar gaapt het graf voor vreemden
Of voor ons recht.
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't Was Willem, die uit 't klooster
Kwam van ter Doest,
Een vrome zieletrooster,
Die strijden moest.
Hij droeg op priesterkleeren
Het pantser zwaar,
Om 't vaderland te weren
Uit groot gevaar.
Harop! De zwaarden siddren.
Daar valt het hoofd
Van Robbrecht, 't hoofd der riddren,
God zij geloofd!
Nu met gerust geweten
Naar 't klooster weer:
‘Is niet mijn plicht gekweten
Naar recht en eer!’
En toen uit elken toren
De zege klonk;
De Slag der Gulden Sporen
De vrijheid schonk;
Toen bad in 't stille duister
Van 't kloostergraf,
De held die roem en luister
Aan Vlaandren gaf!

Het daget in den Oost
Des morgens ligt nog alles
Te droomen en te zwijgen.
Den leeuwerk ziet men stijgen
Steeds hooger, onverpoosd.
Hij wil, uit ruimer kringen,
Het eerst den heilgroet zingen:
Het daget, het daget, het daget in den Oost!
Wanneer een kleine vogel
Mij komt getuignis geven
Van 't wonderbare leven
Nog vóór de zonne bloost;
Zou ik het niet beseffen
En meê de ziel verheffen?
Het daget, het daget, het daget in den Oost!
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Laat hij van uit de luchten
Zijn reine vreugde stroomen;
Ik koester frissche droomen,
Dat geeft me kracht en troost.
Naar hooger wil ik streven,
Lijk hij het waagt te zweven
Als 't daget, als 't daget, als 't daget in den Oost!

Rondedans
Blij gemoed, lustig bloed!
Laat ons dansen in het rond,
Komt gespeelkens, komt terstond!
't Bloed versnelt den levensdrang,
't Brengt ons rozen op de wang.
't Zal ons, meisjes, niet berouwen
Eens te worden flinke vrouwen:
Blij gemoed, lustig bloed!
Frisch van geest, slank van leest!
Laat ons dansen in het rond;
Wie niet vlug is gaat ten grond.
Dartlen wij gelijk de wind,
Vrij en vrank en welgezind.
Eens dan mogen wij vertrouwen
Op ons kracht, als flinke vrouwen:
Frisch van geest, slank van leest!
Opgeruimd, goed geluimd!
Laat ons dansen in het rond.
't Heeft zijn nut en 't is gezond;
't Voert bij elken lossen sprong,
Verschen adem in de long.
Op de toekomst mag hij bouwen
Die berust op flinke vrouwen:
Opgeruimd, goed geluimd!
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De Nachtegaal
Eens zong de meester nachtegaal
Met zulk een lief geschal,
Dat immer zijne zachte taal,
Waar ik ook ben, waar ik ook dwaal,
Mijn hart bekoren zal.
Hetgeen hij zong vol teederheid
Versterkte mijn gemoed.
O, vrienden, weest met mij bereid
Te volgen wat hij heeft gezeid:
Weest goed. weest immer goed!
Het medelijden is het merk
Der grootheid van de ziel.
Weest immer goed in wil en werk;
Ge blijft door uw geweten sterk,
Schoon 't lot u tegenviel.
Dit heb ik in het lied geleerd
Van meester nachtegaal,
Die toch zoo vlijtig kwinkeleert
Wanneer de mensch naar troost begeert
Voor zijne zielekwaal.

Vlaanderen
't Zijn weiden als wiegende zeeën,
Die groenen langs stroom en rivier,
Hier vredige dorpkens, daar steeën,
Die rijzen met torens vol zwier.
't Zijn welige velden en wouden,
Of vlakten der heide vol rust.
O, 'k wil in mijn harte behouden
Die schoonheid, mijn oppersten lust.
REFREIN
Voor Vlaanderen, Vlaanderen trille
Mijn harte vol geestdrift en vuur;
Mijn land is het land van de stille,
De vreedzame, breede natuur!
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Uit beelden en doeken en zangen,
Uit al wat een kunstenaar schiep,
Straalt gij als met toover omhangen,
Zoo innig gevoeld en zoo diep.
Gij spiegelt den aard uwer kindren,
Gij vindt in hun werken u weer,
Hoe zou mijne liefde vermindren,
U minnen wil ik meer en meer!
REFREIN
Voor Vlaanderen, Vlaanderen trille
Mijn harte vol geestdrift en vuur;
Mijn land is het land van de stille,
De vreedzame, breede natuur!

Oud Moedertje
Bij het vallen van den avond
Zat een oudjen aan de deur.
Buiten was het frisch en lavend
Door de lucht vol bloemengeur.
En een klokje, din, din, don,
Klonk bij 't dalen van de zon!
Moedertje, zoo sprak een meisje,
Gij zijt oud, doch welgezind;
Kom, verklaar mij dat een reisje,
't Wil wat leeren, sprak het kind.
En een klokje, din, din, don,
Klonk bij 't dalen van de zon!
Kindje, gij zoo jong van jaren,
Immer vroolijk blijft ge en sterk;
Wilt ge ook uw gezondheid sparen
Mijd den wellust, min het werk.
En een klokje, din, din, don,
Klonk bij 't dalen van de zon!
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Schoone vruchten zult ge plukken,
Als gij vroeg het onkruid wiedt.
Leer voor God het hoofd te bukken,
Dan betreurt ge uw leven niet.
En een klokje, din, din, don,
Klonk bij 't dalen van de zon!

Kaatje
Stil in het gras
Zit Kaatje neer;
't is na de klas
En lenteweêr.
Zij heeft met vlijt
Haar taak volbracht;
Na werkenstijd
Is rusten zacht.
Dien gouden raad
Vergeet zij niet;
Te blijer slaat
Daarom heur lied.
Dan komt ze t' huis
Met bloemen teer.
Gezond en struisch
Maakt 't lenteweêr.

Doornroosje
Doornroosje was een lieflijk kind.
Het werd door iedereen bemind,
En was er daar geen booze fee,
Die 't honderd jaren slapen deê
De booze fee!
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Aleer de tijd was afgeteld,
Beproefde menig jonge held
Te dringen door de dorenhaag;
Maar stierf er in de hinderlaag
Der dorenhaag.
Wie zou er dan de redder zijn,
Van 't schoon prinsesje, dood in schijn?
Een koningszoon, op verre reis,
Vernam 't verhaal van 't groot paleis,
Het groot paleis.
Opeens de haag geopend werd,
Wanneer hij sprak: ‘Ontsluit uw hert
Voor al wat goed is, waar en schoon!’
Zoo wekte haar de koningszoon,
De koningszoon!

Werkliedeke
Een, twee. drie, vier!
Alle meisjes hier,
Werken vlug met naald en draad.
Is dat geene schoone daad?
Werken vlug met naald en draad.
Is dat geene schoone daad?
Een, twee, drie, vier!
Alle meisjes hier!
Vier. vijf en zes!
Weer een goede les.
Kunt ge weg met naald en draad;
Weest gerust, het heeft zijn baat.
Kunt ge weg met naald en draad.
Weest gerust, het heeft zijn baat.
Vier, vijf en zes.
Weer een goede les!
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Zes, zeven, acht!
't Is geen slecht gedacht.
In 't gezin zijn naald en draad,
Als voor 't land een flink soldaat.
In 't gezin zijn naald en draad,
Als voor 't land een flink soldaat.
Zes, zeven, acht!
't Is geen slecht gedacht!
Acht, negen, tien!
Hee, ge moet ze zien!
Met behulp van naald en draad
Kleeren maken op de maat.
Met behulp van naald en draad
Kleeren maken op de maat.
Acht, negen, tien,
Hee, ge moet ze zien!

Broertje
Moeder zegt: ‘'t Is van te moeten,
Speel wat met den kleinen guit;
Want hij loopt mij in de voeten
En ik kan geen steek vooruit!’
Zou ik moeder laten klagen?
Neen, ik kom haar goed te pas.
'k Zal mijn broertje schrijlings dragen,
Net of ik zijn paardje was
Spijtig dat hij niet kan spreken
En bijna geen woord verstaat,
Wijl ik lees en schrijf en reken;
'k Zou hem leeren hoe dat gaat.
'k Moet mijn naaiwerk ook verzuimen.
Zulk een broertje, welk een last!
‘Stil, zegt moeder, wat voor luimen
Zijn me dat, hee, opgepast!’
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Ju! roept plots de kleine bengel;
't Klinkt zoo grappig, rond en malsch.
En ik voel vol lust 't gestrengel
Van zijn armpjes om mijn hals.

Moeder
Ik min het lied van bloemen
Van vliet en nachtegaal;
Doch slechts uw naam te noemen
Klinkt schooner duizendmaal.
Al stem ik mee die zangen,
Hoevele zijn er niet?
O moeder, goede moeder,
Naar U gaat mijn verlangen,
Mijn schoonste lied!
Ik merk op mijne wegen
Wel menig goede ziel;
Doch gij, ge zijt een zegen,
Die uit den hemel viel.
En langs de levensgangen,
Op zoek naar eenig doel,
O moeder, goede moeder,
Naar U gaat mijn verlangen,
Mijn reinst gevoel!
Ik word van U gescheiden
Door 't noodlot vroeg of laat.
Waar ook mijn stappen leiden,
Gij blijft mijn toeverlaat.
Geen kan er U vervangen,
Hij weze nog zoo zacht,
O moeder, goede moeder,
Naar U gaat mijn verlangen,
Mijn laatst gedacht!
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Hemeldauw
Des morgends in den vroegen,
Hoe blonken al de planten,
Alsof ze paarlen droegen
En diamanten.
De dwergjes, vóór 't ontluiken,
Doorliepen alle kanten
En goten hunne kruiken
Op alle planten.
De dauw was als een bronne
Van weelde neergezegen.
Dan viel er uit de zonne
Een gouden regen.
Als planten zijn de menschen
Den levensnacht ontstegen.
Ze wachten naar, ze wenschen
Een milden zegen.
En dan verschijnt de vrouwe
Met balsems allerhande.
Ze schenkt in ramp en rouwe
Haar hart te pande.
Gelijk de hemel dauwe,
Het goud der zonne brande,
Schenk uwe zoetheid vrouwe,
Als offerande!

Marieken
Marieken moest uit wandlen gaan,
Wandelen gaan, wandelen gaan.
Marieken moest uit wandelen gaan,
Wandlen gaan.
Zij bleef al vóór een kraaie staan,
Kraaie staan, enz.
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Zij sprak den zwarten vogel toe,
Vogel toe, enz
- ‘Gij zijt een spook, ik weet niet hoe,
Weet niet hoe, enz.
Gij zingt geen lied en krast altijd,
Krast altijd, enz.
Dient dan het leven u ten spijt?
U ten spijt...’ enz.
- ‘Heb ik geen noten op mijn zang,
Op mijn zang, enz.
Mijn leven duurt me niet te lang,
Niet te lang, enz.
Al leef ik langer nog dan gij,
Nog dan gij, enz.
En zoo ge iets leeren wilt van mij,
Wilt van mij, enz.
Spaar, riep de kraaie, spaar bij God,
Spaar bij God, enz.
Dan dient u 't leven nooit ten spot,
Nooit ten spot, nooit ten spot,
Dan dient u 't leven nooit ten spot,
Nooit ten spot!’

Stella
Stella jaagt een vlinder na,
Stella volgt een vlinder.
't Diertje gunt haar geen gena,
't Vliegt van hier naar ginder.
Zij verlet geen enkle poos,
Stoeiend tusschen bloemen;
Zelve is zij gelijk een roos,
Anders niet te noemen.
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Stella staakt haar spel meteen.
Is zij moe van spelen?
Neen! Zij hoort in zoet geween
't Nachtegaalken kweelen.
In heur hart het liedje schalt,
Ja, zoo frisch en lavend,
Dat zij aan het droomen valt
In den stillen avond.
Wijl haar 't windje, zonder schroom,
Streelt als een behoeder,
Lispelt 't meisjen in haar droom:
Moeder, lieve moeder!

Het Geweten
Wanneer de avond,
Zacht begravend,
't Vurig leven bluscht;
Laat hij droomen
Mijwaarts komen
Eer ik rust.
Deze meten
Mijn geweten;
Peilen mijn gedrag.
Gansch mijn leven
Ligt beschreven
Van den dag.
Hoort, mijn bede:
‘Zoo 'k misdede,
Was 't niet onbewust?
Weest genadig,
Zendt milddadig
Mij de rust!
Want ik schenke,
Wat mij krenke,
Zelf aan elk gena,
Eer 'k tot morgen
Zonder zorgen
Rusten ga!’
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Het lied van de baren
Het breed gebruis der baren
Bracht mij een machtig lied:
‘Kom varen’ klonk het ‘varen
Al over ons gebied.
Wij zullen niet meer scheiden
Het een van 't ander volk;
Maar tot elkander leiden
Langs onzen waterkolk.’
Als gij ons driftig schuimen
Op uwe kusten hoort,
Dit leert U: ‘Kom verruimen
Uw werkkring immer voort;
Wel nijvrig zijn uw handen,
Uw volk is taai en stug;
Waarom geen nieuwe banden
Gelegd langs onzen rug.
Dan zal uw naam verrijzen
En schittren als een ster,
En U vol eerbied prijzen
Elk volk van heinde en ver.
De zee op! Hee! Kom varen,
Verruim uw handelsveld!’
Dit zongen mij de baren,
Ik heb het naverteld.

Van een plantje
Wie bracht U tot stand?
‘Ik’, zei het zaadjen,
‘Ik kroop door een gaatjen
Van 't vruchtbare land.’
Wie heeft U bemind?
‘Ik’, zei de regen,
‘Ik gaf het mijn zegen
En 't groeide gezwind.’
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Wie heeft U gestreeld?
‘Ik’, zei het windjen.
‘Ik heb als een kindjen
Er mede gespeeld.’
Wie kleurde U zoo schoon?
‘Ik’, zei de strale,
Gaf 't groen aan de stalen
En 't blauw aan de kroon.’
Wie heeft er uw ziel?
‘Ik’, zei het linnen,
Ik krijg ze bij 't spinnen
Op tanden en wiel.’
Wie heeft er U lief?
‘Ik’, zei de mensch, ik!
Het plantje, dat wensch ik
Als 't hoogste gerief.’
Wie leert mij uw faam?
‘Ik’, zei de wereld:
Met glorie ompereld,
Het vlas is zijn naam!’

Heil 't Vaderland
Heil 't Vaderland!
Dat het moge bewaren
De vrijheid, de vreugd,
Buiten alle gevaren,
In daadkracht en deugd!
Dat het leve door handel,
In goedheid en gunst;
Steeds de wegen bewandel
Van grootheid en kunst!
Heil! Heil! 't Vaderland!
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Heil 't Vaderland!
Om de stroomen, de steden,
Zoo schitterend schoon;
Om het roemrijk verleden,
Zijn schild en zijn kroon;
Om de velden, de wouden
Met geuren bevracht,
O, het blijve behouden
In eendracht en macht!
Heil! Heil! 't Vaderland!

Gebed
's Avonds vóór ik slapen ga,
Zeg ik mijn gebeedje na,
Dat door moeder werd gebeden.
Ach, het klonk uit haren mond.
Als een liedjen uit 't verleden
God! wie weet wanneer 't ontstond!
's Avonds vóór ik slapen ga,
Zeg ik mijn gebeedje na,
Dat me zoo vervult met toover.
Ach, het ging van 't een geslacht
Telkens tot het ander over
En bezit zoo'n wondre kracht.
's Avonds vóór ik slapen ga,
Zeg ik mijn gebeedje na,
‘Heere lief, wil mij bewaren
Van al 't kranke dat er gaat
Op de wereld vol gevaren,
Houd me rein van alle kwaad!’

Sparen
's Winters krast de zwarte raaf
Over 't dorre veld:
‘Spaar of anders wordt ge slaaf,
En voor niets geteld!
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Ziet dat ge uwen lentetijd
Niet als rook verliest,
Of ge smeekt om medelijd'
Als het krakend vriest!’
‘Sparen, hee, 't is gauw gezegd,
Maar niet gauw gedaan;
'k Heb het mij toch opgelegd
En 't begint te gaan’.
‘Als mijn spaarpot iets verzwaart,
Of 't me vreugde baart!
Wie het kleine niet vergaart,
Is het groot niet waard!’

Naar Buiten
Hoe heerlik is het buiten!
De zon verguldt de baan,
Waarlangs de bloempjes spruiten,
Wanneer wij wandlen gaan.
Doen de voetjes trip, trap,
Gaan de handjes klip, klap,
Stip, stap,
Stip, stap,
Niet te traag of niet te rap!
't Is overal een wonder
Van kleuren in het groen.
Wie zou er keeren zonder
Wat bloempjes mee te doen?
Gaan de kopjes knik, knak,
Doen de vingers, tik, tak,
Krik, krak,
Krik, krak,
Weer een bloempjen in den zak!
De muschjes springen aardig
Tak op, tak af, tak uit.
Wij zijn niet half zoo vaardig
Maar hebben iets vooruit.
Doen de kloefjes, klif, klaf,
Gaan de beentjes, zwif, zwaf,
Strif, straf,
Strif, straf,
Loopen wij in wilden draf!
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De Tijd
Kloppe, kloppe, hamertje!
Wie zit er in dat kamertje.
Altijd zingend, blij vol lust,
Zonder dralen, zonder rust?
Tikke tak, tikke tak!
Tikke, tikke, tak!
Witte, witte, wevertje!
Dat weeft gelijk een kevertje
Al die uren van den dag,
Eenen steek bij elken slag.
Tikke tak, tikke tak!
Tikke, tikke, tak!
Spille, spille, spelletje!
Elk uur een nieuw gezelletje,
Tot de twaalven zijn voorbij,
Dan van her begint de rij.
Tikke tak, tikke tak!
Tikke, tikke, tak!
Kinne, kinne, kindertjes!
Gij fladdert vlug als vlindertjes;
Maar ge leert toch ook met vlijt:
Tijd verkeken, zijt ge kwijt!
Tikke tak, tikke tak!
Tikke, tikke, tak!

Het lied der boomen
Wanneer ik door mijn Vlaandren ga
Ontmoet ik vele boomen;
't Zijn vrienden zonder wederga
Die geuren, zingen, droomen.
Zie hoe de slanke popel trilt,
Hij slaat geen wijlken over;
Zie hoe de vlier zijn kracht verspilt,
Al torschend 't zware loover.
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Aanschouw der linde bladerkroon,
Zoo kunstig fijn van snede;
Verbeeldt zij niet de lieve woon
Van zoet geluk en vrede!
Zie op den hagedoorn zijn struik
Nu witte bloesems pralen;
In 't najaar zal die sneeuwen pruik
Verandren in koralen.
Aanschouw den berk met zijden kleed,
En ginds den wilg, hij staat er
Vol gouden katjes en gereed
Te buigen over 't water.
Zie beuk en den, en op het puin,
Wie rouwt er om het leven?
't Is de olmenboom met breede kruin
Op hoogen stam verheven.
En els en esch..! 'k Wou in mijn lied
De boomen al vermelden
Met hen die mij de boomgaard biedt,
Als zooveel kloeke helden.
Ja, helden zijn 't aan wie ik reik,
Mijn hert vol liefde en blijheid.
Maar 'k roem het luidst den fieren eik,
Dien troon van trots en vrijheid!
Zoo laat ge, in eigen beeld en klank,
Uw zegen tot mij komen,
Bij windgesuis en vooglenzang
O, Goddelijke boomen!
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Wedstrijden.
Lijst der uitgeschreven prijsvragen(1).
Voor 1914.
1. - Middelnederlandsch.
Klankleer van het Zeeuwsch dialect in de middeleeuwen.
Prijs: 600 fr.(2).
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1913.

2. - Dialectstudie.
Klankleer van het Hasseltsch dialect.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1913.

3. - Taalkunde.
Een critiek op den ‘Schat der Neder-Duytscher Spraken’ van Chr. Plantijn.
(Vergelijk Dr. A. KLUYVER: Proeve eener critiek op het Woordenboek van Kiliaan;
Dr. D.H.G. BELLAARD, Gert van der Schuren's Teuthonista.)
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 31 December 1913.

(1) Op aanvraag, wordt de volledige Lijst der Prijsvragen door den Bestendigen Secretaris der
Academie volgaarne aan de belangstellenden toegezonden.
(2) Voor elke prijsvraag wordt den prijswinnaar de keus gelaten tusschen honorarium of gouden
gedenkpenning.
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4. - Geschiedenis.
Repertorium der werken, verhandelingen en bijdragen betreffende de Geschiedenis
des Vaderlands, hetzij afzonderlijk, hetzij in tijdschriften, mengelwerken en uitgaven
van geleerde genootschappen verschenen tot en met 1912.
Prijs: 1000 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 31 December 1913.

5. - Folklore.
Een onderzoek naar de Volkswijsheid over het weer in de volgende gewesten
(spreuken, gewoonten, bijgeloof enz.):
1o) West- en Oost-Vlaanderen.
2o) Antwerpen met de Antwerpsche en Limburgsche Kempen.
3o) Klein Brabant, Zuid-Brabant, Haspegouw en Zuid-Limburg.
Verg. Dr. A. BEETS, in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche
Academie, 1908, 553 vlgg.
Prijs: 200 fr. per onderdeel.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1913.

6. - Vak- en Kunstwoorden.
Een vakwoordenlijst van de Garenspinnerij (met inbegrip van den Garenbleek enz.),
met opgave van de Fransche, Duitsche en Engelsche benamingen.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1913.

Voor 1915.
7. - Middelnederlandsch.
Klankleer van het Hollandsch dialect in de middeleeuwen.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1914.

8. - Taalkunde.
De Zuidnederlandsche bestanddeelen van Vondel's taal.
Prijs: 600 fr.
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9. - Dialectstudie.
Klankleer van het Brusselsch dialect.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1914.

10. - Geschiedenis.
Geschiedenis van het Lager Onderwijs in Belgie onder de Oostenrijksche Regeering.
(Uitsluitend van paedagogisch standpunt.)
Prijs: 400 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1914.

11. - Vak- en Kunstwoorden.
Een vakwoordenlijst van de Katoenweverij (met inbegrip van Katoendruk, -spinnerij,
-ververij), met opgave van de Fransche, Duitsche en Engelsche benamingen.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1914.

12. - Vak- en Kunstwoorden.
Een verklarende Nederlandsche vakwoordenlijst van de Zeevisscherij. (Voor de
gewestwoorden wordt aanwijzing van de streek vereischt.)
Prijs: 800 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1914.

Voor 1916.
13. - Middel- en Nieuwnederlandsch.
Het voegwoord ‘DAT’. - De syntaxis van het voegwoord dat in het Middelnederlandsch
en in het oudste Nieuwnederlandsch (tot ongeveer 1530).
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 31 December 1915.

14. - Letterkunde.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

De ontwikkeling van den kunstvorm (beeldspraak, woordenschat en klankmetrum)
in de Nederlandsche letterkunde sedert 1880.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1915.
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15. - Dialectstudie.
Topographische grens van het Oostvlaamsch en het Brabantsch.
Prijs: 300 fr.
N.B. - Deze vraag is de tweede van een reeks die alle Nederlandsche dialecten zal
omvatten. Bij gebleken belangstelllng is het de bedoeling der Academie, eerst de
hoofddialecten, daarna de onderdialecten in kaart te brengen.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1915.

16. - Kunstgeschiedenis.
Planten en dieren in de randversieringen van de Vlaamsche verluchters uit de 14de,
15de en 16de eeuw. (Nomenclatuur, identificeering, chronologie, stileering.)
Prijs: 1000 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1915.

17. - Vak- en Kunstwoorden.
Een vakwoordenlijst van de Lakenweverij, met opgave van de Fransche, Duitsche
en Engelsche benamingen.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1915.

18. - Vak- en Kunstwoorden.
Een vakwoordenlijst van de Hoppeteelt, met opgave van de Fransche, Duitsche en
Engelsche benamingen.
Prijs: 400 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1915.

Voor 1917.
19. - Middelnederlandsch.
Klankleer van het Geldersch-Overijselsch dialect in de middeleeuwen.
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Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1916.
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20. - Middel- en Nieuwnederlandsch.
Een onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van het gebruik van het
voegwoord OF, ter inleiding van een afhankelijken zin met de woordschikking van
den hoofdzin achter een ontkennenden hoofdzin.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1916.

21. - Middel- en Nieuwnederlandsch.
Geschiedenis der voorzetsels bij het oorzakelijk voorwerp.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1916.

22. - Letterkunde.
Een onderzoek naar de populariteit van VONDEL bij zijne tijdgenooten.
Prijs: 300 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1916.

23. - Letterkunde.
De geschiedenis van de Kinderliteratuur in de Nederlanden, tot en met 1900.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1916.

24. - Letterkunde.
Leven en werken van R. VERSTEGANUS.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1916.

Voor 1918.
25. - Middelnederlandsch.
Geschiedenis van de spelling der lange klinkers in het Middelnederlandsch.
Prijs: 600 fr.
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26. - Dialectstudie.
Gentsch Idioticon.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1917.

27. - Geschiedenis.
Men vraagt een verhandeling, naar de oorspronkelijke bronnen, over den toestand
van handel en nijverheid in de Nederlandsche Provinciën, ten tijde van de
Oostenrijksche Heerschappij.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1917.

28. - Letterkunde.
Repertorium der Verhandelingen en bijdragen betreffende de Nederlandsche
Letterkunde in de 16de, 17de, 18de, 19de en begin 20e eeuw, hetzij afzonderlijk, hetzij
in tijdschriften en mengelwerken tot op 1910 verschenen.
Prijs: 800 fr.
Als model voor de stoffelijke uitvoering kan dienen: LOUIS D. PETIT's Repertorium
der Verhandelingen en bijdragen van de geschiedenis des Vaderlands (Leiden, Brill,
1905, vlgg.).
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1917.

29. - Folklore.
Vlaamsche Volksspelen.
Een verzameling en nauwkeurige beschrijving van de oude en hedendaagsche
‘Volksspelen’ in Vlaamsch-Belgie, met de daarbij gezongen liederen (woorden, en
voor zoover mogelijk, de muziek).
Prijs: 800 fr.
(Verg. b.v. TER GOUW, De Volksvermaken, Haarlem, 1871; A. DE COCK en IS.
TEIRLINCK, Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland.)
Tot leidraad wordt navolgende, niet bindende, indeeling aanbevolen:
I. LOOPSPELEN: eierenrapen, zeerloopen enz., enz., SPRINGSPELEN: hinkspelen enz.;
DANSSPELEN: volksdansen, dansliedjes enz. - II. WERPSPELEN: bolspelen, balspelen,
paletspelen, kegelspelen enz. - III. GEZELSCHAPSSPELEN: ambachtspelen, raadspelen,
kaartspelen; domino-, bak-, schaakspel enz. - IV. SPELEN MET SPEELTUIGEN: wapens
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(boog, geweer enz.), slinger enz. - V. MENSCH EN NATUUR: Dier, te paard rijden
enz.); jagen; visschen; winterspelen (schaatsen enz.). - VI. MENSCH en KALENDER:
kermisspelen; Driekoningen, Nieuwjaar enz., enz. - VII. MENSCH en MUZIEK:
blaasinstrumenten, snaartuigen enz. - VIII. TERGSPELEN enz., enz.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1917.
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30. - Vak- en Kunstwoorden.
Van het zaad tot den draad. - Men vraagt een lijs van de vakwoorden der
Vlasnijverheid tot aan de Spinnerij, vooral wat de Leiestreek betreft: Leirote, veldrote,
putrote, zwingelarij, verkoop.
Met vermelding der Waalsche, Engelsche, Fransche en Duitsche benamingen. Inzonderheid worden gewenscht de Waalsche vakwoorden der streek Ath,
Ghislengien, Meslin l'Evêque, Silly, Bassilly, uit hoofde der nauwe verwantschap
van veel woorden van dit Romaansch grensdialect met het Nederlandsch.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1917.

Voor 1919.
31. - Taalkunde.
Men vraagt een proeve van critiek op het Vocabularius Copiosus.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1918.

32. - Letterkundige geschiedenis.
Een onderzoek naar de bronnen van ‘De Biencorf der H. Roomsche kercken van
Isaac Rabbotenu’.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1918.

Voor 1920.
33. - Taalkunde.
Een Corpus van Nederlandsche woorden, voorkomende in Latijnsche en Fransche
teksten uit de middeleeuwen (tot en met anno 1400). Aanhaling van den tekst en
aanwijzing van de plaats, met verklaring der opgenomen woorden, is vereischte.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1919.
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34. - Geschiedenis.
Men vraagt de geschiedenis van een der 17 kasselrijen van Vlaanderen.
Prijs: 300 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1919.

Bijzondere Prijsvragen.
I.
Karel Boury-Fonds.
Voor 1914.
Voor Toondichters.
Het op muziek brengen van tien der 25 gedichten, die door de Academie in
vergadering van 17 Juli 1912 bekroond werden.
Prijs: 250 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1913.
Uitreiking van den prijs op de Plechtige Vergadering van het jaar 1914.
De tekst der gedichten zal, op aanvraag, ter beschikking der mededingers gesteld
worden.

II.
J. Salsmans-Fonds.
1917.
Middeleeuwsche Liturgie.
Inrichting en verspreiding der Middelnederlandsche Getijden-en Gebedenboeken.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1916.
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Voor 1918.
Men vraagt een methodischen inventaris, met nauwkeurige beschrijving, van al de
nog bestaande, zoo geschrevene als gedrukte, liturgische boeken, welke vóór het
jaar 1600 in de verschillende kerken eener zelfde Vlaamsche stad in gebruik waren,
hetzij om den openbaren eeredienst uit te oefenen, hetzij om de kerkplechtigheden
te schikken en te regelen.
Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1917.

Voorwaarden.
Voor de wedstrijden worden enkel handschriften en nog niet uitgegeven stukken
aanvaard. De werken dienen leesbaar geschreven en in het Nederlandsch gesteld te
zijn.
De Schrijver zet zijnen naam op zijn werk niet; hij voorziet dit slechts van eene
kenspreuk, welke hij, met opgave van naam en woonplaats, op een briefje onder een
gesloten omslag, dat dezelfde spreuk tot opschrift heeft, herhaalt. Voldoet hij aan de
laatste bepaling niet, dan kan de prijs hem geweigerd worden.
De mededingende handschriften dienen vrachtvrij, uiterlijk den hierboven
aangewezen dag, ten lokale der Academie, Koningstraat, 18, Gent, ingezonden
te worden.
Stukken, ná den bepaalden dag ontvangen, of dezulke, waarvan de schrijver zich op
eenigerlei wijze bekend maakt, worden uit den wedstrijd gesloten.
Alle ingezonden werken behooren van de noodige inhoudstafels voorzien te zijn.
Den mededingers wordt aanbevolen een volledig afschrift van hun werk te
bewaren, om dit te kunnen benuttigen ingeval de keurraad het bekronenswaardig
zou achten, maar wijzigingen of bijvoegingen zou bedingen vóor tot drukken
kan overgegaan worden. In geen geval wordt het bekroonde handschrift den
Inzender teruggegeven.
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Zijn er aan eenig werk, dat bekronenswaardig gekeurd wordt, wijzigingen toe te
brengen, dan zal het bedrag van den prijs niet eerder uitgekeerd worden dan nadat
de keurraad het handschrift drukvaardig zal verklaard hebben.
De Academie eischt de grootste nauwkeurigheid in aanhalingen en verwijzingen;
niet alleen deel en bladzijde, ook de uitgave der aangehaalde boeken, dient te worden
opgegeven.
De Koninklijke Vlaamsche Academie vestigt er de aandacht op, dat, ingevolge
art. 44 van hare wet, alle op prijsvragen ingezonden antwoorden haar eigendom en
diensvolgens in haar archief bewaard blijven.
Van de niet ter uitgave bestemde stukken, al of niet bekroond, kunnen de schrijvers,
op hunne kosten, een afschrift bekomen. Desvoorkomend wende men zich tot den
Bestendigen Secretaris.
Ingezonden antwoorden, die in het opzicht van taal, stijl en spelling mochten te
wenschen overlaten, zullen, ingevolge bijzondere beslissing der Academie, niet
meer in aanmerking komen. (Verslagen en Mededeelingen, Jaargang 1907, blz.
155.)
DE ONDERBESTUURDER,
V. DELA MONTAGNE.
DE BESTUURDER,
JAC. MUYLDERMANS.
DE BESTENDIGE SECRETARIS,
EDW. GAILLIARD.
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Kleine verscheidenheden.
117. - Stoppen en * bestople beilcken (bestopte beilcken); besluten en
betunen.
Spr. van land, erf of hovingen, beteekent STOPPEN: Omheinen (met eene omheining,
eene afsluiting, voorzien). Afsluiten; Fr. Clôturer. Bij verdam, vo Stoppen 4o, komt
een voorbeeld van dit ww. voor. De bedoeling is echter best uit den hieronder
volgenden tekst ep te maken:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 306 (‘Boeten van Straetscauwinghen’):
‘Item, die ghers hout ligghende jeghens zaylandt, die wert ghehouden zyn gherslandt
te stoppene ende daermede tzaylandt te bevredene, up drie ponden ten proffite vanden
heere; maer indien tselve zaylandt bevreit ware met levenden haghen of anderssins,
zal die moeten laten staen.’ (‘Costume’ van 1535.)
In de woorden ‘die ghers hout ligghende jeghens zaylandt’ ligt de uitlegging van
heel de bepaling. Immers, hij die, op een of ander stuk land hem toebehoorende, zijn
vee liet grazen, - d.i. GHERS (gars of gras) HOUDEN - was verplicht het zaailand van
zijn gebuur tegen het overloopen van dit vee, dus tegen ‘Acker-schaede’(1), te
vrijwaren, door zijn ‘gherslandt’ of bilk behoorlijk af te sluiten.

(1) Over Akkerschade: ACKER-SCHAEDE, d.i. Schade op een anders akker door iemand
toegebracht, of door beesten hem toebehoorende, zie men onze Keure van Hazebroek, V,
blz. 9, kol. 2. Men lette nog op de hieronder volgende teksten:
Placc. van Vlaend., IIIe boek, Ie deel, blz. 282-283: ‘Que lesdits bourgeois (de Grandmont)
ne jouyront du privilege de bourgeoisie, à cause des dommages faits aux bois, fruicts, pretz,
destoupemens et emports de hayes ou de hayons, et semblables dommages nommez en Thiois
Acker schaede...’ (Concession Caroline, 1540.)
Id., id., blz. 310: ‘Ne pour dommaige fait és biens et fruicts de terre par les bestes y prinses
et saisies, que l'on dit Acker-schaede...’ (Concession Caroline pour Courtray', 1540.)
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Zulk vrijwaren van zaailand heette BEVREDEN, wat ook elders VREDEN ENDE TOE
(1)
HEYMEN (Crahay, Cout. Looz, III, 432) , - ook BESTOPPEN ENDE BEVREDEN of
BESTOPPEN ENDE BEVRYDEN luidde:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 414 (‘Van servituden’): ‘Item, daer
tusschen ghebueren de erve ende hovinghe onbestopt ende onbevreit es, zy werden
ghehouden die ten gemeene coste te bestoppene ende bevredene, emmer met levende
haghen of doornen.’ (‘Cost.’ van 1535.)
Id., op. cit., I, 102: ‘Daer tusschen geburen de erfve ende hovinge onbestopt ende
onbevryt is, sy worden ghehouden die ten ghemeenen coste te bestoppen ende
bevryden met mueren, glenden, ofte ten minsten met levende haghen ofte doornen...’
(‘Cost.’ van 1619.)
Elders luidt dit BESLUTEN en BETUNEN. Van die twee woorden, in den zin zooals
boven, komen bij Verdam geen voorbeelden voor. Men lette op het volgende.
Jan Blankaert wordt door Bouden Reyfs, voor de ‘Redenaers’ van het Proostsche te
Brugge, in rechten betrokken: deze eischt, dat Jan zijn land afsluite. Blankaert
antwoordt daarop dat, aangezien hij geen beesten houdt, die iemand schade kunnen
doen, hij zijn land wel ‘onbetunt’ of onafgesloten mag laten. De ‘Redenaers’ wijzen
echter dat Jan en Bouden het in spraak zijnde land ‘alf en alf’, d.i. op gemeene kosten
met hagen of met grachten zullen omheinen:
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche, Reg. nr 826, of ‘Rege van zaken’
1429-1439, fol. 27: ‘In Zantvoorde, Jan f. Willems Blankaert, causa Bouden f. Jans
Reyfs.
Dat(2) hij gheene beesten hout, die yement eenighe scade doen, daer omme mach
hij zijn land wel laten onbetunt.
Ghewijst, dat Jan ende Bouden zullen de hofstede besluten met tunen of met
grachten alf en alf.’ (Actum 18 November 1430, ‘coram Marteel, Varssenare,
Meetkerke’ etc., ten Proostsche.)

(1) ‘Goet vreden ende toe heymen voor het overloopen der schapen ende andere hooren beesten.’
(Crahay, Cout. Looz, III, 432. - Aangehaald in onze Keure van Hazebroek, IV, 500, kol.
1-2.)
(2) Als causale conjunctie, = Omdat (zie bij Verdam, vo Dat, IIe deel, kol. 87, 6o), met de
beteekenis van Daar, Aangezien; Fr. Vu que.
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De heer L. Gilliodts-van Severen vertaalt de uitdrukking ZAYLANDT BEVREDEN door
Fr. Affranchir le labour, wat, onzes inziens, de gedachte heel juist weergeeft. Men
vergelijke overigens met het VREDEN van land tegen het grazen van vee, waarover
wij breedvoerig gesproken hebben in onze Keure van Hazebroek, IVe deel, vo Wisp,
blz. 500, kol. 1 en 2. Aldaar komen de hieronder volgende uitdrukkingen voor, welke
met ons STOPPEN en BESTOPPEN ENDE BEVREDEN dienen vergeleken: ‘Vry gehalden
worden van beesten’, - ‘Die aerdtvelden vreen ende die vaertgaeten (Fr. Chemine
d'accès?) toe maken’; - ‘Syn leukingen... behoorlyk tuynen ende toemaeken’; Wermoeshoven ... vreeden’.
Door BESTOPTE BEILCKEN (men leze niet: ‘Bestople beilcken’(1)), zijn niet in het Fr.
des Prés fauchés te verstaan. Men lette op den tekst hieronder: niemand - aldus
bepaalt de ‘Coutume homologuée’ der Zale en Kasselrij van Iperen - mag zijne
beesten zonder wachter op ander lieden land laten gaan, zonder dezer toestemming,
tenware op bilken, nl. op ‘bestopte beilcken’ of omheinde bilken. Immers, een bilk
is een beluik voor beesten, b.v. een weide met grachten omringd, Fr. Carreau
(Paturage clos de larges fossés), Parc (Pâtis entouré de fossés où l'on met les boeufs
pour les engraisser), Paturage:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. de la Salle et Châtellenie d'Ypres, I, 24: ‘Item, dat
niemand syne beesten late gaen binnen allen den jare sonder heerden ofte wachten,
up ander lieden landen jeghens hueren danck, up de boete van twintich scellinghen
parisise, ten ware bi bestopte beilcken, telcken dats hem yemandt beclaecht...’ (Cout.
homol., 1535.)
Luidens de keure van 1422, was zulks echter na Sint-Baafsdag wel toegelaten:
Id., op. cit., I, 278: ‘Item, dat niement zine beesten late gaen up anders mans ackere
voor Sente-Baefsdaghe...’ (Zie ook op. cit., I, 346, de keure van 1429; en I, 359, de
keure van 1503.)

(1) Met het oog op de lezing BESTOPLE BEILCKEN, zij gezegd, dat er van ‘Stoppelbilk’ geen
spraak kan zijn, daar garzingen geen stoppels nalaten en overigens het gras van de bilken
niet gemaaid wordt, maar door het vee afgeweid. (Zie bij De Bo.)
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118. - Handelaer.
In zake van ‘handeling’ van landerijen, beteekent dat woord Gebruiker, Bruiker,
Pachter, Hoevenaar; Fr. Occupant:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 304: ‘Van Straetscauwinghen... Ende daer
ghebreken (in een door de wet geschouwde straat of weg) zyn bevonden, scepenen
zullen wysen... die ghebreken byden clerc te teekenen, verclaersende jeghens wiens
landt dat die bevonden zyn, ende nomende den handelare vanden selven lande.’

119. - Provengier.
De PROVENGIER ‘ten hove van den Hooghen Siecken’ of van ‘l'Hospital de Lasars,
dict en thiois Hoogheziecken’ (L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 217, uit
een reglement van 1353), te Iperen, was in het Fr. Provendier geheeten. Het was Hij
die ontving ‘le pain et provende de l'ostel-Dieu appelé de Hoogezieke lez nostre ville
d'Ypre’ (op. cit., II, 407, uit eene oorkonde van 1498). De ‘PROVENGIER’ had het
toezicht over de zieken:
Op. cit., II, 445: ‘Eerst, dat up 't voornoemde hof van den Hooghen Ziecken voortan
werden drie ghezworene ende niet meer, die de voochden van den huuse daertoe
kiesen ende oordonneren zullen, van den provengiers ende provengiereghen, daer
wonende, beede ziecke ende ghezonde, de medste (meeste) ende ydoonste, omme
d'examen ende visitacie van den personen daertoe te doene...’ (1520.)
In het Reglement van 1353: ‘Six personnes de la maison sains, plus dict en thiois
ganse ten officien...’ (op. cit., II, 217). - ‘Et que l'on ne pouldra prendre en proves
ne fut qui seroit capable à l'office de ce qu'il y auroit plus d'esprit’ (op. cit., ibid.). ‘Que dèslorsenavant... ne seroient receuz plus de six sains provendiers et provendieres’
(op. cit, II, 409).
Zooals uit den aangehaalden tekst blijkt, konden ook ‘besiecten’ tot ‘Provengier’
aangesteld worden:
Id., op. cit, II, 450: ‘Item, alle poorters ende poorterssen van der stede van Ypre...,
by den hove uutghegeven over besiect, indien zy begheeren ontfaen te zyne als besiect
provengier in 't voornoemde godshuus, werden ghehouden...’ (1520.)
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De ‘GHEZONDE PROVENEN’ waren niet de ‘Pitances qui sont l'objet des libéralités’.
Daardoor werden bedoeld de ‘Saines provendes’, d.i. de Plaatsen van ‘sains
provendiers et provendieres’, zooals in eene oorkonde van 15 Juni 1498: ‘Et que la
dite haulte Maladrerie, ne les biens d'icelle... ne pourroient jamais estre chargiez plus
de six provendes... audessus des dites saines provendes et les provendiers meseaulx
d'icelle maison...’ (op. cit., II, 409):
Id., op. cit., II, 451: ‘Item, ende als van den ghezonden provenen, zoo wanneer die
ghevallen zullen, men zal daerof voorzien...’ (1520.)
GHEVALLEN, uit dien laatsten tekst, wil zooveel zeggen als Openvallen, Beschikbaar
worden; Fr. ESCHEOIR:
Id., op. cit., II, 409: ‘Desquelles six provendes..., pour..., quant aucunes escherroient,
estre données... à ceulx qui en seroient dignes...’ (1498)

120. - Pennynbanc.
De PENNYNBANC was te Iperen, de Rechtbank, die hoofdzakelijk met het berechten
van ‘penningzaken’ of met de vervolgingen in zake van schuld belast was. Hij zetelde
‘neffens den steeghere vander Halle’ en werd den Vrijdag gehouden: ‘den Vrindach,
ten neghen hueren, ten zittene vanden juge aldaer’.
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, blz. 212: ‘Naer de costume van Ypre, wie
schult heeschen wille van veertich grooten nederwaert, zal dat moeten volghen ter
pennyncbanc ende commen ... ande clercken vander penninebane ende aldaer
verzoucken zyn partie dach ghemaect thebbene... Item, elc sal moghen beroupen
tghewysde vanden pennyncbanc ter camere van scepenen..’ (1535.)
In een Memorie betreffende de ‘Costume’ van 1535 staat: ‘Of niet gheradich en is
uut te laeten de rubrycke vanden berechte ten Penninck baenc, omme het non
ghebruyck van diere over langhen tijdt; es dat de proceduren daerby gheprescribeert
meest al ghevolcht worden ter siege...’. (Op. cit., I, 591.)
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121. - Grondenaris.
In onze Keure van Hazebroek, IV, 79, hebben wij het woord GRONDENARE
aangehaald, en V, 314, de variante GRONDENERE. Het komt ook onder den vorm
GRONDENARIS voor:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 286: ‘Item ende indien ten tweeden
dynghedaghe de grondenaris compareirt...’ (1535.)

122. - Deelinghe van eede.
In zake van vervolging voor schuld, beteekent SCHULT IN DEELINGHE VAN EEDEN
STELLEN, het feit vanwege den eischer, - zoo de verwerer de schuld ontkent, - van
dezen den eed te eischen, hem den eed op te leggen; Fr. Déférer le serment.
DEELINGHE VAN EEDE is dus het Fr. Délation du serment:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 218: ‘Deelinghe van eede. Item, wie
anderen zal doen dachvaerden ter pennincbanc.., ter causen van schult, ende de
heesschere stelt den verweere (te lezen: verweerere) de schult in deelinghe van eede,
de verweerere es ende wert schuldich den eedt te accepterene ofte refererene...’
(1535.)
Men zei ook Van iets DEELINGHE VAN EEDE STELLEN:
Id., op. cit., I, 330 ‘By alzo dat zy tvoirseide verzouck ghedaen duechdelic consten
doen blycken met twee goede lieden of meer, zonder deelinghe van eede daerof te
stellene, dat zyt... also versocht hadden...’ (1535.)

123. - Splete.
Bij Verdam heeft SPLETE de beteekenis van Een van iets afgenomen deel, vooral van
een leen. Ziehier een voorbeeld met betrekking tot een erfdeel:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 429: ‘Ende by dien middelen hem
bedwonghen daer zekere ende boortocht te stellene..., omme aldaer splete ende
wettelic (te lezen: wettelichede?) te ghevene ende maken... vanden zelven
sterfhuuse...’ (1502.)
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124. - Ghejuchte van huusen.
GHEJUCHTE is, naar de Westvlaamsche uitspraak, een andere vorm van Gehucht; Fr.
Hameau. - Ons GHEJUCHTE VAN HUUSEN wijst echter niet op een wezenlijk gehucht,
maar op een zekere ‘hoop’ of aantal huizen, die of bijeen, of op een kleinen afstand
van elkander, gebouwd zijn en aldus een soort ‘Aggloméré’ uitmaken:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Salle et Châtellenie d'Ypres, I, 342: ‘Van tavernen
te houdene. Item, dat men van nu voortan te gheenen plaetsen van der castelrie taverne
houden zal, dan alleenlike..., ende ooc ter plaetsen daer ghejuchte van huusen staet,
van viij huusen of meer...’ (Keure van 1429)
Over Gehucht, zie Verdam, vo Gehochte. Mag GEHUCHT door Dorp uitgelegd worden?
Wij meenen het niet, althans wat onze streken betreft. Hier te lande is Dorp het
zoogezegde ‘eentrum’ eener gemeente, waar kerk en gemeentehuis staan, ook de
pastorij, huizen van voorname personen, winkels en eenige bijzondere herbergen,
waar, des Zondags, na de diensten, de boeren bijeenkomen. Fr. Village. - Gemeente,
Fr. Commune, of Parochie, Fr. Paroisse, wijzen op het heele grondgebied (burgerlijk
en geestelijk). Elke Gemeente heeft een ‘dorp’; op haar grondgebied kunnen wijken
en gehuchten bestaan, welke onder bijzondere namen worden aangewezen. B.v.
Sijsseele, Sijsseele-dorp, wijk De Zwaan, Caleshoek, Stakendijk, enz.; Oedelem,
Oedelem-dorp, wijk Vliegende peerd, Maandagsche. Oostveld, enz.

125. - Vijf eeden van bevanghe.
In onze Keure van Hazebroek, IVe deel, vo Zweren ten Heleghen, onder de rubriek
Vanckheyligen, blz. 524 en vlgg, hebben wij, nl. op blz. 526, kol. 2, gesproken van
het afleggen van den eed die heette: Sola manu, sine captione verborum, quod vulgo
BEVANC dicitur, se expurgare, - of Simplici juramento, sine interceptione, quod
BIVANC est, se purgare.
De EED VAN BEVANC was de Eed met aanraking van het heiligdom, waarover
breedvoerige aanteekeningen op. cit., IV, 525 en vlgg. Met wat al uiterlijke vormen
zulk afleggen van eed
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gepaard ging, hoe het niet getrouw naleven van de minste dier vormen tot het nietig
verklaren van den eed aanleiding kon geven, is uit onze aangehaalde studie genoeg
op te maken. Ook werd door de ‘Cueren die ghemaect ende gheordineert zyn int
Ypersche ambacht’, den 8 Januari 1503 (o.s.), het gebruik van de ‘VYF EEDEN VAN
BEVANGHE’ afgeschaft, om het gevaar dat daaruit spruiten kon voor dezen die zulken
eed te doen hadden, want dergelijke eeden -, aldus luidt het in den tekst, - ‘vreeselic’,
d.i. gevaarlijk, ‘zyn der zielen’:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Salle et Châtellenie d'Ypres, I, 354: ‘Van vyf eeden.
Item, omme dieswille dat d'usance van VYF EEDEN VAN BEVANGHE, die gheuseert
hebben ghesyn binder casselrie van Ypere, vreeselic zyn der zielen, So eist dat die
by desen te nieuten ghedaen zyn, zonder die meer gheuseert te zyne.’ (1503.)
De ‘VYF EEDEN VAN BEVANGHE’, uit bovenstaanden tekst, waren in het Fr. CINQ
SEREMENS (avec) PRISEURE genoemd.
't Gebeurde ten jare 1435:
Zekere Jan Zoete had, te Meessen, Geeraard ‘de le Roke’ doen aanhouden,
eischende van dezen de betaling eener som van 150 pond en vragende dat de wet
hem den eed ‘ten Heleghen’ zou opleggen: ‘daler aux Sains’(1);
genoemde Geeraard ontkent echter aan Jan Zoete iets schuldig te zijn; hij weigert
dan ook ‘ten Heiligen te comen’(2), zoo deze laatste zijne schuldvordering niet bewijzen
kan;
daarop antwoordt Jan Zoete, dat het was van laken tijdens de foore van Thorout
aan Geeraard en aan zijn broeder verkocht, waarvoor zij allebei afzonderlijk
aansprakelijk waren: ‘et furent en icelle marchandise chacun pour le tout’;
tot wederantwoord zegt Geeraard, dat hij van zijn overleden broeder niets geërfd
heeft, ‘denier ni maille’, en dat hij nooit voor hem borg gebleven was. Om die reden
weigert hij den gevraagden eed af te leggen. Indien men hem evenwel daartoe
verplichten wil, dan, - aangezien hij vreemde is, - is hij alleen bereid ‘cinq seremens
sans mesprisure, fors en Dieu’ af te leggen, d.w.z. vijf eeden zonder ‘bevanc’, mits
berusting in Gods wil.

(1) Zie onze Keure van Hazebroek, II, blz. 33 en IVe deel, blz. 507, vo Zweren ten Heleghen.
(2) Op. cit., II, 49.
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Jan Zoete komt daartegen op: trouwens, hij wil hij zijn recht met den eed ‘par
priseure’, d.i. met ‘bevanc’, doen gelden.
De Schepenen wijzen dat Geeraard, omdat hij vreemdeling is, vijf eeden zonder
‘bevanc’ zal doen; eerst zal hij evenwel zweren, dat hij vriend noch maag heeft om
hem als medezweerders bij te staan(1). De tekst luidt als volgt:
L Gilliodts-van Severen, Cout, d'Ypres, I, lxx: ‘Il advint que Johan Zoete arresta,
en la ville de Messines, Gheraerd de le Roke, et plocka cent et l. lb. sur ledit Gheraerd
et contendi dacquerre sa debte par estre jugié daler aux Sains.
La vint ledit Gheraerd lui nya ladicte debte, disant quil ne iroit ja sur lui aux sains,
se ce ne feust quil monstrat de quelles marchandises et denrées il le debvoit
Sur quoy Jehan Zoete repliqua que sestoit de draps que ledit Gheraerd avoit achattez
à la feste de Thoroud...
A quoy ledit Gheraerd duplicqua disant que... et par ce ne iroit ledit Jehan ja aux
Sains. Et savisé feust quil feust enseigné de faire serment sur lui se dist il que plus
(te lezen: puis?) ce quil estoit homme estrangiers..., quil se voulloit deffendre par
cinq seremens sans mesprisure fors en Dieu.
Sur quoy Jehan Zoete dist que il ne deffendroit ja sans mesprisure, par celle raison
que il lui convenoit le sien conquerre par priseure...
Cest enseingiet que li estranges homs fera cinq sermens SANS MESPRISEURE(2);
mais quil jure premierement quil na ne parent ne amy qui lui ayde à faire ses cinq
sermens.’ (1435.)
In onze Keure van Hazebroek, IVde deel, blz. 526, kol. 1, hebben wij het ‘Jurer sans
sourpresure’ vermeld en tal Latijnsche uitdrukkingen aangehaald, waarmede dit
gelijk staat. Wij hebben hier nu, met dezelfde beteekenis, ‘Serement sans mesprisure’
en ‘Serment sans mespriseure’. Al die uitdrukkingen wijzen op den eed zonder
‘bevanc’. In onzen tekst heet integendeel de ‘EED MET BEVANC’: ‘Par priseure’.
Men lette nog op het afleggen, luidens onzen tekst, van de ‘cinq seremens sans
mesprisure’, onder het correctief ‘fors en Dieu’, of, meenen wij, mits berusting in
Gods wil. Van dit ‘fors en Dieu’ zijn ons geen andere voorbeelden bekend.

(1) Over de ‘medezweerders’, zie op. cit., II, 20 en vlgg.
(2) Er staat bij misslag gedrukt ‘sans mespriseurs’.
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126. - Uutgheven.
Met het oog op het ‘procederen in 't examineren... van den ziecken lieden’, om te
weten of zij wezenlijk door de melaatschheid zijn aangetast, wil UUTGHEVEN hetzelfde
zeggen als UUTWYZEN, uit Vteywyst (‘uitghewyst’) en Huutywyst zyn van laserscepe:
Fr. Etre reconnu atteint de la lépre. Zie ons Glossaire à l'Inventaire des Archives de
Bruges, van den heer L. Gilliodts-van Severen, vo Vteywyst. Ook voorbeelden aldaar
van Uteghegheven. Dit luidt hieronder UUTGHEGHEVEN OVER BESIECT en
UUTGHEGHEVEN BEZIECT:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 446: ‘Item, ten fine dat de voorseide
ghezworene voortan zekerlicken zouden moghen procederen in 't examineren ende
uutgheven van den ziecken lieden voor hemlieden commende...’ (1520.)
Id., op. cit, II, 450: ‘Item alle poorters... commende ten voorseiden hove omme
ghevisiteert te worden ende by den selven hove uutghegheven over besiect...; ende
by den selven verclaerst zyn ende uutghegheven beziect...’
EDW. GAILLIARD.
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achterplat

Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde
Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe te kennen aan den schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk, zonder
onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.
Het eerste tijdvak
zal de jaren 1912 en 1913 omvatten en wordt derhalve den 31 December 1913
gesloten. Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of
werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent (met vermelding op het adres: Voor den Aug. Beernaert prijs), - vóór 5 Februari
1914 in te zenden.
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Vergadering van 16 October 1912.
Aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, bestuurder, en EDW. GAILLIARD,
bestendige secretaris;
de heeren: Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, JAN
BOLS, KAREL DE FLOU, Jhr. Dr KAREL DE GHELDERE, Dr. L. SIMONS, GUSTAAF
SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Minister van Staat J. HELLEPUTTE, Kan AM.
JOOS, Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, Dr. HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr.
C. LECOUTERE, Dr. EUG. VAN OYE, FRANK LATEUR, Dr. LEO GOEMANS en Prof.
Dr. J. MANSION, werkende leden;
de heeren Dr. IS. BAUWENS en Dr. LEO VAN PUYVELDE, briefwisselende leden.
De heer onderbestuurder V. DELA MONTAGNE en Dr. JULIUS PERSYN, briefwisselend
lid, hebben bericht gezonden dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de September-vergadering, dat wordt
goedgekeurd.
***

Afsterven van den Weled. Heer Minister van Staat AUGUST BEERNAERT,
stichter van het AUG. BEERNAERT-FONDS. - Dadelijk nadat hij de droeve mare
van Minister BEERNAERT's afsterven ontvangen had, heeft de Bestendige Secretaris,
tot teeken van rouw, de nationale vlag aan den gevel van het Academiegebouw
halfstok laten hijschen.
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Bij brieve van 10 October, noodigde de Bestendige Secretaris de heeren Leden der
Academie uit tot den plechtigen dienst op Zaterdag, 12n dezer, in de parochiale kerk
van Sint-Bonifacius, te Elsene. Het Bestuur - schreef hij - zal deze plechtigheid
bijwonen en spreekt de hoop uit, dat de Leden der Academie er zullen aan hechten,
door hunne aanwezigheid, aan den dierbaren afgestorvene een laatste hulde te brengen.
Bij het openen der vergadering, brengt de bestuurder Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS
hulde aan den afgestorvene. Spreker herinnert, hoe wijlen AUG. BEERNAERT als de
echte stichter der Koninklijke Vlaamsche Academie mag beschouwd worden, en
mede haar weldoener was door het stichten van het naar zijnen naam genoemd Aug.
Beernaert-Fonds. Hij beschouwt hem daarna als mensch, edelmoedig, rechtschapen
en vrijheidlievend; en als staatsman o.a. in de Congolandskwestie, in de herziening
van de Grondwet en in tal van sociale verordeningen. Hij doet uitkomen, hoe A.
BEERNAERT gewaardeerd werd in het buitenland, doch, al ieverend voor den vrede,
nimmer de veiligheid van het eigen vaderland uit het oog verloor, en de samenwerking
met Noord-Nederland betrachtte. Ten slotte slaat de spreker een terugblik op 's mans
werkzaam leven, op de groote plaats welke hij in de schatting zijner medeburgers
had ingenomen, en wijst op de dankbaarheid welke alle vaderlandminnende Belgen,
inzonderheid de Vlamingen om het stichten der Academie, hem verschuldigd blijven.
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Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS richt tot de Vergadering de hieronder volgende
toespraak:
Geachte Collega's,
Pas éen jaar geleden, op de jubelvergadering van den 8 October 1911, stuurde de
heer TEIRLINCK, mijn waarde voorganger in 't Bestuur der Academie, ‘een oprecht
en zeer hartelijk woord van dank’ tot den heer Staatsminister AUG. BEERNAERT. ‘Wij
doen het’, sprak hij, ‘met overtuiging en ware gevoelsverheffing, omdat de heer
BEERNAERT als de echte stichter der Academie mag beschouwd worden, en ook
omdat hij, juist dit jaar dat wij ons jubelfeest vieren, aan onze Academie een
aanzienlijk fonds heeft geschonken, dat haar zal toelaten onze jonge en reeds zoo
rijke literatuur naar waarde aan te moedigen en te steunen’(1).
Mijne Heeren, zoo wij heden die woorden herhalen met even dankbaar hert als
vóór een jaar, dan is het tevens met een innig diep gevoel van rouw: de edelmoedige
stichter en weldoener onzer Koninklijke Instelling ging tot de eeuwigheid over, en
onze hulde op dit oogenblik, hulde van dank, van eerbied en bewondering, is het
afscheid bij een pas gesloten graf(2).
(1) Cfr. Gedenkboek van de Feestviering van het vijf-en-twintigjarig Bestaan (der Koninklijke
Vlaamsche Academie). Gent, A. Siffer, 1911, blzz. 20 en 53. Het is een fonds van 17.000
fr. ‘voor het stichten van een tweejaarlijkschen prijs van 1000 fr., ter aanmoediging van de
Vlaamsche Letterkunde’.
(2) AUGUSTE MARIA FRANS BEERNAERT werd geboren te Oostende, den 26 Juli 1829. Hij
overleed te Luzern (Zwitserland), den 6 October 1912, zooals zijn doodsbrief vermeldt,
‘versterkt door de Sacramenten onzer Moeder de H. Kerk en door een bijzonderen zegen
van Z.H. Paus Pius X’.
Tijdens het Interparlementaire Congres te Geneve had hij eene verkoudheid opgedaan; hij
was daarop eenige dagen in Italië gaan doorbrengen. Teruggekeerd tot Luzern, werd hij
andermaal door eene verkoudheid overvallen; eene luchtpijpontsteking ontstond daarop, en
deze verging aldra in eene scherpe longontsteking.
Oud-student der Hoogeschool van Leuven, werd A. BEERNAERT advokaat bij het Beroepshof
te Brussel (1853); advokaat bij het Verbrekingshof sedert den 11 April 1859; herhaaldelijk
stokhouder der balie; voorzitter der Federatie van de Belgische Advokaten; minister van
Openbare Werken (23 October 1873-18 Juni 1878); afgeveerdigde voor 't arrondissement
Thielt-Roeselaere in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, sedert den 4 Oogst 1874 tot
bij zijne dood; minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken, in het cabinet
Malou-Jacobs-Woeste (16 Juni-26 October 1884); kabinetshoofd en minister van Finantiën
(26 October 1884-3 Mei 1893); voorzitter der Kamer van Volksvertegenwoordigers, van
den 30 Januari 1895 tot den 7 Mei 1900; staatsminister (den 26 Meert 1894); voorzitter der
kerkfabriek van Boschvoorde; voorzitter van de bestuurscommissie der koninklijke musea
van schilder- en bouwkunst sedert den 15 Juni 1895; voorzitter der Belgische Maatschappij
van kolonisatie-studien (sedert hare stichting); eerelid der keninklijke Academie voor Schoone
Kunsten te Antwerpen; eerevoorzitter der internationale Maatschappij voor 't eigendom van
schrijversrechten; voorzitter der internationale Federatie der Maatschappijen tot eenvormigheid
van het zeerecht; eerevoorzitter der internationale Maatschappij van Openbare Kunst;
briefwisselend lid van het Institut de France (Académie des Sciences morales et politiques)
sedert 1898; lid der koninklijke Academie van Rumanië; eerelid van het Instituut van
internationaal recht; gevolmachtigd afgeveerdigde bij de Conferentiën van den Haag; bestendig
lid van den Scheidsraad; voorzitter van het bureel der interparlementaire Vereeniging;
oud-voorzitter der katholieke en behoudsgezinde Associatie van Brussel, en der algemeene
Federatie van de katholieke Kringen; hoog-beschermer der Universiteit van Leuven; werkend
lid der Koninklijke Academie van België sedert den 8 Mei 1899, enz.
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Edoch het vaderland bewaart zijn naam, en voorzeker ook in onze Academie zal de
gedachtenis van den heer Staatsminister BEERNAERT immer voortleven.
Zijne liefde tot het vaderland maakte van hem den beroemdsten van 's lands zonen;
zij maakte van hem den milddadigen Mecenas van kunst en letteren; zij deed in hem
het Belgisch vaderland zelf hoogschatten. En, nochtans, wie bepaalt er naar behooren
wat al diensten

Het stoffelijk overschot van den grooten staatsman werd uit Zwitserland overgebracht, en te
Boschvoorde bij Brussel ter aarde besteld, den 9 October 1912. Hij ruste in vrede!
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zijn meêsleepend en overtuigend woord aan 't gemeenebest bewees? De mensch in
zijn oordeel over tijdgenooten is al te vaak vooringenomen; doch naarmate de tijd
zijn zegel zal leggen op het werk van AUG. BEERNAERT; naarmate de toekomst, met
diepere kennis en ondervinding, zal uitspraak doen, zullen ook, wij twijfelen er niet
aan, de wijze staatsman dien België betreurt, en het werk dat hij stichtte, in
onbetwistbare grootheid en in onbenijden luister oprijzen. Naar het denkbeeld dat
AUG. BEERNAERT van den mensch in den schoot van vaderland en maatschappij zich
vormde, is deze een schat die zich edelmoedig moet meêdeelen aan den evenmensch,
en voornamelijk zich zelven moet uitstorten op die menigte krankheden en behoeften
waar 's levens bane meê afgebakend wordt. Zulk mensch ja was zijn oorbeeld, zulk
mensch was hij zelf.
Het is hier de plaats niet zijn leven te schetsen op staatkundig terrein, en de talrijke
verdiensten te doen gelden welke hem recht geven op de duurzame erkentenis zijner
geloofsgenooten; doch hetgeen hem allerwegen eerbied afdwong, was zijn diep
gevoel van rechtveerdigheid en zijne openhertige liefde voor de vrijheid.
Dit dubbel gevoel bevestigde zijnen onloochenbaren invloed op openbaar gebied;
hij was geen droge, enghartige geest: hij was de man en de christen met sterk geloof,
met onverzettelijke hoop, met geestdriftige liefde, waar de ouderdom zelf geen vat
kon op krijgen, vooral de man met edelmoedig hert, en derhalve zal niemand
ontkennen, hoe hij boven alle klein- en halfheden uitstak. De ziel van dien
rechtveerdige slachtte eene stille zee: gelijk deze, kon die ziel ook de zwaarste
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lasten des levens zonder moeite dragen; zij zag die, om 't woord van Louis Veuillot
te gebruiken, heendrijven met 'n onverschilligheid die zich niet ontroeren liet door
gemelijkheid of afgunst noch verleiden door gramschap, en verdonkerde soms eenige
vlaag den waterspiegel, of ging er zelfs een loeiende wind over op: die ziele bleef
toch kalm in waardig zelfvertrouwen, en de storm stierf uit zonder eenig spoor er op
achter te laten.
Hij was een man met wondere veerkracht en altijd jeugdigen strijdlust, doch het
was hem te doen om grondbeginselen en niet om personen. Hij was een man met
ankervaste overtuiging, met stalen wilskracht, telkens het gold hetgene hij recht en
redelijk oordeelde, en dan, dan kon hij, zooals het bleek in zijn laatste onderhoud
met koning Leopold II, vóór zijnen vorst zelven pal staan, en zijn laatste woord dan
klonk, eerbiedig maar vrij en vrank: ‘Je prie Votre Majesté de ne plus insister’(1).
AUGUST BEERNAERT had voor

(1) Het Brusselsch dagblad Le Patriote, in zijn nummer van den 7 October 1912, gaf daarover
eene bijdrage: La dernière entrevue de M. Beernaert avec le défunt Roi.
Dit onderhoud had plaats den 21 Juli 1905. Op de prachtig versierde Poelaert-plaats werd
het plechtig feest gevierd van de 75e verjaring van 's lands onafhankelijkheid. 's Konings
antwoord op de officiëele adressen was, tot iedereens verbazing, een krachtig en uiterst streng
aandringen ter stemming in de Kamer van het wetsontwerp betreffende de versterkingen van
Antwerpen en de groote doorsneê van de Schelde. Toen, bij het ontvangen der heeren
staatsmmisters, de beurt van M. BEERNAERT daar was, sprak de Koning hem met klemme
toe:
- ‘Le discours que je viens de lire, c'est pour vous, M. Beernaert, que je l'ai prononcé. Pour
vous seul. J'espère que vous ne persisterez pas dans votre opposition et que vous voterez le
projet soumis du Parlement’.
- ‘Sire,’ - zoo luidde 't antwoord, - ‘il me sembie que pour discuter un tel sujet, ce n'est ni le
lieu, ni l'heure. Pour ma part, je refuse de m'y prêter en ce moment’.
- ‘Soit!’ - wedervoer Koning Leopold. - ‘Mais cette conversation doit avoir lieu et sans retard.
Je vous attendrai au Palais, après la cérémonie, en uniforme’.
M. BEERNAERT was op zijn post... Edoch, laten wij hier het Brusselsch dagblad spreken:
‘L'entrevue du Roret de M. Beernaert dura une heure; elle fut fraiche. Plus de dix fois, Léopold
II revint à la charge pour déterminer son interlocuteur à voter les projets anversois. M.
Beernaert en montra les périls et déclara nettement que sa conscience et sa conception des
véritables intétêts du pays lui faisaient défense d'accéder au désir du Souverain. - Mais le
Roi ne se lassait pas d'insister, répétant toujours la même question: Pourquoi ne voulez-vous
pas, puisque je vous le demande?’ - ‘Je prie Votre Majesté de ne plus insister,’ dit M.
Beernaert.
‘C'est sur ces mots que prit fin la dernière entrevue du Roi avec M. Beernaert.’
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niemand zijn geweten veil, en wat hem door en voor het welzijn van volk en vaderland
docht opgelegd, achtte hij eene gestrenge levenswet.
Dit verklaart ons den onvermoeibaren iever waarmede hij de koloniale uitbreiding
van 't vaderland behertigde, en, wat de Congolandskwestie betreft, schrijft met reden
de heer Paul Leroy-Beaulieu over hem: ‘M. BEERNAERT est un des hommes d'état
qui auront le plus contribué à unir les destinées du Congo et de la Belgique, malgré
les hésitations, sinon les répugnances de celle-ci’. Onnoodig daarover uit te weiden
en te toonen hoeverre zijn arendsblik door de toekomst drong, als bijna niemand hier
te lande de stoute, de grootsche, de echt koninklijke onderneming van Leopold II
begreep; onnoodig te wijzen, hoe hij, trots tegenstand en listen, onbeschroomd en
met open vizier aandurfde wat kleinmoedigheid en achterdocht hem afrieden.
Aan marktgeschreeuw hechtte AUG. BEERNAERT geen waarde. Dit bleek insgelijks,
toen men, onder zijne leiding, het wijzigen der Grondwet aanstak, en wat men nu
nog daarover denke of niet, toch wil het
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mij voorkomen, dat de onpartijdige geschiedenis het doorzicht van den welmeenenden
staatsman niet afkeuren zal, maar aan zijne wijsheid zal laten volle recht weervaren.
Dit doorzicht en die wijsheid had hij vroeger reeds doen blijken in eene reeks
verordeningen van staathuishoudkundigen aard(1), en hoe hij klaar zag,

(1) In verband hiermede wezen eenige bijzonderheden overgenomen uit de bijdrage, door Dr.
Frans van Cauwelaert, volksvertegenwoordiger, onlangs neergeschreven in het
(Noordnederlandsch) Centrum: ‘De Belgische volksgezinde politiek, zoo getuigt de schrijver,
had van Beernaert haar programma ontvangen. Dit programma werd neergelegd in de
troonrede van 1886. Het was een vredeboodschap, bij het dreigen van maatschappelijken
oorlog. De arbeidersbevolking van het Waalsche kolenland, aan het nog onbetoomd
Manchesterianisme prijsgegeven, kropte sedert lang met woede zijn onverdiende ellende.
De nijverheidscrisis deed de loonen nog dalen. Nu kon het niet meer aan de ophitsingen der
socialistische menners weerstaan, en het kwam tot tragische ontmoetingen tusschen de
gewapende machten en het volk. Frère Orban, toen nog, gaf den waan der alzegeningen van
de onbeteugelde arbeidsvrijheid niet op. Maar Beernaert was wijzer. En hij deed een
omvangrijk onderzoek instellen door een studiecommissie naar de arbeidstoestanden en de
gewenschte hulpmiddelen. Vooraleer nog dit onderzoek was gesloten, teekende de troonrede
reeds de hoofdlijnen van het grootsch sociaal hervormingsprogramma, waaruit bijna geheel
ons “Wetboek van den Arbeid”, zooals de socialist Destrée het heeft genoemd, ontstaan is.
- “Het is namelijk noodig, zoo sprak Zijne Majesteit, het vrij ontstaan van
beroepsvereenigingen te bevorderen, door het stichten van Scheids- en Verzoeningsraden,
tusschen werkgever en arbeider nieuwe betrekkingen te brengen, den arbeid van vrouwen
en kinderen te regelen, de misbruiken te weren welke bij uitbetaling der loonen voorkomen,
het bouwen van behoorlijke werkmanswoningen te vergemakkelijken, tot de ontwikkeling
bij te dragen van instellingen van vooruitzicht, van bijstand, van verzekering en
pensionneering, en middelen te beramen om de verwoestingen te keeren welke aangericht
worden door de drankzucht en de zedeloosheid.”
En onmiddellijk werd de hand aan het werk gebracht, zoodat reeds in 1887 de wetten op de
uitbetaling en de onaantastbaarheid der werkloonen en die op de Nijverheids- en Arbeidsraden;
in 1889, de wetten op de arbeidswoningen en den vrouwen- en kinderarbeid tot stand werden
gebracht.
Deze liefde tot den arbeidersstand bleef onverminderd tot op zijn laatsten levensdag. Hij was
en bleef de groot-beschermer en milde begunstiger van de christene syndicale beweging, in
den persoon vooral van Pater Rutten O.P., welken hij als een vader liefhad en bijstond. En
menig arbeider zal, zooals ik, nog met ontroering terugdenken aan die aandoenlijke
openingsvergadering der Vlaamsche Sociale Week van vorig jaar, bij welke de
tweeen-tachtig-jarige Staatsman, in frak en met het groot lint der Leopoldsorde over de borst
- om de arbeiders te eeren - het gestoelte beklom om aan de christen syndicalisten zijn volle
genegenheid toe te spreken.’
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moge bewezen uit het feit, dat naderhand, wel meer dan eens, de vreemdeling het
ontwerp meniger staatswet op maatschappelijk gebied ontleende aan het kleine maar
vooruitstrevend België.
Overigens, wie weet er niet hoe hoog AUG. BEERNAERT aangeschreven stond in het
buitenland?
In 1899, was hij een der gevolmagtigde afgeveerdigden van de Regeering bij de
Conferentie van den Vrede in den Haag. Daar verdedigde hij op schitterende wijze
de rechten der onzijdige natiën, en was hij de kloeke en begaafde verdediger der
mindere staten. Zijn invloed, in die historische vergadering, was zeker niet gering.
Lid van den bestendigen Scheidsraad benoemd in 1900, bekleedde hij, in 1901, den
voorzitterszetel van 't Wereldcongres van den Vrede te Glasgow.
Hij was insgelijks voorzitter van 't Bureel der ‘Interparlementaire Vereeniging’,
waar hij een der wakkere werkers van was, en op het gebied van het internationaal
zeewezen was zijn gezag, ik zei bijna, weergaloos. Dit getuigde nog onlangs het
Comiteit van Internationaal Zeerecht, waarbij de zeventien voornaamste
koophandelsnatiën aangesloten zijn. De brief waar het de dood van den heer
BEERNAERT mêe aankondigde, was eene uitbundige lofrede, aan de nagedachtenis
gewijd van hem, die, sedert de stichting van
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't Comiteit, zijn hooggewaardeerde voorzitter was(1). Menigmaal werd hij als
scheidsrechter verkozen in geschillen tusschen zeevaart-maatschappijen opgerezen.
Tweemaal zetelde hij als rechter bij het hof van den Haag, de eerste maal in een
geschil der Vereenigde-Staten in zake van den Orinoco, en andermaal, en toen als
voorzitter, in 't geschil tusschen Engeland en Frankrijk, in zake van Savarkar(2).
In 1909, werd de Nobel-prijs van den vrede hem toegekend. Men leze daarover
het rekwest dat het Bureel der Kamer onzer volksvertegenwoordigers opmaakte, om
AUG. BEERNAERT's candidaatschap te ondersteunen. Dit stuk, waarin 's mans
verdiensten zoo hoog geschat worden, werd door bijna al de leden der Kamer
onderteekend: Partijveete zweeg om een verdienstelijken en te recht beroemden
landgenoot te huldigen.

(1) Het stuk is geteekend door de heeren Ch. Le Jeune, ondervoorzitter, L. Franck,
volksvertegenwoordiger van Antwerpen, en Leslie Scott, lid van het Engeisch Pariement,
algemeene secretarissen. Men leest daarin over den betreurden Voorzitter:
‘Le dévouement inlassable montré par lui à notre oeuvre, les services sans nombre qu'n n'a
cessé de lui rendre par sa sagacité, sa science sans pareille, son tact et son autorité mondiale,
ont contribué dans la plus large mesure au succès de nos travaux.
Peu d'hommes ont eu une part aussi grande au progrès du droit international. Nul n'a mieux
montré que l'on peut associer sincèrement les devoirs les plus hauts du patriote et du citoyen
au respect des grands intérêts communs de l'humanité et à un idéal de droit, d'harmome et
de paix.
Nous sommes convaincus que toutes les associations nationales qui se rattachent à notre
Comité, prendront part à notre affliction. Nous puiserons dans l'exemple de l'éminent homme
d'Etat, du grand jurisconsulte et du brillant président que nous venons de perdre, la ferme
résolution de faire aboutir l'oeuvre pacifique à laquelle pendant 27 ans - depuis le Congrès
de droit commercial d'Anvers en 1885 jusqu'à ces derniers temps, - il n'a cessé de donner
une part notable de son activité et de son plus cordial appui.’
(2) Een Hindoesche omwentelaar, uit Marseille ontvlucht en aan de Engelschen door een niet
slimmen gendarm overgeleverd.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

935
Alhoewel zijn apostelschap voor den vrede op een niet gering deel zijner
werkzaamheden van staatsman aanspraak maakte, moet nochtans gezeid, dat hij de
oogen niet sloot voor de veiligheid en verdediging van het eigen vaderland. Ten
einde den inwendigen vrede te handhaven en te bevestigen, droeg hij bij wat hij kon,
om de verbittering tusschen de maatschappelijke standen te verzachten en de rechten
van den mindere in 's lands wetgeving te doen herkennen; met dit inzicht ook
verbeterde hij het lot onzer volksjongens in het leger, en, kon hij - spijtig! - niet alles
uitwerken wat hij billijk achtte, toch wees zijn gezaghebbend woord in de verte aan,
wat er diende verwezenlijkt om hoofd te bieden aan den drang der gebeurtenissen.
Hij was dan mede een overtuigd voorstander eener meer krachtdadige toenadering
tusschen Nederland en België, en wie weet er niet, hoe dikwijls en hoe dringend hij
de noodzakelijkheid deed uitkomen eener militaire overeenkomst tusschen de twee
zusternatiën, overeenkomst, wier bezegeling hij hoopte binnen korten tijd te mogen
begroeten. Wederzijdsche verdediging, dacht hij, moest beider onafhankelijkheid
waarborgen.
Uit dit al te zamen blijkt dan ten overvloede, dat AUG. BEERNAERT's leven een
uiterst wel gevuld leven van werken, van zwoegen geweest is. Overschouwt het, en
ge staat verbaasd. Geboren den 26 Juli 1829, had hij bij zijn afsterven reeds de 83
jaren achter rug, en zou men niet gezeid hebben, dat de last van tijd en arbeid voor
hem van geenen tel was? Met al zijnen werklust, blijft niettemin zijn geest even
scherp en schrander, zijn geheugen frisch en levend, zijn woord klaar en zinrijk. Hij
weet wat hij wil, en naar 'tgeen hij
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wil streeft hij met rusteloozen iever. Een toonbeeld van nauwgezette plichtvervulling
was hij tot het einde toe, in de Kamer, overal, en meer dan een heeft tijdens den
verleden zomer dien flinken grijsaard bewonderd, welken de onstuimigste debatten
uit zijn lood niet sloegen. De zware taak dier Julizittingen had hem niet afgeschrikt;
en, als scheen zijn hooge ouderdom alle vermoeienis uit te dagen, stak hij kort daarna
nog moedig naar Zwitserland over, om er de interparlementaire Conferentie voor te
zitten. Daar viel hij getroffen als de veldheer aan de legerspits, en waarachtig, vóor
het oog der wereld kon hij geen waardiger krone wenschen op een zoo waardig leven.
Bij dit afscheiden kon men zien, welke groote plaats AUG. BEERNAERT ingenomen
had in de schatting van allen die hert hebben voor een groot en schitterend talent ten
dienste van maatschappij en vaderland. ‘C'est un grand homme de bien et un sage
qui disparaît, en une heure où les partis divisés avaient grand besoin de son influence
pacifiante’. Die uitspraak van een Parijsisch dagblad zal iedereen beamen(1).
Beschouwen zijne geloofsgenooten zijn afsterven als 'n ramp op dit ure, zijne
tegenstrevers huldigen niet minder zijne uitstekende gaven en verdiensten. Wie tot
hem naderen kon, ondervond van stonden aan de gulle eenvoudigheid, de milde
goedheid zijns herten. Die goedheid stortte hij uit op zijne vrienden, doch eveneens
zoo menig andere bleef er niet van verstoken; zoo menig kunstenaar, schamel arm
of verongelijkt, vond bij hem gereedelijk troost en onderstand; zoo menigen

(1) Namelijk Le Figaro.
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lijder beurde hij op of redde hij uit den nood. Ook die edelmoedigheid zal loon
verwerven: 't is het christen gebruik der rijkdommen, en den behoeftige gegeven is
Gode geleend. In die edelmoedigheid lag de grond zijner gematigdheid, en in beide
ligt de reden, waarom thans iedereen, vriend en vijand, uiter herte eerbied betuigen
aan de waarheidsliefde en den vrijheidszin, die uit gansch zijn leven als sprankelen
en spatten over den lande.
Dient België zijn geleerden staatsman met dankbaar gemoed indachtig te blijven,
wij, Vlamingen, en wij leden der Koninklijke Vlaamsche Academie inzonderheid,
wij zijn hem een bijzonderen tol van erkentenis verschuldigd. Met deze Instelling
door zijn hoog gezag tot stand te brengen, heeft hij onze taal en ons volk hooger
opgetrokken uit de miskenning en vernedering. Hij heeft daardoor, meer dan iemand
vóór hem deed, bijgedragen tot verheerlijking der wetenschap in en door onze
moedertaal; hij heeft tevens hiermede, ik durf zeggen, het stamgevoel van ons volk
onrechtstreeks verkwikt en versterkt, en waar men hem, elders, op maatschappelijk
gebied een der werkzame zaaiers heeten mag der gedachten van degelijker gelijkheid
en verbroedering tusschen de standen, heeten wij hem hier den grondlegger, in zekeren
zin, van hetgene goeds en groots door onze Koninklijke Instelling zal gesticht en
opgericht worden. Dat hij betrouwen stelde in zijn werk; dat hij staat ging op het
plichtgevoel der Academie; dat hij onze taal en letterkunde naar rechte waardeerde
en haren bloei in de toekomst nog hooger wou doen stijgen, bewees mede de milde
stichting die, onder den name van Aug. Beernaert-fonds, zijn aandenken
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in den schoot der Academie zal vereeuwigen, en bestendigen in de dankbare
herinnering aller Vlamingen.
Waarde Collega's, de hulde die ik het mij ten plicht acht op dit uur aan de gedachtenis
van den diepbetreurden aflijvige te bewijzen, zij de lijkkrans welken ik, in u aller
naam, op zijn graf neerleg. Gering is die hulde bij de verheven verdiensten van den
man dien zij betreft; doch innige dankbaarheid bezielt ze en verhoogt er de weerde
van; waar zij echter zou te kort schieten, bid ik den goddelijken Huismeester, dat Hij
zelf den trouwen dienstknecht loone, die zijne ontvangene gaven zoo rijk en
edelmoedig gedijen deed ten bate van Maatschappij en Vaderland!
- Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de Vergadering dat, namens de
Academie, een brief van rouwbeklag aan Mevrouw BEERNAERT zal gezonden
worden.
De Bestendige Secretaris stelt voor, dat de toespraak van den heer Bestuurder,
met portret van den betreurden afgestorvene, vooraan in het Jaarboek voor 1913 zal
opgenomen worden. - (Goedgekeurd.)
***

Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de heer Bestendige Secretaris de lijst over
van de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Ministère de la Guerre: Institut cartographique militaire: Carte de la Belgique à
l'échelle du 100.000e. Feuilles I, II, III, VII, VIII et IX.
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LOVELING (V.). - Een Revolverschot, door VIRGINIE LOVELING. Antwerpen, 1911.
Tijdschriften. - Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent,
nrs 5 et 6, 1912 - Bulletin des Musées Royaux, no 9, 1912. - Maandschrift van Landen Tuinbouw, nrs 1 en 2, 1912. - Arbeidsblad, nr 16, 1912.
Door het Bestuur van het Algemeen paedologisch Genootschap, te Antwerpen:
B.A P.G. Bulletijn van het Algemeen Paedologisch Genootschap over 1911, 8ste
jg. Uitgegeven door het Bestuur. Antwerpen, 1912.
Door de ‘Société d'Emulation’, te Brugge:
Annales de la Société d'Emulation de Bruges. Août 1912.
Door de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding:
DENTENEER (G). - De jongste Wetenschap over Lourdes. (Nr 156 van de
Verzameling.)
Door de ‘Académtie Royale d'Archéologie de Belglque’, te Antwerpen:
Bulletin, no III, 1912.
Door de Koninklijke Academie van Wetenschappen, te Amsterdam:
Jaarboek van de Koninklijke Academie van Wetenschappen gevestigd te
Amsterdam. 1911.
KERN Dr J.H.). - De met het Participium Praeteriti omschreven werkwoordsvormen
in 't Nederlands, door Dr. J.H. KERN. (Verhandelingen der Koninklijke Academie
van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeeling Letterkunde. Nieuwe reeks Dl. XII,
nr 2.)
BOER (C. DE). - Pyrame et Thisbé. Texte normand du XIIe siècle. Edition critique
avec Introduction, Notes et Index de toutes les formes, par C. DE BOER, Docteur de
l'Université de Paris, Professeur au Lycée classique d'Amsterdam. (Id. Dl. XII, nr 3.)
UHLENBECK (C C.). - A new series of Blackfoot texts from the Southern Peigans
Blackfoot reservation Teton county Montana. With the help of JOSEPH TATSEY,
collected and published with an English translation, by C.C. UHLENBECK. (Id. Dl.
XIII, nr 1.)
Door den ‘Verein für niederdeutsche Sprachforschung’, te Hamburg:
Jahrbuch 1912, XXXVIII.
Door het Sonntagsblatt der Basler Nachrichten: Twee nummers (12 Mei en 29 Sept.)
van het blad. Daarin komen voor:
1o) BACHTOLD (HANNS). - Ueber die ‘Maihochzeiten’.
2o) BACHTOLD (HANNS). - Heiraten mit zum Tode Verurteilten.
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Door de ‘Académie Impériale des Sciences’, te St.-Petersburg:
Bulletin, nos 12 et 13, 1912.
Door den heer V. DELA MONTAGNE, onderbestuurder der Academie, te Mechelen:
CHARLES-ROUX (J.). - Le Jubilé de Frédéric Mistral. Cinquantenaire de Mireille.
(Arles, 29-30-31 Mai 1909.) Par J. CHARLES-ROUX. Avec une héliogravure, 509
illustrations, dont 130 portraits de F. MISTRAL, de 1852 à 1912, et 73 autographes
du Poète. Paris, 1912.
Door den heer K. DE FLOU, lid der Academie, te Brugge:
Twaalt liederen in handschrift. In verband met de lezing door hem gehouden in
de vergadering der Academie van 17 Juli 1912. (Zie in de Verslagen en
Mededeelingen, 1912, blzz. 596-634: De censuur onder de Regeering van Keizer
Napoleon I in het Departement der Leie. Bibliographische aanteekeningen, door
KAREL DE FLOU.)
Door den heer Dr. SCHUYTEN, te Antwerpen:
Het Algemeen Paedologisch Genootschap Verslag der werkzaamheden over 1912.
Tienjarig jubelfeest van het A.P.G. (Z. pl. of j.)
Door den heer ED VLIETINCK, advocaat te Antwerpen:
VLIETINCK (ED.). - Een Leemte in onze Rechtstaal, door ED. VLIETINCK, Advocaat,
Bijzitter aan den Werkrechtersraad van Antwerpen. Z. pl. of j.
Door de Redactie:
Oudheid en Kunst, nr 3, 1912. - Gent XXe eeuw, nr 9, 1912. - Museum, no 1, 1912.
- Mnemosyne. Pars IV, 1912.
CLERCQ (F.S.A. DE). Nieuw Plantkundig Woordenboek voor Nederlandsch-Indië.
Met korte aanwijzingen van het nuttig gebruik der planten en hare beteekenis in het
volksleven en met registers der inlandsche en wetenschappelijke benamingen, door
F.S.A. DE CLERQ, in leven Oud-Resident van Ternate en van Riouw. Na het overlijden
van den schrijver voor den druk bewerkt en uitgegeven door Dr M. GRESHOFF,
Directeur van het Koloniaal Museum te Haarlem. Amsterdam, 1909.
Ingekomen boeken. - Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen:
Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandsche taal. Vierde uitgave. Geheel
opnieuw bewerkt door H. KUIPER Jr., Dr. A. OPPREL en P.J. VAN MALSSEN Jr. 's
Gravenhage en Leiden, 1904.
WIJK (DR. N. VAN). - Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche
taal. Tweede druk, door Dr. N. VAN WIJK. Met registers der Nieuwhoogduitsche
woorden. 's Gravenhage, 1912.
Le Beffroi. Arts. Héraldique. Archéologie. (Bestuurder: de heer W.H. JAMES
WEALE.) Tomes I-IV. Bruges, 1863-1873.
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TANGHE (G.-F.). - Parochieboek of Beschrijving van Jabbeke, gevolgd door eene
Levensschets van den Heiligen Blasius, Patroon dezer parochie. Opgesteld door
G.F. TANGHE, kanonik. Brugge, 1860. - Id. van Zuijenkerke; - Ichteghem; Reninghelst; - Marialoop.
(Deze zes werkjes zijn bijeengebonden.)
- - Beschrijving van Oudenburg. Opgesteld door G.F. TANGHE, Kanonik. Z. pl.
of j.
- - Parochieboek van Oostroosbeke, opgesteld door G.F. TANGHE, Kanonik.
Brugge, 1874.
- - Parochieboek van Uytkerke, opgesteld door G.F. TANGHE, Kanonik. Brugge,
1870.
- - Parochieboek of Beschrijving van Sint-Michiels, gevolgd door eene lofspraek
van den patroon; opgesteld door G.F. TANGHE, Kanonik. Brugge, z.j.
Vos (K. DE). - Parochieboek of Beschrijving van Dudzeele, gevolgd van eene
schets over St. Pieters-Banden, patroon dezer plaatselijkheid, opgesteld door K DE
VOS, onderpastoor dezer parochie. Brugge, 1875.
- - Beschrijving van Zevecote, opgesteld door K. DE VOS, Pastor. Brugge, 1879.
Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde des XV. Jahrhunderts. Vol.
V, 1911, Fasc. III, Taf. 381-405. Im Auftrage der Gesellschaft mit Unterstutzung von
KONRAD HAEBLER und ERNST VOULLIÈME. Herausgegeben von ISAK COLLYN. Hall.
a.S.
Id. Vol. VI. 1912, Fasc. I-II. Taf. 406-456. Im Aufrage der Gesellschaft
herausgegeben von ERNST VOULLIÈME. Id.
Journal des Expositions, nos 37-40, 1912. - Gent-Wereldtentoonstelling, nrs 11-12
en 15, 1912.
Zentralblatt für Bibliothekswesen, Sept. 1912. - De Gids, October 1912. - Plantijn,
r
n 7, 1912.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Vlaamsche Arbeid (Conscience-nummer), 1912. - Biekorf, nr 18, 1912. - Bijdragen
tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, Augustus en
September 1912. - St-Cassianusblad, nr 10; Bijvoegsel, nr 18, 1912. - Badische
Heimat, nr 4, 1912. - Onze Kunst, nr 10, 1912. - De Vlaamsche Kunstbode, nr 8, 1912.
- De Maasgouw, nrs 7-8, 1912. - Neerlandia, nr 10, 1912. - De Opvoeder, nrs 26 28,
1912. - De Opvoeding, nr 10, 1912. - De Christene School, nr 22, 1912. - De
Schoolgids, nrs 39-42, 1912. - Studiën, nrs 2-3, 1912. - Volkskunde, nrs 9-10, 1912.
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Voor den Aug. Beernaert-prijskamp (Tijdstip 1912-1913) werden de
hieronder volgende boeken ingezonden.
Door den heer TOM FRANDELS, te Leuven:
FRANDELS (TOM). - Leuvensche Bloemlezing. Bijdrage tot de Folklore, door TOM
FRANDELS, met Inleiding door M. VITAL DE VOS, hoofdman van de Koninklijke
Rederijkkamer Het Kersouwken, van Leuven. Leuven, 1912.
Door den heer JAN JANS (J. ADRIAENSEN), te Brussel:
JANS (JAN). - Tijl Uilespiegel. Een modern epos, door JAN JANS. Antwerpen, 1911.
Door den heer R. KIMPE, te Antwerpen:
KIMPE (R.). - Langsheen den gulden middenweg, door REIMOND KIMPE.
Antwerpen, 1912.
***

Ingekomen brieven. - De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in kennis met
de hieronder volgende ingekomen brieven:
1o) Gedenkboek van het vijf en twintigjarig Jubelfeest der Academie. - Brief van
15 October, waarbij de weled. heer V. GODEFROID, secretaris van 's Konings bevelen,
namens Zijne Majesteit dank zegt voor de toezending van een exemplaar van het
Gedenkboek.
2o) The William M. Rice Institute, te Houston (Texas). - Brief waarbij de Weled.
heer EDGARD ODELL LOVETT, voorzitter, de Koninklijke Vlaamsche Academie
uitnoodigt tot bijwoning op 10, 11 en 12 October, van de feestelijkheden ter
gelegenheid van de plechtige opening der nieuwe Hoogeschool opgericht bij het
William M. Rice Institute tot bevordering van letteren, wetenschappen en kunsten.
Namens het Bestuur heeft de Bestendige Secretaris, onder warme gelukwensching
voor de nieuwe inrichting, het leedwezen onzer Koninklijke Instelling uitgesproken
zich bij genoemde feesten niet te kunnen laten vertegenwoordigen.
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3o) International Congress of historical studies, te houden te Londen van 3 tot 9
April 1913. - Namens The British Academy (Burlington house, Piccadilly, W, te
Londen), noodigt de heer Prof. I. GOLLANCZ, secretaris dezer Instelling en tevens
van het International historical Congress, de Koninklijke Vlaamsche Academie uit,
zich op genoemd Congres door een afgevaardigde te laten vertegenwoordigen. - De
Bestendige Secretaris stelt voor den heer W.H. JAMES WEALE, te Londen, ons
buitenlandsch eerelid, die zich als oudheidkundige een grooten naam heeft gemaakt,
te verzoeken om dien vereerenden last te willen aannemen.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
Uitgaven der Academie. - VERZENDING DER UITGAVEN IN 1912 VAN DE PERS
GEKOMEN: a) Jaarboek der Academie voor 1912. - b) Brabantsch Sagenboek, door
A. DE COCK en IS. TEIRLINCK (3de deel: Historische Sagen). - c) Vergelijkende Klanken Vormleer der Middelvlaamsche dialecten door JOZEF JACOBS. - d) Gedenkboek
van de Feestviering van het 25-jarig bestaan der Academie, 1886-1911.
Den 7 October werden door de zorgen van den Bestendigen Secretaris de
bovengemelde uitgaven aan de buitenlandsche Eereleden der Academie gestuurd,
alsmede - hetzij alle, hetzij enkele er van - aan 5 ministeriën in België; aan 45
genootschappen, boekerijen en onderwijsinrichtingen hier te lande; aan 28 academiën,
openbare boekerijen, hoogescholen en letterkundige genootschappen uit den vreemde;
aan 45 bijzondere personen zoowel in het binnen- als in het buitenland.
35 exemplaren van het Jaarboek werden gezonden aan de Belgische en vreemde
tijdschriften, aan dewelke de Academie hare Verslagen en Mededeelingen in ruiling
zendt.
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Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De heer KAREL DE FLOU, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel,
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, voorzitter; Prof. Dr. C. LECOUTERE,
ondervoorzitter; EDW. GAILLIARD, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Prof. Dr. WILLEM
DE VREESE, TH. COOPMAN, Kan. AMAAT JOOS, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS,
leden, en KAREL DE FLOU, lid-secretaris.
Het verslag over de Augustus-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
1o) Bestuur der Commissie. - Verkiezing van voorzitter, ondervoorzitter en
secretaris voor het tijdstip 1 Januari 1913 tot 31 December 1914. - Worden verkozen:
tot voorzitter, de heer Prof. Dr. C. LECOUTERE;
tot ondervoorzitter, de heer IS. TEIRLINCK;
tot secretaris, de heer KAREL DE FLOU.
2o) Nota over Mellen, Melden en Melten, door den heer HERMAN RONSE, bestuurder
van de Staats-Tunbouwschool, te Gent, ter opneming onder de Kleine
Verscheidenheden, medegedeeld. - Besloten wordt deze bijdrage in de Verslagen en
Mededeelingen, onder de Kleine Verscheidenheden, op te nemen.
3o) Kleine Verscheidenheden, door den heer EDW. GAILLIARD medegedeeld:
Aelspeere, Steken met aelspeeren, Sticken; - Boven; - Lieden ten brulochte leeden,
Leeder; - Verlaten; - * Ongherude; - Huusberecht en Huusberechter; - Uutgheteet
worden en Uutleedinghe; - De naeste zijn van zinen huuse; - Wech (= Weeg); - Zijn
goedt qualicken overdoen; - Streek; - Tissen; - Upgheven ende toedraghen; Onderstaen.
Id., door den heer Dr. K. VANDEN HAUTE, onderarchivaris van den Staat, te Brugge,
door tusschenkomst van den Bestendigen Secretaris: Vat (= Doodkist).
- De Vergadering beslist dat deze bijdragen eveneens in de Verslagen en
Mededeelingen zullen opgenomen worden.
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2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer TH.
COOPMAN, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Kan Dr. JAC. MUYLDERMANS, voorzitter; Prof. Dr. JULIUS
MAC LEOD, ondervoorzitter; Prof. Mr. JULIUS OBRIE, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE,
IS. TEIRLINCK, Dr. L. SIMONS en eerw. JAN BOLS, leden, en TH. COOPMAN,
lid-secretaris.
Het verslag over de Augustus-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
1o) Bestuur der Commissie. - Verkiezing van voorzitter, ondervoorzitter en
secretaris voor het tijdstip 1 Januari 1913 tot 31 December 1914. - Worden verkozen:
tot voorzitter, de heer Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD;
tot ondervoorzitter, de eerw. JAN BOLS;
tot secretaris, de heer TH. COOPMAN.
2o) 12e mededeeling door het Gemeentelijk Laboratorium en de Voedingsvakschool,
te Gent. - Onderzoekingen over Tarweproteïnen, door de heeren Dr. A.J.J.
VANDEVELDE en L. BOSMANS, ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aan
de Academie aangeboden. - Door het Bestuur aan de Commissie verzonden. Advies
door de heeren Dr. MAC LEOD en IS TEIRLINCK uitgebracht.
De heeren Dr. MAC LEOD en IS. TEIRLINCK beslissen tot de uitgave.
- Vervolgens beslist de Commissie, mits nadere goedkeuring der Academie in pleno
vergaderd, dit stuk in de Verslagen en Mededeelingen te laten opnemen. - (Door de
Academie goedgekeurd.)
3o) Boury-Fonds. REGLEMENT. Wijziging door den Bestendigen Secretaris
voorgesteld. - Door het Bestuur naar de Commissie om advies verzonden.
Het advies der Commissie is gunstig. - In § I, zullen echter na (= 1000 fr.) de
woorden: en desnoods de overgeschoten gelden toegevoegd worden.
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4o) Aug. Beernaert-Fonds. Het eerste tijdvak voor den Aug. Beernaertprijs zal de
jaren 1912 en 1913 omvatten en wordt derhalve den 31 December 1913 gesloten. De Bestendige Secretaris stelt aan de Commissie de vraag, of het niet geraden zou
zijn, in de Verslagen en Mededeelingen een bericht te plaatsen, tot aankondiging van
de Voorwaarden van den Wedstrijd, met vermelding dat de belanghebbenden hun
werk of werken ter Academie dienen in te zenden (met bijvoeging op het adres: ‘Voor
den Beernaertprijs’) uiterlijk den 10 Februari 1914. - Vlaamsche dagbladen en
tijdschriften zouden verzocht worden het bericht op te nemen.
De Commissie hecht hare goedkeuring aan de voorgestelde maatregelen.
Op voorstel van den heer Dr. L. SIMONS wordt evenwel beslist, dat van elk ter
beoordeeling in te zenden werk, twee exemplaren hoeven gestuurd.

Dagorde.
1o) Karel Boury-Fonds. Wedstrijd voor Toondichters voor het jaar 1914. Stemming over de voorstellen in de September-vergadering op het bureel neergelegd.
De heer Dr. HUGO VERRIEST verklaart dat hij zich bij het voorstel van de heeren
JOOS en MAC LEOD aansluit.
Er wordt tot een geheime stemming overgegaan. Het voorstel van genoemde heeren
JOOS en MAC LEOD wordt aangenomen.
2o) Lezing door heer Dr. Is. Bauwens: Conscience en de geneeskunde. - Schrijver
verdeelt zijn onderwerp in drie deelen: Conscience en de Geneeskunde; Ziektegevallen
door hem behandeld; Is zijn idealisme gezond?
I. Conscience en de Geneeskunde. - Dr. BAUWENS werpt eerst een vluchtigen
oogopslag op den toestand der huidige geneeskunde tegenover de moderne literatuur
en spoort den invloed na, welken levensomstandigheden, uit een medisch oogpunt
beschouwd, op het talent en de werken der letterkundigen uitoefenen.
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A) Hij bewijst, dat met het uitbloeien der roman tiek en het opbloeien van realisme
en naturalisme, de werkelijk bestaande natuur als hoogste ideaal werd beschouwd.
Die natuur werd, in al haar naaktheid, in de medische werken gevonden en benuttigd.
De literatuur bemachtigde de geneeskunde, doch ging er willekeurig, onkiesch,
onzinnig meê om. Het kaf, het ziekelijke, werd hartstochtelijk verkozen: de ziektenleer
en vooral de ziekelijke zielskunde, de zielsziektenleer (psycho-pathologie) en de
zielsgeneeskunde (psychiatrie) kwamen in de romans op den voorgrond.
Het onvermijdelijk gevolg bleef niet lang achterwege: de literatuur werd zelve
ziekelijk, zenuwachtig: de neurasthenie beheerschte het literarisch grondgebied. Niet
enkel de letterkunde, inzonderheid de Fransche, lijdt aan zenuwachtigheid, maar haar
beoefenaars zelven zijn zenuwlijders geworden. CONSCIENCE ontsnapte aan de
opkomende aanstekelijke neurose.
B) Gewagende van de levensomstandigheden, die op de letterkundigen invloed
hebben, neemt hij er de volgende in oogenschouw:
a) De overerving van lichamelijke en geestelijke kwalen: bij Conscience's
voorouders zijn geen verstandsstoornissen te bespeuren, geen erfelijke
lichaamskwalen aan te stippen.
b) Eigen lichaamsgestel: na een lange lijst van de ziekten der huidige schrijvers
te hebben voorgedragen, toont hij ons bij CONSCIENCE het slap wichtje tot een
kloeken jongeling en tot een taaren ouderling opgewassen.
c) De leefwijze: opium-, haschschich-, aether- en jeneverslaven worden opgenoemd.
CONSCIENCE verafschuwde de sterke dranken.
d) De geneeskundige hulpbronnen, waaruit de romanschrijvers hun onderwerpen
putten: CONSCIENCE had de
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natuurwetenschappen lief, voelde zich tot de geneeskunde aangetrokken, was
in druk verkeer met geneesheeren, had veel medische boeken.

II. Ziektegevallen door Conscience behandeld. - Dr. BAUWENS haalt de ziektegevallen
aan, die bij andere schrijvers veler landen voorkomen. In CONSCIENCE's werken zijn
ze bij de vleet aan te treffen. Voor vele romans is de lijdensgeschiedenis schering en
inslag.
Sommige berusten uitsluitend op haar: de Jonge Dokter, de Gekkenwereld, Moeder
Job, De Ziekte der Verbeelding enz., enz. Dr. BAUWENS bespreekt al die gevallen
nauwkeurig. Daarna onderzoekt hij op welke wijze CONSCIENCE ze behandelde:
eenvoudig, zonder misbruik of zelfs gebruik van vakwoorden.
III. Is het idealisme van Conscience gezond? - Dr. BAUWENS bepaalt wat men door
idealisme dient te verstaan, brandmerkt het optreden der realisten en de zondige
opvatting der naturalisten, en onderzoekt vervolgens het idealisme van CONSCIENCE.
Het kenmerk is: loutering, zuivering, veredeling van het wezenlijke, het reëele. Na
wederlegging van menige opwerping, doet Spreker uitschijnen, hoe dit idealisme
heerlijk gewroken wordt door deze feiten: het naturalisme is aan het uitbloeien en
voor goed veroordeeld; de nieuwere schrijvers zijn thans een nieuw-romantisme aan
het voorbereiden: een vereeniging van verbeelding en werkelijkheid. CONSCIENCE's
idealisme is uiterst gezond: het gezond uitvloeisel van zijn gezonde persoonlijkheid:
het mens sana in corpore sano der oudheid.
3o) Lezing door den heer Edw. Gailliard: De Processiën generael’ en de
Hallegeboden’ te Brugge - Spreker stelt vast hoe in vroegere dagen, namelijk hier
te lande, het magistraat van onze Vlaamsche steden en het hoogere bestuur aan de
uitingen van de godsvrucht, die het volk bezielde, niet vreemd bleven.
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Onder de daarover te raadplegen bronnen verdienen de ‘Hallegeboden’ der stad
Brugge een bijzondere vermelding.
Wat waren de ‘Hallegeboden’? Hoe en waar werd tot hunne afkondiging overgegaan?
Met welke plechtigheid ging dit afkondigen soms gepaard? Al deze punten worden
breedvoerig besproken en door teksten gestaafd.
Vooraleer echter de eigenlijke studie over de ‘Processiën generael’ aan te vangen,
zegt Spreker een en ander over het gebied waarop de inmenging van het burgerlijk
gezag, in zaken die den godsdienst aanbelangen, waar te nemen is. Uit talrijke door
hem medegedeelde teksten en bijzonderheden mag blijken, dat de Schepenen - de
burgerlijke overheid - in overleg met de geestelijkheid, aan het regelen of gadeslaan
van godsdienstzaken hun invloedhebbende tusschenkomst rijkelijk wisten te verleenen.
Met het inrichten der ‘Processiën generael’ was dit ook het geval.
Het eerste opkomen van die ‘Processiën’ dagteekent van het begin der 15de eeuw,
edoch met het einde dier eeuw, namen zij ongewoon toe.
Allerlei omstandigheden, zoowel politieke als geestelijke gebeurtenissen, ook
aangelegenheden van plaatselijk belang gaven aanleiding tot het houden van
‘Processie generael’. Enkele voorbeelden: De pest bedreigt de stad Brugge; - een
groote hitte heerscht in het land; - aanhoudende regens brengen de vruchten der aarde
in gevaar; - de stad wordt door de pest deerlijk beproefd; - de winter is buitengewoon
guur; - de oorlog woedt: op last der Schepenen en der geestelijkheid zal ‘Processie
generael’ gedragen worden.
De Prins heeft besloten eene reis naar Spanje te doen: zijne schepen wachten alleen
dat ‘God verleene goeden wijnd’; - het weder is gunstig geworden; ook
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is de koning ‘tscepe ende tseijle ghegaen’; - God lof! de Vorst is ter haven van Viciosa
aangekomen. - Telkenmale ‘Processie generael’.
De heer GAILLIARD neemt vervolgens in oogenschouw de verschillende ‘Processiën
generael’, die in het boek der Hallegeboden van 1513 tot 1530 vermeld staan.
Daarmede, verklaart hij, is zijne studie ten einde. Men beschouwe die echter enkel
als eene bijdrage tot de geschiedenis van de ‘Processiën generael’ hier te lande. Wat
Spreker inzonderheid beoogde, was, wat de stad Brugge betreft, eenige bouwstoffen
aan te brengen.
- Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de Vergadering dat de lezingen van
de heeren BAUWENS en GAILLIARD in de Verslagen en Mededeelingen zullen
opgenomen worden.
De vergadering wordt te 4 1/2 gesloten.
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Conscience en de geneeskunde
Ziektegevallen door hem behandeld
Is zijn idealismus gezond?
door Dr. Is. Bauwens.
Liefde is de grondtoon van zijn werk.
L. DOSFEL.

I.
Conscience en de geneeskunde.
Om op dit gebied CONSCIENCE te kunnen beoordeelen, schijnt het ons een vereischte
een vluchtigen oogopslag te werpen op den toestand der huidige geneeskunde
tegenover de moderne literatuur. Het blijkt ook een dringende plicht te zijn den
invloed op te sporen, welken levensomstandigheden, uit een medisch oogpunt
beschouwd, op het talent en de werken der letterkundigen uitoefenen.

A.
De Geneeskunde in de huidige Literatuur.
‘Omstreeks 1850 is de romantiek uitgebloeid en overheerscht, in het opkomende
geslacht, de richting naar de werkelijkheid.’ De idealiseerende sentimentaliteit blijft
stilletjes aan achterwege; men vergt meer waarnemingsscherpte, men tracht naar
meer waarheid en aanschouwelijkheid. ‘De jongeren gaan zich toeleggen op een
nauwkeurige uitbeelding van het leven(1).’

(1) Dr DE VOOYS, Historische schets van de Nederlandsche Letterkunde. Wolters, 3de druk, blz.
124.
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Met de Comedie humaine van den vindingrijken Honoré de Balzac, met Madame
Bovary (1857) en den geschied- en oudheidkundigen roman Salommbô van den
rijkbegaafden Flaubert, komt het realisme in Frankrijk op den voorgrond. Het wordt
echter weldra verergerd en verdrongen door Zola's naturalisme. Realisten zijn ze die
in hun kunstgewrochten de wezenlijkheid, met wat ze ook leelijks en gemeens kan
hebben, pogen na te bootsen. Nog verder gaan de naturalisten. Door hen wordt ‘de
werkelijk bestaande natuur als hoogste ideaal beschouwd’ en is de kunst niets anders
dan het afschilderen der natuur, zooals ze is: ook met hetgeen ze kan walgelijks en
stootends vertoonen.
En waar komt die ‘werkelijk bestaande natuur’ op echter, meer onverbloemde
wijze voor dan in de medische werken? Waar ergens vindt men, in hun toonbeeldige
of walgverwekkende naaktheid, beter opgeteekend en klaarder uitgelegd ‘die
gesteldheid (inrichting) en de werking van het dierlijk lichaam in het bijzonder,
zoowel in gezonden als in zieken staat?’
Ten dienste van den weetgierige biedt de beschrijvende geneeskunde heur vele vakken
aan: ontleed- en vergelijkende ontleedkunde, weefselleer, embryologie, dierchemie;
diagnos-, anamnes-, en semiotiek. - Voor den geest van den opzoeker stelt de
toegepaste geneeskunde ten toon: de leer der levensverrichtingen (physiologie), de
gezondheidsleer (hygiene), de ziektenleer (pathologie), de zielkunde (psychologie),
de zielsziektenleer (psychopathologie), de zielsgeneeskunde (psychiatrie). Door haar
dringt hij in de geheimen der zielsziekten (psychosen), der zenuwziekten
(psychoneurosen) en der krankzinnigheid (psychopathie). Een schier oneindig
uitgestrekt onderzoekings- en bewerkingsgebied! een onuitputbare waarnemingsbron!
Geen wonder, dat romanschrijvers en dichters, van het romantisme tijdelijk beu,
gretige oogen sloegen op en doldriftig grepen naar den schat, door de Balzac en
Flaubert aangewezen.
De literatuur bemachtigde dan ook zonder dralen de geneeskunde. Hoe willekeurig,
onkiesch, onzinnig zij er echter mee omging, zij hier terloops aangehaald: zij zifte
en herzifte de geneeskunde; verwierp wat de wetenschap goeds bevatte; benutrigde,
o jammer! veel van wat zij leelijks inhield. Het koren, het gezonde, werd misprijzend
voorbijgegaan: de normale physiologie miste de bewonderaars en beoefenaars, waarop
zij recht had; de zielkunde der normale menschen - in den beginne vaak en graag,
doch dadelijk te stout en weldra
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te onzinnig benuttigd(1) - vond alras geen ontleders meer. Het kaf, het ziekelijke, het
ontaarde, werd hartstochtelijk verkozen: de ziektenleer telde meer en meer bewerkers,
doch moest eerlang het onderspit delven voor de ziekelijke zielkunde, de
zielsziektenleer, en de zielsgeneeskunde.
‘De geneeskunde,’ schrijft Dr ROBERT GEYER, ‘of, beter gezegd, de psychopathologie,
drong, als veroveringsrecht, niet enkel in den zoogezegden waarnemingsroman, maar
ook op de planken onzer schouwburgen. De thesisstukken, waaraan heerschende
wetenschappelijke stelsels tot grondslag liggen, zijn op dit oogenblik ontelbaar(2)’
Men behandelde dan in de romans, bij voorkeur en schier uitsluitend, de
buitensporigheden, dwaasheden, dweeperijen, euveldaden van halfzotten, zotten,
ontaarden van alle slag; van hysterici, vallende-ziektelijders en zielsslappen
(psycho-asthenici); van mislukte, onbegrepen wezens en wonderzinnige geesten;
van alcohol- en erfalcoholzieken; van bedwelmden door opium en andere
verdoovingsmiddelen; van besmetten door syphilis en andere ziekten. De Realisten,
en inzonderheid de Naturalisten, schilderden voor het lichaam meer pathologische
dan physiologische gevallen, voor de ziel meer wangedrochten dan menschen. De
meeste der heldinnen onzer hedendaagsche romans en gedichten zijn zenuwlijderessen
(nevropathen)(3). Bij het zenuwachtig geworden lezerspubliek genoot deze prikkelende
en zinbegoochelende nieuwigheid veel bijval: wat de schrijvers meer en meer aanzette
den ingeslagen dwaalweg verder op te wandelen(4).
Het onvermijdelijk gevolg bleef niet lang achterwege: de literatuur werd zelve
ziekelijk, zenuwachtig. De neurose, onder den vorm der neurasthenie (zenuwzwakte),
betrad en beheerschte het literarisch grondgebied.
‘Opgebouwd met de waarneming van den mensch intus en in cute, kon dergelijke
literatuur enkel de weerstraling zijn van zijn zenuw-

(1) Dr NASS, Le médecin dans le roman: in Chronique médicale, 15 septembre 1905.
(2) Dr ROBERT GEYER, La psychiâtrie dans le théâtre d'Ibsen. Paris, G. Manel, 1902. Vgl. de
verscbillende jaargangen der Chronique mêdicale, Parijs.
(3) Dr ANDRÉ MONÉRY, La conception morbide de la femme dans la littérature moderne: in
Chronique médicale, 1e novembre 1910.
(4) Het 2de deel dezer studie zal den lezer hiervan diep overtuigen.
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ziekten. Zij moest, noodzakelijkerwijze, ziekelijk worden en op neurose uitloopen.’
ARVÈDE BARINE had het geraden: ‘in het rijk der gewaarwordingen is de
bovenmensch, de superhomo, de zenuwlijder’. ‘Dichters en romanschrijvers trokken
hun voordeel uit deze veropenbaring van een ziekelijk ik, overgevoelig geworden,
maar een ik, dat tevens het hartstochtelijkste onderwerp oplevert’ (ANDRÉ MONÉRY).
Van Baudelaire tot Verlaine, van Destojewski tot Maupassant, teekent zich een
literarische stroom af, waarvan het ziekelijk karakter ons niet kan ontgaan (ANDRÉ
MONÉRY).
In de Vice Suprême getuigt men: ‘de Latijnsche lier verwringt haar verhalen onder
de ingeving der krankzinnigheid, en, indien haar akkoorden zóo doordringend zijn,
dan is het omdat in haar de helft, het beste van het oostelijk brein, barst en bederft’.
(ANDRÉ MONÉRY).
Uit al de werken van den grooten Zweedschen dichter August Strindberg ‘komt
u een sterk bewogen, woelige en ziekelijke atmosfeer te gemoet. Vooral boeken
zooals “Biecht van een zinnelooze” en “Inferno” schijnen als een brevier van een
verdoemde.’ (A. MARTENS).
Haasten we ons er bij te voegen, dat, onzes erachtens, geen vermaarde Duitsche
(Ebers, Hamerling, Hahn, enz) of geen Engelsche romanschrijvers (Dickens,
Tackeray, George Eliot, enz.) zich aan werken in den aard van Zola en diens ziekelijke
school bezondigden.
Niet enkel de letterkunde, inzonderheid de Fransche, lijdt thans aan zenuwachtigheid,
maar heur beoefenaars zelven zijn zenuwlijders geworden.
Th. Gautier (Fransch dichter en kunstcriticus: 1811-1872) schrijft ergens: ‘op deze
wijze loopt men het gevaar op zelf door de neurose aangetast te worden’. André
Monéry(1) bekrachtigt dit gezegde: ‘bij de letterkundigen groeit het aantal der
zenuwlijders meer en meer aan’. Alfred de Musset voelde de neurose, bekende: ‘dat
een opgewonden verbeelding en zieke zenuwen het beste van zijn liefelijkheid en
zijn genie uitmaakten(2)’. Hij werd gekwollen door een overmatige gevoeligheid;
werd gefolterd, niet door zijn kwaal maar door droeve vooruitzichten, zonderlinge
zinsbegoochelingen, schrikbarende nachtmerries en wreede visioenen(3)’.

(1) ANDRÉ MONÉRY, Les limites de la critique médico-psychologique dans le domaine littéraire:
in Chronique médicale, 1 avril 1909.
(2) CHARLES MOURRAS, Les amants de Venise. Paris, Fontenoing.
(3) Vgl. LEFÉBURE, Alfred de Musset sensitif: Chronique médicale, 1 mars 1906, blz. 129-141
en in Les annales politiques et littéraires, 22 août 1897.
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Enkele letterkundigen verschoonen hun zenuwlijden door deze woorden van den
wijsgeer L. Bourdeau: ‘Het evenwicht der vermogens leidt enkel tot een gelukkige
middelmatigheid. De geniale strekkingen onderdrukken sommige vermogens en
verhoogen er andere. Er schuilt dus in het genie een neurose, die de aandrijvingskracht
geeft’. Ook eischen zij, dat het vermogensevenwicht gebroken worde. Ze willen
overgevoelig zijn, en zelfs pijnlijk overgevoelig, omdat deze overgevoeligheid hen
hooger en hooger opvoert.
‘De schrijver wordt zijn eigen spioen’, beweert Th. Gautier, ‘doch hij klaagt er
niet over, dewijl deze overprikkelde gevoeligheid aan zijn genie tot grondslag dient
en zijn getrouwste, warmste medewerkster is.’ ‘Indien het zenuwstelsel niet gevoelig
is tot de smart of tot de vervoering toe’, acht de schrijver van la Vie Errante, ‘deelt
zij ons slechts middelmatige schuddingen en gewone aandoeningen mede’. Die
schrijvers beminnen en troetelen hun smartzucht (algomanie): ‘een zielskranken
toestand, welke zekere enkelingen tot minnaars der pijn omschept, die de smart
liefhebben als een wellust en als een genot beoefenen’.... ‘Die schrijvers zijn
ontaarden, hysterici of zielszwakken’.
CONSCIENCE ontsnapte aan de opkomende aanstekelijke neurose. Vele zijner
werken zagen immers het licht voor het geboren worden der nieuwe opvatting. Haar
invloed bracht bij hem geen anderen uitslag teweeg, dan dat hij voortaan wat meer
werkelijkheid in menige dorpsnovelle bracht. Conscience, bij wien het evenwicht
der lichaams- en verstandsvermogens immer stand hield, die gezond redeneerde en
normaal gevoelde, werd nooit zijn eigen overgevoelige spioen en was nimmer op
smartzucht (pijnmanie) belust. Hij werd zenuwzwakke noch zenuwlijder.
Zijn eigen leven en dat zijner medemenschen blikte hij vroolijk, opgebeurd, in.
Wel ontrolt hij ons enkele malen uitvoerig de buitensporigheden, wonderzinnige
gedachten of vieze kuren van sommige verstandverbijsterden, halfgekken of
gemoedskranken. Maar, hij weet telkens die verstands- en zielszieken tot bezinning
te doen komen; hij weet ze de domheid en ongerijmdheid hunner dwaze gedachten,
gekheden en zielsstoornissen te doen inzien. Zij herworden normale menschen. Op
die wijze verwekken Conscience's werken bij den lezer zwaarmoedigheid noch
zenuwachtigheid.
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B.
Iets over de levensomstandigheden, welke, uit een natuurwetenschappelijk
en vooral geneeskundig oogpunt beschouwd, op de letterkundigen invloed
uitoefenen.
We zijn volstrekt geen aanklever der deterministen of fatalisten, die, alle
verantwoordelijkheid loochenende, de oorzaak van alle menschelijke handeling
zoeken in voorvaderlijken invloed, eigen lichaamsbouw, eigen geestesgesteltenis en
omgeving. Desniettemin, valt dit niet te ontkennen: overerving, eigen lichaamsgestel,
karakter, geestestoestand, leefwijze en vooral het misbruik van zekere genotmiddelen
(prikkelings- of bedwelmingsstoffen), omgeving (geraadpleegde medische boeben,
artsen) hebben immer machtig op de gewrochten der huidige schrijvers ingewerkt.
‘Levensbijzonderheden werpen meermaals een helder licht op de keus en bewerking
der onderwerpen, in a.w. op het ontstaan der lettergewrochten’. Het leven van een
mensch vertellen, is dus de geschiedenis van zijn werk opmaken. De verklaring van
karakter en talenten berust wel grootendeels op de physiologie en de pathologie,
Staven wij gauw deze beweringen door eenige voorbeelden.

[a] Overerving(1) van lichamelijke en geestelijke kwalen.
‘Om de psychologie van een schrijver te begrijpen’, zegt Dr ANDRÉ LOMBARD, ‘moet
men soms hooger opklimmen dan hij zelf was, den atavischen toestand opsporen,
zijn onmiddellijke ascendenten nagaan’. Goethe erfde van zijn grootvader een
voorbeschiktheid tot visioenen, voorgevoel, waarschuwende droomen en andere
geheimzinnige verschijnselen. Zijn moeder was een zonderlinge, anormale, een
ontaarde, een geteekende(2). Guy de Maupassant en

(1) Vlg. hierover: Dr Ch. Binet-Sanglé, L'anthropologte susnormale, in Chronique médicale,
15 oct. et 1 nov. 1898.
(2) Vgl. MAX SEILING, Goethe und der Okkultismus. Leipzig. - O.L. HALM, La psycho-pathologie
de Goethe: FREUND, in Münchener med. Wochenschrift, 28 Nov. 1898; MÖBIUS, Ueber das
Pathologische bei Goethe, Leipzig, 1898.
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V. Sardou waren met vele familiesmetten behept. Baudelaire(1) was uit een familie
van krankzinnigen en opgewondenen gesproten. Van Schopenhauer getuigt men:
‘de vader van den philosoof verdeed zich in een droefgeestigheidswaanzin. Onder
de voorouders van moeders- en vaderszijde treft men sporen aan van het geweldig
geluimd zijn, de phobiën, het angstgevoel, de zonderlinge grillen van den vervolgde,
die hij werd’. Een leeraar van anthropologie stelt ons dichter Leopardi voor als eenen
zielslijder (psyscopaath) door erfelijke ontaarding, eenen zwaarmoedige, eenen
paranoicus van ver borgen vallende ziekte verdacht.
Bij CONSCIENCE's voorouders zijn geen erfelijke verstandsstoornissen te bespeuren.
Nergens bij hen zenuwlijders, nergens krankzinnigen. Geen erfelijke lichaamskwalen
staan aan te stippen. Zijn moeder stierf in 't kraambed, zijn vader ontkwam door een
hartziekte.

[b] Eigen lichaamsgestel.
Wat al syphilislijders in onderstaande lijst: dus zwaarmoedigen, wanhopigen!
Montaigne (1533-1592), de schrijver der Essais, werd door graveelziekte,
nierkolieken, arthritisme, enz. gepijnigd.(2) Was hij een miltzuchtige? Prof. Dr
LANDOUZY zegt ja, Dr ARMAINGAUT zegt neen.
J. Jacques Rousseau (1712-1778) was bijziende en hardhoorig(3), leed aan
neuro-arthritisme, aan reiszucht (dromomanie) (Dr RÉGIS) en aan een aangeboren
pisbuisvernauwing (PONCET): de oorzaak zijner zielsziekte, zonderlingheden,
geestesstoornissen... ‘De waterloozingspijnen verzwaarden zijn geestesverbijsteringen;
waren wellicht, zij alleen, de echte oorzaak zijner zwaarmoedigheid;.... zijn
lichaamsgebreken hebben den ernstigsten invloed gehad op den aard van zijn talent,
op de bijzondere hoedanigheden van zijn gewrocht’ (Dr MONERY). Hij behoorde,
onder de geteekenden (les dégénérés supérieurs, les déséquilibrés), tot de groep der
vervolgdenvervolgers(4) (persécutés-persécuteurs).

(1) CRÉPET, OEuvres posthumes et correspondance inédite de Baudelaire.
(2) Les maladies de Montaigne, in Chronique médicale, 15 oct. 1898.
(3) MIGNARD, Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques, 25 septembre 1909. Ds A.
COURTADE, La Surdité de J.J. Rousseau: in Chronique médicale, 15 novembre 1899.
(4) Vgl. Dr RÉGIS, Etude médicale sur J.J. Rousseau: in Chronique medicale, 1 février, 1 et 15
mars, 1 avril et 15 juin 1900.
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Was Goethe een syphilislijder? FREUND beweert het, Dr HALM(1) meent het te mogen
ontkennen en Dr MÖBIUS loochent het stellig.
Over Schopenhauer's (1788-1860) syphilis(2) wordt nog geredetwist. Volgens IVAN
BLOCH, bracht ‘deze ziekte het hare bij tot de ontwikkeling van zijn pessimisme’;
Dr WOLFF loochent de besmetting; Dr PAUL CORNET verklaart ze mogelijk en Dr G.
JACQUIN waarschijnlijk.
De groote Fransche misanthroop Chamfort werd 30 jaar lang door de syphilis
gefolterd; ‘zijn menschenvrees, galligheid, boosheid (heel in woorden) heeft geen
andere oorzaak(3)’. Het is een volstrekt specifieke misanthropie.
Balzac(4) (1799-1856), X. Aubryet (1827-1880,) en Alph. Daudct (1840-1897) lagen
op het lijdensbed uitgestrekt door een ruggemergsziekte (ataxia locomotoria).
Hoogstwaarschijnlijk was zij ook, bij Henri Heine, van syphilitischen aard(5).
Victor Hugo (1802-1885) was megalomaan en menschenhater. ‘Immer bestond
(bij hem) een gevoel van haat tegen de maatschappij; hij vond altijd, dat hij niet
genoeg ontving. Zijn gelukkige uitslagen konnen aan zijn aanmatigingen niet
beantwoorden en zijn hoogmoed werd gekwetst tot in zijn zegepralen. Iedere bladzijde
verraadt de hoogst gestegen en derhalve de prikkelbaarste verstandelijke zelfzucht.
Het is de ikziekte’(6).
Flaubert (1821-1880) staat voor goed geboekt als een vallendeziektelijder(7) (een
hystericus, volgens Dr REGNAULT(8); een hystero-neurasthenicus, volgens anderen)(9).
Luidens Dr DUMESNIL's bewering, greep de hersensyphilis hem aan.

(1) Dr HALM, La psycho-pathologie de Gaethe.
(2) Chronique médicale, 15 octobre 1906.
(3) Mercure de France, 1905.
(4) Chronique médicale, 1 mars 1911. Zie ook: Le Centenaire de la naissance de Balzac: in
Chronique médicale, 15 mars 1899.
(5) Dr A. CABANÈS: in Chronique médicale, 15 décembre 1899.
(6) LOUIS VEUILLOT, Études sur Victor Hugo, blz. 2. Vgl. Dr CABANÈS, La psycho-physiologie
de Victor Hugo: in Chronique médicale, 1 mars, 1902.
(7) Dr CH. BINET-SANGÉ, L'Épilepsie chez G. Flaubert; ook in Chronique médicale, 1 novembre
1900.
(8) Dr F. REGNAULT, L'Épilepsie chez les hommes de génie: in Chronique médicale, 1 janvier
1901.
(9) La névrose de Flaubert; Flaubert et la médecine: in Chronique médicale, 1 avril 1905.
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ROBERT FORTH(1) meldt ons, ‘dat Flaubert geleden heeft aan de kwaal der gedachte
en zekere zijner personages dragen er de levendige kenteekens van’.
J.K. Huysmans, de wonderbare schrijver van Ă rebours, En route, Là-Bas, La
Cathédrale, Les Foules de Lourdes, was een diepzinnige, een zwaarmoedige. Hem
ontbraken geld en een goede spijsvertering...: door beide lijdt zijn opvatting(2).
Murger(3), Fransch dichter (1822-1861), verzorgde vaak zijn syphilis in de Parijsche
hospitalen.
Baudelaire overleed in een krankzinnigengesticht. Men treft bij hem kenteekens
aan van masochismus en sadismus(4).
Van Alexandre Dumas, zoon (1824-1895), gewaagt men: ‘Het is een geslachtelijke
zielslijder... De reukgewaarwordingen spelen bij hem een groote rol. Bij de
geteekenden is dit zintuig zeer ontwikkeld’.
Alfred de Musset - onrustige geboren, ziener, eenigszins maniacus,
vallende-ziektelijder - werd, zooals we het hooger meldden, een alcoholzieke
(CHARLES MOURRAS).
Jules de Goncourt (1830-1896) staat als een tabakmisbruiker geboekt (Dr
MICHAUT). In tegenstelling met de bewering van Dr GÉLINEAU(5), als zou J. de
Goncourt door de neurasthenie gemarteld en neergeveld geweest zijn; staat het
bewezen, hoe hij integendeel door de algemeene voortschrijdende verlamming
(verspreide meningo-encephalitis) uit het leven werd gerukt. Deze ziekte was
ongetwijfeld van syphilitischen aard(6).

(1) De l'influence de la science sur la littérature française dans la seconde moitié du XIXe siècle.
(2) ZADIG, La mort de Huysmans: in Chronique médicale, 15 mai 1907.
(3) Dr CABANÈS, Le cas pathologique de Murger: in Chronique médicale, 1 février 1906, blz.
65-78.
(4) LOMBROSO, L'homme de génie. Zie ook Dr CABANÈS, Le sadisme chez Baudelaire: in
Chronique médicale, 15 novembre 1912. Vgl. over het masochismus van Sacher Masoch en
van J.J. Rousseau, evenals over het fetichismus van Restif de la Bretonne, het artikel van Dr
LOUIS, Un romancier fétichiste: in Chronique médicale, 1 juin 1904.
(5) JULES DE GONCOURT, Une victime de la neurasthénie: in Chronique médicale, 15 octobre
1901.
(6) Dr SCHERB, Quelle était la maladie de J. de Goncourt?: in Chronique médicale, 1 décembre
1901.
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Edmond de Goncourt was geen zenuwzwakke(1) en werd enkel door galsteenen
gekweld (Dr RENDU, BARIE, enz.)
Victorien Sardou(2) (1831-), een erfzieke (zie hooger), stond als een aanklever der
zwartekunst bekend.
Wordt eenerzijds - door Tolstoi, Bovis en anderen - Zola's (1840-1902) hoofd
omluisterd met den gloriekrans der hoogere verstanden, van het genie; beweert Prof.
BIANCHI(3), dat hij ontaarde noch pessimist was; anderzijds aanziet Dr TOULOUSE(4)
hem als een zenuwlijder, verklaart hem aangedaan van twijfelwaanzin (idée du doute)
en telzucht (arithmomanie). Dr NORDAU noemt Zola een ontaarde, exhibitionist en
coprolalicus. ‘Zijn voorkeur voor vuiligheden’, schrijft Dr NORDAU, ‘is een welbekend
ziekelijk verschijnsel. Hij lijdt in hooge mate aan coprolalie Het is hem een behoefte
vuile uitdrukkingen te gebruiken; zijn geweten is immer vervolgd door voorstellingen,
die betrekking hebben met drekstoffen, met buikverrichtingen en wat hiermede in
verband staat’.
Guy de Maupassant (1850-1893), de schrijver van Horla, door grootheidswaanzin
verbijsterd (E. DE GONCOURT), viel de algemeene verlamming ten prooi: niet enkel
door de hooger aangestipte overervingskwalen, maar door de verkregen syphilis(5).
‘Gloeiende en tevens zwaarmoedige ziel in een ziek lichaam: dit verklaart zijn gansche
werk. De zonderlingheid der ingeving staat te wijten aan de voortschrijdende
desorganisatie van zijn lichaam. Hij is pessimist, omdat hij ziek is’ (Dr LACASSAGNE).
Hij stierf in een zinneloozenhuis (1893), doch de krankzinnigheid, ofschoon slechts
in 1891 bekend gemaakt, was alreede sedert 1884 in zijn gewrochten te bespeuren.
CONSCIENCE, als wichtje ‘uitmuntend zwak’, bleef ook in zijn prilste jeugd ‘zwak
en ziekelijk.....; moest immer te bed blijven en later, door zwakheid ondermijnd,
zelfs met krukken gaan. Edoch, ‘op zes jaar kwamen zijn krachten langzamerhand
terug en herstelde zijn gezondheid geheel’. ‘Zeer sterk

(1) Ofschoon Dr GÉLINEAU de twee broeders met neurasthenie gekwollen denkt: ‘en die
overmatige zenuwachtigheid werd dan andermaal bewezen door hun najagen van het ideaal
en het verhevene, dan van het onhebbelijke en het afstootelijke in hun ongezonde werken
(La fille Elisa, Germinie Lacerteux)’.
(2) ALFRED BINET en JACQUES PASSY: Psycho-physiologie de V. Sardou: in Chronique médicale.
(3) Prof. BIANCHI, Annales médico-psychologiques: juillet-août.
(4) Dr TOULOUSE, La névropathie de Zola.
(5) LÉON GISTUCCI, Lyon universitaire, 2 avril 1909.
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evenwel was hij als kind nooit.’ Op zestienjarigen leeftijd werd hij door een
borstvliesonsteking (pleuritis) op het ziekbed neergestrekt. Die ontsteking duurde
lang, maar verliep gelukkig zonder verdere schadelijke gevolgen(1). Van dien stond
af was en bleef CONSCIENCE de gezondheid zelve. Geen tijdelijke lichaamsontsteltenis,
geen migraena, zelfs geen voorbijgaande hoofdpijn.
Een zachtmoedig maar tevens vroolijk karakter - ondanks ‘bittere dagen van strijd
om het brood’ -; een volkomen zielerust - in weerwil ‘van den kamp tusschen eigen
schoone, fijnvoelende ziel en lage alledaagschheid, kleinmenschelijkheid, vitterijen,
twisten, staatkundigen partijgeest(2)’ -; een matig leven; het vroeg opstaan en vroeg
slapen gaan; dagelijksche wandelingen, die zich wel eens tot 50 kilometers uitstrekten;
een gepast verblijf ter zeekust bij dreigende geestesvermoeienis: dit alles begunstigde
en handhaafde dien heerlijken gezondheidsstaat. Op zijn 70 jaar ging hij nog
gemakkelijk, als de vlugste knaap, trappen en steile bergen op en af.
Diep werd hij bedroefd door het overlijden zijner twee zonen: de typhus had ze
hem ontnomen. Smartelijk werd hij geschokt door het verlies van twee zijner dochters:
de eene bezweek aan de mazelen, de andere aan de kropziekte. Hard was de
beproeving, doch CONSCIENCE vond in de liefde zijner vrouw, die hem letterlijk
aanbad, den onontbeerlijken zieletroost(3). Op zijn 73e jaar deed CONSCIENCE, eilaas!
een geweldigen val op den rechterkant der borstkas. Deze kneuzing veroorzaakte
een aanslepende ontsteking van long en bortvlies. Weldra ontstelde de maag, op
welker wanden een nieuwvorming begon te woekeren, die hem tot het graf verwees.

[c] Leefwijze.
Die zijn leven in onverzadelijke wellusten slijt en bemoddert, die zich in den
noodlottigen roes der plezieren bedwelmt, die zich in een midden van verwarrende
geheimzinnigheden en

(1) Mevr. ANTHEUNIS-CONSCIENCE, Hendrik Conscience. Eenige bladzijden uit het leven mijns
vaders.
(2) Jong Dietschland, XIVe jaargang, nr 4, blz. 153.
(3) Deze inlichtingen werden mij door Mevr. ANTHEUNIS bereidwillig verschaft: waarvoor mijn
hartelijkste dank!
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verborgenheden beweegt(1): voor die allen staan onvermijdelijk de indrukken dezer
liederlijke leefwijze in hun werken afgedrukt. Inzonderheid bemerkt men dien
rampzaligen afdruk in de gewrochten van de verslaafden aan sterken drank, in die
der jenever- en absintgebruikers, opiumeters en morphinomanen, haschchichzuchtigen,
aetherdrinkers, cocaïnesnuivers, enz. Geen dezer slaven van wellust of verdoovende
genotmiddelen is nog een gansch normale mensch. Hun schrijven, in het opwekkingsof in het afgematheidsstadium neergepend, draagt altijd min of meer de sporen van
het vergiftmisbruik.
Overbekend - dus niet aan te halen - zijn de uitwerksels van het hevig en het slepend
alcoholismus op het zenuwstelsel en het organisch leven; alsook hun woelige,
verwarrende invloed op den verstandsarbeid(2). Aetherdrinkers worden eerst opgeprikt
en dan bedwelmd door hun geliefkoosd vergift. Opiumeters en morphinezuchtigen
ondergaan dezelfde gewaarwordingen als de dronkaards. Waanzinnige gedachten
woelen in hun brein; de verbeelding staat opgejaagd. Zooals Ch. Baudelaire, de
dichter van Fleurs du mal, zong:
L'opium agrandit tout,
Allonge l'illimité,
Approfondit le temps, creuse la volupté
Et de plaisirs noirs et mornes
Emplit l'âme au delà de sa capacité.

De bedwelming van den haschchich baart de zonderlingste gewaarwordingen;
verhoogt de vatbaarheid voor zingenot; herschept, zegt DE RYCKERE: ‘de hersens in
een lichtgevende microcosmos, waarin het heelal, onder den vorm van buitengewoon
uitkomende beelden, schijnt voorbij te wemelen’.
Bij haschchichoprooking, zegt DEBIERRE, ‘smelt het wezen in een aantal andere
wezens weg en is tot in het oneindige vermenigvuldigd; de menschelijkheid splitst
zich in tweeën en wordt door wonderlijke visioenen geschokt’.

(1) Beoefenaars der zwartekunst waren, onder anderen: ALEXANDRE DUMAS: ‘hartstochtelijke
partijganger van zwartekunst, graphologie, chiromancie en andere waarzeggerskunsten’:
Chronique médicale, 15 janvier 1906; - V. SARDOU: ‘een der vurigste bijtreders van den
spiritischen godsdienst’ (Holstein); - BALZAC (Dr DOUBLE, Balzac et l'occultisme, in
Chronique médicale (15 avril 1911)); - SAND, een kaartlegster (Chronique médicale, 1 juillet
1904; Centenaire de G. Sand; Le Fatalisme de G. Sand).
(2) Zie hierover ons werk ‘Alcoholismu s’, blz. 211-269.
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Thomas de Quincey is als een opiumeter bekend(1).
Op twintigjarigen leeftijd was Alfred de Musset(2) reeds alcoholziek en verdronk
meer en meer zijn genie in een mengsel van bier en absint. Zeldzame uitzondering:
hij scheen in den roes zijn beste ingevingen te vinden. de Musset benuttigde de
zinsbegoochelingen, door de absintkoorts verwekt, en schiep de alcoholische
droomerijen in geniale gewrochten om. De dronkenschap was hem een onmisbaar
geaehte hersenprikkel, een noodzakelijke wanvoorstelling voor het begrip (CABANÈS).
Bevond hij zich onder den invloed zijner alcoholische muza niet meer, de vermaarde
dichter werd een eenvoudige sterveling, die zich met moeite boven het middelmatige
verhief.
Guy de Maupassant staat aangeteekend als een misbruiker van absint, aether,
haschchich, morphine, cocaïne. Hij bedwelmde zich in de geuren: ‘een symphonie
van liefkoozingen, welke geheimzinnig zijn verbeelding schokte’. Charles Baudelaire,
haschchich-, wijn- en vrouwenmisbruiker, opium- en morphineliefhebber, bezweek
aan hersenverweeking. Murger en andere schrijvers vertoonden de verschijnselen
van het cafeïsmus.
CONSCIENCE was handkijker noch kaartlegger, tafeldraaier noch geestenbanner.
Trouwe echtgenoot en beminnende vader, leefde hij het eenvoudig familieleven. Die
vlijtige werker, een matige eter, dronk te huis niets dan water. Hij verafschuwde de
sterke dranken, al nam hij soms een borreltje; misprees echter geen matig gebruik
van een lekker glas bier. Wijn kwam hem enkel welkom ter vriendentafel of op
plechtigheidsmaaltijden: een halve flesch scheen hem ten uiterste voldoende. Aan
prikkelende of bedwelmende genotmiddelen heeft hij nooit gedacht. Waaraan hij
zich wel eens lichtjes en wolkachtig bezondigde, was aan tabakmisbruik. In den dag
rookte hij schier niet, doch bezwangerde wellustig de avond- en herberglucht met
de rookwalmen zijner geliefkoosde pijp.(3)

(1) Vgl. THOMAS DE QUINCEY, Confessions of an opiumeater.
(2) Dr CABANÈS, La dipsomanie d'Alfred de Musset: in Chronique medicale, 1 mars 1906, blz.
142-145.
(3) Revue britannique, 1873, blz. 431 en vlg.
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[d] Waar deden de romanschrijvers hun wetenschappelijke kennis op?
Met welke geleerden gingen zij dagelijks om, of welke artsen hebben zij
geraadpleegd? Welke boeken bestudeerd?
Goethe was een ingewijde der geneeskunde. Voordat Ibsen de beroemde
dramaschrijver werd, studeerde hij in de artsenijbereidkunde.
De Zweed Strindberg begon medische en wetenschappelijke studiën. Zoo ook de
Musset. Deze volgde den leergang van psychologie van Bérard en waarschijnlijk de
lessen van scheikunde van Thénart.
Gustave Flaubert groeide in een medisch midden op: vader en grootvader, van
moederszijde, waren beroemde artsen. Zijn grootvader, van vaderszijde, was veearts;
al zijn voorouders, van deze zijde, hadden de natuurwetenschappen beoefend Flaubert
studeerde niet in de geneeskunde, maar voelde voor haar een onloochenbare
aantrekking (ROBERT FATH).
Alexandre Dumas, zoon, toonde immer een groote voorliefde voor de medische
wetenschappen. In de geneeskunde, namelijk de physiologie, stelde hij het
allergrootste belang. ‘Van de physiologie gaat Dumas over tot de phrenologie en ook
tot de scheikunde, de natuurlijke historie, dc mathesis. Hij meent zijn gading in de
boeken te vinden, op voorwaarde dat ze wetenschappelijke zijn’.
Sainte-Beuve en Eugène Sue hielden zich met de geneeskunde onledig. Paul
Bourget (geb. 1852) deed studiën in dit vak. Hij bezocht het hospitaal la Pitié: wat
men vooral opmerkt in Psychologie de l'amour moderne en Drames de famille(1).
Jules Michelet, Fransch geschiedschrijver en filosoof (1798-1874), bezocht vaak
de hospitalen en las veel werken over psychologie en geneeskunde(2). Zoo ook
Alphonse Daudet (1840-1897)(3).
Taine volgde de lessen over geneeskunde van Dejérinne en Weissmann, van 1852
tot 1856 of 1857.
Zola bezat de werken van Dejérinne en Weissmann. Hij beroemde er zich op te
hebben gelezen: Leçons de Physiologie expé-

(1) Dr MICHAUD, Paul Bourget et la Medecine, in Chronique médicale, 1 mai 1900. Vgl. Dr
CALLEMANT: Paul Bourget et la Médecine, in Chronique médicale, 1 août, blz. 449-457.
(2) Dr MICHAUD, Michelet et Voltaire physiologistes: in Chronique médicale, juillet 1898, blz.
439-442.
(3) Dr CABANÉS, La psycho-physiologie d'Alphonse Daudet par luimême. La documentation
médicale dans l'aeuvre de Daudet: in Chronique medicale, 1 janvier 1898, blz. 2-19.
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rimentale van Claude Bernard. Zoo ook Taine's Littérature anglaise; Letourneau's
Physiologie des passions; Dr Lucas' Hérédité naturelle; Dr MARCHAL's Physiologie
de l'Homme à l'usage des gens du monde; ACHILLE COMTE's Structure et Physiologie
animales; J.J. BRACHEL's Physiologie élémentaire de l'Homme; LAURENCET's Résumé
complet de la physiologie de l'Homme (HENRI MATTIS)(1). Voorwaar al werken van
weinig waarde en heden geheel verouderd. Zola sprak zeker waarheid, wanneer hij
verklaarde: ‘het is van de geneesheeren, dat ik het grootste misbruik maakte’ Nog
meer waarheid lag echter in zijn woorden, wanneer hij, zijn wetenschap
veroordeelende, zeide: ‘Ik ben slechts een dichter en wil dichter blijven’.
Balzac won, voor zijn wijsgeerige studie ‘La recherchedel Absolu’, inlichtingen
in bij schei- en natuurkundigen en andere beoefenaars der natuurwetenschappen:
Fourcroy, Lavoisier, Chaptal, Nollet, Rouelle, Berthollet, Gay-Lussac, Spallanzani,
Leeuwenhoeck, Galvani, Volta, Chevreul, enz.(2).
Frederik van Eeden en A. Aletrino zijn doctors in geneeskunde.
CONSCIENCE voelde zich, door eigen aandrift, machtig tot de wetenschap
aangetrokken. Hoe hij zich op de natuurwetenschappelijke studiën, vooral de
kruidkunde, toelegde, is bekend. Ook is het geweten, hoe hij zich met voorliefde, in
het scheikundig laboratorium van zijn oudsten zoon, tusschen buretten en retorten
bewoog Naar Mevrouw ANTHEUNIS' getuigenis, zou haar vader voorzeker, hadde
hiertoe de gelegenheid zich voorgedaan, de studie der medicijnen hebben aangevat.
Overal waar hij zich bevond, knoopte hij met artsen vriendschapsbetrekkingen aan.
Onder anderen met de dokters Tillieux, Van der Esp en Dambre, te Kortrijk; met Dr.
Thiriar, Bayer, te Brussel, enz. Hij lichtte zich nauwkeurig bij zijn
vriendengeneesheeren in over de behandeling des ziektegevallen. Zijn bibliotheek
bevatte bovendien veel geneeskundige werken. Op den verkoopdag zijner boeken,
in 1884, te Brussel, werden er meer dan 700 onder den hamer gebracht. Jammer, dat
hun titel ons onbekend bleef. De oudste zoon van Mevrouw Antheunis was overigens
krijgsdokter en derhalve een wijze raadsman.

(1) La documentation scientifique de Zola: in Chronique médicale, 1 oc obre 1906.
(2) La documentation scientifique de Balzac: in Chronique médicale, 15 avril 1907.
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II. Ziektegevallen door conscience behandeld.
Anatomistes et physiologistes, je vous retrouve partout.
SAINTE-BEUVE.
We veroorloven ons eerst de ziektegevallen in vluchtigen oogenschouw te nemen,
die door andere letterkundigen geboekt werden. Zij behandelden bij voorkeur: de
moederkwaal, de vallende ziekte, onderscheiden ziekelijke geestestoestanden, het
alcoholismus, de tuberculosis(1), zelden de syphilis (COUVREUR). De dramatische
literatuur durfde insgelijks medische problema's aan (DE BRIEUX, enz.).
In deze laatste tijden scheen echter de geneeskunde geen voldoend bouwmateriaal
voor romans meer op te leveren. Ook ontleenden de schrijvers vaak hun
bewerkingsstof aan de heelkunde. Des te gretiger werd dit vak benuttigd, daar de
chirurgie thans, dank zij de antisepsie en de aseptie, de stoutste bewerkingen waagt,
die daarenboven de belangstelling van het lezend publiek gaande maken.

A.
Ziektegevallen bij eenige andere schrijvers.
In het noorden treffen we, desaangaande, mannen aan als Strindberg. Gorki,
Destojewski, Björnson en Tolstoï. Gorki (1868), Russisch schrijver, stelt ons
alcoholzieken en ontaarde landloopers voor. Een andere Rus, Destojewski, gaat voor
de grondstoffen zijner werken bij de alienisten te rade. De Noorweegsche dichter en
schrijver Björnson (1832) steunt zijn prachtigen roman ‘Boven menschelijke krachten’
op Charcot's cliniek. Over den Zweed Strindberg gewaagden wij hooger (zie blz.
954 en 964). Tolstoï beeldt ons, in zijn Sonate aan Kreutz, een moordenden ontaarde
af; vertoont ons, in de

(1) Vgl. MICH. CORDAY, La tuberculose dans le roman. - La génèse des Embrasés: in Chronique
médicale, 1 novembre.
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Macht der duisternissen, raaskallende alcoholzieken. Ontvouwt hij ons eenerzijds
een merkwaardige waarneming der psychologie van den stervende, anderzijds blijven
zijn onderkenningen over hemiplegiën, tering en kanker onbepaald, nevelachtig in
de opsomming der verschijnselen. Zijn algemeene beschrijvingen van hospitalen,
ambulances en hun personeel zijn verouderd. Op het gebied der verloskunde levert
hij 3 à 4 tafereelen van bevalling(1)
In Ibsen's schouwburg worden echte ziektegeschiedenissen ontrold, die zorgvuldig
nagekeken en trouw weergegeven worden.
In al zijn stukken licht Ibsen ons in over de overerving zijner personages;
doorgrondt de beslissende oorzaken hunner zielsziekten, zwangerschap,
geslachtsrijpheid, verstandsoverspanning, alcoholische vergiftiging, enz. Zijn Brand
vervalt tot het psychologisch automatisme (zelfbeweging). In de Wilde Eend (1884)
maken we kennis met een heele familie van krankzinnigen; in Een Poppenhuis is
Nora gekenmerkt door een gebrekkig geestesevenwicht en een diepe gemoedsstoring;
in Hedda Gabler vinden we het klassieke type der ontaarden met zedelijke
stompzinnigheid. Solness valt ziek na een sterke zielsontroering (den dood zijner
kinderen). Hysterische vrouwen worden ons viermaal vertoond(2).
In het Quo Vadis van Sienshiewitz is er spraak van Rome's geneeskunde en artsen
ten tijde van Nero. Chilon Chilonides en Glaucus zijn geneesheeren.
Hauptmann (Gerhart), Duitsche tooneelschrijver en dichter (1862), bij wien men
een psychologischen diepgang bewondert, toont ons, in zijn familiedrama Fuhrmann
Henschell, het oogbedrog, dat alcoholmisbruik kan verwekken.
Gabrielle d'Annunzio schept vele zijner personages naar de gegevens der
zielsgeneeskunde. Men ontmoet ze in Vergini delle rocce (1895), Trionfo della morte
(1895), Intruso en het Kind der Wellust.
De Franschen bekennen het luide en eensgezind: er is te veel ontleedkunde,
levensleer en ziektenleer in hun romans. Victor Hugo (1802-1885) gewaagt van de
behandeling van wonden en abscessen door etteropzuiging(4). Th. Gautier, ofschoon
een der geestdriftigste apostelen van het romantisme, beschreef gevallen van(3)

(1) Dr R. DE BOVIS, La médecine dans l'aeuvre de Tolstoi: in Chronique médicale, 1 décembre
1918.
(2) Chronique médicale, 1908, blz. 184.
(4) V. HUGO, Quatre-vingt-treize, B.T. Kap. 2, blz. 2.
(3) Dr ANDRÉ MONÉRY, Le róle des névrosés dans l'Enfant de la Volupté: in Chronique médicale,
1 mai 1911.
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kropgezwel en krankzinnigheid. Baudelaire toont een lijk in volle ontbinding (in La
Charogne: XXXe stuk van Fleurs du mal) Flaubert beschrijft de peesdoorsnijding
(tendotomie) voor een horrelvoet(1). Vele zenuwlijders komen in de Balzac's werken
voor: b v.M. de Mortsauf (in Un Lys dans la Vallée) vereenigt in zich al de kenteekens
van den hysterielijder(2). Zola brengt eenvoudig in zijn boeken de stof van
vakgeneeskundige werken over. Hij bezit, evenals de de Goncourts, zeer nauwkeurige
inlichtingen over de clinieken en de daar uitgevoerde kunstbewerkingen. In Rougon
Macquart heeft de voorouder der familie, een moederkwaallijderes (Adelaïde Fouque),
aan haar nakomelingen ziektekiemen overgeplant. In l'Assommoir beschrijft hij
Coupeau's delirium tremens; stelt belang in de crimineele menschnatuurkunde
(Germinal, Bête humaine); onderzoekt het problema der zenuwkwalen (Assommoir,
Lourdes); doet, in Pascal, zijn held aan hartverharding (cardiosclerosis) sterven. In
den Roman expérimental trachtte hij zijn menigvuldige ontleeningen aan de
wetenschap te verrechtvaardigen(3). Volgens sommigen, kraamde hij veel onwaarheden
uit; voor Bianchi(4) integendeel zijn de Rougon-Macquart ‘de wonderbaarste
behandeling over de karakters, die ooit geschreven werd’ en is er in Rome en Paris
‘het ontwerp te vinden eener maatschappelijke geneeswijze en voorkoming der
kwalen, die Frankrijk teisteren.’ Over de heelkunde bespreekt Zola, in Fécondité,
een eierstokwegsnijding (ovariotomie); een armafzetting aan het gewricht en een
voetafzetting in La Débâcle. Michel Corday in zijn Demi-fous, toont hoe het huwelijk
van een zeer jonge dochter met een zenuwlijder tot de grootste onheilen kan aanleiding
geven. Dr André Couvreur was de eerste, die voor het publiek de geduchte problema's
te berde bracht van overerving, alcoholismus, sociale smetten. In Le Mal nécessaire,
doet hij ons een buikhysterectomie bijwonen en een schedelboring voor een geval
van tuberculeuse hersenvliesontsteking. In Germinie Lacerteux geven de Goncourts
een zeer nauwkeurige ziektegeschiedenis van teringverwekkende pleuritis (pleurésie
phtisiogène)(5). Sommige schrijvers, als Léon Daudet

(1) La chirurgie dans le roman contemporain: in Chronique médicale, 15 janvier 1904.
(2) Dr LUCIEN NASS, Les types pathologiques dans Balzac: in Chronique médicale, 1 décembre
1902.
(3) ROBERT FATH, Méthode scientifique en littérature: in Chronique médicale, 15 octobre 1902.
(4) Annales médico-phsychologiques: juillet-août, 1906.
(5) La médecine dans 1e roman; La pleurésie phtisiogène; Les Goncourt et le prof. Landouzy:
in Chronique médicale, 15 décembre 1903.
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(in Les Morticoles, Suzanne en Sébastien Gouvès), hekelen duchtig de artsen om hun
kunstbewerkingswoede en bouwen op die hekelzucht heele romans.
Murger haalt, in Amours d'Olivier, al de bijzonderheden eener beenafzetting aan
en hangt, in Sabot rouge, een echt tafereeltje op van de verschijnselen der koolziekte(1).
Terloops een aanhaling van ziektegeschiedenissen, in eenige Nederlandsche
gewrochten aangetroffen:
Bij L. Couperus geb. 1863) ontmoeten we vooral zenuwlijders. Hij beweegt zich
in de geraffineerde hoogere maatschappij van den Haag: bij over beschaafden en
willoozen. Zijn meesterstuk Elene Vere is de geschiedenis van een Haagsche
zenuwlijderes, die eindigt met zelfmoord: prachtig ontleed. Zijn zenuwkranken zijn
ook willooze karakters: Othomar uit Majesteit; Bertie uit Noodlot; Kareltje, Constance
en bijna al haar omgeving uit Kleine Zielen; Leonie uit Stille Kracht, enz. Een
zenuwlijder is ook nog de koning in de Zwaluwen. Van Hulzen G. (geb. 1860)
beschrijft realistisch de teringlijders te Davos: in zijn Wrakke Levens (1903). Die
zieken waren reeds omstandig nagegaan, minder realistisch doch meer literarisch,
door Jonckbloet S.J. in zijn Davos, en ook door Simon Gorter in zijn meesterwerk
Arcachon. Van Hulzen laat zich toch meer in met het zieleleven der teringlijders te
Davos en zegt: ‘Deze gevallen zijn gevolg van experiment, dus nagenoeg
documenten’. In het Welig Distelveld (1908) ontleedt hij de gepeinzen en gevoelens
der zinnelijke naturen (bijna teelmanie) en meldt, in De Zwerver, een begin van
krankzinnigheid. Een teringlijder wordt ook beschreven door Cyriel Buysse in Rozeken
Van Dalen (1905), des schrijvers meesterstuk: de zieke is Alfons, de eerste man van
Rozeken. Stippen we aan, dat we ook, in ‘Het Bolleken’, een onderzoek van eiwitstof
in de pis bijwonen (blz. 216) en eenen drankverslaafde door eiwitziekte zien
omkomen. Brusse vertoont, in het Boefje - dit voorbeeld van goed, gezond realisme
of naturalisme - een door erfelijke smet ontaard kind. In Tropenwee licht Van Booven
ons in over zijn ziekte in de tropen: Congo's malaria. De Meester verhaalt, in
Deemoed, het verplegen van een gewonde: een emmer heet water op de voeten
gevallen; ook het verplegen van een teringlijderes in het hospitaal. Arthur van
Schendel, in Zwerver ver dwaald, gewaagt van de pest in Venetie. K. Alberdingk
Thijm (L. Van Deyssel) beschrijft het arthritisme en den dood van zijn vader. Renier
Snieders ontvouwde de verschillende tijdstippen der keelsnede (tracheotomie), tegen
kropziekte aangewend. Streuvels (Lateur): in Oogst sterft er een man door een
zonneslag; in De Vlaschaard is de zoon van boer Vermeulen soms

(1) Dr CABANÈS, Le cas patnologique de Murger: in Chronique médicale, 1 février 1906; blz.
65-75.
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door bloedopdrang gekwollen, die door een slag op het hoofd werd veroorzaakt.
August Vermeylen vermeldt de malaria: in Ahasverus, den Wandelenden Jood. Quérido
Is. handelt over een rachitisch kind (in Menschenwee: 1901, blz. 81). Robbers brengt,
in den Roman van een Gezin (I, blz. 297), een geval van longontsteking te berde (bij
Emma Kroes) en een geval van slepende ziekte (bij Jeanne Kroes) (II, blz. 353).
Door Jos. Alberdingk Thijm wordt ons Vondel's dood voorgesteld. Enz. enz.

B.
Ziektegevallen bij Conscience.
Sporen we de ziektegevallen eerst op en onderzoeken we dan hoe Conscience ons
deze voorstelt.

a) Aanhaling der ziektegevallen.
Het kan geen verwondering baren, dat de gevierde schrijver - bij het afschilderen
van allerhande maatschappelijke toestanden en het afmalen van allerlei huiselijke
tafereelen - menigmaal en onvermijdelijk in de gelegenheid werd gesteld zich met
sociale kwalen en met ziekten van den huiselijken kring onledig te houden. Om in
hun opsomming wat orde te brengen, rangschikken wij ze onder een rubriekentrits:
wetenschappen en kunsten met de geneeskunde min of meer verwant, inwendige en
uitwendige geneeskunde(1).
1) Wetenschappen met de geneeskunde verwant.
CONSCIENCE is op de hoogte der schedelleer (phrenologie).
Jakob Mispels, de domme hovenier, sprekende van zijn meester Reymond - dien hij
aanziet als met den duivel omgaande - getuigt. ‘op een doodshoofd..... waren van
boven blauwe, roode en gele strepen geschilderd; en daarmede, als zij u de handen
op het hoofd legden, konden zij zeggen of gij eerlijk man of dief, oprecht of leugenaar,
moordenaar, gierigaard, goed christen of ketter waart, al hadden zij u nooit te voren
ontmoet of gezien. Op mijnen kop vonden zij de builen van de spreekzucht en van
den lust tot goed eten.’(2)

(1) We volgden, voor de paginatuur, de Volledige werken van Hendrik Conscience, in elf groote
boekdeelen, uitgegeven door J.P. Van Dieren, Antwerpen. Voor de romans, die ons in deze
uitgaaf ontbraken, hebben we de gebruikte uitgaven vermeld.
(2) Ziekte der Verbeelding, blz. 302.
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Over de zwartekunst, met haar praktijk van geestenbezwering, geestenbanning
(necromantie), tafeldraaien, enz., praat CONSCIENCE volgaarne mede:
‘Zij deden hoeden en tafels vanzelf draaien en op een of twee pooten rechtstaan; zij
deden er eenen geest inkomen en dwongen den zwarten man door geheimzinnig
kloppen te laten hooren, dat hij tegenwoordig was’.(1)
Over slaaptooverij (het magnetismus) - dat enkel op suggestie, dietsmaking, berust
- handelt hij meermaals. Hij draagt echter wel zorg van zich met de verklarende
stelsels dezer wonderkracht weinig in te laten.
In Levenslust (blz. 157), staat de volgende bepaling: ‘Magnetismus?’ roept Max
Rapelings, die in de medicijnen studeert, overtuigd uit: ‘het is eene geheimzinnige
kracht, eene verborgene betrekking tusschen de zielen, welker wetten nog niemand
heeft kunnen doorgronden’. Op blz. 96 van hetzelfde werk, zinspeelt men op het
mesmerisme: ‘Ah! gij kunt de wetten van het dierlijk magnetismus niet. Wie kan
zeggen, dat een voorwerp, beladen met levensuitwasemingen van eenen mensch,
niet evenals die mensch zelf geen kracht op een anderen persoon uitoefent?’
Over de uitvoering van het magnetisme, het hypnotiseeren, zegt ons de hovenier (De
Ziekte der Verbeelding; blz. 209-302):
‘..... een der heeren, somwijlen mijn meester zelf, begon met de handen voor de
oogen der vrouw te wemelen, zoolang totdat het hoofd haar op de borst zakte en zij
in slaap viel.... Ondanks mijnen schrik, heeft mijn meester mij eens gedwongen vóor
hem te zitten, en mij in slaap getooverd.... Men moest mij een half uur slaan en
sleuren en mij koud water in het aangezicht smijten, zoo vast was ik ingeslapen.
Toen ik eindelijk wakker werd, noemde mijn meester mij een slecht sujekt’.... (blz.
302).
Over den uitslag der slaaptooverij, meldt ons Max Rapelings (in Levenslust: blz.
88):
‘Ik beschouw het ten minste (het magnetismus) als een machtig middel tegen de
ziekten der hersenen en der zenuwen’. Rapelings noemt goochelarijen: ‘het beweren,
dat een sujekt met gesloten oogen door eenen muur kan zien, of hooren wat er op 50
uren

(1) De Ziekte der Verbeelding, blz. 209 en 302.
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afstands wordt gezegd, of voorzeggen wat er binnen honderd jaar zal geschieden’.....
‘Maar wat niet te loochenen valt, is de geheimzinnige betrekking, die er bestaat
tusschen de zielen der menschen; de invloed, de macht, welke zij door de oogen en
door den wil op elkander uitoefenen. Deze macht zal eens tot het genezen der
zenuwkwalen met een wonderlijk gevolg worden aangewend, indien men de wetten
er van kan ontdekken.....’ (blz. 88)
Benevens deze ernstige beschouwing van een student over een mogelijke genezing
van zenuwkwalen door het magnetiseeren, laat Conscience (Ziekte der Verbeelding:
blz. 302) den gekken hovenier zeggen: ‘Mijn meester genas door deze kunst de
ongeneeslijkste ziekten .. Hij had een suject (eene dame), die, volgens het schijnt, al
slapende in het lichaam der menschen kon zien, en daarenboven de geneesmiddelen
voorschreef, die hen onfeilbaar van hunne kwalen moest verlossen... Zij hebben
eenige menschen gered, die al tien jaren van al hunne dokters waren verlaten; zij
hebben eens een mensch ziende gemaakt, die geen oogen meer had; zij hebben eens
eenen heer, die opgezwollen was van de waterzucht, in een half uur tijds zoo dun en
zoo mager gemaakt, dat hij om genade smeekte.’
Houten Clara (in ‘Houten Clara’: blz. 31, 32: uitg. Tolboom, 1882) is een echte
slaapwandelaarster, die ieder jaar in de maand Mei door haar kwaal wordt overvallen.
2) Geneeskunde.
a) Algemeenheden.
De afgunst der artsen is de slechtste: invidia medicorum pessima. De waarheid
dezer eeuwenoude spreuk heeft Conscience op meesterlijke wijze doen uitschijnen
in Jonge Dokter. Terzelfder tijd stelt hij er ons de oudere wetenschap tegenover de
nieuwere (in 1846). De jonge geneesheer Adolf Valkiers - de vertegenwoordiger van
den vooruitgang - is geleerd, ootmoedig, aanminnelijk, inschikkelijk; munt uit door
teedere bezorgdheid, menschlievende voorzichtigheid, zoetheid der stem, liefderijk
medelijden. Dag op dag staat hij in boeienden strijd met Dr Heuvels, het beeld van
den onkundigen, hoogmoedigen, schraapzuchtigen, barschen, afgunstigen ouden
arts.
Dr Heuvels roemt op zijn ondervinding, evenals de kladschilder op zijn 50 jaar
schilderen; geeft den brui van de wetenschappen: ‘de boeren lachen met de
wetenschap’, zegt hij, ‘en wat mij betreft, ik geef hun geen ongelijk.’ Éen boek heeft
hij gelezen, dat van den vermaarden, doch stelselmatigen Broussais (blz. 205).
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Dr Heuvels is dan ook aanhanger van Broussais' stelsel, het Brousaissismus. Deze
blinde, onberedeneerde bijtreding verklaart, heel het werk door, de handelwijze van
den ouden dokter. ‘In alle ziekten ziet hij een ontsteking, of liever eene overmaat
van kracht. Ook moet men, tot genezing de lijders uitputten...’ ‘en zoodanig uitputten,
dat zij hem (Dr Heuvels) slechts ontsnapten - indien zij het geluk hadden te genezen
- nadat zij maanden lang de behandeling des dokters hadden doorstaan... en betaald’.
Dr Heuvels zet natuurlijk zijn patiënten op kalissiewater en botermelk; spreekt niets
dan van aderlating. ‘Waar te veel kracht is’, beweert hij, ‘daar is de kracht eene
ziekte, een vuur, dat het bloed ontsteekt; en met twee of drie aderlatingen....’; zet
echels na echels; doet braken en ontlasten, dat het een lust is: ‘uw vader heeft eene
vuile maag; de bezem moet er door. Hoe wilt gij, dat een vuur kan branden, als de
schouw vol reet zit?’
Dr Valkicrs integendeel is een man der studie. Volgens hem: ‘moet ondervinding
gepaard gaan met kunde en namelijk met boekenkennis’. Hij ook heeft Broussais'
stelsels doorgrond, maar Hippocrates, Celsius, Boerhave, Harvey, Paré, Baudeloque,
Bums, enz. staan hem ook bekend (blz 212). ‘Opium, kina, braakmetaal, kwikzilver,
jood’ - ‘die wonderdadige middelen tot genezing der menschelijke ziekten (blz. 212)
- gebruikt Valkiers dagelijks. Bij neusbloedingen wendt hij het opperchloorijzer aan
(blz. 238); tegen bloedarmoede: sterk vleeschnat, onderkoolzuur ijzer, gentiaan en
wrijvingen der huid (blz 27).
Melden we terloops nog een drietal voorschriften van Conscience.
Aan Raymond doet hij, als slaapdrank, opium toedienen (Ziekte der Verbeelding,
blz. 333). Den maaglijder (Mijnheer van Horst) dwingt hij het tooken te verminderen,
te reizen, Bordeaux-wijn en bruin bier met veel hop te drinken, rundvleesch te eten
dikwijls en niet veel, maar sappig) en ook groenten. In Jonge Dokter geldt als
geneeswijze tegen de klierziekte: levertiaan, jood, ijzer, sterk voedsel en zonnelicht
(blz. 227).
In ‘Jonge Dokter’ geeft Conscience terzelfder tijd, door Dr Valkiers' onwankelbaar
deftige handelwijze, een prachtige les van medische plichtenleer (deontologie).
‘Het is eene wet’, legt hij in Valkiers' mond: ‘nooit elkanders zieken raad te geven,
tenzij wij door onze ambtgenooten zelven daartoe worden verzocht. Die regel is
tusschen ons noodig, om onderkruipingen, oneerlijke mededingingen te voorkomen.
Ginge men hem overtreden, het beroep verlore er onfeilbaar zijne waardigheid bij.’
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Juiste opvatting onzer beroepswaardigheid, door zijn eigen opmerkingsgeest
waargenomen, of hem door plichtbeseffende artsen medegedeeld!
Inwendige geneeskunde.
1o) Ettelijke ziekelijke toestanden staan hier en daar eventjes of uitgebreid
aangehaald.
Vielen in bezwijming, onder meer anderen: mèvrouw Van Giersteen (Schandevrees:
blz. 65, 1881), Dina in het Wassen Beeld (blz. 25: uitgaaf 1881); Verboord in
Koopman van Antwerpen (blz. 178: uitg. 1881) en Jan-Oom in hetzelfde werk (blz.
916); Helena in Valentijn (blz. 107); Herman Steenvliet in Geld en Adel (blz. 11:
uitg. Tolboom); Dr Heuvels in Jonge Dokter (blz. 271).
In de Gerechtigheid van Hertog Karel (uitg. Van Dieren: 1881, blz. 54-55), wil
Begga den vrijwilligen hongersdood sterven en weigert derhalve alle voedsel.
Over beroepsziekten (lood-, arsenik-, koper-, phosphoorvergiftiging, enz.) staat
er schier niets aangeteekend.
Van algeheele vergiftigingen van het organisme door misbruik van genotmiddelen,
is er enkek melding gemaakt van het alcoholisme(1). In Eene Uitvinding des Duivels,
schetst Conscience, in zes tafereelen, de uitwerksels van den alcohol: op den enkelen
persoon (de ziekmakende uitwerksels op het zenuwstelsel en op het organische leven);
op het huisgezin (stoffelijke en zedelijke uitwerksels); op de maatschappij
(volksellende, zelfmoord, krankzinnigheid, wetsovertredingen, zedenbederf en
misdaden); op de openbare gezondheid (ziekten, rasverbastering).
In het eerste tafereel: de lichamelijke en zedelijke ellende van het huisgezin des
dronkaards. In het 2de: een student, die door brassen en schenken tot zelfmoord wordt
gedreven. In het 3de: de alcohol als bevoorrader der krankzinnigengestichten. In het
4de: dronken matrozen doen een schip, door het orkaan ontredderd, op de rots
verbrijzelen. In het 5de: de gevangenissen opgepropt met de slachtoffers van den
alcohol. In het 6de: het erfalcoholisme en de rasverbastering.
Zijn aanhaling nopens den dronkaardswaanzin (zuiperswaanzin, delirium tremens,
de bevende waanzin) is gebrekkig, onvol-

(1) Hier en daar wordt er tegen tabakmisbruik gewaarschuwd.
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ledig: niets over het broeiingstijdperk; niets over den aanval met koorts gepaard
gaande; niets over de schrikbarende visioenen, enz. Alleen dit staat vermeld:
‘Hun hoofd waggelt, hun leden beven, hun trekken zijn misvormd tot het gelaat der
apen....’ ‘Wat zijn zij nu? Een klomp ongevoelig vleesch, minder vernuftig dan het
onredelijkste dier....’
Ook is het Conscience niet ontgaan, hoe het toevoegen aan alcohol van likeuren,
inzonderheid absint, de kwaadaardigheid der sterke dranken vermeerdert. Het
absintismus verwekt inderdaad vallende- ziekteachtige stuipen, geestverwaring,
oogbedrog en visioenen; belemmert de maagverrichtingen; is oorzaak der veelledige
zenuwontsteking (neuritis multiplex). Die verschijnselenreeks blijft evenwel bij
Conscience onvermeld. Enkel de hoofdgedachte over het vermeerderd
vergiftigingsvermogen der likeuren staat aangestipt:
‘Ah! zij hebben mijn venijn met groene kruiden gemengd, het den naam van
Absinthium helveticum gegeven, en dus zijne kracht op de ziel versterkt zonder zijne
kracht op het lichaam te hebben verminderd..... Het helsche vergift doodde niet
spoedig genoeg!’
De besmettelijke-aanstekelijke ziekten komen vaak in Conscience's romans voor.
Aanstekelijke ziekten.
In Moeder Job, handelt heel de roman over het verloop van het roodvonk
(roodekoorts, scharlakenkoorts, scarlatina). Zij is er schering en inslag (blz. 334,
339, 363, 364):
Eenige verschijnselen der ziekte zijn er eventjes, zonder nauwkeurige bepaling,
opgesomd: keelpijn, hoofd heet als vuur, brandende koorts, dorst. roode uitslag, het
ijlen. Niets over den onaangenamen pekelgeur, dien de roodvonklijders uitwasemen,
de afschilfering der huid bij groote velletjes, de vrees voor latere gebeurlijke
middenoor- of nierontsteking, enz.....
Cholera morbus (Avondstonden, blz. 151, 152.)
In Conscience's beschrijving is er geen spraak van talrijke ontlastingen. Men staat
er voor een geval van droge cholera (cholera sicca), een bijzonder kwaadaardigen
vorm der ziekte. In dergelijke gevallen bemerkt men een brandenden dorst, daling
der lichaamswarmte en polsverslapping, verzwakking der hartslagen, blauwige en
lijkachtige verkoeling van neus en ooren, wegzinking der oogen
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in hun kassen, heeschheid en klankloosheid der stem, het achterwegeblijven der
pisloozing, krampachtige samentrekking der voetspieren: het koude stadium (stadium
algidum). Eindelijk blijft het bloed stilstaan, verlammen de zenuwen en ontzielt de
lijder...:
Eugène krijgt de cholera: de ooren tuiten: hij ziet altemaal licht voor zijn oogen;...
heeft pijn in het lijf;... rekt zich alsof zijn ledematen breken wilden; de teenen van
zijn voetjes wringen zich krakend; zijn oogappelen zitten diep in zijn hoofd en geven
hem het voorkomen van een lijk; delippen zijn blauw; hij wordt koud; ‘zijn lippen
vallen in, alsof het vleesch onder de huid versmolten ware; zijn vingers berimpelen
zich alsof zij in warm water waren geweekt geweest; het vlies zijner oogen verdroogt
en wordt dor; gevoel en verstand blijven behouden’.
Typhus.
In het Goudland (blz. 15-20), is er enkel spraak van het losbarsten eener onbepaalde
aanstelijke ziekte op het schip:
‘De eenen beweerden, dat het typhus was; de anderen de cholera, en anderen nog de
gele koorts.’
Leproosheid (lepra, Oostersche melaatschheid, Lazarusziekte), door Hansen's en
Neisser's leprabacil (1880) verwekt.
Deze ziekte, die in 1360 Europa teisterde en te Luik veel slachtoffers maakte,
wordt ons, in de Geschiedenis van Graaf Hugo van Craenhove, met vluchtige trekken
afgebeeld (blz. 240). Zoo ook de toen aangewende genees- en wetsmiddelen en het
stichten der lazarijen (Lazarus- of leprozenhuizen). Twee opmerkingen. Conscience
verwart hier ten eerste twee verschillende ziekten: een epidemische, de zwarte pest,
en de inheemsche, de lepra; ten tweede zijn beschrijving der voorgestelde
voorkomingsmiddelen is ongeveer juist, doch deze middelen werden in wezenlijkheid
minder barsch en ongenadig toegepast:
Hij die daardoor werd aangedaan, voelde eensklaps een onstuimige jaging des harten,
en het koude zweet brak hem uit op al de deelen des lichaams; dan kregen zijn
aangezicht en zijne gansche huid eene doffe en gele tint, die twee uren later overal
bezaaid scheen met groote blauwe vlekken. Deze vlekken veranderden des
anderendaags in harde gezwellen, waaruit welhaast zoovele gapende en ontelbare
etterbuilen ontstonden. De lepralijders stierven in weinige dagen of leefden maanden.
De ziekte, van zeer besmettelijken aard, werd verspreid door handdruk,
woonstbinnentreding, het aanraken der doeken of kleederen, het geld.....
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Op de longtering, de longverwoesting door Koch's bacil, wordt gezinspeeld:
In Batavia (blz. 240): ‘een dorre kuch kwam bij tusschenpoozen verraden, dat eene
langzame borstkwaal haar leven ondermijnde’.
Ook in De Twee Vrienden (blz. 135) wordt er gewag van gemaakt. In Het IJzeren
Graf (blz 282, 288) lijdt Rosa aan de longtuberculosis en worden eenige
algemeenheden over de tering aangehaald. Evenzoo wordt het ‘arm Liesken’ door
die ziekte uit het leven gerukt: in Baas Gansendonck (blz. 48, 50, 51, 68, 69, 70, 73:
uitg. 1879): ‘hare krachten nemen af, hare oogen hadden hunnen glans verloren, hare
lippen waren ontverfd; er was in haren glasachtigen blik iets waterigs, dat van eene
verregaande ontspanning der levenskrachten getuigde...’ ‘Haar lichaam weigerde
alle voedsel; zij hijgde pijnlijk, als ware de laatste worsteling tegen den overmachtigen
dood reeds voor haar begonnen; en heur slaap was onophoudend gestoord door het
nachtelijk zweeten’.
Tetanus (stijfkramp, doodskramp) is een infectieziekte, vooral gekenmerkt door een
chronische kramp van schier al de spieren. Conscience bespreekt, in Jonge Dokter
(blz. 238, 239), een geval van wondstijfkramp, die thans blijkt door Nicolaïer's batil
te zijn verwekt, doch die zijn jonge dokter aanziet als ‘alleenlijk een uitwerksel der
hevige pijn op een gevoelig zenuwgestel:
Stock had eene koe, die van ziekte was gestorven: heeft ze in stukken gehakt en
gesneden; kreeg een splinter been onder den nagel en sterft na eenige dagen
onverdraaglijke pijn. De tetanus ‘is een algemeene verstijving der spieren, die hart
en longen met werkeloosheid slaat’.
Valentijn Stoop's aangezicht is door de pokken geschonden, ‘die elke vrouw van
mij moet afkeeren, en mijne vrouw Helena tot een moederkwaallijderes schept, omdat
zij zich verbonden gevoelt aan het leelijke mensch’ (Valentijn: blz. 11 en 112; uitgaaf
1880).
De kool wordt, ofschoon deze aandoening bij haar naam niet worde genoemd,
eventjes behandeld in Jonge Dokter (blz. 239):
Jan Dom, de slachter, ‘heeft zich slechts lichtelijk gekrabd en zijn arm is schrikkelijk
opgezwollen...’. De slachter zal het zelf genezen ‘met een halven eemer koemest’:
stinkend middel, dat, eilaas! hedendaags meermaals wordt aangewend, evenals de
nog moorddadigere menschendrek!
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Diphteritis (kroep, kroepziekte), het boosaardig werk van Löffler's bacil.
In Een slachtoffer der Moederliefde wordt ons een doodelijk geval van kroepziekte
medegedeeld. Paulientje hoest: ‘in dien hoest, in dien vreemden, afgetrokken hoest,
lag een holle, schorre toon;... een vervaarlijk hondengeblaf; zij deed geweldige
pogingen om te kunnen ademen; hoestte ditmaal nog vreemder; haar stem klonk hol
en droog als het gekraai van een heeschen haan’..... De kwaal nam met schrikkelijke
snelheid toe; het kind lag geweldig en krampachtig te hijgen, als zou het onmiddellijk
verstikken. De dokters gaan tevergeefs tot de keelsnede over. Deze kunstbewerking
wordt door Conscience niet beschreven.
Besmettelijke ziekten.
Antwerpsche polderkoorts (in Het Ijzeren Graf: blz. 274, 285): ‘een vreemd gevoel
van koude verspreidde zich over mijne leden; ik kreeg pijn in het hoofd, en
onrustbarende huiveringen begonnen mij van hoofd tot voeten de zenuwen te
schokken’... ‘Welhaast greep een algemeen beven mij aan; mijne handen en mijne
beenen waggelden met zooveel kracht, dat alwat ik raakte, om er op te steunen,
hoorbaar begon te daveren..... De koorts volgde haar gewone ontwikkeling: na een
groot uur van ijskoude huiveringen deed de hitte der terugwerking mijn bloed in
mijne hersens gloeien, totdat ik eindelijk in de rust der afgematheid verviel.’ ‘De
koorts liet mij éenen dag rust en keerde dan bijna op hetzelfde uur weder’.... ‘De
dokter kwam: zegde dat mijne ongesteldheid na een tiental dagen zou verdwijnen;
schreef mij een mengsel van quinquina en van bittere wortels voor’.
Niet-besmettelijke ziekten.
De schijndood (lethargie), door Conscience slaapziekte genoemd. Onder dezen
naam verstaat men heden een besmettelijke- aanstekelijke ziekte, die in Congo en
elders heerscht. Men leest in de Avondstonden (De Kwade Hand: blz. 176):
‘Teresia lag wel is waar roerloos; eene hand hing slap als eene koord nevens de
bedsponde neer te hangen; haar gelaat was wel doorschijnend als glas en van gele
kleur; maar hare oogen waren open, en alhoewel afgrijselijk glinsterend, toch levend
en niet gebroken...’
De vallende ziekte maakt de hoofdzaak der handeling uit in Dè Duivel in het
Slangenbosch. De lijder wordt door de boeren
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aangezien als bezeten van den duivel (zie blz. 42, 119, 121, 146, 149, 155).
De verschijnselen en het verloop eener acute borstvliesontsteking (acute pleuritis)
zijn degelijk weergegeven in Jonge Dokter (blz. 261, 266):
‘Inwendige sidderingen, een plotselijke huivering; later verhinderde ademhaling;
inwendige smarten; bij de inademing een pijnlijke steek aan de rechterzijde der borst,
als wierd herhaalde malen een mes in den boezem gestooten; vochtuitstorting in den
borstvlieszak; geen vorming van valsche vliezen.’
De smarten en de wijnlust van den jichtlijder worden medegedeeld in Podagrist
(blz. 9, 86.)
Een rheumatismuslijder wordt voorgesteld in Jan-Oom (De Oom van Felix
Roobeek); de zeeziekte in Het Goudland (blz. 12):
‘Welhaast werden meer dan de helft der reizigers door schrikkelijke ingewandspijnen
en maagkrampen aangegrepen; zij waren bleek als lijken en staarden, in de
tusschenpoozen hunner smarten, ver baasd en dom in de ruimte.’
In Rikke-tikke-tak verkwijnt Monica door de landkwaal (het heimwee) en zucht naar
de Kempische heidelucht. Zoo ook Valentijn Stoop: in Valentijn (blz. 11; uitg. van
Dieren. 1880):
‘Het is een schrikkelijke kwaal; het (heimwee) verbrijzelt te gelijkertijd de ziel en
het lichaam.’
In het kabinet van Dr Heuvels (De Jonge Dokter: blz. 222), bemerken we een
leverlijder, met zijn geel aangezicht; een lienjarig klierziek kind, met op zijn
voorhoofd en nevens zijn lippen afzichtelijke vlechtzweren; een zenuwzieke.
In De Jonge Dok er (blz. 223, 224) verteert Mr Van Horst door een
maagontsteking:
heeft honger, maar de eetlust valt bij het zien van voedsel; voelt een band onder de
maag; plotselijke roodheid en gloed op het voorhoofd. Het overmatig rooken heeft
grooten invloed gehad op de spijsvertering (blz. 224), evenals het vroeger overmatig
werken, gevolgd door een onvoorbereid niets-doen.
Gezichtsverzwakking: Meester Bokstal's oogen zijn dermate verergerd, dat hij bijna
stekeblind is geworden. (De Oom van Felix Roobeek; blz. 97: uitg. Van Dieren,
1881).
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Gevallen van klierziekte komen meermaals voor.
Zenuwgrillen, zenuwziekte, hysterie, zielsgeneeskunde, verstandsstoornissen,
kranzinnigheid.
Een zenuwkoorts wordt aangeteekend in De Schat van Felix. Roobeek (blz. 121,
123: uitg. Tolboom). Verboord lijdt aan zenuwontsteltenis: een krankzinnigheid met
tusschenpoozen van geestesklaarheid (in De Koopman van Antwerpen: blz. 119, 122,
150, 158, 163, 180, 178, 192).
Helena (in Valentijn) heeft aanvallen van baarmoederkwaal, een echten zenuwstorm:
‘Zenuwachtige trillingen in de lippen en de wangen;..... armen en voeten waggelen,
als werden haar de zenuwen door een krampachtig geweld tot brekens toe beurtelings
getrokken, los geworpen en weder gespannen’..... ‘haar wil is door de zenuwziekte
geheel vernietigd (blz. 107, 109, 112, 113, 119)’..... Een zenuwhoest doet ze aanzien
als aangetast van de tering, maar zenuwkwaal en zenuwhoest genezen.
In De Kwaal des Tijds (blz. 165) is Daniël onderhevig aan zielsontroeringen,
verstandsstoornissen. De aard der ziekte wordt echter niet bepaald.
De Welopgevoede Dochter (blz. 17, 24) ontvouwt ons Helena's grillige zenuwziekte.
In De Burgemeester van Luik wordt Daniël met krankzinnigheid geslagen (uitg.
Van Dieren, 1880, blz. 180-181):
‘Zijne zenuwen storen bij de minste aandoening; zijne gedachten zijn verward en
duister; hij weet niet wat hij wil of begeert; honderdmaal op een dag verandert hij
van besluit. ‘Wilibald acht dat deze ziekte niets anders is dan eene overdreven
gevoeligheid.’ (blz. 166).
In Eene Uitvinding des Duivels heeft Conscience, zooals we het hooger meldden,
eenige alcoholzieke bewoners van een zinneloozengesticht opgenoemd.
In De Ziekte der Verbeelding stelt hij de lotgevallen voor van een doldriftigen
beoefenaar van magnetismus en zwartekunst, en die van den dommen hovenier
Jacobs Mispels, die onophoudend door hersenschimmen gefolterd is, wiens zinnen
door de vrees voor spoken en duivels verduisterd blijkt. Terzelfder tijd toont
Conscience, hoe de verbeelding tot wonderlijke dwaalbegrippen en ziekelijke
waanvoorstellingen kan verdolen.
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Raymond heeft te veel verstand en is te veel geleerd: door het eeuwig studeeren en
zoo gansch opgesloten te zijn, zijn zijne zinnen eenigszins gekrenkt. - ‘ Men wil niet
meer gelooven’, zegt de pastoor, ‘en men is echter door zijn ingeboren natuur
gedwongen te gelooven. Dan neemt men zijne toevlucht tot draaiende tafels, tot
slapende profeten, tot sprekende geesten en andere hersenschimmige dingen, en
terwijl men alle geheimenissen en wonderheden verwerpt, gelooft men zichzelven
eenen mirakeldoener en eenen geestdrijver! En wat is dikwijls het einde? Het
krankzinnigenhuis’ (blz. 334.
Mevrouw Bakeland aanziet in haar waanzinnigheid een wassen beeld voor haar kind
(Wassen Beeld: blz. 51, 72, 138, 139: uitg. 1881) en op dit gegeven berust schier de
heele roman.
In De Leeuw van Vlaanderen wil de geestverbijsterde Machteld haar vader Robrecht
niet herkennen (blz. 140, 142, 153, 159: uitg. 1881).
Een Gekkenwereld verplaatst den lezer in de krankzinnigenkolonie van Gheel,
waar de zotten ‘in volle vrijheid tusschen de inwoners leven.’ Daar ontmoeten we
stompzinnigen, idioten, geteekenden, ontaarden: vrouwen, die voor iedereen knielen
(blz. 45); woedende zotten (blz. 48); gewaande philosofen (blz. 51); zottinnen, die
zich verbeelden O.L. Vrouw te zijn, en mannen die Gheel tot een zeehaven willen
omscheppen (blz. 52); steelzuchtigen (kleptomanen); megalomanen, die zich inbeelden
bisschop, oppergeneraal, Lodewijk XIV, God de Vader, enz., te zijn; ongelukkigen,
die zich een weerwolf wanen of dood meenen (blz. 50, 54); stille zinneloozen, als
‘Ermelinde’, de verwenschte prinses (blz. 57); een 70-jarig vrouwken, ‘dat haar neus
zoekt’ (blz. 61); een welgekleeden heer, die de wilde ganzen nakwaakt en wil leeren
vliegen (blz. 65); Topaas, ‘den dwerg der prinses’, die den sleep eener krankzinnige
juffer gebaart te dragen (blz. 68); Carabos, die wanneer het dondert en bliksemt, zijn
‘hol gebrul met het geratel des donders mengde’ (blz. 72), enz., enz.
Heelkunde.
Conscience's vertrouwdheid met eenige heelkundige werktuigen wordt in deze
woorden veropenbaard:
‘Wij zouden al de vernuftige werktuigen missen, door onze voorgangers uitgevonden:
wij zouden niets weten van de onderhuidsche spiersnijding (tenotomie), van den
gestijfelden windel, van de
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lichtbuis, van de nederhaling der oogstaar, van het afluisteren der inwendige
geruchten (auscultatie), die toevlucht om door het gehoor, evenals door den blik, in
het binnenste van hart en longen te dringen!’ (Jonge Dokter, blz. 222).
Gevallen van verwonding. In De Leeuw van Vlaanderen (blz. 3), zien we de Châtillon
gekwetst; (blz. 32) Adolf van Nieuwland gewond, op wiens borst men, tot genezing,’
eenen doorn der waarachtige kroon heeft gelegd.’ Een aderlating wordt in Valentijn
(blz. 150: uitg. Van Dieren. 1880) gedaan. Ook in De Leeuw van Vlaanderen (blz.
153: uitg. Tolboom. 1882) ondergaat Machteld een lating.
Een degensteek heeft Jacob in de borst getroffen en zijn vader verzorgt hem (De
Gerechtigheid van Hertog Karel, blz. 16, 17: uitg. Van Dieren, 1881):
‘Hij wiesch de wonde: hij scheurde het beddelaken tot breede windels;..... om
daarmede een verband te maken, dat, de gansche borst omvattende, genoeg op de
wonde zou drukken om ze gesloten te houden.’
Een ontboden dokter verzorgt Hugo, die op den rug gekneusd werd: ‘het vleesch was
gepletterd of gekneusd (Schandevrees: blz. 69; uitg, 1881). Mevrouw Laruelle, door
een pistoolschot getroffen - ‘de kogel schampte af tegen den schedel’ - wordt door
een geneesheer verpleegd (De Burgemeester van Luik: uitg. Van Dieren, 1880: blz.
149, 150).
De behandeling van trauma's en ongevallen wordt dikwijls aangegeven. Zorgen
voor drenkelingen (Het IJzeren Graf, 229): Rosa valt over de gebroken leuning der
brug in het water:
‘Lieden waren bezig met mij te wrijven en over den grond te rollen, tabaksrook in
den neus te blazen. Pavelijn greep mijne handen en begon zelf moeite te doen om
mij tot het leven op te wekken.’ Wat Pavelijn deed, blijft echter onvermeld. ‘De
drenkeling wordt met zware wollen dekens gedekt. De dokter kwam dan en begon
meer doelmatige middelen aan te wenden, om te beproeven of de ademhaling en de
hartklop in mij nog op te wekken waren.’ Welke middelen?: niet aangeteekend. Later
kwam er, onder den invloed der geneesmiddelen (?), een geweldige terugwerking
op en koorts ontstond.
Een hevige neusbloeding (De Jonge Dokter: blz. 238, 239) duurt bij den pastoor
onrustverwekkend voort:
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‘Ondanks al de pogingen van Dr Heuvels (ijs onder het achterhoofd, vruchtelooze
inblazing van aluin, verstopping der neusgaten met een samentrekkenden dop,
aanwending der sonde van Bellocq). Dr Valkiers stelpt het bloed door het inspuiten
van chloretum ferricum (het opperchloorijzer) in de neusgaten. Voor Valkiers is dit
geneesmiddel ‘bijna onfeilbaar’ en overtreft verre Bellocq's sonde..... Lichte dwaling:
deze sonde blijft immer de ultima ratio.
Een gereedmaking van stijfselpap staat te lezen in Jonge Dokter (blz. 227).
Hoe men het wit tuberculeus kniegezwel (tumor albus) moet behandelen, is
volgenderwijze ontvouwd (Jonge Dokter, blz. 227):
‘Hij begon het kniegezwel te kneden en de opene wonden te ontlasten en te zuiveren.
Hij spoot er chloorwater in, legde er pluk en katoenwatten op, sloot de knie in een
dubbele schelp van geweekt karton, omwond den ganschen toestel met lange,
gestijfselde windels, spalkte het been met twee stukken droog karton’.....
‘waarschijnlijk zal het been verstijfd blijven (ankylose), maar het zal u niet beletten
te werken.’

b) Hoe heeft Conscience zijn ziektegevallen voorgedragen?
Onloochenbaar is het feit: Conscience had een tamelijk goede, algemeene gedachte
over de geneeskunde, of, beter gezegd, over de geneeskunde van zijn tijd en van den
tijd waarin zijn romans ons verplaatsen. Ook bezat hij een oppervlakkige kennis van
de door hem behandelde ziekten. Bij een eerste overpeinzen, slaan ons zelfs de
uitgebreidheid en betrekkelijke juistheid dier gedachte en dier kennis met
verwondering. We komen ze immers bij een oningewijde in Esculapus' kunst te
gemoet. Een ernstiger nadenken lost het raadsel van ‘het hoe’ dier bekendheid met
de medische kunst gemakkelijk op. Stipten we niet hooger aan, hoe de weetgierige,
allesdoorsnuffelende Conscience 700 geneeskundige werken bezat? gestadig met
artsen omging? voor kleinzoon een krijgsdokter had? Al de gegevens, in die
vertrouwbare bronnen geput, werden nog versterkt en vermeerderd door zijn
merkwaardigen waarnemingsgeest.
Hoe bracht Conscience die gegevens in zijn werken te pas? Heeft hij die
medegedeelde of opgedane geleerdheid te pronk gesteld? ons met lange, stroeve
beschrijvingen geplaagd? den
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lezer door een weelderigen omhaal van kunstwoorden verbaasd en verveeld? Neen.
Conscience beoogde geen eigen lof en had enkel voor doelwit ‘de opwekking van
Vlaanderen door de moedertaal’. Hij wilde zijn volk door reine, eenvoudige doch
tevens boeiende romans vermaken en er alzo den leeslust in opwekken. Aan
wetenschappelijk onderricht heeft hij nooit gedacht, evenmin ‘als aan een vertoon
van proefondervindelijke zielkunde, erfelijkheidsleer, kennis van ontaarding,
massazielkunde, verfijnde wetenschappelijke ingewikkelde menschenkennis.’ Hij
bande - en de noodwendigheid dezer verbanning kleven thans velen aan - de loutere
medische kunde uit zijn romans. Opzettelijk vermeed hij dus al wat maar een schijn
van belezenheid, onderricht, wetenschap verraden kon. Ook stelt hij geen
ziektebeelden voor, maar verhaalt enkel terloops ziektegevallen. Bij het ontvouwen
zijner ziektegeschiedenissen ontwaart men geen lastige opzoekingen naar hun oorzaak
(aetiologie); geen droge opsomming hunner verschijnselen (symptomatologie); geen
nauwgezette onderkenning (diagnose); geen bepaalde voorzegging (prognose); geen
wetenschappelijk verloop, geen streng beredeneerde behandeling.
Meer dan eens verklaart hij: ‘ik zal u de symptomatologie niet mededeelen: ge zoudt
mij toch niet begrijpen’. Ettelijke keeren doet hij wonderfleschjes toedienen, maar
verzwijgt hun inhoud. In Moeder Job (blz. 363) is de dokter zeker van Englebert's
genezing, doch geeft de drijfveeren dezer zekerheid niet aan om deze reden: ‘gij
zoudt de zaken noch de woorden verstaan.’
Die vaste wil van aan geen wetenschap te doen, eischte natuurlijk het verwerpen der
kunsttermen.
Evenals Flaubert, de gebroeders de Goncourt, de tooneelschrijvers Ibsen en ae
Brieux - en in tegenstelling met Daudet, Huysmans(1) en anderen - heeft Conscience
uit zijn beschrijvingen het kunstwoord zorgvuldig geweerd. Wij treffen het nergens
aan. In éen woord: Conscience geeft een algemeene gedachte der ziekten, zonder in
realistische bijzonderheden te treden en dat is voldoende.

(1) Dr VICTOR SÉGALIEN, Le vocabulaire médico-esthétique: in Chronique médicale, 15 février
1903.
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III. Is het idealismus van conscience gezond?
Om de vraag te beantwoorden, of CONSCIENCE een idealist was en zijn idealisme
gezond, is het volstrekt noodig de beteekenis van die woorden te verklaren.
Spreekt ge met een wijsgeer, deze verstaat door idealisme één van de vele
wijsgeerige stelsels, welke niets als waarlijk bestaande achten tenzij het denkende
Ik. Idealistisch was in de oudheid de school van Elea (Eleatische School), die de
gansche uiterlijke wereld (ruimte, tijd, stof, beweging) voor een wezenloozen schijn
hield.
Idealisten waren in de moderne tijden: DESCARTES, BERKLEY, HUME, STUART,
MILL, KANT, FICHTE, SCHELLING, HEGEL.
‘In de aesthetica beteekent idealisme de meening, dat de kunst als taak heeft ideeën
aan te geven, niet alleen de natuurlijke werkelijkheid’ (Vivat).
Voor den kunstenaar is een idealist de schilder, beeldhouwer, schrijver, die in zijn
werken naar het ideale, dat is naar het zedelijk of stoffelijk volmaakte streeft. Het
idealisme is dus het realisme(1) en het naturalisme tegenovergesteld. We zagen hooger,
hoe de realisten in hun kunstgewrochten de wezenlijkheid pogen weer te geven met
wat ze ook niet-schoons en onfatsoenlijks kan hebben; hoe de naturalisten in de kunst
niets anders zien dan het afschilderen der natuur, zooals ze is, ook met hetgeen ze
ons onhebbelijks, onbehoorlijks en stootends aantoont. De meeste onzer
romanschrijvers (HERMAN ROBBERS, VAN LOOY, ALETRINO, enz., enz.,) zijn realisten
uit de school van Balzac, Flaubert, de Goncourts; of - zooals ARY PRINS, NETSCHER,
VAN

(1) Vgl. over Realisme en Naturalisme: WILLEM KLOOS, Veertien jaar literatuur-geschiedenis,
IIe deel; 3o druk (bl. 72-76), Amsterdam. W.G. VAN NOUHUYS, Nederlandsche Belletrie;
1901-1903 (bl. 3, 72-78), Amsterdam. W.G. VAN NOUHUYS, Letterkundige opstellen,
Amsterdam, 1894 (bl. 9, 12). J. PERSIJN. Over Letterkunde, I: Kiezen, smaken, schrijven.
Hoogstraeten, 1910 (bl. 72-74, 108-109, 119), enz.
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GROENINGEN, MAURITS, WAGENVOORT, HEYERMANS, De MEESTER, VAN HULZEN,
QUÉRIDO, BUYSSE(1) - naturalisten uit de school van Zola. van DEYSSEL was, in zijn
eerste tijdvak, insgelijks een onder hen. Met zedelijkheid heeft, zijns dunkens, de
kunst niets en met de waarheid zeer weinig te maken. Hij stelt zich ten doel de Natuur
te vertoonen, zooals ze is, zonder er lets bij of af te doen. ‘Als ik een varken zie’,
zegt hij, ‘ruig-roze en luisterlijk vet, ploeteren en wentelen in strontmodder, met zijn
snoet in de bruingroene spoeling, dan vind ik dat prachtig’. Vele realisten en
naturalisten gingen allengskens over tot de groep der pessimisten, die zelden iets
schoons, edels, verheffends op aarde aantreffen, maar meest afzichtelijke,
walgverwekkende wezens. Anderen werden de deterministen of fatalisten, waarvan
wij op bl. 956 gewaagden.
Wat we over die scholen en hun leer zeiden, doet het idealisme van Conscience
beter uitschijnen. Onze Gevierde, zelf een edele ziel, keerde zich af van alles wat
vuil of onkiesch was hierdoor Bilderdijk's bewering (14, 124) bekrachtigende:
‘Wie rein van boezem is, heeft afschuw voor 't onreine.’
Door zijn aard zelven moest hij dus tot het idealisme geneigd zijn. Hij ging
daarenboven aan 't schrijven omstreeks 1837: op dit tijdstip zegevierde het romantisme
in Engeland en Duitschland sedert lang, in Frankrijk sedert weinige jaren.
Ook over die school blijkt het noodzakelijk eenige woorden te reppen. Het romantisme
- eigenlijk een afbreken met de classieke letterkunde der oude Latijnen en Grieken
en een terugkeeren tot de middeleeuwsche romanliteratuur - was in Engeland en
Duitschland om zoo te zeggen inheemsch. Het valsche classicisme werd er ingebracht
door Franschen invloed, Fransche navolging. Nochtans werden de regels van het
romantisme slechts later door Tieck en de

(1) Voegen wij echter aanstonds dit bij: CYRIEL BUYSSE (in Rozeken, Bolleken, Volksleven,
enz.), DE MEESTER (in Geertje, 1906), TEIRLINCK HERMAN (in de Wonderbare Wereld, Het
Ivoren Aapje, Zon), LODE BAECKELMANS (in Grauwe Nevels, Havenlichtjes), VAN HULZEN
(in Welig Distelveld) beschrijven ons wel zedelijk ontaarden, geile naturen, maar ontblooten
ons toch meer de ontaarding der ziel dan die van het lichaam.
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gebroeders Schlegel vastgesteld. Tot die school behooren in Duitschland: Goethe,
Schiller, Wieland, Lessing; in Frankrijk: Lamartine, Hugo, de Vigny, de Musset.
Maar de romantische roman kwam ons vooral uit Engeland. Grooten, doch meestal
verderfelijken invloed had op onze schrijvers Goethe's ‘Het Lijden van den jongen
Werther’; een veel gelukkigeren brachten de romans van Richardson en later die van
Walter Scott teweeg.
Het romantisme dus verwerpt de navolging der ouden en de daartoe geldende
regels. Het wil meer vrijheid voor den schrijver; het laat den teugel los aan de
inbeelding van den kunstenaar. De eerste romantieken gingen te ver: zij verhaalden
ons zulke buitengewone, soms zulke buitensporige avonturen, dat de lezers het weldra
beu werden. Als verzet tegen het overdreven romantisme, zagen we omstreeks 1850
het realism ontstaan - een reactie tegen misopgevat idialisme, een geneesmiddel
tegen een ziekte (J. Persyn) - en later het naturalisme: ‘een aanhoudende oorlog tegen
de fantasie’, ‘de overdrijving van realisme’. Edoch, zelfs bij aanhangers dier beide
scholen, vindt men nog gedurig sporen van het verlaten romantisme.
Nu, onze CONSCIENCE, die - we herhalen het nadrukkelijk - in den vollen bloei van
het romantisme de gauwe pen opnam, gaf zich over aan zijn natuur en aan den invloed
der Fransche romans. Geen wonder, dat hij idealist werd. Wat hem beviel, wat hem
aantrok, wat hem begeesterde, wat hem in bewondering en liefde deed opvlammen:
dat verhaalde hij, beschreef hij hartstochtelijk. Vergenoegde hij zich het af te malen
gelijk het was? Neen, zijn inbeelding stelde het hem nog schooner, nog liefelijker
voor en hij leverde een ideaal. ‘Droom, ideaal, hangen over al de personen.’ (DOSFEL).
Alzoo werden ons de helden van De Vlaamsche Leeuw afgebeeld: dit ‘epos van 't
Klauwaartsvolk, het Vlaamsche Ilias’ (RODENBACH). Later, toen het romantisme in
ongenade viel, zal CONSCIENCE wel tot een zeer getemperd realisme overgaan (zie
blz. 955), doch hij blijft immer idealist met hart en ziel. Zoo bestudeerde hij, beminde
hij ons volk uit de Kempen: hij bracht het op het doek, niet juist zooals het voorkomt,
maar zooals het in zijn schoone kunstenaarsziel gelouterd was.
Dat is het idealisme van onzen Conscience: loutering, zuivering, veredeling van
het wezenlijke, van het echte. Is dat een gezond idealisme? Zonder aarzeling
antwoorden we: ja! Tevergeefs werpt men op: ‘dat is geen zuivere waarheid!’ Kunst
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kan geen zuivere waarheid wezen. Wie een boerderij schilderen wil, mag ons toch
de vuiligheid van den mestpoel niet voorstellen. Wie het bedrijvig leven op het
pachthof afmaalt, gaat zijn tafereel niet opzettelijk zoeken bij hengsten- of stierenboer.
Wie den koning der schepping in al de schoonheid van zijn lichaamsbouw ons
voortoovert, toont ons bij voorkeur geen schaamdeelen maar bedekt ze veeleer. En
toch: ‘zou het idealisme van Conscience zooveel waarheid niet bevatten als het
realisme en inzonderheid als het naturalisme!’ De wangedrochten, door de meeste
naturalisten voorgedragen, zijn toch ook geen waarheid: ten minste indien men die
wanschepsels wil laten doorgaan, niet als uitzondermgen, maar als gewone menschen.
En juist dit schijnen de meeste schrijvers te willen doen. De realisten vergeten
dikwijls, zooals G. VAN NOUHUYS beweert, ‘dat we in een kunstwerk, behalve het
getrouw weergeven der realiteit, ook nog iets anders willen dan die realiteit. Dat
andere moet de ziel van den kunstenaar er aan geven’. Zij hadden heelemaal vergeten,
zegt J. PERSIJN, ‘dat de kunst voor zending heeft schoonheid te scheppen gesteund
op natuur en waarheid, maar volstrekt niet natuur en waarheid te geven zonder meer:
dat is immers Wetenschap, geen Kunst.’
En te recht vermaant ons GOETHE: ‘De ware, gezaggevende kunstenaar streeft
naar kunstwaarheid; die een blinde drift volgt, naar natuurwerkelijkheid; door genen
wordt de kunst tot het hoogste punt, door dezen op haar laagste trede gebracht(1).
Er is meer. Laten we VAN DEYSEL maar verklaren, dat kunst met zedelijkheid
niets te maken heeft. Geen Vlamingen zullen dat stelsel beamen. In hun lezing zoeken
ze iets, dat den geest verzet, het hart verheft, den mensch beter maakt. Dat doel staat
door weinige der naturalistische of realistische boeken te bereiken. Die een werk van
Conscience leest, voelt zich integendeel iets beter wanneer hij het sluit.
Men zegge ons niet: ‘het volk dient onderwezen!’ De pessimistische schrijvers
ontnemen het zijn moed en boezemen het verachting in voor het menschdom. Ze
leeren aan dat volk, wat niet waar is: dat de meeste menschen slecht zijn en boos.
Daarenboven, wie onderwezen wil worden, hoeft geen roman in handen

(1) Einleuitung in die Profylaën.
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te nemen, maar wel een wetenschappelijk werk. Daarin zal hij meer leeren op weinige
bladzijden dan in vele boekdeelen van de beste romanschrijvers. Een
wetenschappelijke roman is noodzakelijkerwijze in vele punten valsch, juist omdat
hij roman is. En wie zal den lezer aanwijzen wat er waar in is?
Wat thans Conscience's idealisme op onloochenbare wijze wreekt, is dit feit: het
naturalisme reeds aan het uitbloeren, wordt voor goed en met reden veroordeeld. De
laatst opgekomen schrijvers schijnen immers een anderen weg te willen inslaan. Zij
verhalen meer en pogen een nieuw romantisme te bereiden; de vereeniging van
verbeelding en werkelijkheid. De beurt komt weer ‘aan de doorvoeling, die
noodzakelijk van het idealisme uitgaat en er weer heen leidt’. (J. PERSIJN.) ‘Juist in
de laatste jaren’, zegt DE VOOYS, ‘verliest het naturalisme aan kracht en begeert de
verbeelding zich in de proza-kunst naast de werkelijkheidsbeschrijving een plaats te
heroveren (VAN OOST, VAN SCHENDEL, AINE, VAN DER SCHAAF(1)’. Zelfs de realisten
en zolaïsten uit Nederland ontleden veel meer zielstoestanden dan lichaamskwalen.
Couperus b.v. schildert bijna altijd zenuwlijders af, doch hij ontleedt niet hun
lichaamsaandeeningen maar veel meer dezer gevolg, de zielsstoornissen(2).
De Fransche romanschrijvers, de vermaarde ten minste, verlaten insgelijks het
naturalisme. René Bazin (in La terre qui meurt) beschrijft de noodlottige
aantrekkingskracht der groote steden; (in Les Oberley) de moeilijke zielstoestanden,
in den Elzas ontstaan door de Duitsche overheersching; (in L'Isolée) den toestand
van een non, door het tegenwoordig bewind uit haar kooster gejaagd. Paul Bourget
geeft om zoo te zeggen niets dan zielsontleding en wordt er lastig door. Ook Henri
Bordeaux volgt geenszins Zola.
Indien men ons vraagt, of we het idealisme van Conscience in alles goedkeuren, dan
klmkt ons antwoord onbewimpeld: neen! Weggesleept door zijn eigen karakter ‘een engelachtig karakter, zonder wrok of haat’ -, dat wat te week, te teeder, laat
staan te vervrouwelijkt was, eischt hij soms van zijn lezers al te veel tranen. Hij is
gevoelerig, al te gevoelerig, evenals zijn

(1) DE VOOYS, Historische schets der Nederlandsche literatuur.
(2) Opmerkenswaardig is het, dat VAN EECKE, een arts, van naturalisme niet hooren wil: zijn
kunstgevoel verzet zich er tegen.
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vriend JAN VAN BEERS. Die gevoelerigheid schijnt ons alle palen te buiten te gaan
in Het IJzeren Graf. Maar, wie is er van alle overdrijving vrij te pleiten? Zeker staat
elke overdrijving af te keuren, doch we kunnen gemakkelijker hem lijden, die ons
al te veel doet weenen op het ongeluk van brave menschen, dan hem, die ons een
afkeer van het leven of een walging van de menschheid inboezemt.
Niet alleen in de afschildering der karakters, ook in de opvatting van maatschappij,
levensgeluk en godsdienst is dat overdreven, voorwaar wat ziekelijk idealisme
merkbaar. De rijken zijn meestal, o! zóo braaf en zóo menschlievend! zóo gemakkelijk
dalen ze tot de armen af! De armen, de nederigen, zijn zóo gelaten, zóo getroost in
hun levenslot! Liefde is veel, liefde is alles en alleen in staat om deze aarde tot een
hemel te herscheppen!... Zulke overdreven stellingen staan niet te verdedigen. Maar,
honderdmaal liever dat overdrijven in het goede, dat aantoonen van idealen, dat
opwekken door woord en voorbeeld tot een nauwelijks te bereiken volmaaktheid,
dan het gedurig verzwarten van wat reeds zwart en somber is, dan het aanwijzen van
hetgeen walgelijk en ergerlijk is, dan het neertrekken tot het lage en beestelijke.
Iets over Conscience's godsdienstzin.
‘Een schrijver mag, ja, moet godsdienstig zijn’, schreef Dr. J. Fr. Heremans(1).
Conscience was godsdienstig: ‘hij was het binnen de juiste palen; hij was het
natuurlijk; hij sermoende niet met inzicht, want sermoenen behoren in romans niet
t'huis; hij verwrong ook geenszins(2) de feiten om te pas of te onpas over God en
Hemel te spreken. In de rechtschapen eerlijkheid van Conscience zat een warm gevoel
van godsdienstigheid verspreid, dat vonkelt als eene sterre in den nacht en leven
schenkt aan woord en taal, die anders zóo hopeloos doodsch zoûn klinken’(3).
Sommigen beweren, dat Concience's godsdienst gebrek heeft aan diepte, aan
klaarheid en bepaaldheid. Het zou meer een vage religiositeit zijn dan een echt
godsdienstgevoel.

(1) J.F. HEREMANS: in zijn beoordeeling over De Bokkenrijders in het land van Valkenburg
(Ecrevisse).
(2) Kanun. Dr. J. MUYLDERMANS, Godsdienstig gevoel bij Hendrik Conscience, 1912, blz. 11.
(3) Idem, l.cit., blz. 2.
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Niet de rede, maar wel de gevoeligheid zou er de eerste rol in spelen. Als men de
romans van Conscience leest, zeggen ze, herinnert men zich gemakkelijk Paul et
Virginie van BERNARDIN DE-ST-PIERRE. Die natuurkinderen hebben een natuurlijken
godsdienst, hun ingegeven door de schoonheid, het nut, de dichterlijkheid van alles
wat hen omringt. Edoch alles, in hun gelooven, blijft onbepaald. Echte, diepe
overtuiging is er niet in. Ligt in die bewering eenige waarheid besloten? Onzes
inziens, is zij op Conscience niet gansch toepasselijk. De billijkheid onzer meening
blinkt vooral uit, als men niet afzonderlijk dit of geen boek, maar het geheele werk
van Conscience beschouwt. Daar zit wel iets meer in dan godsdienstige
gevoelerigheid. Overigens men beoordeele, in dat opzicht, den man in verband met
zijn tijd, zijn opvoeding en zijn omgeving. Hierover mag men hem in allen gevalle
loven: in niet éen zijner boeken, op geen enkele bladzijde, liet hij zich éen woord
ontsnappen, dat de ware godsdienstige overtuiging kan kwetsen. Conscience
eerbiedigde alles, wat eerbiedig was; hij hemelde het op, bezong het, terwijl hij
slechts als tegenhanger soms een leelijk, verachtelijk karakter liet optreden.
Ten slotte: ten eerste Conscience's idealismus is uiterst gezond. Het is de gezonde
uitstraling van zijn gezonde persoonlijkheid: een gezond verstand in een gezond
lichaam: het mens sana in corpore sano der oudheid. Ten tweede: zijn romans zijn
degelijk Vlaamsche, gezonde geesteskost. Zooals J. PERSIJN geestdriftig getuigt:
‘men heeft letterkundig-rijker leeren schrijven dan hij het verstond, maar
gemoedelijker, overtuigender, hartstochtelijker - beter dus - niet’. ‘De tooveraar aan
de zwarte kimme’ ‘de groote vader, gloeiend van liefde en genie’ verwezenlijkte
bijna wat Aletrino(1) van degelijke romans vergt: ‘alleen een vereeniging van sentiment
en intellekt kan iets tot stand brengen, dat van belang is niet alleen, maar - en dat is
het voornaamste - dat in staat is om het geluk der menschen te verhoogen, de smart
van het leven zoo veel mogelijk te verminderen. En dat moet het einddoel van al
onzen arbeid zijn.’
Zijn werk zal niet vergaan, want:
‘.... Goud is altyd goud, hoe dat wy t'oock verkoocken;
Quecksilver vliegt daer heen, en is maer af te roocken(2).

(1) ALETRINO, Hoe een roman wordt geschreven.
(2) HUYGHENS, 2; 459.
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Voor hem valt er niet te duchten, dat eens:
Vergetelheid zit neder bij elk graf,
Den vinger op den bleeken mond gedrukt.
Zy trekt de blaren des cypressen af...(1).

Neen! Concience's naam vereeuwigt in het Vlaamsche Volk en kan slechts met dit
volk wegsterven. En daar Het nooit zal vergaan, is Hij onsterfelijk.

(1) Ten Kate, 8; 253.
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Onderzoekingen over tarweproteinen
door Dr. A.-J.-J. Vandevelde en L. Bosmans
Deze mededeeling houdt de resultaten in van onze talrijke proefnemingen over de
werking van de warmte en van verscheidene scheikundige verbindingen op de
eigenschappen van de proteïnen van de tarwekleefstof. Bij deze gelegenheid hebben
wij het nuttig geacht een beknopt overzicht te maken van hetgeen bekend is omtrent
de plantaardige proteïnen, die veel minder dan de dierenproteïnen werden bestudeerd;
aan deze studie hebben echter verscheidene bekende geleerden, namelijk SCHULZE(1),
RITTHAUSEN(2), en vooral OSBORNE(3), het beste van hun wetenschappelijk leven
gewijd.
Daarom ook hebben wij deze mededeeling in drie hoofdstukken verdeeld: het
eerste handelt over de plantaardige proteïnen in het algemeen; het tweede over de
tarweproteïnen in het bijzonder; het derde over onze onderzoekingen omtrent de
veranderingen der eigenschappen van de tarwekleefstof.

Ie Hoofdstuk.
De plantaardige proteïnen en derivaten.
Alhoewel de plantaardige en de dierlijke proteïnen nagenoeg dezelfde scheikundige
samenstelling vertoonen, bestaat er toch tusschen hen een groot verschil wat hunne
eigenschappen betreft.

(1) ERNST SCHULZE (31 juli 1840 † 15 juni 1912), hoogleeraar te Zürich.
(2) H. RITTHAUSEN, hoogleeraar te Berlin.
(3) TH.B. OSBORNE, scheikundige van het Landbouwstation van Connecticut te New Haven.
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De proteïnen, die tot nu toe uit de zaden werden getrokken, behooren bijna alle tot
de groep der enkelvoudige proteïnen; uit de kiem van Triticum werden
nucleoproteïden, verbindingen van proteïnen met nucleïnezuur, gevonden.
Verbindingen van den aard der dierlijke albuminoïden en protaminen schijnen in de
planten afwezig te zijn.
De meeste zadenproteïnen staan het dichtst bij de dierlijke proteïnen; zij stremmen,
onvolledig of niet, door verwarming van hunne oplossing; door de behandeling met
zoutenoplossingen gedragen zij zich op een gansch andere wijze als de dierlijke
globulinen: vele worden door de verzadiging hunner oplossing met magnesiumsulfaat
of door de halve verzadiging met ammoniumsulfaat niet neergeslagen. De
zoutextrakten van zaden geven door verdunning of door dialyse een neerslag.
Eenige zadenproteïnen vertoonen de eigenschappen van albumine: zij zijn in het
water oplosbaar, stremmen door de warmte, worden met natriumchloride of met
magnesiumsulfaat bij verzadiging, of met ammoniumsulfaat bij halve verzadiging
neergeslagen.
In de zaden treft men twee groepen proteïnen, waarvan geen vertegenwoordigers
onder de dierlijke proteïnen teruggevonden worden. Het zijn de prolaminen en de
glutelinen. De prolaminen zijn in aethylalcohol à 70-80V%, soms ook à 90-92V%
oplosbaar; eenige lossen zich in andere alcoholen op. Door hydrolyse met zuren
ontbinden zij zich onder vrijmaking van een aanzienlijke hoeveelheid ammonia,
glutaminezuur, proline, een weinig arginine en histidine, geen lysine(4) De glutelinen
worden niet door neutrale oplossingsmiddelen uitgetrokken, doch wel zeer
gemakkelijk door zeer verdunde alkalische oplossingen; tot de glutelinen behoort
glutenine of glutencaseïne uit tarwemeel.

I. - Proteïnen.
De hieronder volgende rangschikking der plantenproteïnen is deze door T.B.
OSBORNE(5) aangenomen, en in het Bioche-

(4) Aanteekeningen over deze scheikundige verbindingen worden verder in deze verhandeling
aangegeven. (Zie H Proteïnenderivaten).
(5) T.B. OSBORNE. The vegetable proteïns. London (Longmans, Green and Co), 1909, blz. 72.
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misches Handlexicon van E. ABDERHALDEN(6) medegedeeld(7). Alleen weiden wij uit
over de zadenproteïnen die tot ons onderwerp behooren.

A. - Enkelvoudige proteïnen.
De enkelvoudige proteïnen geven door hydrolyse, dit is door splitsing na opname
van water, uitsluitend aminozuren, zooals glycocoll, alanine, enz. Onder deze
proteïnen noemt men de albuminen, globulinen, glutelinen, prolaminen, albuminoïden,
histonen en protaminen. De enkelvoudige proteïnen zijn onder de planten rijk
vertegenwoordigd.
Deze worden verdeeld in albuminen, globulinen, glutelinen, prolaminen,
albuminoïden, histonen en protaminen.

1o Albuminen(8).
(6) E. ABDERHALDEN. Biochemisches Handlexikon, IV Band. Berlin (Springer), 1911, blz. 2.
(7) Deze rangschikking is eigenlijk deze van the Committee on Protein Nomerclature. Zie
daarover: Amer Journ. Physiol., 1908, 21, 27-30; Proc. Amer. Soc. Biol. Chemists, 1908, 1,
142-145; A.J.J. VANDEVELDE, Eléments de chimie générale préparatoires à l'étude biochimique
des fermentations, 2o édition, Gent en Paris, 1910, blz. 229.
(8) Bibliographie over de albuminen:
T.B. Osborne. The proteids of the kidney bean. Journ. Amer. chem. Soc, 1894, 16, 633-643,
703-712, 757-764.
T.B. Osborne. The proteids of the rye-kernel. Journ. Amer. chem. Soc. 1895, 17, 429-448.
T.B. Osborne. The proteids of barley. Journ. Amer. chem. Soc., 1895, 17, 539-567.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. The proteids of the sunflower seed. Journ. Amer. chem.
Soc., 1897, 19, 487-494.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. Proteid of the white podded Adzuki bean. Journ. Amer.
chem. Soc., 1897, 19, 509-513.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. Proteids of the pea. Journ. Amer. chem. Soc., 1898, 20,
348-362.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. Proteids of the lentil. Journ. Amer. chem. Soc., 1898, 20,
362-375.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. Proteids of the horse bean. Journ. Amer. chem. Soc., 1898,
20, 393-405.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. Proteids of the vetch. Journ. Amer. chem. Soc., 1898, 20,
406-410.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. The proteids of the pea, lentil, horse bean and vetch. Journ.
Amer. chem. Soc., 1898, 20, 410-419.
T.B. Osborne en G.F. Campbell, Proteids of the soy bean. Journ. Amer. chem. Soc., 1898,
20, 419-428.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. The nucleic acid of the embryo of wheat and its protein
compounds. Joarn. Amer. chem. Soc., 1900, 22, 379-413.
T.B. Osborne, L.B. Mendel en I.F. Harris. A study of the proteins of the Castor-bean with
special reference to the isolation of ricin. Amer. Journ. Physiol., 1905, 4, 259-286.
T.B. Osborne en C.G. Voorhees. The proteids of the wheat-kernel. Amer. chem. Journ., 1893,
15, 392-471 en 1894, 16, 524-535. Beccari. De Frumento. De Bononiensi Scientiarum et
Artium Institute atque Acedemia Commentarii, 1745, II, 1, 122.
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worden zij door verzadiging met natriumchloride en magnesiumsulfaat neergeslagen.
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Leukosine. - Scheikundige samenstelling: 53.0% koolstof, 6.8% waterstof, 16.8%
stikstof, 1.3% zwavel, 22.1% zuurstof. In de verhouding van circa 0.4% in de kiem
der zaden van de tarwe. Leukosine stremt door verwarming van het gefiltreerde
waterig extract van het meel, na verwijdering van de globulinen. Deze proteïne stremt
reeds bij 50-60° C., is oplosbaar in verdunde zoutenoplossingen, doch slaat neder
door de verzadiging met natriumchloride, natriumsulfaat en magnesiumsulfaat.
Legumeline. - Scheikundige samenstelling: 53.03-53.97% koolstof, 6.82-7.07
waterstof, 16.14-16.36% stikstof, 0.88-1.3% zwavel, 21.83-22.75% zuurstof naar
den oorsprong; de gemiddelde waarden zijn respectievelijk: 53.31, 6.97, 16.26, 1,08
en 22.38%. Wordt gevonden met hoeveelheden van 1.25 tot 2% in de zaden van
Pisum sativum, Ervum lens, Faba vulgaris, Vicia sativa, Phaseolus radiatus, Vicia
Sinensis en Glycina hispida.
Phaseline. - Scheikundige samenstelling: 51.60% koolstof, 7.02% waterstof, 14.65%
stikstof, 0.49% zwavel en 26.24% zuurstof. In kleine hoeveelheid (2%) in de zaden
van Phaseolus vulgaris.
Ricine. - Scheikundige samenstelling: 52.01% koolstof, 7.02% waterstof, 16.56%
stikstof, 1.29% zwavel en 23.12% zuurstof. In de zaden van Ricinus communis,
verbonden met toxische stoffen waarvan het afscheiden tot nu toe onmogelijk is.
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2o Globulinen(9).
(9) Bibliographie over de globulinen:
W.E. Barlow. On a globulin occurring in the chestnut. Journ. Amer. ehem. Soc., 1905, 27,
274-276.
R.H. Chittenden en I.B. Osborne. A study of the proteids of the corn or maize kernel. Amer.
chem. Journ., 1891, 13, 453-468, 529-552 en 1892, 14, 20-44.
F. Hoppe-Seyler. Ueber das Vitellin, Ichtin und ihre Beziehung zu den Eiweissstoffen. Med.
chem. Untersuchungen, 1866-1871, 215-220.
J.E. Kirkwood en W.J. Gies. Chemical studies of the cocoanut with some notes on the changes
during germination. Bull. Torrey Bot. Club, 1902, 29, 321-359.
T. Weyl. Berträge zur Kenntniss thierischer und pflanzlicher Eiweisskörper. Pfluger's Archiv.,
1876, 12, 635-636 en Zeitschr. physiol. Chemie, 1877, 72-100.
S.H. Vines. On the chemical composition of aleurone grains. Proc. roy. Soc., 1879, 28,
218-221, en 1880, 30, 387-393.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. Conglutin and vitellin. Journ Amer. chem. Soc., 1896, 18,
609-623.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. Effect of minute quantities of acid on the solubility of
globulin in salt solutions. Journ. Amer. chem. Soc., 1897, 19, 482-487.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. The proteids of the sunflower seed. Journ. Amer. chem.
Soc., 1897, 19, 487-494.
W. Palladin. Berträge zur Kenntniss der pflanzlichen Eiweisstoffe. Zeit. Biol., 1895, 31.
191-202.
T.B. Osborne en C.G. Voorhees, The proteids of the wheat kernel. Amer. chem. Journ., 1893,
15, 392-471 en 1894, 16, 524-535.
T.B. Osborne en C.G. Voorhees. The proteids of cotton seed. Journ. Amer. chem. Soc., 1894,
16, 778-785.
T.B. Osborne. Crystallised vegetable proteids. Amer. chem. Journ., 1892, 14, 662-689.
H. Ritthausen. Ueber die Eiweisskörper verschiedener Oelsamen. Pluger's Archiv., 1880,
21, 81-104; Journ. prakt. Chemie, 1881, 23, 481-486, en 1881, 24, 257-273.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. The protein of lupin seeds. Journ. Amer. chem. Soc., 1897,
19, 454-482.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. The protein of the cow pea. Journ. Amer. chem. Soc., 1897,
19, 494-500.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. Proteid of the white podded adzuki bean, Journ. Amer.
chem. Soc., 1897. 19, 509-513.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. Proteids of the pea. Journ. Amer. chem. Soc., 1898, 20,
348-362.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. Proteids of the lentil. Journ. Amer. chem. Soc.. 1898, 20,
362-375.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. Proteids of the horse bean. Journ. Amer. chem. Soc., 1898,
20, 393-405.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. Proteids of the vetch. Journ. Amer. chem. Soc., 1898, 20,
406-410.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. The proteids of the pea, lentil, horse bean and vetch. Journ.
Amer. chem. Soc., 1898, 20, 410-419.
T.B. Osborne en G.F. Campbell. Proteids of the soy bean. Journ. Amer. chem. Soc., 1898,
20, 419-428.
F.B. Osborne en G.F. Campbell. The nucleic acid of the embryo of wheat and its protein
compounds. Journ. Amer. chem. Soc., 1900, 22, 379-413.
T.B. Osborne. The proteids or albuminoids of the oat kernel. Amer. chem. Journ., 1891, 13,
327-347, 385-413 en 1892, 14, 212-224; Mem. nat. acad. science, 1893, 6, 51-87.
G. Grübler. Ueber ein krystallinisches Eiweiss der Kürbissamen. Journ. prakt. Chemie, 1881,
23, 97-137.
M. O'Brien. The proteids of wheat. Ann. Bot., 1895, 9, 171-226, 543-548.
T.B. Osborne. Proteins of the flax seed. Amer. chem. Journ., 1892, 14, 629-661.
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Deze proteïnen zijn in oplossingen van natriumchloride en van andere zouten, ook
in oplossingen van sterke zuren en sterke basen oplosbaar; in water zijn zij niet
oplosbaar.

T.B. Osborne. Crystallised vegetable proteids. Amer. chem. Soc., 1892, 14, 662-689.
T.B. Osborne. The proteids of the kidney bean. Journ. Amer. chem. Soc., 1894, 16, 633-643,
703-712, 757-764.
T.B. Osborne. The proteids of the rye-kernel. Journ. Amer. chem. Soc. 1895, 17, 429-448.
T.B. Osborne. The proteids of barley. Journ. Amer. chem. Soc., 1895, 17, 539-567.
T.B. Osborne. The amount and properties of the proteids of the maize kernel. Journ. Amer.
chem. Soc., 1897, 19, 525-532.
T.B. Osborne and I.F. Harris. The globulin of the english walnut, the American black walnut
and the butternut. Journ. Amer. chem. Soc., 1903, 25, 848-853.
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a) Globuline uit leguminosenzaden. - De proteïnen der leguminosenzaden vertoonen
wel de eigenschappen van de globulinen, niet deze van caseïne; in water oplosbaar,
niet oplosbaar in verdunde zuren, doch oplosbaar in verdunde zoutenoplossingen.
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Legumine. - Scheikundige samenstelling: 51.72% koolstof, 6.95% waterstof, 18.04
stikstof, 0.41% zwavel en 22.88% zuurstof. Gevonden in de zaden van Pisum sativum,
Lens esculenta en Faba vulgaris. Wordt bereid door uittrekken der zaden met eene
oplossing natriumchloride à 10%; wordt met sterk ammoniumsulfaat neergeslagen;
stremt door de warmte zeer traag, doch dadelijk en reeds bij 90o bij aanwezigheid
van viciline of van een spoortje zuur. De hydrolyse met de zuren geeft, volgens
OSBORNE en CLAPP(10) 0.39% glycocoll, 1.15% alanine, 1.36% valine, 8.80% leucine,
4.04% proline, 2.87% phenylalanine, 3.21% asparaginezuur, 18.30% glutaminezuur,
2.42% tyrosine, 11.06% arginine, 2.94% histidine, 3.99% lysine, 2.12% ammonia,
alsmede kleine hoeveelheden serine en tryptophane.
Viciline. - Scheikundige samenstelling: 52.29% koolstof, 7.03% waterstof, 17.43%
stikstof, 0.17% zwavel, en 23.08% zuurstof na neerslaging met natriumchloride. Met
ammoniumsulfaat neergeslagen, houdt viciline 52.26% koolstof, 7.21% waterstof
en 17.07% stikstof in(11). Aanwezig in de zaden van Pisum sativum, Lens esculenta
en Faba vulgaris, en wordt van de legumine zeer moeilijk gescheiden. Wordt bereid(12)
uit het neerslag bekomen met natriumchloride, waarin het met legumine is gemengd,
door verdunnen van de chloornatriumoplossingen of door gedeeltelijke neerslaging
met ammoniumsulfaat. De oplossingen in natriumchloride à 10% stremmen door
verwarming op 90-100° C. Oplosbaar in verdunde oplossingen van verscheidende
zouten.
Glycinine. - Scheikundige samenstelling: 52.12% koolstof, 6.93% waterstof, 17.53%
stikstof, 0,79% zwavel en 22.63% zuurstof(13). Maakt het hoofdbestanddeel uit van
de proteïnen van de Sojaboonen (Glycina hispida), waaruit het met oplossingen
natriumchloride à 10%, en door neerslaging met ammoniumsulfaat neergeslagen
wordt. Wordt in zoutenoplossing door de warmte niet gestremd.

(10)
(11)
(12)
(13)

OSBORNE en CLAPP., Journ. biol. chemistry, 1907, 13, 219-225.
OSBORNE en HARRIS. Journ. biol. Chemistry, 1907, 3, 213-217.
Ibid.
OSBORNE en CAMPBELL. Journ. Amer. chem. Soc., 1898, 20, 419-428.
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Vignine. - Scheikundige samenstelling: 52.64% koolstof, 6.95% waterstof, 17.25%
stikstof, 0.50% zwavel en 22.66% zuurstof(14). Wordt uit de zaden van Vigna sinentis
uitgetrokken door oplossingen van chloornatrium à 10%.
Phaseoline. - Scheikundige samenstelling: 52.66% koolstof, 6.94% waterstof,
15.84% stikstof, 0.34% zwavel en 24.22% zuurstof. Maakt ongeveer 20% uit van
de zaden van Phaseolus vulgaris. In de zaden van Phaseolus radiatus en van
Phaseolus lunatus werden proteïnen gevonden waarvan de eigenschappen zeer dicht
bij deze van phaseoline staan. Phaseoline wordt bereid door uittrekken van het
zadenmeel met chloornatriumoplossing à 2% bij 80° C., of met
ammoniumsulfaatoplossing à 10%(15); het produkt wordt door dialyse gezuiverd.
De oplossingen van phaseoline stremmen langzaam door de warmte, en worden
door verdunde zuren niet neergeslagen.
Conglutine α. - Scheikundige samenstelling: 51.75% koolstof, 6,96% waterstof,
17.63% stikstof, 0.62% zwavel en 23.04% zuurstof; door neerslaging met
ammoniumsulfaat getrokken uit chloornatriumuittreksels van het meel van zaden
van Lupinus luteus. Moeilijk strembaar door de warmte.
Conglutine β. - Scheikundige samenstelling: 49.91% koolstof, 6.81% waterstof,
18.40% stikstof, 1.67% zwavel en 23.21% zuurstof. Maakt het meer oplosbaar
gedeelte uit van de globulinen uit de zaden van Lupinus luteus, en is in verdunde
chloornatriumoplossing gemakkelijker oplosbaar.
Conglutine uit de blauwe lupijnen. - Scheikundige samenstelling: 51.13% koolstof,
6.86% waterstof, 18.11% stikstof, 0.32% zwavel en 22.58% zuurstof. In de zaden
van Lupinus angustifolius.
b) Globulinen uit de oliehoudende zaden. - De oliehoudende zaden zijn gewoonlijk
rijk aan proteïnen, welke in verdunde zoutenoplossingen oplosbaar zijn, en door
weinig zuur neerslaan.
Edestine. - Scheikundige samenstelling: 51.3% koolstof, 6.9% waterstof, 18.7%
stikstof, 0.9% zwavel en 22.2% zuurstof. In de zaden van den hennep (Cannabis
sativa). De hydrolyse met de zuren geeft veel leucine (20.90%) en arginine (14.17%)(16)

(14) OSBORNE en CAMPBELL. Journ. Amer. chem. Soc., 1897, 19, 494-500.
(15) OSBORNE en CLAPP, Amer. Journ. Physiol., 1907, 18, 295-308.
(16) ABDERHALDEN, Zeitschr. physiol. Chemie, 1902, 37, 499-505.
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Globuline uit de kurbiszaden. - Scheikundige samenstelling: 51.05% koolstof, 7.02%
waterstof, 18.36% stikstof, 0.86% zwavel, 22.11% zuurstof. De zaden van Cucurbita
maxima houden tot 40% globulinen in.
Globuline uit de Ricinuszaden. - Scheikundige samenstelling: 51.29% koolstof,
6.91% waterstof, 18.74% stikstof, 0.83% zwavel en 22.23% zuurstof. In de zaden
van Ricinus communis, in de verhouding van 12% van het olievrij zadenmeel.
Globuline uit de kurbiszaden. - Scheikundige samenstelling: 51.48% koolstof, 694%
waterstof, 18.66% stikstof, 0.81% zwavel en 22.17% zuurstof. Kan onder vorm van
kristallen uit de zaden van Linum usitatissimum verkregen worden.
Globuline uit de katoenzaden. - Scheikundige samenstelling: 51.71% koolstof, 6.80%
waterstof, 18.64% stikstof, 0.62% zwavel en 22.17% zuurstof; het olievrij meel der
katoenzaden houdt ongeveer 16% globuline in, welke bijna de helft uitmaakt van
het totaal proteïnengehalte.
Verder dient nog melding gemaakt van de volgende globulinen:
Oorsprong:% Scheikundige samenstelling(17)
zaden van
C
H
N
S
6.9
18.2
1.1
Excelcine Bertholletia 52.2
excelsa
51.4
Amandine Prunus
Amygdalus

O
21.6

6.9

19.0

0.4

22.3

51.42

6.80

19.05

0.55

22.18

50.80

6.84

18.96

0.80

22.60

Globuline Helianthus 51.54
uit de
annuus
zonnebloemzaden

6.99

18.58

1.00

21.89

Gobuline Cocos
uit de
nucifera
cocosnoten

51.23

6.90

18.40

1.06

22.41

Globuline Alcurites
uit
tribola

51.16

6.75

17.05

0.88

24.16

51.40
Globuline Arachis
uit
hypogaea

6.64

18.10

0.58

23.28

Globuline Sesamum 50.97
uit de
indicum
sesaanizaden

7.14

18.25

1.25

22.39

Coryline

Corylus
avellana

Juglansine Juglans

(17) C = koolstof, H = waterstof, N = stikstof, S = zwavel, O = zuurstof.
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Globuline Raphanus 50.97
uit
sativus

7.07

18.25

0.98

22.73
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c) Globulinen uit de zaden der graangewassen. - De graangewassen houden slechts
een geringe hoeveelheid globuline in, die alleen in de kiem schijnt te bestaan. In de
haver daarentegen is het gehalte aan globuline iets hooger. Bij de tarwe, de rogge en
de gerst schijnen de globulinen dezelfde te zijn; in de rijst treft men een nog weinig
onderzochte globuline(18); in de maïs zijn er drie globulinen die in de andere
graangewassen niet teruggevonden worden(19).
Globuline uit de tarwe. - Scheikundige samenstelling: 51.03% koolstof, 6.85%
waterstof, 18.39% stikstof, 0.69% zwavel en 23.04% zuurstof. Uit tarwe, rogge en
gerst trekt men, met eene oplossing chloornatrium, ongeveer 0.6% globuline bij 65°
C; dit globuline slaat neder als de oplossing op 87° C wordt gebracht. Door
verzadiging met natriumchloride bekomt men geen neerslag, daarentegen wel met
magnesium of natriumsulfaat.
Avenaline of globuline uit de haver. - Scheikundige samenstelling: 52.17% koolstof,
6.96% waterstof, 17.93% stikstof, 0.53% zwavel en 22.41% zuurstof. Uit de zaden
van Avena sativa, getrokken door behandeling met eene oplossing chloornatrium à
10% bij 65° C.

3o Glutelinen(20).
Proteïnen die noch in zoutenoplossingen, noch in alcohol oplosbaar zijn.
Glutenine. - Scheikundige samenstelling: 52.34% koolstof, 6.83% waterstof,
17.49% stikstof, 1.08% zwavel en 22.26% zuurstof(21). In de zaden van Triticum
vulgare, tegelijkertijd met gliadine, waarmede zij de kleefstof uitmaakt. Glutenine

(18) ROSENHEIM en KAJURA. Journ. Physiol., 1908, 36.
(19) CHITTENDEN en OSBORNE. Amer. chem. Journ., 1891, 13, 453-468 en 1892, 14, 20-44.
(20) Bibliographie:
T.B. Osborne en C.G. Voorhees. The proteins of the wheat-kernel. Amer. chem. Journ., 1893,
15, 392-471 en 1894, 16, 524-535.
O. Rosenheim en S. Kajiura. The proteids of rice. Journ. Physiol., 1908, 36, 54-55.
(21) OSBORNE en VOORHEES. Amer. chem. Journ., 1893, 15, 392-471 en 1894, 16, 524-535.
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is het in alcohol van 60.80% niet oplosbaar gedeelte van de kleefstof; vroeger werden
aan deze proteïne de namen gegeven van zymon (TADDEI), plantenfibrine (LIEBIG),
glutencaseïne (RITTHAUSEN). De kleefstof behandeld met alcohol à 70% wordt van
de gliadine bevrijd en de glutenine blijft dan over als onoplosbaar overschot. Na
droging wordt de massa gepoederd, met alcohol en aether uitgetrokken en daarna
met verdunde natriumloog opgelost. De oplossing wordt, na filtratie, met verdund
zoutzuur of azijnzuur neergeslagen, en de bekomene glutenine wordt opvolgenlijk
met water, alcohol à 70%, absoluten alcohol en aether gewasschen.
Glutenine wordt, als zij in water drijft, door koken gestremd, en wordt alsdan in
verdunde zuren en alkaliën onoplosbaar. De oplossing in alkaliën geeft in water
oplosbare verbindingen welke zich als zouten gedragen. Met zuren zouden er zich
ook zouten vormen die in het water oplosbaar zijn. Deze verbindingen met basen en
zuren zijn nog zeer weinig gekend.
De hydrolyse geeft(22) 0 89% glycocoll, 4.65% alanine, 0.24% valine, 5.95% leucine,
4.23% proline, 1.97% phenylalanine, 0.91% asparaginezuur, 23.42% glutaminezuur,
0.74% serine, 4.25% tyrosine, 0.02% cystine, 1.76% histidine, 4,72%, arginine,
1.92% lysine. 4.01% ammonia en sporen tryptophane.
Maïsgluteline. - Scheikundige samenstelling: 51.26% koolstof, 6.72% waterstof,
15.82% stikstof, 0.90% zwavel en 25.30% zuurstof(23). Globuline, albumine, proteosen
en zeïne maken 5.50% van het zaad uit; de overblijvende proteïnen zijn in water,
zoutenoplossingen en alcohol niet oplosbaar, doch kunnen met verdunde alkalische
oplossingen uitgetrokken worden; het gehalte daarvan is echter zeer gering.
Oryzenine. - Onder deze benaming staan de rijstproteïnen bekend(24).

(22) OSBORNE en CLAPP. Amer. Journ. Physiol., 1906, 17, 231-265.
(23) OSBORNE. Journ. Amer. chem. Soc., 1897, 19, 525-532.
(24) ROSENHEIM en KAJURA, Journ. Physiol., 1908, 36.
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4o Prolaminen(25).
In alcohol oplosbare proteïnen.

(25) Bibliographie:
R.H. Chittenden en T.B. Osborne. A study of the proteids of the corn or maize kernel. Amer.
chem. Journ., 1891, 13, 453-468, 529-552 en 1892, 14, 20-44.
H. Einhof. Chemische Analyse des Roggens. Neues allg. Journ. Chem., 1805, 5, 131-153.
H. Einhof. Chemische Analyse der kleinen Gerste (Hordeum vulgare). Neues allg. Journ.
Chem., 1806, 6, 62-98.
J. Gorham. Analysis of indian corn. Quart. Journ. Science, 1821, 11, 206-208.
A. Kossel en F. Kutscher. Beiträge zur Kenntniss der Eiweiss-Körper. Zeit. physiol. Chem.,
1900, 31, 165-214.
W. Kreusler. Ueber die Proteinstoffe des Hafers Journ. prakt. Chemie, 1869, 107, 17-38.
T.B. Osborne. The proteids of the rye-kernel. Journ. Amer. chem. Soc., 1895, 17, 429-448.
T.B. Osborne. The proteids of barley. Journ. Amer. chem. Soc., 1895, 17, 539-567.
T.B. Osborne. The amount and properties of the proteids of the maize kernel. Journ. Amer.
chem. Soc., 1897, 19, 525-532.
T.B. Osborne. The proteins of the wheat kernel. Washington (Carnegie Institution), 1907,
119 blz.
T.B. Osborne. Our present knowledge of plant proteins. Science, 1908, 28, 417-427.
T.B. Osborne en S.H. Clapp. Hydrolysis of hordein. Amer. Journ. Physiol., 1907, 19, 117-124.
T.B. Osborne en S.H. Clapp. Hydrolysis of the proteins of maïze. Amer. Journ. Physiol.,
1908, 20, 477-493.
T.B. Osborne and S.H. Clapp. Hydrolysis of ghadine from rye Amer. Journ. Physiol., 1908,
20, 494-499.
T.B. Osborne en C.G. Voorhees. The proteids of the wheat kernel. Amer. chem. Journ., 1893,
15, 392-471 en 1894, 16, 524-535.
H. Ritthausen. Die Eiweisskörper der Getreidearten, Hülsenfruchte und Oelsamen. Bonn,
1872, 252 blz.
O. Rosenheim en S. Kajiura. The proteins of rice. Journ. Physiol., 1908, 36, 54-55.
E. Schulze en E. Winterstein. Ueber die aus den Keimpflanzen von Vicia sativa und Lupinus
albus darstellbaren Monoammosaüren. Zeit. physiol. Chem., 1905, 45, 38-60.
G. Taddei. Ricerche sul glutine di frumento. Giorn. fisica, chem., 1819, 2, 360-361.
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Gliadine. - Scheikundige samenstelling(26): 52.72% koolstof, 6.86% waterstof, 17.66%
stikstof, 1.03% zwavel, 21.37% zuurstof; als de zuivering voldoende is, wordt geen
phosphor gevonden. De gliadine vormt met ongeveer dezelfde hoeveelheid glutenine
de kleefstof van de tarwe. Gliadine is in alcohol van 60-80 V% oplosbaar. OSBORNE
en VOORHEES(26), O'BRIEN(27), KJELDAHL(28), FLEURENT(29), MORISHIMA(30), NASMITH(31),
OSBORNE en HARRIS(32) hebben de meening uitgesproken dat gliadine een enkele
zelfstandige stof zijn zou. Daarentegen denken RITTHAUSEN(33), KOSSEL en
KUTSCHER(34), KÖNIG en RINTELEN(35), LINDET en AMMAN(36) dat gliadine een mengsel
is van verscheidene stoffen, met veranderlijke oplosbaarheid in alcohol, waaraan de
namen van plantenlijm, glutenfibrine, mucedine werden gegeven.
Men bereidt gliadine door het uittrekken van tarwemeel of fijn gepoederde kleefstof,
met kouden of kokenden alcohol à 70 V%, waarna de oplossing met een groote
hoeveelheid koud water wordt neergeslagen; het neerslag wordt gezuiverd door
opnieuw in alcohol op te lossen, met water neer te slaan, eindelijk met absoluten
alcohol en aether(37) te wasschen.
Gliadine stremt door de warmte, als het in het water of verdunden alcohol zich
bevindt, blijft echter in kokenden alcohol à 70% onveranderd. Het lost op in vele
zuren en basen; oplossingen in natriumhydroxydoplossingen worden bijna volledig

(26)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

OSBORNE en VORHEES, Journ. Amer. chem. Soc., 1894, 16, 524-535.
OSBORNE en VORHEES, Journ. Amer. chem. Soc., 1894, 16, 524-535.
O'BRIEN, Annals Botany, 1895, 9, 171-226 en 548-549.
KJELDAHL, Biederm. Centrabbl., 1896, 25, 197-199.
FLEURENT, Compt. rend. Acad. Sciences Paris, 1896, 123, 327-330.
MORISHIMA, Arch. experim. Pathol., 1898, 41, 345-354.
NASMITH, Trans. Canadian Institute, 1902/3, 7, 497-515.
OSBORNE en HARRIS, Amer. Journ. Physiol., 1905, 13, 35-44.
RITTHAUSEN, Journ. prakt. Chemie, 1866, 99, 462-463.
KOSSEL en KUTSCHER, Zeitschr. physiol. Chemie, 1900, 31, 165-214.
KÖNIG en RINTELEN, Zeitschr. Unters. Nahrungsm., 1904, 8, 401-407.
LINDET en AMMAN, Bull. Soc. chim. France, 1907, 1, 968-974.
OSBORNE en VOORHEES. Journ. Amer. chem. Soc. 1894, 16, 524-535; OSBORNE en HARRIS.
Journ. Amer. chem. Soc., 1906, 17, 223-230.
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neergeslagen, als men genoeg natriumbicarbonaat in de oplossing brengt, om al het
hydroxyd in carbonaat om te zetten. Die verbindingen met basen en met zuren werden
tot nu toe zeer weinig onderzocht. Gliadine is in neutrale anorganische zouten
onoplosbaar, zoodanig dat oplosssingen in verdund zoutzuur of natronloog met
natriumchloride of andere zouten neergeslagen worden.
In alcohol is de oplosbaarheid zeer veranderlijk: nul in absoluten alcohol, maximaal
in alcohol à 70V%; met alcohol à 55% echter worden uit tarwemeel de grootste
hoeveelheid stikstofverbindingen uitgetrokken; alcohol à 20% en à 90% trekken de
kleinste hoeveelheden uit(38). Ook door verdunden methylen propylalcohol kan gliadine
opgelost worden.
Door hydrolyse worden de volgende stoffen verkregen:

Glycocoll

Vorgens
ABDERHALDEN
en SAMUELY(39)
0.68%

Volgens
OSBORNE
en CLAPP(40)
0%

Alanine

2.66%

2.00%

Valine

0.33%

0.21%

Leucine

6.00%

5.61%

Proline

2.40%

7.06%

Phenylalanine

2.60%

2.35%

Asparaginezuur

1.24%

0.58%

Glutaminezuur

36.50%

37.33%

Serine

0.12%

0.13%

Tyrosine

2.37%

1.20%

Cystine

-

0.45%

Lysine

0

0

Histidine

1.70%

0.61%

Arginine

3.40%

3.16%

Ammonia

-

5.11%

Tryptophane

1.00%

sporen.

Gliadine houdt 1.027% zwavel in, dat gedeeltelijk door kokend natriumhydroxyd
wordt opgenomen.

(38) KJELDAHL. Biedermanns Centr., 1896, 25, 197-199.
(40) OSBORNE en CLAPP, Amer. Journ. Physiol., 1906, 17, 231-265.
(39) ABDERHALDEN en SAMUELY. Zeitschr. phystol. Chem., 1905, 46, 193-200.
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Roggeprolamine. - Scheikundige samenstelling: 52.75% koolstof, 6.84% waterstof,
17.72% stikstof, 1.21% zwavel en 21.48% zuurstof(41). Wordt getrokken uit de zaden
van Secale cereale met alcohol à 66-80%; aldus wordt eene hoeveelheid van 4%
verkregen van eene proteïne die met tarwegliadine bijna identisch is.
Hordeïne. - Scheikundige samenstelling: 54.29% koolstof, 6.8% waterstof, 17.21%
stikstof, 0.83% zwavel en 20.87% zuurstof(42); uit de zaden van Hordeum sativum
trekt men met alcohol à 60-80% ongeveer 4% hordeine uit, die nagenoeg dezelfde
eigenschappen vertoont als de tarwegliadine.
Zeïne. - Scheikundige samenstelling: 55.23% koolstof, 7.26% waterstof, 16.13%
stikstof, 0.60% zwavel en 20.78% zuurstof(43). Uit de zaden van Zea mays trekt men
met alcohol à 75.90% ongeveer 5% van eene proteïne waaraan GORHAM(44) den naam
heeft gegeven van zeïne en RITTHAUSEN(45) den naam van maïsfibrine.
Haverpiolamine. - Scheikundige samenstelling: 53.06% koolstof, 6.94% waterstof,
16.38% stikstof, 2.26% zwavel en 21.36% zuurstof(46). De zaden van Avena sativa
houden 1.25% prolamine in, die in alcohol à 70% oplosbaar is.

5o Albuminoïden.
De albuminoïden zijn in de meeste neutrale oplossingsmiddelen gansch onoplosbaar.
Deze proteïnen schijnen onder de planten niet of weinig verspreid.

6o Histonen.
De histonen zijn in water oplosbaar, in verdund ammonia, in afwezigheid van
ammoniazouten, niet oplosbaar; zij worden door

(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)

OSBORNE. Journ. Amer. chem. Soc., 1895, 17, 429-448.
Ibid.
CHITTENDEN en OSBORNE, Amer. chem. Journ., 1891, 13, 453-468 en 1892, 14, 20-44.
GARHAM, Quarterl. Journ. Science, 1821, 11, 206-208.
RITTHAUSEN, Journ. prakt. Chemie, 1869, 106, 471-489.
OSBORNE, Amer. chem. Journ., 1891, 13, 327-347 en 1892, 14, 212-224.
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de oplossingen van andere proteïnen neergeslagen; door de warmte stollen zij en het
neerslag is in verdunde zuren oplosbaar. Het bestaan van histonen onder de planten
is niet met zekerheid vastgesteld geweest.

7o Protaminen.
Oplosbaar in water, en door de warmte niet neergeslagen; de waterige oplossing der
protaminen slaat de andere proteïnen uit hare oplossingen neder. Zij vertoonen
basische eigenschappen en geven met sterke minerale zuren het aanzijn aan zouten.
Protaminen schijnen niet onder de planten te bestaan.

B. - Samengestelde proteïnen.
Deze proteïnen zijn samengesteld uit enkelvoudige proteïnen, met andere stoffen
dan zouten verbonden; zij worden als volgt gerangschikt:
(47)
1o Nucleoproteïnen, verbindingen met nucleinezuur , aanwezig in de cellen van
de gist en in de kiem van de tarwe. Nucleoproteïne uit de kiem van de tarwe
heeft de volgende scheikundige samenstelling(48): 51.13% koolstof, 6.85%
waterstof, 16.28% stikstof, 1.18% zwavel, 0.72% phosphor, 2.73% asch met
1.88% phosphorzuuranhydrid in de asch.
2o Glucoproteïnen, verbindingen met koolhydraten. Mucine behoort tot deze groep
en wordt gevonden in de gist(49), alsook in de wortels van Dioscoria; mucine uit
Dioscoria wordt door azijnzuur neergeslagen en vertoont de volgende
scheikundige samenstelling: 52.82% koolstof, 7.53% waterstof, 14.20% stikstof,
25.05% zuurstof en zwavel en 9.41% asch(50).
3o Phosphoproteïnen, verbindingen met phosphor, dat niet tot nucleïnezuur of
lecithine(51) toebehoort. Braziliënoten houden,

(47) Analysen van nukleinezuur uit de gist brachten tot de formule C52 H52 N14 O14. 2P2O5, dus
eene verbinding met phosphorzuur.
(48) OSBORNE T.B. en HARRIS L.F. Die Nucleinsaüre des Weizenembryos. Zeitschr. physiol.
Chem., 1902, 36, 85-133.
(49) WROBLESWKI, A. Centr. Physiologie, 1898, 12, 697-701.
(50) ISHII. Bull. Coll. Agric. Tokyo, 1894, 2, 97-100.
(51) Lecithine is een phosphorhoudend vet.
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volgens HOPPE-SEYLER(52) proteïnen in, die nagenoeg dezelfde eigenschappen
vertoonen als de vitelline uit den eierdooier.
(53)
4o Haemoglobinen, verbindingen met haematine en soortgelijke stoffen.
Phycoerythrine uit roodgekleurde zeewieren en phycocyaan uit de
Oscillariawieren behooren tot deze groep(54).

5o Lecithoproteïnen, verbindingen met lecithine, waarvan de aanwezigheid in de
planten in twijfel gebracht wordt.

C. - Afgeleide proteïnen.
De ontbinding der echte proteïnen geeft het aanzijn aan belangrijke verbindingen,
die nog enkele gemeenschappelijke eigenschappen met de oorspronkelijke proteïnen
vertoonen. Vele dezer stoffen spelen in de voeding een belangrijke rol. Zij ontstaan
meest in verterings- en in ontbindingsprocessen. Onder de afgeleide proteïnen noemt
men:
1o Proteanen, in het water niet oplosbaar, die door de werking van het water, of
van zeer verdunde zuren of enzymen, ontstaan.
2o Metaproteïnen, verbindingen uit meer ontbonden proteïnen, die onder de werking
van zuren en alkaliën gevormd worden, en die in acido- en alkaliproteïnen
verdeeld worden.
3o Gestremde proteïnen, die als onoplosbaar neerslag ontstaan door de werking
van de warmte of van alcohol op proteïnenoplossingen.
4o Proteosen, oplosbaar in het water, door de warmte niet stolbaar, door verzadiging
met ammoniumsulfaat of met zinksulfaat neergeslagen.
5o Peptonen, oplosbaar in het water, door de warmte niet gestold, en door de
verzadiging met ammoniumsulfaat of zinksulfaat neergeslagen.

(52) F. HOPPE-SEYLER, Med. chem. Untersuchungen, 1866, 187, 215-220.
(53) Bestanddeel van de bloedkleurstof, waaraan de formule C30 H34N3 Fe O3 wordt toegekend.
(54) H. MOLISCH, Bot. Zeit., 1894, 52, 177 189 en 1895, 53, 131-135.
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6o Peptiden, synthetische verbindingen, uit twee of verscheidene aminozuren, door
waterverlies verkregen(55).

II. - Proteïnenderivaten.
De hydrolyse der proteïnen door de vertering, door de zuren, door de basen geven
aanleiding tot ontbindingsprodukten waaronder de aminozuren een belangrijke plaats
bekleeden. Hier volgt de volgens ABDERHALDEN(56) aangenomene biochemische
rangschikking der aminozuren, met enkele aanteekeningen over de belangrijkste,
namelijk deze die in de hydrolyse of waterontbinding der plantenproteïnen worden
voortgebracht.

A. - Aliphatische aminozuren.
1o Monoaminokolenzuren.
Glycocoll. - Glycineaminoazijnzuur NH2-CH2-CO2H, inhoudende 31.98% koolstof,
6.71% waterstof, 18.67% stikstof en 42.64% zuurstof; de hydrolyse van gliadine
geeft 0.68%(57) en deze van glutenine 0.41%(58) en 0.89%(59) glycocoll.
Onder de derivaten van glycocoll kan men noemen: hippuurzuur of benzoylglycine
C6 H3-CO-NH-CH2-CO2H, sarcosine of methylglycine CH3-NH-CH2-CO2H.
Alanine. - α Aminopropioonzuur CH2-CH (NH2)-CO2H met 40.42% koolstof, 7.93%
waterstof, 15.73% stikstof en 35.92% zuurstof; ontstaat in de verhouding van
2.00-2.66% in de hydrolyse van tarwegliadine(57)(59) en van 0.30-4.65% in de hydrolyse
van tarweglutenine(58)(60).
Serine. - α-Amino-β-oxypropioonzuur CH2(OH)-CH (NH2)-CO2H, met 34.26%
koolstof, 6.72% waterstof, 13.34% stikstof en 45.68% zuurstof. De hydrolyse van
tarwegliadine

(55) Deze peptiden werden door EMIL FISCHER (professor te Berlijn, Nobellaureaat in 1902)
bereid. De eenvoudigste der peptiden, het glycyl-glycine, werd in 1901 verkregen, en heeft
als formule: NH2-CH2-CO-NH-CH2-CO2H.
(56) Biochemische Handlexikon, IV, 391-760.
(57) ABDERHALDEN en SAMUELY. Zeitsch. physiol. Chemie, 1905, 46, 193.
(58) ABDERHALDEN en MALENGREAU. Zeitsch. physiol. Chemie, 1906, 48,513.
(59) OSBORNE en CLAPP. Amer. Journ. Physiol., 1906, 17, 231-265.
(57) ABDERHALDEN en SAMUELY. Zeitsch. physiol. Chemie, 1905, 46, 193.
(59) OSBORNE en CLAPP. Amer. Journ. Physiol., 1906, 17, 231-265.
(58) ABDERHALDEN en MALENGREAU. Zeitsch. physiol. Chemie, 1906, 48,513.
(60) ABDERHALDEN en MALENGREAU. Zeitschr. physiol. Chemie, 1900, 31, 165-214.
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geeft 0.12-0.13%(59)(61), en deze van tarweglutenine 0.74% serine(59).
Valine. - α-Aminoisovaleriaanzuur (CH3)2=CH-CH(NH2)-CO2 H, met 51.24%
koolstof, 9.47% waterstof, 11.96% stikstof en 27.33% zuurstof, gevormd in de
verhouding van 0.21-0.33% in de hydrolyse van tarwegliadine(59)(61), en van 0.25% in
de hydrolyse van tarweglutenine ((59)).
Leucine. - α-Aminoisobutylazijnzuur (CH3)2=CH-CH2-CH(NH2)-CO2 H, met 54.97%
koolstof, 9.99% waterstof, 10.69% stikstof en 24.35% zuurstof. Men vindt 4.10 5.95% leucine onder de hydrolyseproducten van tarweglutenine(58)(59), en 5.61-6.00%
onder de hydrolyseproducten van tarwegliadine(59)(61)).

2o Monaminodikoolzuren.
Asparaginezuur. - Aminobarnsteenzuur CO2 H-CH2-CH (NH2)-CO2H. Scheikundige
samenstelling: 36 08% koolstof, 10.53% stikstof en 48.11% zuurstof. De hydrolyse
van gliadine uit tarwemeel, met zoutzuur, geeft 1.24% asparaginezuur(62). Asparagine
is een derivaat van het asparazinezuur en heeft als samenstelling
CO(NH2)-CH2-CH(NH2)-CO3 H.
Glutaminezuur. - Aminoglutaarzuur CO2 H-CH2-CH2-CH (NH2)-CO2H, met 40.80%
koolstof, 6.17% waterstof, 9.50% stikstof en 43.51% zuurstof; het wordt namelijk
verkregen door koken van plantenproteïnen met zwavelzuur(63), door koken van
caseïne met zoutzuur(64), door hydrolyse met zoutzuur van gliadine(65), dus van de in
alcohol oplosbare pro-

OSBORNE en CLAPP. Amer. Journ. Physiol., 1906, 17, 231-265.
ABDERHALDEN en SAMUELY. Zeitschr. physiol. Chemie, 1905, 44, 276-283.
OSBORNE en CLAPP. Amer. Journ. Physiol., 1906, 17, 231-265.
OSBORNE en CLAPP. Amer. Journ. Physiol., 1906, 17, 231-265.
ABDERHALDEN en SAMUELY. Zeitschr. physiol. Chemie, 1905, 44, 276-283.
OSBORNE en CLAPP. Amer. Journ. Physiol., 1906, 17, 231-265.
ABDERHALDEN en MALENGREAU. Zeitsch. physiol. Chemie, 1906, 48,513.
OSBORNE en CLAPP. Amer. Journ. Physiol., 1906, 17, 231-265.
OSBORNE en CLAPP. Amer. Journ. Physiol., 1906, 17, 231-265.
ABDERHALDEN en SAMUELY. Zeitschr. physiol. Chemie, 1905, 44, 276-283.
ABDERHALDEN en SAMUELY. Zeitschr. physiol. Chemie, 1905, 44, 276.
Volgens RITTHAUSEN, Journ. prakt. Chemie, 1866, 99, 454.
Volgens KUTSCHER, Zeitschr. physiol. Chemie, 1899, 28, 123 en KOSSEL, Ber. deut. Chem.
Ges., 1901, 34, 3215.
(65) OSBORNE en HARRIS, Zeitschr. anal. Chemie, 1905, 44, 516.
(59)
(61)
(59)
(59)
(61)
(59)
(58)
(59)
(59)
(61)
(62)
(63)
(64)
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teïnen van het tarwemeel; de hydrolyse van andere proteïnen geeft ook glutaminezuur,
doch in veranderlijke hoeveelheden, zooals uit de onderzoekingen van KOSSEL(66),
en OSBORNE en GILBERT(67) blijkt: 9% uit glutencaseïne, 13.07% uit glutenfibrine,
18.04% uit gliadine, 19.81% uit mucedine, 10% uit zeïne, 37.17% uit tarwegliadine,
33.81% uit roggegliadine, 36.35% uit gersthordeïne, 16 87% uit maïszeïne, 23.42%
uit glutenine, 12.33% uit boonenphaseoline, 10.77% uit caseïne van koemelk, 9.01%
uit hoendereialbumine.
Onder de derivaten van glutaminezuur noemen wij glutamine
CO(NH2)-CH2-CH2-CH (NH2)-CO2H.

3o Diaminomonokoolzuren.
Arginine. - Guanidine - α - aminovaleriaanzuur NH = C
(NH2)-NH-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-CO2H, met de volgende samenstelling: 41.34%
koolstof, 8.10% waterstof, 18.38% zuurstof en 32.18% stikstof. Ontstaat in kiemende
zaden. Door de hydrolyse ontstaat uit glutenine van taiwemeel 4.40% arginine,
volgens KOSSEL en KUTSCHER(68), en 1.76% volgens OSBORNE en CLAPP(69), uit
glutenfibrine van tarwemeel 3.05%(68), uit mucedine van tarwemeel (3.13%(68), uit
gluteline van maïsmeel 7.06%(70), uit gliadine van tarwemeel 3.40%(71), uit gliadine
van roggemeel 2.22%(72), uit hordeïne van gerst 2.16%(73) en 3.14%(74), uit zeïne van
Zea mays 1.35%(75).
Lysine. - α- -Diaminocaproonzuur NH2)-(CH2)4-CH(NH2-CO2H, met de volgende
samenstelling: 49.27% koolstof, 9.66% waterstof, 21.90% zuurstof en 19.17% stikstof.

(66)
(67)
(68)
(69)
(68)
(68)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)

KOSSEL, Zeitschr. physiol. Chemie, 1903, 38111.,
OSBORNE en GILBERT, Amer. Journ. Physiol., 1906, 15, 333.
KOSSEL en KUTSCHER, Zeitschr. physiol. Chemie, 1900, 31, 165.
OSBORNE en CLAPP, Amer. Journ. Physiol., 1906, 17, 231.
KOSSEL en KUTSCHER, Zeitschr. physiol. Chemie, 1900, 31, 165.
KOSSEL en KUTSCHER, Zeitschr. physiol. Chemie, 1900, 31, 165.
OSBORNE en CLAPP, Amer. Journ. physiol., 1908, 20, 477.
ABDERHALDEN en SAMUELY, Zeitschr. physiol. Chemie, 1905, 44, 276.
OSBORNE en CLAPP, Amer. Journ. Physiol. 1908, 20, 494.
OSBORNE en CLAPP, Amer. Journ. physiol., 1907, 19, 117.
KLEINSCHMITT, Zeitschr. physiol. Chemie, 1907, 54, 110.
OSBORNE en JONES, Amer. Journ. physiol., 1910, 26, 212.
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Deze verbinding ontbreekt in de hydrolyseprodukten van de plantenproteïnen die in
verdunden alcohol oplosbaar zijn, en namelijk van gliadine van tarwe- en roggemeel,
van gersthordeïne, en van zeïne van Zea mays. Uit glutenine van het tarwemeel werd
1.92-2.15% lysine verkregen(68)(89).

4o Zwavelinhoudende aminozuren.
Cystine. - α-diamino-β-dithiodilactylzuur CO2H-CH (NH2)-CH2-S-S-CH2-CH
(NH2)-CO2H, inhoudende 29.97% koolstof, 5 03% waterstof, 11.65% stikstof, 26.69%
zwavel, en 26.66% zuurstof. Volgens OSBORNE en CLAPP(76) ontstaat, door zure
hydrolyse, uit gliadine 0.45%, en uit glutenine 0.02% cystine.

B. - Cyclische aminozuren.
Phenylalanine. -β-Phenyl-α-aminopropioonzuur of aminohydrokaneelzuur
C6H5-CH2-CH (NH2)-CO2H, inhoudende 65.41% koolstof, 6.72% waterstof, 1938%
zuurstof, en 8.49% stikstof; de zure hydrolyse van tarweglutenine(77) geeft 1.0 tot
1.97% phenylalanine, van tarwegliadine(78) 2.35 tot 2.60%.
Tyiosine. - Oxy-β-phenyl-α-aminopropioonzuur C6H4 (OH)-CH2-CH (NH2)-CO2H,
inhoudende 59.04% koolstof, 6.12% waterstof, 26.50% zuurstof en 7.74% stikstof.
Door zure hydrolyse geeft tarweglutenine(77) 1.9 tot 4.25%, en tarwegliadine(78)(79) 1.20
tot 2.37% tyrosine.
Tryptophaan. - β-Indol-α-aminopropioonzuur

met 64.67% koolstof, 5.93% waterstof, 15.68% zuurstof en 13.72% stikstof.

(68)
(89)
(76)
(77)
(78)
(77)
(78)
(79)

KOSSEL en KUTSCHER, Zeitschr. physiol. Chemie, 1900, 31, 165.
LIEBIG. Ann. Chemie, 1841, 39, blz. 129.
Amer. Journ. physiol., 1906, 17, 231-265.
ABDERHALDEN en MALENGREAU. Zeitschr. physiol. Chemie, 1906, 48, 513.
ABDERHALDEN en SAMUELY, Zeitschr. physiol. Chemie, 1905, 44, 276.
ABDERHALDEN en MALENGREAU. Zeitschr. physiol. Chemie, 1906, 48, 513.
ABDERHALDEN en SAMUELY, Zeitschr. physiol. Chemie, 1905, 44, 276.
KUTSCHER, Zeitschr. physiol. Chemie, 1903, 38, 111.
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Histidine. - β-Imidazol-α-aminopropioonzuur
, houdt in:
46,45% koolstof, 585% waterstof, 25.06% stikstof en 21.74% zuurstof. Door
hydrolyse geeft gliadine uit tarwemeel 1.70% histidine(80), ook 0.61%(69); glutenine
geeft 1.16%(68) en 1.76%(69)
Proline(81). - α-Pyrrolidinekoolzuur
samengesteld uit 52.14% koolstof,
7.88% waterstof, 12.17% stikstof en 27.81% zuurstof. Deze verbinding vindt men.
evenals glutaminezuur, in de kiemplanten en onder de ontbindingsproducten van de
proteïnenhydrolyse.

2e Hoofdstuk. De proteïnen van de tarwe.
De proteïnen van de tarwe hebben in de voeding van den mensch een zeer gewichtige
beteekenis en werden door T.B. OSBORNE(82) grondig bestudeerd. In de verhandeling
van dezen onderzoeker wordt een volledig overzicht gegeven van de
wetenschappelijke litteratuur tot 1906, die wij hier chronologisch kort samenvatten;
van 1907 hebben wij dit overzicht tot 1912 voortgezet.
1728. BECCARI(83) deelt aan de Academie van Bologna mede dat het wasschen van
het tarwemeel de kleefstof laat afscheiden.
1805. EINHOF(84) vindt dat het in alcohol oplosbaar gedeelte van het meel
overeenstemt met de kleefstof.

ABDERHALDEN en SAMUELY, Zeitschr. physiol. Chemie, 1905, 46 193-200.
OSBORNE en CLAPP, Amer. Journ. Physiol., 1906, 17, 231.
KOSSEL en KUTSCHER, Zeitschr. physiol. Chemie, 1900, 31, 165.
OSBORNE en CLAPP, Amer. Journ. Physiol., 1906, 17, 231.
Bestudeerd namelijk door E. SCHULZE en E. WINTERSTEIN, Zeitschr. physiol. Chemie, 1905,
45, 38, en E. FISCHER, Zeitschr. physiol. Chemie, 1901, 33, 151.
(82) T.B. OSBORNE. The proteins of the wheat kernel. Washington (Carnegie Institution) 1907,
119 blz.
(83) BECCARI. De Bononiensi scientiarum et artium Instituto atque Academia Commentarii, 1746,
II, 1, 122.
(84) EINHOF. Journ. Chemie Gehlen, 1805, 5, 65, 131.
(80)
(69)
(68)
(69)
(81)
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1820. TADDEI(85) onderscheidt twee deelen in de kleefstof: gliadine in alcohol
oplosbaar, en zymon niet oplosbaar.
1833. Volgens DE SAUSSURE(86) houdt tarwekleefstof 72% onoplosbaar
plantalbumine, circa 20% plantgelatine of glutine, circa 1% mucine in.
1837. BERZELIUS(87) zegt dat het alcoholisch extract van de kleefstof nog een andere
proteïne inhoudt, namelijk mucine en dat het niet oplosbaar gedeelte overeenstemt
met de plantalbumine van DE SAUSSURE.
1837. BOUSSINGAULT(88) bevestigt het door EINHOF mededeelde(84).
1841. LIEBIG(89) noemt plantfibrine het in alcohol niet oplosbaar gedeelte, en
plantgelatine het oplosbaar. Het waterig uittreksel houdt albumine in.
1841. SCHERER(90) bereidt plantfibrine door kleefstof op te lossen in verdund alkali,
en door neerslaging met azijnzuur.
1842. BOUCHARDAT(91) neemt aan dat de tarwekleefstof een proteïne inhoudt,
genoemd albuminose, oplosbaar in zeer verdunde zuren.
1843 DUMAS en CAHOURS(92) nemen het bestaan van vier proteïnen aan: plantfibrine,
in alcohol onoplosbaar overschot van de kleefstof, een met caseïne nauwverwante
proteïne die door afkoeling van het alcoholisch extract neerslaat; glutine die door
afkoelen van het geconcentreerd alcoholisch extract neerslaat: albumine in het waterig
afwasschingswater van de kleefstof.
1844. MULDER(93) neemt aan dat de plantgelatine door alcohol uitgetrokken, een
zwavelverbinding is van proteïne.

(85) TADDEI. Ann. Philosophy, 1820, 15, 390.
(86) DE SAUSSURE. Schweiger's Journ., 1833, 69, blz. 188.
(87) BERZELIUS. Lehrbuch der Chemie, 3e Aufl., 1837, 6, blz. 453.
(88) BOUSSINGAULT. Ann. chimie et physique, 1838, 65, blz. 30.
(84) EINHOF. Journ. Chemie Gehlen, 1805, 5, 65, 131.
(89) LIEBIG. Ann. Chemie, 1841, 39, blz. 129.
(90) SCHERER. Ann. Chemie, 1841, 40, blz. 7.
(91) BOUCHARDAT. Ann. Chemie, 1842, 42, blz. 124.
(92) DUMAS en CAHOURS. Journ. prakt. Chemie, 1843, 28, blz. 398.
(93) MULDER. Ann. Chemie, 1844, 52, blz. 419.
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1860. Voor VON BIBRA(94) houdt kleefstof drie proteïnen in: 70.8% plantfibrine, 16.2%
plantgelatine, 7.1% plantcaseïne.
1862. GÜNSBERG(95) bevestigt de door TADDEI(85) aangenomene beweringen. Door
koken van de kleefstof met water, en door koken van gliadine met water, bekomt hij
dezelfde gliadine, waarvan hij de eerste nauwkeurige analysen doet.
1866. Volgens COMMAILLE(96) hout het meel sitosine in, oplosbaar in water en door
verwarming stremmend, imesine na droging in water met 0.1% zoutzuur oplosbaar,
sitesine, oplosbaar in water met 0.1% zoutzuur, glutine onoplosbaar in verdund en
oplosbaar in sterk zuur, mucine oplosbaar in water en in kouden alcohol à 80%.
1872. RITTHAUSEN(97) onderscheidt in de kleefstof vijf proteïnen: 26 tot 31.4%
glutencaseïne, niet oplosbaar in water, zeer weinig oplosbaar in verdunden alcohol,
oplosbaar in verdunde zuren en alkaliën, - 2 tot 3% glutenfibrine oplosbaar in sterken
en warmen alcohol, en door afkoelen en verdunnen op 50-60% neergeslagen,
onoplosbaar in water, - plantgelatine oplosbaar in alcohol van 60-70%, weinig
oplosbaar in koud water, meer in warm water, - mucedine oplosbaar in sterken en in
verdunden alcohol, oplosbaar in water, - albumine gevonden in het wasschingwater
van de kleefstof.
1877. WEYL.(98) vindt in tarwemeel globuline; hij noemt ook onder de proteïnen
plantvitelline en plantmyosine, die op 55-60o stremmen.
1880. WEYL en BISCHOFF(99) nemen aan dat de proteïnen van de tarweglobulinen
nauw verwant zijn met myosine, en genoemd plantenmyosine, waaruit nu, onder
fermentwerking kleefstof zou ontstaan, juist op dezelfde wijze als fibrine uit
fibrinogeen onstaat; een ferment werd echter niet teruggevonden; een stremming
ontstaat door de werking van alcohol, en door de verwarming, waardoor de vorming
van het kleefstofdeeg onmogelijk wordt.

(94)
(95)
(85)
(96)
(97)
(98)
(99)

BIBRA. Die Getreide-Arten und das Brod. Nürnberg, 1860.
GÜNSBERG. Journ. prakt. Chemie, 1862, 85, blz. 213,
TADDEI. Ann. Philosophy, 1820, 15, 390.
COMMAILLE. Journ. pharmacte, 1866 (4), 4, blz. 108.
RITTHAUSEN. Die Eiweisskörper. Bonn, 1872.
WEYL. Zeitschr. physiol. Chemie, 1877, 1, blz. 72.
WEYL en BISCHOFF. Ber. deut. chem. Ges., 1880, 13, blz. 367.
VON
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1883. BALLAND(100) kreeg dezelfde hoeveelheid kleefstof bij 2o, 15o en 60° C, hetgeen
een fermentwerking uitsluit.
1886. MARTIN(101) heeft bemerkt dat alcohol een enkele stof trekt uit de kleefstof,
namelijk phytalbumose, oplosbaar in warm water; het in alcohol niet oplosbaar
overschot is glutenfibrine, oplosbaar in verdunde zuren en alkaliën.
1888. Volgens JOHANNSEN(102) is er geen fermentwerking in de vorming van de
kleefstof.
1890. CHITTENDEN en SMITH(103) bestudeeren de glutencaseïne in den zin van de
onderzoekingen van RITTHAUSEN.
1893. OSBORNE en VOORHEES(104) vinden in de tarwekorrels: 1o) 0.6-0.7% van eene
globuline samengesteld uit 51.03% koolstof, 6.85% waterstof, 18.39% stikstof, 0,69%
zwavel en 23.09%, zuurstof, en behoorende tot de vitellinen; 2o) 0.3-0.4% van een
bij 52° C stremmende albumine samengesteld uit 53.02% koolstof, 6.84% waterstof,
16.80%, stikstof, 1.28% zwavel en 22.06% zuurstof; 3o) een proteose, verkregen
door behandeling met 20% natriumchlorideoplossing en verdund azijnzuur, en
samengesteld uit ongeveer 51.86% koolstof, 6.82% waterstof, 17.32% stikstof, 24%
zwavel en zuurstof; 4o) 4.25% gliadine, oplosbaar in verdunden alcohol, samengesteld
uit 52.72% koolstof, 6.86% waterstof, 17 06% stikstof, 1.14% zwavel, 21.62%
zuurstof, overeenstemmende met de gliadine van TADDEI, de plantgelatine van DUMAS
en CAHOURS, ook genoemd glutenfibrine, plantgelatine, gliadine, mucedine en mucine
door RITTHAUSEN, MARTIN, BERZELIUS en DE SAUSSURE; 5o) 4-5% glutenine,
oplosbaar in verdunde alkaliën en verdunde zuren, samengesteld uit 52.34% koolstof,
6 83% waterstof, 17.49% stikstof, 1.08% zwavel en 22.26% zuurstof, genoemd
zymon door TADDEI, plantfibrine door DUMAS, LIEBIG en CAHOURS, glutencaseïne
door RITTHAUSEN, albumineusen vorm van een myosmaardige globuline door WEIL
en BISCHOFF, glutenfibrine door MARTIN.

(100)
(101)
(102)
(103)
(104)

BALLAND. Comptes rendus Paris, 1883, 115, blz. 202.
MARTIN. British med. Journ., 1886, 2, blz. 104.
W. JOHANNSEN. Ann. Agronom., 1888, 14, blz. 420.
CHITTENDEN en SMITH. Journ. Physiology, 1890, 11, blz. 419.
OSBORNE en VOORHEES. Amer. chem. Journ., 1893, 15, 392.
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Tarwekleefstof is samengesteld uit gliadine en glutenine, en laatstgenoemde twee
stoffen zijn tot de vorming van de kleefstof noodig.
1895. O'BRIEN(105) onderscheidt globuline, proteose en glutenproteme; glutenproteïne
zelf bestaat uit zymon niet oplosbaar, en gliane, oplosbaar in alcohol. Gliane zou
door hydratatie uit de meelproteïnen ontstaan, en zymon uit ghane door verdere
hydratatie. De kiem houdt globuline in.
1895. FRANKFURT(106) vindt in de kiem van de tarwe 21.62% globuline en 13.02%
albumose.
1896. KJELDAHL(107) trekt, uit de blijvende samenstelling der in alcohol oplosbare
producten, de gevolgtrekking, dat deze oplosbare proteine van de tarwe uit een enkele
stof bestaat.
1896. FLEURENT(108) neemt de aanwezigheid van twee proteïnen in de kleefstof
aan, namelijk 60 tot 80% gliadine en 18 tot 25% glutenme.
1890. Volgens GUTHRIE(109) houdt taai meel een hooge verhouding glutenine in en
bezit een hooger wateropslorpingsvermogen.
1896. TELLER(110) geeft methoden aan tot het bereiden der tarweproteïnen.
1898. Volgens MORISHIMA(111) ontstaan gliadine en glutenine uit een enkele en
zelfde stof, met naam artoline.
1898. TELLER(112) laat eene studie verschijnen over de verhouding der proteïnen
gedurende de rijpwording van het graan.
1899. RITTHAUSEN(113) meent drie in alcohol oplosbare proteïnen te moeten
aannemen.

(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)

O'BRIEN. Ann. Botany. 1895, 9, blz. 171 en 543.
FRANKFURT. Versuchs-Stationen, 1895, 47, blz. 449.
KJELDAHL. Agric. chem. Centr., 1896, 25, blz. 197.
FLEURENT. Comptes rendus Paris, 1896, 123, blz. 775.
GUTHRIE, Agric. Gaz. New South Wales, sept. 1896.
TELLER. Arkansas Agr. Exp. Stat. Bull., 1896, 42, II, 81; - Amer. chem. Journ., 1897, 19, 65.
MORISHIMA. Archiv. experim. Pathol., 1898, 41, 348.
TELLER. Arkansas Agr. Exp. stat. Bull., 1898, 53, 53.
RITTHAUSEN. Journ. prakt. Chemie, 899, 59, 474.
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1899. Volgens SNYDER(114) houdt een tot het broodbakken normaal meel, 65% gliadine
en 35% glutenine in.
1899. OSBORNE en CAMPBELL(115) deelen dit belangrijk feit mede dat leucosine,
globuline, proteose nagenoeg de volledige hoeveelheid der proteïnen van de kiem
uitmaken, terwijl gliadine en glutenine aan het kiem wit toebehooren en niet aan de
kiem.
1901. KOSSEL en KUTSCHER(116) bestudeeren de hydrolyseprodukten van de
kleefstofproteïnen, en nemen de aanwezigheid aan van drie in alcohol oplosbare
proteïnen, namelijk mucedine, gliadine en glutenfibrine.
1901. DENNSTEDT(117) bestudeert de hydrolyseproducten van de tarwefibrine door
koken met barytwater.
1902. OSBORNE(118) vindt 1.027% zwavel in zuivere gliadine.
1903. OSBORNE en HARRIS(119) bestudeeren de hydrolyse produkten van de kleefstof,
en vinden voor gliadine opgelost in alcohol à 80 V% een soortelijk draaiingsvermogen
van -91o, 9 tot -92o, 5.
1903. KUTSCHER(120) bestudeert de kleefstofhydrolyse.
1903. NAYSMITH(121) vindt in de kleefstof 0.12% phosphor, en in de vorming van
de kleefstof is er geen fermentwerking.
1904. SNYDER(122) geeft een methode aan om de gliadine volgens het optisch
draaiingsvermogen te bepalen. Dit vermogen is (α)D = -90o.

(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)

SNYDER. Minnesota Agr. Exp. Stat. Bull., 1899, 63.
OSBORNE en CAMPBELL. Journ. Amer. Chem. Soc., 1899, 12, 486.
KOSSEL en KUTSCHER. Zeitschr. physiol. Chemie, 1901, 31,165.
DENNSTEDT. Chem. Zeitung, 1901, 5.
OSBORNE. Journ. Amer. Chem. Soc., 1902, 24, 140.
OSBORNE en HARRIS. Journ. Amer. Chem. Soc., 1903, 25, 323, 474, 844 en 854.
KUTSCHER. Zeitschr. physiol. Chemie, 1903, 38, 3.
NAYSMITH. Trans. Canadian Inst., 1903, 7.
SNYDER. Journ. Amer. Chem. Soc., 1904, 26, 263.
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1904. Volgens CHAMBERLAIN(123) geeft de bereidingsmethode van FLEURENT en
MANGET te veel gliadine en te weinig glutenine; de methode van SNYDER en deze
van OSBORNE en VOORHEES geven betere uitslagen.
1904. KÖNIG en RINTELEN(124) beschrijven drie proteïnen, namelijk deze van
RITTHAUSEN, die in alcohol oplosbaar zijn: gliadine, glutenfibrine en mucedine.
1905. OSBORNE en HARRIS(125) komen, na nieuwe proeven, tot het besluit dat de in
alcohol oplosbare proteïne enkel gliadine is; glutenfibrine en mucedine zouden
onzuivere gliadinepraeparaten zijn.
1905. ABDERHALDEN en SAMUELY(126) bestudeeren de hydrolyse van gliadine.
1906. MATHEWSEN(127) bepaalt het draaingsvermogen van gliadine in verscheidene
organische oplossingsmiddelen en vindt waarden begrepen tusschen - 53.10 en 131.77.
1906. OSBORNE, HARRIS en CLAPP(128)(129) hebben de tarweproteïnen quantitatief
onderzocht.
1907. OSBORNE(130) geeft de bibliographie over de tarweproteïnen tot 1906 en
beschrijft de tarweproteïnen onder de namen van gliadine, glutenine, en leucosine;
in de tarwe vindt men nog globuline en proteose. Uit zijne belangrijke nieuwe
proefnemingen wordt afgeleid dat gliadine(131) niet oplosbaar is in neutrale

CHAMBERLAIN. U.S. Departm. agric., Bur. chemistry, 1904, Bull. 81.
KÖNIG en RINTELEN. Zeitschr. Unters. Nahrungsm., 1904, 8,401.
OSBORNE en HARRIS. Amer. Journ. physiol., 1905, 13, 35.
ABDERHALDEN en SAMUELY. Zeitschr. physiol. Chemie, 1905, 46, 193.
MATHEWSON. Journ. Amer. chem. Soc., 1906, 28, 1482.
OSBORNE en HARRIS. Amer. Journ. physiol., 1906, 17, 223.
OSBORNE en CLAPP. Amer. Journ. physiol., 1906, 17, 231.
T.B. OSBORNE. The proteins of the wheat kernel. Washington (Carnegie Institution), 1907,
119 blz.
(131) OSBORNE bereidt de gliadine ofwel met het meel, ofwel met de vochtige kleefstof te
behandelen met alcohol à 70%. De alcoholische oplossing wordt afgescherden en uitgedampt
tot op een 1/4 van het volumen, waardoor de ghadine door afkoelen neerslaat.
(123)
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)
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zoutenoplossingen, doch wel oplosbaar in alcohol à 70%, - dat glutenine in zeer
verdunde zuren en alkaliën oplosbaar is, doch niet in verdunden alcohol en in neutrale
waterige zoutenoplossingen, - dat leucosine oplosbaar is in water en door verwarming
bij 50 tot 60° C stremt.
In de kiem vindt men globuline, leukosine en proteose; in het kiemwit treft men
alleen gliadine en glutenine, die ongeveer 80% van de geheele proteïnenmassa van
het zaad uitmaken: het gliadinegehalte bereikt 40 tot 50% van het proteïnengehalte;
voor glutenine is deze waarde rond 40%, terwijl voor leucosine de cijfers tamelijk
minder zijn, namelijk 0.3 tot 0.4%, voor globuline ongeveer 0.6%.
T.B. OSBORNE neemt aan dat de vorming van de kleefstof niet toe te schrijven is
aan een enzymatische werking; glutenine vormt waarschijnlijk de kern waarin gliadine
kleeft, om aldus een kleverige massa te vormen. Gedroogde en tot fijn poeder
gebrachte gliadine, aan meel toegevoegd, verhoogt, na de uitwassching, het
kleefstofgehalte, en wel in de verhouding van de hoeveelheid toegevoegde gliadine.
1907. E. ABDERHALDEN en O. EMMERLING(132) stellen vast dat Bacillus mesentericus
vulgatus de gliadine ontbindt onder vorming van glycocoll, leucine, alanine, vette
zuren, en waarschijnlijk proline.
1907. Door verdere onderzoekingen over de hydrolyseproducten van de gliadine
van de tarwe, vinden T.B. OSBORNE en S.H. CLAPP(133) dat 1 kg. gliadine 4 g. van
eene stof voortbrengt die zich gemakkelijk in proline en phenylalanine splitst.
1908. A.J.J. VANDEVELDE en zijne medewerkers(134) bestudeeren den invloed van
de droge en de vochtige verwarming op de eigenschap van de kleefstof.

(132) E. ABDERHALDEN en O. EMMERLING. Abbau van Gliadin durch den Bacillus mesentericus
vulgatus. Zeltschr. physiol. Chemie, 1907, 51, 394-396.
(133) T.B. OSBORNE en S.H. CLAPP. Amer. Journ. physiol., 1907, 18, 123-128; Zetschr. anal.
Chemie, 1907, 47, 81-105.
(134) A.J.J. VANDEVELDE, L. BOSMANS en A. REVIJN. Onderzoekingen over de gisting van het
brooddeeg (2e mededeeling). Kon. Vlaamsche Academie, 1908, 493-526.
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1909. Volgens M. en G. CARTERET(135) werkt het zwavelig zuuranhydrid op de kleefstof
ongunstig, en vermindert de rekbaarheid.
1909. Het drogen van de vochtige kleefstof bij 105°-120° C brengt groote
veranderingen in hare eigenschappen; deze veranderingen zijn minder uitgesproken
wanneer het klompje bij 110° C in het luchtledige wordt gedroogd, hetgeen slechts
90 minuten vergt(136).
1909. T.B. WOOD en W.B. HARDY(137) bestudeeren den physischen toestand van
de kleefstof in verband met de colloïdenchemie.
1910. Door spontane verrotting geeft gliadine aanleiding tot pentamethyleendiamine
en δ-aminovaleriaanzuur(138).
1910. De mechanische eigenschappen van de kleefstof spelen de hoofdrol in het
rijzen van het brooddeeg(139).
1910. Oplossingen van choroform in ketoon, alcohol, alsook formol, werken de
elastische eigenschappen van de kleefstof tegen(140).
1910. Het bleeken van het meel met stikstofperoxyde vertraagt niet, volgens
ROCKWOOD(141), de vertering van de gliadine door pepsine en zoutzuur.
1911. ROBERTSON en GREAVES(142) bepalen het brekingsvermogen van
gliadineoplossingen in azijnzuur, kali, aethylalcohol, ketoon en phenol.

(135) M. en G. CARTERET, Bull. Soc. chim. France, 1905, 5, 270-272.
(136) O. RAMMSTEDT. Die Bestimmung des Trockenklebers in Weizenmehl. Zeitschr. angew.
Chemie, 1909, 22, 16-18.
(137) T.B. WOOD en W.B. HARDY. Proc. Royal Soc. London, 1909, 81, 38-43.
(138) D. ACKERNANN. Ein Faülnisversuch mit lysinfreiem Eiweiss. Zeitschr. physiol. Chemie,
1910, 64, 91-94.
(139) A.J.J. VANDEVELDE en L. BOSMANS. Onderzoekingen over de werking van sterke
zoutoplossingen op de gist en de gisting. Kon. Vlaamsche Academie, 1910, 213-291.
(140) A.I.J. VANDEVELDE. Het steriliseeren van meel in betrekking met de broodgisting. Handel
14o Vl. nat en geneesk. Congres Antwerpen, 1910, 84-88.
(141) E.W. ROCKWOOD. Journ. biol. Chem., 1910, 8, 327-340.
(142) T.B. ROBERTSON et J.E. GREAVES, Journ. biol. Chem., 1911, 9, 181-184.
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1911. GREAVES(143) bepaalt de voorwaarden van het uittrekken van de gliadine en
bestudeert den invloed van het schudden, van de alcoholconcentratie, van de
temperatuur, enz.
1911. Volgens VON FENYVESSY(144), wordt de aan meel toegevoegde gliadine in de
kleefstof quantitatief teruggevonden; met glutenine wordt ook het kleefstofgehalte
verhoogd. Door verwarming met water wordt gliadine omgezet in eene stof die de
eigenschappen van de glutenine vertoont.
1911. OSBORNE en GUEST(145) bestudeeren opnieuw de hydrolyse van de tarwegliadine,
en vinden onder de hydrolyseproducten 1.95% alanine, 3.34% valine, 6.62% leucine,
13.22% proline, 1.8% phenylalanine, 43.66% glutaminezuur, 0.14% asparaginezuur,
5.22% ammonia.
1911. FISCHER en LONDON(146) vinden proline onder de verteringsproducten van de
gliadine in de maag van den hond.
1911. MENDEL en FINE(147) stellen door physiologische proeven op den hond vast, dat
gladine en glutenine, evengoed als de vleeschproteïnen, verteerd worden.
1911. Volgens HOAGLAND(148) wordt de gliadine het best met alcohol à 50 G% uit
het tarwemeel getrokken; men schudt 2 g. meel met 100 cm3 alcohol gedurende 60
tot 90 minuten. Na centrifugeeren en filtratie wordt in een bepaald volumen van de
vloeistof de stikstof volgens KJELDAHL gedoseerd.
1912. OLSON(149) vindt dat gemiddeld 75% van het totaal stikstofgehalte van het meel
in de kleefstof wordt teruggevonden.

(143)
(144)
(145)
(146)
(147)
(148)
(149)

J.E. GREAVES, Journ. biol. Chem., 1911, 9, 271-293.
B. VON FENYVESSY, Zeitschr. Untern. Nahrungsm., 1911, 21, 658-662.
T.B. OSBORNE en H.H. GUEST, Journ. biol. Chem., 1911, 9, 425-438.
E. FISCHER en E.S. LONDON, Zeitschr. physiol. Chemie, 1912, 73, 398-400.
L.B. MENDEL en M.S. FINE, Journ. biol. Chem., 1911, 10, 303-325.
R. HOAGLAND, Journ. ind. engin. Chem., 1911, 3, 838-842.
G.A. OLSON, Journ. ind. engin. Chem., 1912, 4, 206-209.
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1912. VANDEVELDE en BOSMANS(150) bepalen den verdeelingscoëfficient van
verscheidene zouten tusschen de kleefstof van het tarwemeel en de oplossingen
waarin de kleefstofklompen gedompeld worden.
1912. R. FANTO(151) begint eene reeks mededeelingen over de kleefstof van het meel
der graangewassen met eene studie waarin hij bewijst dat het bakvermogen van het
meel met het kleefstofgehalte niet in verband staat, doch wel zeer waarschijnlijk met
de hoeveelheid wateroplosbare proteïnen. Deoplosbaarheid in alcohol van
verscheidene concentraties is de volgende, voor de stikstofverbindingen:

0

% VAN DE TOTALE STIKSTOFVERBINDINGEN
tarwemeel
roggemeel
18.5
43.5

20

12.9

31.5

40

54.5

57.1

50

71.2

68.3

55

70.8

71.9

80

32.6

24.5

90

3.5

3.8

100

2.4

1.5

ALCOHOL A

V%

Het uittrekken werd uitgevoerd door flink uitschudden gedurende 6 uren op 16-19°
C.
***

Omtrent de plaats welke door de proteïnen in de tarwekorrel wordt bekleed, kan
medegedeeld worden(130)(151) dat gliadine en glutenine uitsluitelijk in het kiemwit
aanwezig zijn, terwijl de

(150) A.J.J. VANDEVELDE en L. BOSMANS. Over het opslorpen van zouten door de kleefstof van
het tarwemeel. Kon. Vlaamsche Academie, 1912, 73-125.
(151) R. FANTO. Studien über Getreidemehle, 1o Mitteilung, Zeitschr. Unters. Nahrungsm., 1912,
24, 269-274.
(130) T.B. OSBORNE. The proteins of the wheat kernel. Washington (Carnegie Institution), 1907,
119 blz.
(151) R. FANTO. Studien über Getreidemehle, 1o Mitteilung, Zeitschr. Unters. Nahrungsm., 1912,
24, 269-274.
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kiem globuline, leukosine en proteose inhoudt. De zoogenoemde kleefstoflaag bevindt
zich onmiddellijk onder de zaadhuid(152)(152) en is samengesteld uit veelhoekige cellen
met dikke wanden uit celstof en met zwak geelgekleurden inhoud met groote en
kleine proteïnenkorrels, waaraan de namen van aleuronekorrels of kleefstofmeel
worden gegeven. De meelkern, door de kleefstoflaag omgeven, bestaat uit groote
dunwandige cellen die, naast als hoofdbestanddeel voorkomende zetmeelkorrels,
fijne proteïne-(protoplasma) massa's bevatten.
Tot het bereiden van zeer wit meel, moeten door ziften de bestanddeelen van de
geelgekleurde kleefstoflaag gedeeltelijk verwijderd worden, hetgeen het
kleefstofgehalte alsmede de voedingswaarde van het meel vermindert.

(152) Zie daarover: C.D. HARZ. Landwirtschaftliche Samenkunde. Berlin, 1885, blz. 450 en 1138;
K. BIRNBAUM en C.C.J. TEERLINK. Het broodbakken, Amsterdam, blz. 28.
(152) Bij de gramineeën is de zaadhuid met den vruchtwand versmolten, en zijn de korrels
graanvruchten en geen eenvoudige zaden.
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3e Hoofdstuk.
Onderzoekingen over de veranderingen der eigenschappen van de
tarwekleefstof.
Deze onderzoekingen hebben betrek tot de volgende punten:
a. Invloed van de verwarming.
b. Invloed van het drogen bij gewone temperatuur.
c. Invloed van verscheidene organische stoffen.
d. Invloed van zouten.
e. Invloed van zuren.
f. Werking van eenige isomere verbindingen.

A. - Invloed van de verwarming.
De invloed van de droge en van de vochtige verwarming werd reeds vroeger door
ons bestudeerd(153); de verwarming vermindert of vernielt de elastische eigenschappen
van de kleefstof, zooals het blijkt uit de twee volgende tabellen waarin genoemde
proeven kort samengevat worden:

Droge verwarming.
TemperatuurVerwarmingsduurGewicht na
C.
in uren
verwarming
g.
(controle)
50.0

G. water tot Vochtige
Droge
het vormen kleefstof % kleefstof %
van het deeg
25
30.0
9.0

100

10

42.5

32

0

0

120

2

42.4

32

15.2

7.6

120

6

42.5

34

0

0

120

10

42.1

42

0

0

150

1/2

43.6

30

24.6

8.6

150

1

43.3

31

17 8

6.6

150

2

42.2

34

0

0

175

1/4

45.3

30

22.2

7.6

175

112

42.7

32

0

0

(153) A.J.J. VANDEVELDE, L. BOSMANS en A. REVYN. Onderzoekingen over de gisting van het
brooddeeg. Versl. en Meded. der Kon. Vl. Academie, 1908, 509.
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Vochtige verwarming.
TemperatuurVerwarmingsduurGewicht na
C.
in uren
verwarming
g.
(controle)
50.0

G. water tot Vochtige
Droge
het vormen kleefstof % kleefstof %
van het deeg
25
30.0
9.0

100

1/2

50.6

30

0

0

100

1

51.5

30

0

0

110

1/2

50.8

29

0

0

110

1

51.8

32

0

0

125

1/2

50.8

35

0

0

125

4

52.0

40

0

0

B. - Invloed van het drogen bij gewone temperatuur.
50 g. meel met 14.8% water werden gedurende 1 jaar in een glazen droogtoestel met
sterk zwavelzuur en bij gewone laboratoriumstemperatuur bewaard; na dien tijd was
het gewicht van het meel op 42.9 g. gedaald, dit is eene vermindering van gewicht
van 14.2%, hetgeen met een watergehalte overeenstemt van 06%. Voor het uittrekken
van de kleefstof, was een hoeveelheid water van 31 g. noodig om het deeg te vormen.
Normaal meel: 50 g. meel met 14,8% water + 25 g. water leveren 33.6% vochtige
en 11.1% droge kleefstof.
Gedroogd meel: 42.9 g. meel met 0.6% water uit 50 g. normaal meel + 31 g. water
leveren 33.7% vochtige en 11.2% droge kleefstof.
Bij herhaling van de proef werden dezelfde uitslagen verkregen. Door deze
uitdroging bij gewone temperatuur, blijft dus de rekbaarheid van de kleefstof
onbeschadigd.

C. - Invloed van verscheidene organische stoffen.
In onderzoekingen over het steriliseeren van meel in betrekking met de broodgisting(154)
werd de werking van formol en van een mengsel van chloroform en dimethylketoon
bestudeerd.

(154) A.-J.-J. VANDEVELDE, Handel. 14e Vl. Nat. en Geneesk. Congres. Antwerpen, 1910, 84-88.
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In de proeven met formol werden de dampen benuttigd. Er werd een groote kolf met
gepolymeriseerd formol en baryumbioxyde gebruikt, gesloten door eene stop waardoor
drie buizen waren geschoven, de eene voor het doorlaten van water, de tweede tot
het uitvoeren der dampen, de derde als verzekerings- en manometerbuis. Op het
mengsel werd het water druppelsgewijze gebracht; de formoldampen werden door
eene kolom met watten, door eene kolf van Erlenmeyer met 50 g. meel, en door eene
buis met watten achtereenvolgens gevoerd. Na een doorvoer van de formoldampen
gedurende 24 uren en 48 uren, waren de rekbare eigenschappen van de kleefstof
verdwenen.
De proef werd ook herhaald door gebruik van een sterke formoloplossing die op
een waterbad bij 40-50° C verwarmd werd, en die door eenen luchtstroom met eene
snelheid van 200 1. per dag werd doorgeblazen. In een groote WOULFFsche kolf
werd de waterdamp gedeeltelijk verdicht, en daarna werd de met formoldampen
beladen lucht door een lange met watten gevulde buis gevoerd tot een kolfje, waarin
het meel werd vereenigd. Het kolfje zelf was met een lange, volgens een hoek van
45o gerichte afvoerbuis in verbinding, waardoor het meel langzaam in de kolf werd
gevoerd, en aldus langen tijd met de formoldampen in aanraking bleef. De
formolstroom werd gedurende 48, 72, 96 uren door de toestellen gevoerd, en de
formoldampen daarna door zuivere lucht weggejaagd. Uit de kneedproeven bleek
dat de kleefstof de rekbaarheid verloren had.
De invloed van het mengsel chloroform en ketoon werd beproefd op 50 g.
tarwemeel, behandeld met 75 g. van eene vloeistof bereid met 50 g. chloroform en
200 g. dimethylketoon; de kolven waarin meel en vloeistof waren aangebracht werden
aseptisch gesloten door eene stop met twee openingen, waardoor twee buizen
geschoven waren, waarvan de eene den bodem van de kolf bereikte, terwijl de andere
enkel aan het onderste uiteinde van de stop uitkwam.
De kolven bleven met hun inhoud respectievelijk een en twee maanden staan; dan
werd het chloroformketoon door het buizenstelsel met steriele lucht weggedampt;
na 2 dagen was het meel telkens gansch droog geworden; het werd daarna met water
gekneed en met het oog op de kleefstof onderzocht; er
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kon geen kleefstof verkregen worden: de mechanische rekbare eigenschappen waren
gansch onderdrukt.
De proef werd op een andere wijze uitgevoerd en wel als volgt: aan deegklompjes
van 50 g. meel en 25 g. water werden respectievelijk toegevoegd en ingewerkt, a)
2.5 cm3 ketoon inhoudende 0,75 g. chloroform, b) 2.5 cm3 ketoon inhoudende 0.75
g. bromoform en c) 2.5 cm3 ketoon inhoudende 0.75 g. iodoform. Die mengsels
bleven gedurende 8 dagen in gesloten flesschen en werden dan met water uitgekneed:
KLEEFSTOF IN

vochtige
33.6

meel, normaal

100 G. MEEL
droge
11.1

meel + chloroformketoon 25.4

9.8

meel + bromoformketoon 15.8

7.4

meel + iodoformketoon

-

1.0

Het uitkneden was in de drie laatste gevallen moeilijk te bewerken, en leidde tot
waarden die met het moleculair gewicht der gebruikte stoffen omgekeerd evenredig
zijn.
B. VON FENYVESSY(155) heeft gliadine, glutenine, hordeïne en zeïne op de kleefstof
laten inwerken, met het inzicht het kleefstofgehalte van het meel te verhoogen.
Volgens FLEURENT vertoont het meel het beste vermogen tot bakken als de verhouding
tusschen gliadine en glutenine gelijk staat met 75:25.
Wordt tarwegliadine aan tarwemeel toegevoegd, dan wordt deze gliadine in de
kleefstof teruggevonden; ook verhoogd door deze toevoeging het bakvermogen van
het meel.
G. TOEGEVOEGDE
GLIADINE AAN

GEWICHT VAN DE KLEEFSTOF UIT

10 G. MEEL

10 G. MEEL

0

vochtige
4.20

droge
1.13

0.5

5.10

1.64

1.0

5.92

1.96

2.0

7.70

-

(155) B. VON FENYVESSY. Ueber den Einfluss einiger vegetabilischen Proteide auf den
Weizenkleber. Zeitschr. Unters. Nahrungsm., 1911, 21, 658-662.
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Door de toevoeging van tarweglutenine aan het tarwemeel wordt het kleefstofgehalte
ook verhoogd; daarentegen vermindert het bakvermogen(156), en wordt zelfs tot nul
gebracht.
G. TOEGEVOEGDE
GLUTENINE AAN

GEWICHT VAN DE KLEEFSTOF UIT

10 G. MEEL

10 G.

MEEL

0

vochtige
4.20

droge
1.13

0,5

5.05

1.60

1.0

5.90

-

Roggegliadine in tarwemeel gebracht geeft dezelfde uitslagen als tarwegliadine,
alsmede hordeïne uit gerstmeel. Met zeïne uit maïs konden geen vaste resultaten
verkregen worden.
Wij hebben de proeven van VON FENYVESSY uitgebreid tot de dierlijke proteïnen,
en de werking bestudeerd van caseïne, eiwit van ei en peptone. Dit onderzoek bracht
tot de volgende waarden met deegklompjes die gedurende 24 uren aan zich zelf
werden overgelaten vóór ze gekneed werden:
G. KLEEFSTOF

50 g. meel + 25 g. water

vochtige
15.6

droge
5.0

a) 50 g. meel + 5 g. caseïne 18.5
+ 25 g. water

6.3

b) 50 g. meel + 28 g.
eiwit(157) van ei

16.5

5.8

c) 50 g. meel + 5 g.
peptone

16.0

5.4

WITTE

+ 25 g. water

Door deze behandeling wordt dus, evenals in de proeven met gliadine en glutenine,
het kleefstofgehalte verhoogd.
VON FENYVESSY maakt er in zijne mededeeling opmerkzaam op dat de alcoholische
oplossing van de gliadine niet te lang op het waterbad dient uitgedampt te worden,
omdat verdunde en warme alcohol de gliadine min of meer verandert; als men 10 g.
zuivere gliadine oplost in alcohol à 70 V% en dan op het waterbad

(156) Bepaald met het toestel van LIEBERMANN, Zeitschr. Unters. Nahrungsm., 1901, 4, 1009.
(157) Dit komt overeen met 3.8 g. droog eiwit.
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uitdampt, en als men het uitgedampte met alcohol à 70 V% opnieuw behandelt, dan
bekomt men een onoplosbare rest die de eigenschappen van glutenine vertoont; dit
brengt VON FENYVESSY tot het besluit dat gliadine zich in glutenine omzetten kan.
In onze proeven met caseïne, eiwit en peptone schijnt ook eene omzetting plaats
te grijpen, en wel in gliadine. Een dergelijke omzetting werd niet waargenomen als
de caseïne droog met meel gemengd werd, zelfs gedurende verscheidene dagen, en
als de deegklompjes met water verwerkt werden dra vóór het uitkneden; de omzetting,
in de afwezigheid van water, schijnt hier stellig niet mogelijk.
G. KLEEFSTOF

50 g. meel + 25 g. water

vochtige
13.8

droge
5.1

50 g. meel + 15 g. caseïne; 14.6
na 16 dagen + 30 g. water

4.7

50 g. meel + 20 g. caseïne; 14.8
na 26 dagen + 30 g. water

5.1

De schijnbare verhooging van het gewicht van de vochtige kleefstof moet alleen
toegeschreven worden aan de aanwezigheid van de caseïne gedurende het kneden,
waardoor meer water werd opgenomen; de droge kleefstof daarentegen vertoont geen
verhooging.
Zulke omzettingen zijn in verband te brengen met de vroeger door een van ons(158)
vastgestelde verschijnselen, en wel met proteïnen van de normale melk, proteïnen
van colostrale melk, proteïnen van paarden- en rundserum, en proteïnen van het
hoenderei. Bij al deze physiologische vochten grepen onder de verscheidene
neerslagingsvormen der proteïnengroepen telkens zeer beduidende en beteekenisvolle
omzet-

(158) A.-J.-J. VANDEVELDE. Nouvelles recherches sur les ferments solubles du lait, Mém. cour.
Acad. Sciences Belg., 1907; - Over gefractioneerde neerslaging van melkproteïnen,
Gedenkboek Van Bemmelen, 1910: - Recherches sur la précipitation des proteïnes, Bull. Soc.
chim. Belg., 1911, 25, 116; - Ueber Löslichkeitsveränderungen bei Milch-und Serumproteïnen,
Biochem. Zeitschr., 1908, 7, 396.
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tingen plaats, op zulke wijze dat de eerst schijnbaar bij uitzondering waargenomen
feiten wel tot een algemeenen regel blijken te behooren.

D. - Invloed van zouten.
De onderzochte zouten waren natriumchloride NaCl, natriumsulfaat Na2SO4,
ammoniumsulfaat (NH4)2SO4 en magnesiumsulfaat MgSO4.
1e proef. 50 g. tarwemeel werden resp. met 5, 10, 15, 20 en 25 g. zout goed
gemengd en gedurende 2 maanden in gesloten flesschen op 20° C bewaard; daarna
werd het deeg met water bereid en de kleefstof door kneden onder water afgezonderd.
50 G. MEEL MET
g zout
0

G. KLEEFSTOF
3

OPMERKINGEN

cm water
25

vochtige

droge

15.6

5.0

-

NaCl

5

25

10.7

3.6

0.058 g. asch

NaCl

10

27

0

0

-

NaCl

15

28

0

0

-

NaCl

20

29

0

0

-

Na2SO4

5

25

3.7

1.4

zeer brokkelig

Na2SO4

10

25

0

0

0.018 g. asch

Na2SO4

15

25

0

0

-

Na2SO4

20

25

0

0

-

(NH4)2SO4

5

26

0

0

-

(NH4)2SO4

10

28

0

0

-

(NH4)2SO4

15

29

0

0

-

(NH4)2SO4

20

30

0

0

-

MgSO4

5

25

0.1

-

-

MgSO4

10

25

0

0

-

MgSO4

15

25

0

0

-

MgSO4

20

25

0

0

-

De aard van het zout, alsook de concentratie hebben dus een invloed op het gehalte
kleefstof die door kneden kan worden afgezonderd. Er werd met natriumchloride
beproefd of de tijd op dit gehalte een invloed uitoefent. Telkens werden 50 g.
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met fijn gepoederd natriumchloride (2, 4 en 6 g.) vermengd en in gesloten flesschen
op 20° C gedurende veranderlijke tijdperken bewaard. Dan werd met water gemengd
en de kleefstof uitgekneed.
TIJD IN DAGEN

50 G. MEEL UIT
g. zout
cme water

G. KLEEFSTOF

vochtige

droge

-

0

25

13.5

4.3

2

6

25

0

0

2

4

25

5.4

1.7

2

2

25

12.1

3.7

3

4

25

6.8

2.1

3

2

25

12.1

3.8

4

4

25

4.5

1.4

4

2

25

11.6

3.4

6

4

25

4.6

1.5

6

2

25

11.4

3.4

7

4

25

4.7

1.4

7

2

23

11.7

3.5

Deze proef werd opnieuw genomen, doch met een wijziging die hierin bestond,
dat 500 g. meel resp. met 40 g. en 20 g. fijngepoederde natriumchloride gemengd
werden, en dat daarna voor de kleefstofproef 54 g. en 52 g. van het mengsel met
water werden uitgekneed.
TIJD IN DAGEN

50 G. MEEL UIT
g. zout
cm3 water

G. KLEEFSTOF

vochtige

droge

-

0

26

13.5

4.3

2

4

26

9.7

2.9

2

2

26

12.6

3.7

3

4

26

8.6

2.5

3

2

26

12.4

3.7

4

4

26

8.0

2.4

4

2

26

12.4

3.7

5

4

26

5.0

1.7

5

2

26

11.9

3.7

6

4

26

8.9

2.7

6

2

26

12.6

3.7
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4

26

8.7

3.1

7

2

26

12.0

3.6

9

2

26

11.5

3.5

10

2

26

11.3

3.4

11

2

26

10.7

3.3
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Deze proeven geven dus geen aanduiding omtrent den eventueelen invloed van den
tijd der bewaring van het droog mengsel; de concentratie daarentegen heeft een
ontegensprekelijken invloed. Zoodra echter het deeg met water gevormd wordt,
vermindert het kleefstofgehalte op een zeer aanzienlijke wijze, zelfs na korten tijd,
zooals ook uit het volgende blijkt:
a) Mengsel met 4 g. natriumchloride 9 dagen droog bewaard, dan met 26 cm3
water tot deeg gebracht; na een uur rust wordt het deeg uitgekneed: vochtige
kleefstof = 0.5, droge kleefstof = 0.1.
b) Zelfde proef, doch het vochtig deeg blijft 15 minuten staan vóór het uitwasschen:
vochtige kleefstof = 3.6, droge kleefstof = 1.1.
Blijkbaar dus hangt de veranderlijkheid in de uitslagen voor een zelfde concentratie
af van den tijd die verloopt tusschen het bereiden en het uitwasschen van het
deegklompje.
De onderzochte zouten werken dus de rekbare eigenschappen van de kleefstof
tegen; die werking schijnt in verband met de concentratie, en met de aanwezigheid
van het water. De factor tijd, in het bewaren van het droog mengsel, schijnt niet in
rekening te moeten gebracht worden.
Stellig was het belangrijk de oplosbaarheid van de proteïnen tegenover alcohol te
beproeven, ten einde het gehalte aan gliadme, zonder en met toevoeging van zout te
bepalen.
In een eerste proef werden telkens 10 g. meel met 13.5% water op 100° C gedroogd,
en 10 g. meel met 13.5% water gedurende 2 maanden met 5 g. natriumchloride op
20° C droog bewaard. Dan werd:
1o) 10 g. meel met 13.5% water met 64.5 cm3 alcohol en 20.65 cm3 water
vermengd, hetgeen met de 1.35 g. water van het meel, 86.5 cm3 alcohol à 70V%
uitmaakt.
o
2) 8.65 g. gedroogd meel, voorkomende van 10 g. van hetzelfde meel als 1o met
86.5 cm3 alcohol à 70V% gemengd.
3o) 15 g. meel van het bewaard mengsel van 10 g. meel met 13.5% water en 5
g. zout gemengd met 64.5 cm3 alcohol à 94V% en 20.65 cm3 water, hetgeen
ook met 86.5 cm3 alcohol à 70V% overeenstemt.
De 3 vloeibare mengsels werden gedurende 5 uren bij gewone temperatuur geschud;
na eenig rusten werd de vloeistof
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afgefiltreerd; daarvan werden 20 cm3 uitgedampt en dan op het stikstofgehalte volgens
de methode van KJELDAHL onderzocht.
1o
g. stikstof in 20 cm3 0.0182
vloeistof

2o
0.01456

3o
0.0287

g. stikstof in 86.5
cm3 vloeistof

0.0788

0.0631

0.1243

g. gliadine door
alcohol

0.493

0.394

0.777

uitgetrokken
(stikstof × 6.25)
Deze cijfers brengen tot het zeer zonderling besluit dat, alhoewel door de
aanwezigheid van natriumchloride de kleefstof tot nul gebracht wordt, de gliadine,
- of juister de in alcohol oplosbare proteïnen, - verhoogen zou. Het verwarmde meel
daarentegen houdt minder gliadine in, met andere woorden minder in alcohol
oplosbare proteïnen.
Deze proef werd in het dubbel gedaan, met hetzelfde meel met 13.5% water, 27%
vochtige kleefstof en 8.6% droge kleefstof.
1o) 10 g. meel met 64.5 cm3 alcohol 94 V% en 20.65 cm3 water.
2o) 10 g. meel met 4 g. natriumchloride, met 64.5 cm3 alcohol 94 V% en 20.65
cm3 water.
De alcoholische mengsels werden gedurende 5 uren bij gewone temperatuur
geschud, en na bezinking, gefiltreerd; 20 cm3 werden voor de doseering van de
stikstof benuttigd.
1o
a
g. stikstof in 20 0.0146
cm3 vloeistof
g. stikstof in
86.5 em3
vloeistof

0.0631

g. gliadine door 0.394
alcohol

b
0.0157

2o
a
0.0197

b
0.0204

0.0678

0.0851

0.0881

0.424

0.532

0.551

uitgetrokken
(stikstof × 6.25)
Daaruit blijkt dat de aanwezigheid van natriumchloride het uittrekken met alcohol
begunstigt; evenals bij de voorgaande proef is hier de hoeveelheid zoogenoemde
gliadine verhoogd.
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Volgens de methode van RALPH HOAGLAND(159), namelijk met 2 g. meel met 100 cm3
alcohol à 50 G% in geslotene schudfleschjes gedurende 60-90 minuten in de
schudmachine te

(159) Journ. ind. engin. chem, 1911, 3, 838.
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schudden, en het filtraat, na uitdamping, volgens KJELDAHL te behandelen, werd
bovengebruikte meel onderzocht, 1o) 2 g. meel zonder natriumchloride, 2o) 2 g. meel
+ 8 g. natriumchloride:
1o
a
g. stikstof in 20 0.0055
cm3 vioeistof

b
0.0052

2o
a
0.0056

b
0.0053

0.0275

0.0260

0.0280

0.0265

g. gliadine door 0.1725
alcohol

0.1625

0.1750

0.1657

g. stikstof in
100 cm3
vloeistof

uitgetrokken
(stikstof × 6.25)
Door deze methode, namelijk wanneer het meel uitgetrokken wordt met alcohol
à 50 G%, vindt men nagenoeg dezelfde resultaten met en zonder natriumchloride.
Zooals men ziet, zijn de resultaten, volgens het alcoholgehalte, nog al veranderlijk,
en zij schijnen over het gliadinegehalte, in verband met de hoeveelheid uitgekneede
kleefstof van zeer geringe beteekenis.

E. - Invloed van zuren.
Evenals voor de zouten werden de proeven met zuren genomen, met het meel, zonder
tusschenkomst van water; de zuren, welke juist met dat doel, in vasten toestand
gekozen werden, werden in fijn poeder met het meel vermengd, en gedurende
verscheidene dagen bij 20° C bewaard. Pas vóór het uitkneden, werd het deeg met
water gevormd.
ZUUR

TIJD IN

50 G. MEEL MET

G. KLEEFSTOF

DAGEN

vochtige

droge

0

cm3 water
25

13.8

5.1

20

25

0

-

5

24

0

-

20

25

0

-

5

21

0

-

20

48

0

-

5

40

0

-

g. zuur
-

0

wijnsteenzuur 15
15
citroenzuur 10
11
looistofzuur 15
8
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zuringzuur

15

20

25

0

-

8

5

25

0

-
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Met het wijnsteenzuur is het deeg bij de bewerking zeer kleverig en moeilijk uit te
kneden; hetzelfde dient medegedeeld te worden voor het citroenzuur; daarom ook
is de hoeveelheid gebruikt water minder dan in de andere gevallen. Daarentegen
wordt in de aanwezigheid van het looistofzuur het deeg zeer korrelig, hetgeen met
een duidelijke proteïnenstremming wel overeenstemt; de noodige hoeveelheid water
is vrij grooter. Met zuringzuur, zelfs bij hooge concentratie, is het deeg van het begin
af normaal.
In alle gevallen kon geen kleefstof door kneden afgezonderd worden.
Na die voorloopige proeven werd nu een stelselmatige studie gedaan van eenige
vaste zuren. Voor ieder zuur werd het meel gedurende verscheidene dagen met het
fijn gepoederd zuur op 20° C bewaard. Het deeg werd dan met circa 25 cm3 water
telkens voor 50 g. meel, en 15 minuten aan de rust overgelaten, waarna de kleefstof
werd uitgekneed.

1. - Wijnsteenzuur.
1e reeks.
TIJD IN DAGEN

50 G. MEEL MET
g. zuur
cm3 water

G. KLEEFSTOF

vochtige

droge

-

0

25

13.5

4.3

1

2

26

0

0

1

0.1

26

11.9

3.7

2

0,1

26

11.9

3.6

3

0.1

26

12.0

3.7

5

0.1

26

11.7

3.5

6

0.1

26

12.1

3.6

7

0.1

26

12.0

3.6

8

0.1

26

11.9

3.7

9

0.1

26

12.2

3.8

10

0.1

26

12.1

3.7
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2e reeks.
TIJD IN DAGEN

50 G. MEEL MET
g. zuur
cm3 water

G. KLEEFSTOF

vochtige

droge

-

0

25

14.2

4.5

1

0.25

25

8.8

3.1

1

0.50

25

1.5

0.6

5

0.25

25

10.0

3.5

5

0.50

25

2.3

0.9

8

0,25

25

9.0

3.1

8

0.50

24

3.0

1.3

3e reeks.
TIJD IN DAGEN

50 G. MEEL MET
g. zuur
cm3 water

G. KLEEFSTOF

vochtige

droge

-

0

25

14.2

4.5

1

0.1

25

11.1

3.8

1

0.2

25

9.1

3.3

1

0.3

25

5.1

2.0

1

0.4

25

2.0

0.9

1

0.5

25

0.9

0.5

1

0.6

25

0.8

0.4

1

0.7

25

0

-

De twee eerste reeksen proeven leveren het bewijs dat de factor tijd zonder invloed
is op het kleefstofgehalte; alleen de concentratie van het zuur staat met dit gehalte
in verband. Dit valt het best in het oog, als men de resultaten van de 3e reeks
onderzoekt, waar de proeven alle na 1 dag genomen werden, doch met toenemende
hoeveelheden van het zuur; met 0.6 g. zuur voor 50 g. meel komt men aan de grens;
het is de hoogste concentratie waarop kleefstof nog kan gevormd worden. Daarna
ook werd in het onderzoek van de andere zuren, de kleefstof gedoseerd, voortaan
een dag na het vermengen van het zuur; ook werden de mengsels alleen vóór het
uitkneden bereid.
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De proef werd ook genomen, met de voorzorg het kneden met gebruik van een doekje
uit te voeren. Aldus werden de volgende resultaten verkregen; het zuur werd pas
vóór het bereiden van het deeg aan het meel toegevoegd.
50 G. MEEL MET
g. zuur

G. KLEEFSTOF
3

vochtige

droge

0

cm water
25

13.7

4.2

0.2

25

9.4

3.1

0.4

25

6.7

2.5

0.6

25

1.2

0.5

0.8

25

0.7

0.3

0.9

25

0

0

De grens ligt hier op 0.8 g. zuur. Met of zonder doek wordt door het wijnsteenzuur
het deeg nogal vloeibaar.

2. - Citroenzuur.
Het citroenzuur maakt, evenals het wijnsteenzuur, het deeg zeer vloeibaar.
a) Zuur met het meel gemengd een dag vóór het bereiden van het deeg; kneden zonder
doek:
TIJD IN DAGEN

50 G. MEEL MET
g. zuur
cm3 water

G. KLEEFSTOF

vochtige

droge

-

0

25

14.2

4.5

1

0.1

25

12.3

4.2

1

0.2

25

11.9

4.0

1

0.3

25

10.1

3.5

1

0.4

25

7.0

2.5

1

0.5

25

4.7

1.8

1

0.6

25

3.1

1.2

1

0.7

25

0.9

0.5

1

0.8

25

0.3

0.1

1

0.9

25

0

-
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b) Zuur met het meel vermengd, pas vóór het bereiden van het deeg; kneden met
doek:
50 G. MEEL MET
g. zuur

G. KLEEFSTOF
3

vochtige

droge

0

cm water
25

13.7

4.2

0.2

25

12.4

4.0

0.4

25

9.3

3.1

0.6

25

5.7

2.2

0.8

25

3.8

1.6

1.0

25

1.5

0.6

1.1

25

1.3

0.6

1.2

2.5

0

-

De grens ligt in het geval a) bij 0.8 g. zuur, en in het geval b) bij 1,1 g. zuur.

3. - Zuringzuur.
Het zuringzuur maakt het deeg iet of wat brokkelig.
a) Zuur met het meel gemengd één dag vóór het bereiden van het deeg; kneden zonder
doek:
TIJD IN DAGEN

50 G. MEEL MET
g. zuur
cm3 water

G. KLEEFSTOF

vochtige

droge

-

0

25

14.2

4.5

1

0.1

25

10.8

3.7

1

0.2

25

2.4

1.0

1

0.3

25

0.9

0.3

1

0.4

25

0

-
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b) Zuur met het meel gemengd pas vóór het bereiden van het deeg; kneden met doek:
50 G. MEEL MET
g. zuur

G. KLEEFSTOF
3

vochtige

droge

0

cm water
25

13 7

4.2

0.2

25

6.9

2.5

0.4

25

1.9

1.3

0.5

25

1.7

0.8

0.6

25

1.5

0.6

0.8

25

0.1

0.05

1.0

26

0

-

De kleefstof zwelt door het drogen zeer weinig.
De grens ligt in het geval a) bij 0.3 g., en in het geval b) bij 0.8 g. zuur.

4. - Barnsteenzuur.
Door het barnsteenzuur wordt het deeg weinig veranderd.
a) Zuur met het meel gemengd één dag vóór het bereiden van het deeg; kneden zonder
doek:
TIJD IN DAGEN

50 G. MEEL MET
g. zuur
cm3 water

G. KLEEFSTOF

vochtige

droge

-

0

25

14.2

4.5

1

0.1

25

13.6

4.4

1

0.2

25

11.5

3.9

1

0.3

25

9.8

3.4

1

0.4

25

8.1

2.9

1

0.5

25

6.8

2.4

1

0.6

25

3,2

1.1

1

0.7

25

2.6

0.9

1

0.8

25

0.9

0.3

1

0.9

25

0

-
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b) Zuur met het meel vermengd pas vóór het bereiden van het deeg; kneden met
doek:
50 G. MEEL MET
g. zuur

G. KLEEFSTOF
3

vochtige

droge

0

cm water
25

13.7

4.2

0.2

25

12.8

3.9

0.4

25

10.3

3.2

0.6

25

8.5

2.8

0.8

25

5.9

2.0

1.0

25

2.8

1.0

1.2

25

2.6

1.0

1.4

25

1.1

0.4

1.6

25

0.9

0.4

1.8

25

0

-

De grens ligt dus in het geval a) bij 0.8 g., en in het geval b) bij 1.6 g. zuur, bij
gevolg het dubbel.

5. - Benzoëzuur.
Het benzoëzuur maakt het deeg zeer vloeibaar.
a) Zuur met het meel gemengd één dag vóór het bereiden van het deeg; kneden zonder
doek:
TIJD IN DAGEN

50 G. MEEL MET
g. zuur
cm3 water

G. KLEEFSTOF

vochtige

droge

-

0

25

14.2

4.5

1

0.1

25

14.4

4.3

1

0.2

25

13.6

4.2

1

0.3

25

12.7

3.9

1

0.4

25

11.3

3.8

1

0.5

26

8.4

2.9

1

0.6

26

5.4

1.9

1

0.7

26

2.8

1.0

1

0.8

26

2.2

0.8

1

09

26

1.8

0.7
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1

1.0

26

0.7

0,3

1

1.1

26

0

-
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b) Zuur met het meel vermengd pas vóór het bereiden van het deeg; kneden met
doek:
50 G. MEEL MET
g. zuur

G. KLEEFSTOF
3

vochtige

droge

0

cm water
25

13.7

4.2

0.4

26

12.4

3.8

0.8

26

11.1

3.6

1.2

27

9.4

32

1.6

27

9.5

3.2

3.0

27

9.2

3.3

4.0

28

9.4

3.4

10.0

30

8.7

3.0

Het was onmogelijk de grens te bepalen, als het deeg met het doek werd gekneed;
als men den oplosbaarheidscoëfficient van het benzoëzuur, namelijk 1 deel voor 640
deelen water (1.56‰) overschrijdt, dan bekomt men bijna geen veranderingen meer.
Het schijnt dus dat alleen het in het water opgeloste zuur een werking uitoefent.
Zonder doek, brengt het kneden tot eene grens, en wel met 1.0 g. benzoëzuur.

6. - Salicylzuur.
Bij geringe concentratie maakt salicylzuur het deeg brokkelig, bij hoogere concentratie
tamelijk vloeibaar.
a) Zuur met het meel gemengd één dag vóór het bereiden van het deeg; kneden zonder
doek:
TIJD IN DAGEN

50 G. MEEL MET
g. zuur
cm3 water

G. KLEEFSTOF

vochtige

droge

-

0

25

14.2

45

1

0.1

25

14 6

4.5

1

0.2

25

13.9

4.5

1

0.3

25

12.4

4.3

1

0.4

25

3.1

1.2

1

0.5

25

0.8

0.3

1

0.6

25

0

-
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b) Zuur met het meel gemengd pas vóór het bereiden van het deeg; kneden met doek:
50 G. MEEL MET
g. zuur

G. KLEEFSTOF
3

vochtige

droge

0

cm water
25

13.7

4.2

0.2

25

13.3

4.1

0.4

25

9.5

3.4

0.6

26

7.3

2.8

0.8

26

67

2.7

1.0

26

2.2

09

1.2

27

1.4

0.6

1.4

27

1.4

0.5

1.6

27

0.4

0.2

1.8

27

0

-

De oplosbaarheid van het salicylzuur is 0.225 deel voor 100 deelen water, dus
2.25‰. iets grooter dan voor het benzoëzuur; met de doekkneding ligt de grens op
eene concentratie van 1.6 g. zuur voor 27 cm3 water (dus 60‰!) en met de
handkneding ligt deze grens bij 0.5 g. zuur voor 25 cm3 water (dus 20‰!). Het niet
opgeloste zuur heeft bijgevolg eene werking op de eigenschappen van de kleefstof.

7. - Gallischzuur.
Het gallischzuur, dat in koud water onoplosbaar is, maakt het deeg niet vloeibaar.
a) Zuur met het meel gemengd één dag vóór het kneden; kneden zonder doek:
TIJD IN DAGEN

50 G. MEEL MET
g. zuur
cm3 water

G. KLEEFSTOF

vochtige

droge

-

0

25

14.6

4.5

1

0.1

25

14.8

4.6

1

0.2

25

14.9

1.7

1

0.3

25

14.8

4.6

1

0.4

25

14.9

4,6

1

0.5

25

14.9

4.6

1

0.6

25

15.0

4.5

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1045
TIJD IN DAGEN

50 G. MEEL MET
g. zuur
cm3 water

G. KLEEFSTOF

vochtige

droge

-

0

25

14.6

4.5

1

2.0

26

14.0

5.2

1

3.0

26

11.6

4.6

1

4.0

26

7.8

3.1

1

5.0

26

6.2

2.5

1

6.0

26

8.0

3.1

1

7.0

26

6.2

2.5

1

8.0

26

6.9

2.9

1

9.0

27

5.8

2.6

1

10.0

27

4.8

2.2

1

11.0

28

2.2

1.0

1

12.0

28

18

0.8

b) Zuur met het meel gemengd pas vóór het bereiden van het deeg; kneden met doek:
50 G. MEEL MET
g. zuur

G. KLEEFSTOF
3

vochtige

droge

0

cm water
25

13.7

4.2

0.2

25

14.2

4.4

0.6

26

13.8

4.6

1.0

26

13.2

4.5

4.0

26

11.2

5.1

8.0

27

8.9

4.5

12.0

28

8.5

4.4

16.0

28

7.3

4.3

20.0

30

9.0

4.6

30.0

32

9.0

4.8
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De werkinggrens voor het gallischzuur is dus onmogelijk te bepalen; werkt men
zonder doek, dan vermindert de waarde voor het kleefstofgehalte alleen te beginnen
met 2 g. zuur; met de hooge concentratiën, en in alle gevallen als het zuur niet in het
water wordt opgelost, daalt het gehalte aan vochtige en droge kleefstof bijna tot nul.
Bij het kneden met een doek, doet zich een ander verschijnsel voor; hier behoudt het
deeg meer zijne kleverigheid, zoodanig dat het uitkneden mogelijk wordt; dan behoudt
de droge kleefstof haar oorspronkelijk gehalte, terwijl het vermogen tot het opslorpen
van water op aanzienlijke wijze vermindert.
Door deze proef vallen de neerslagingsvormen van de proteïnen opnieuw in het
oog, zooals wij het reeds vroeger medegedeeld hebben (155 en 158), want van de
werking van een opgelost zuur kan hier geen spraak zijn: het gebruikte zuur is zeer
zwak, en de oplosbaarheid is onbeduidend.

8. - Digallischzuur (looistof).
Digallischzuur verschilt van het gallisch zuur in dezen zin, dat het eerste in het water
oplosbaar is; daardoor werkt het op een andere wijze als het gallischzuur zelf. Het
digallischzuur maakt het deeg brokkelig, hetgeen overeenstemt met zijne eigenschap
op de proteïnen stremmend te werken.
a) Zuur met het meel gemengd één dag vóór het bereiden van het deeg; kneden zonder
doek:
TIJD IN DAGEN

50 G. MEEL MET
g. zuur
cm3 water

G. KLEEFSTOF

vochtige

droge

-

0

25

14.2

4.5

1

0.1

25

13.9

4.7

1

0.2

25

12.8

4.8

1

0.3

25

10.0

4.3

1

0.4

26

7.0

3.1

1

0.5

26

5.5

2.5

1

06

26

0.6

0.3

1

0.7

26

0

-
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b) Zuur met het meel gemengd pas vóór het bereiden van het deeg; kneden met doek:
50 G. MEEL MET
g. zuur

G. KLEEFSIOF
3

vochtige

droge

0

cm water
25

13.7

4.2

0.2

26

12.0

4.5

0.4

27

1.9

0.8

0.6

27

0.2

0.1

0.7

27

0

-

De werkingswijze heeft dus met deze van het gallischzuur niets gemeens. De grens
ligt bij 0.6 g. zuur met of zonder doek; de snelheid van de vermindering is hooger
als het deeg met het doek wordt uitgekneed.
***

De grens, dus het sterkste concentratiezuur waarmede eenige kleefstof zich nog liet
afscheiden, was voor de onderzochte zuren:
KNEDEN ZONDER DOEK

KNEDEN MET DOEK

wijnsteenzuur

0.6 g.

0.8 g.

citroenzuur

0.8 g.

11 g.

zuringzuur

0.3 g.

0.8 g.

barnsteenzuur

0.8 g.

1.6 g.

benzoëzuur

10 g.

-

salicylzuur

0.5 g.

1.6 g.

gallischzuur

-

-

digallischzuur

0.6 g.

0.6 g.

Het sterkst werkend zuur is het zuringzuur; daarna komen met afnemende kracht,
digallischzuur, wijnsteenzuur, citroenzuur en barnsteenzuur; met benzoëzuur en
gallischzuur is het onmogelijk iets af te leiden, en voor salicylzuur is het verschil
tusschen de kneding met en de kneding zonder doek vrij aanzienlijk.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1048
In een vroegere mededeeling(160) hebben wij eene vergelijking gemaakt tusschen
eenige zuren ten aanzien van hunne kracht bij verscheidene verschijnselen. De
volgende zuren, namelijk zuringzuur, wijnsteenzuur, citroenzuur en barnsteenzuur
bevinden zich nu, volgens de resultaten van onze nieuwe proefnemingen nagenoeg
in dezelfde volgorde als in de vroegere proefnemingen; de volgende tabel geeft
daarover een goed denkbeeld en brengt nog eens te meer tot het besluit, dat het
verschil tusschen de eigenschappen der zoogenoemde levende en niet levende wezens
toch alles behalve groot is.

Volgorde van de afnemende werking der zuren(161).
ZUREN
ZURING1. Electrische 1
geleidbaarheid

WIJNSTEEN-

CITROEN-

BARNSTEEN-

2

3

4

2. Katalyse

1

2

3

4

3. Inversie

1

-

2

3

4. B. typhosus

3

1

2

-

5. B. Coli

3

1

2

-

6. Kieming

1

1

3

3

7. Haemolyse

1

1

3

4

8. Suikergisting 1

3

2

3

9. Deeggisting 1

2

3

4

10.
1
Kleefstofproef

2

3

4

F. - Werking van eenige isomere verbindingen.
Men noemt isomeren verbindingen die dezelfde scheikundige samenstelling vertoonen,
doch die veranderlijke eigenschappen bezitten. Zoo vertoonen het azijnzuur en de
druivensuiker (glucose) juist dezelfde kwantitatieve samenstelling, als zij chemisch
ontleed worden:
40.0% koolstof
6.7% waterstof
53.4% zuurstof.

(160) A.-J.-J. VANDEVELDE en L. BOSMANS. Over de werking der zuren op de gisting van het
meeldeeg. Versl. en Med. Kon. Vl. Acad., 1911, 261-285.
(161) Zie: (160) blz. 286.
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De eigenschappen van deze beide stoffen zijn genoeg gekend en het is niet noodig
uit te weiden over het groot verschil dat zij in hare eigenschappen vertoonen.
Men schrijft die verschillen toe aan den moleculairen bouw van deze verbindingen,
waaraan men de volgende voorstelling geeft:
azijnzuur (C2O2H4). CH5-CO2H
druivensuiker (C6O6H12 of C2O2H4 × 3):
CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH = O
Onder de isomeren vindt men verbindingen die zeer weinig met elkander verschillen,
en waarvan de biologische werking niettemin vrij aanzienlijk is; deze zijn namelijk
zekere zuren welke door een(162) van ons vroeger bestudeerd werden:
1o) Orthooxybenzoezuur (of salicylzuur),
oplosbaar in water (2.25‰).
Metaoxybenzoëzuur,

, smelt bij 200° C, onoplosbaar in water.

Paraoxybenzoëzuur,
Ortho

, smelt bij 155° C, weinig

, smelt bij 210° C, in water onoplosbaar.
Meta

2o) Orthonitrobenzoezuur,
op in 164 deelen water.

Para

, smelt bij 147° C; 1 deel zuur lost zich

Metanitrobenzoëzuur,
deelen water oplosbaar.

, smelt bij 140° C; 1 deel zuur is in 425

Paranitrobenzoezuur,
onoplosbaar.

, smelt bij 238° C, en is in water bijna

(162) A.-J.-J. VANDEVELDE, Ueber hämolytische Wirkungen isomerer Verbindungen. Biochem.
Zeitschr., 1907, 5, 358-364.
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Ortho

Meta

Para

3o) Orthoamidobenzoëzuur (of anthranilzuur),
weinig oplosbaar in water.
Metaamidobenzoezuur,
water.

, smelt bij 173° C; weinig oplosbaar in

Paraamidobenzoëzuur,
water.
Ortho

, smelt bij 144° C;

, smelt bij 186° C; weinig oplosbaar in

Meta

4o) Orthotoluylzuur,

Para

, smelt op 102° C; weinig oplosbaar in water.

Metatoluylzuur,

, smelt op 109° C; weinig oplosbaar in water.

Paratoluylzuur,

, smelt bij 180° C; weinig oplosbaar in water.

Ortho

Meta

Para

Met deze twaalf zuren werd de werking op het uitkneden van de kleefstof
bestudeerd en wel met behulp van den doek. Evenals voor de andere bestudeerde
zuren werd ieder zuur met het meel gemengd, pas vóór het bereiden van het deeg,
dat na rusten van 15 minuten uitgekneed werd. Het zij hier opgemerkt dat die zuren
in water bijna onoplosbaar zijn, en dat zij bijgevolg niet als opgeloste stoffen kunnen
werkzaam zijn.
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GEBRUIKTE

50 G. MEEL MET

G. KLEEFSTOF

ZUUR

cm5 water
25

vochtige

droge

13.7

4.2

Orthooxybenzoëzuur 0.2

25

13.3

4.1

0.4

25

95

3.4

0.6

26

7.3

2.8

0.8

26

6.7

2.7

1.0

26

2.2

0.9

1.2

27

1.4

06

1.4

27

1.4

0.5

1.6

27

0.4

0.2

1.8

27

0

-

Metaoxybenzoëzuur 0.5

26

12.5

4.0

2.0

27

8.5

3.4

3.0

28

7.0

3.1

4.0

28

6.9

3.2

Paraoxybenzoëzuur 0.5

26

14.1

4.4

2.0

27

11.0

4.6

3.0

28

8.5

3.9

4.0

28

7.5

3.7

Orthonitrobenzoëzuur 0.25

25

13.3

4.1

0.50

27

11.4

3.4

0.75

27

4.8

1.8

1.00

27

3.7

1.5

1.25

27

4.1

1.6

1.50

27

3.1

1.2

2.00

27

5.3

1.7

Metanitrobenzoëzuur 0.25

25

13.5

4.1

g. zuur
-

0
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0.50

27

13.2

4.2

0.75

27

12.3

4.1

1.00

27

11.1

4.2

2.00

28

9.5

4.0

Paranitrobenzoezuur 0.25

26

14,4

4,4

0.50

26

13.3

4.1

0.75

27

13.2

4.1

2.00

27

13.3

4.2
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GEBRUIKTE

50 G. MEEL MET

G. KLEEFSTOF

ZUUR

cm5 water
25

vochtige

droge

13.7

4.2

Orthoamidobenzoëzuur 0.25

25

14.1

4.1

0.50

26

13.9

4.1

1.00

27

13.5

4.3

2.00

27

14.2

4.4

Metaamidobenzoëzuur 0.50

26

13.3

4.1

1.00

27

13.2

4.0

2.00

27

13.5

4.1

Paraamidobenzoëzuur 0.50

26

13.5

3.9

1.00

27

12.9

3.6

2.00

27

12.3

3.8

Orthotoluylzuur 0.50

26

13.2

3.9

1.00

27

12.2

3.6

2.00

27

11.0

3.2

3.00

28

12.6

3.4

Metatoluylzuur 0.50

26

13.6

4.2

2.00

27

13.7

4.6

Paratoluylzuur 0.50

26

14.2

4.4

2.00

27

14.2

4.4

g. zuur
=

0

De amidobenzoëzuren en de orthotoluylzuren vertoonen dus geen merkelijk verschil
en zijn op de kleefstof zeer weinig werkzaam; daarentegen zijn, onder de
oxybenzoëzuren en de nitrobenzoëzuren, de orthoisomeren de sterkste; de meta- en
de paraisomeren vertoonen onderling, en ook met de andere onderzochte isomere
zuren, bijna geen verschil. Ook werd vroeger(162) in de haemolytische proeven een
sterkeren invloed bij de orthoverbindingen vastgesteld.
(162) A.-J.-J. VANDEVELDE, Ueber hämolytische Wirkungen isomerer Verbindungen. Biochem.
Zeitschr., 1907, 5, 358-364.
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***

Wij zetten onze proefnemingen over de tarwekleefstof voort, en hopen later onze
nieuwe resultaten te mogen mededeelen: niet alleen de oplosbare zuren in opgelosten
toestand,
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maar ook de scheikundige verbindingen der kleefstofbestanddeelen zullen het
onderwerp zijn van onze verdere werkzaamheden. Dank aan de hooggewaardeerde
tusschenkomst van de Koninklijke Vlaamsche Academie, is het ons mogelijk geweest
reeds een twaalftal mededeelingen in het Nederlandsch te laten verschijnen, en werd
ons aldus de gelegenheid geschonken aan het Vlaamsche Volk, niet alleen onze
proeven te doen kennen, maar nog en vooral eenige wetenschappelijke overzichten,
die wij als inleiding tot het mededeelen van onze proefnemingen opgesteld hebben,
te kunnen aanbieden.
Gent, 7 October 1912.
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Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde
Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe te kennen aan den schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk, zonder
onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.

Het eerste tijdvak
zal de jaren 1912 en 1913 omvatten en wordt derhalve den 31 December 1913
gesloten. Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of
werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent (met vermelding op het adres: Voor den Aug. Beernaert-prijs), - vóór 5 Februari
1914 in te zenden.
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Kleine verscheidenheden.
127. - Mellen, melden en melten.
In de Verslagen en Mededeelingen, April 1912 (blz. 278-283), komen twee
mededeelingen voor van den heer EDW. GAILLIARD, over Mellen of Melden en over
Maelscap en Meltscap.
Uit die mededeelingen kan men afleiden dat Mellen, Melden - laat er ons bij voegen,
Melten - oude synoniemen zijn van het thans gebruikte woord Huwen.
Ik veroorloof mij hier aan te stippen dat deze oude vorm bij ons volk nog voortleeft
in eene samenstelling, welke niet van belang ontbloot is.
In de Nederlandsche leerboeken over natuurkunde treft men de benaming
Wolkbreuk aan; hier te lande heet dit weerverschijnsel: de Meltevrouw, de Varende
vrouw, de Windsbruid, enz.
De Wolkbreuk, heeft haren zetel in de onderste luchtlagen, en bestaat uit
draaikolken, die zich zeer snel verplaatsen en vergezeld gaan van bliksem, hagel,
stortvloed en gedruisch. Dit weerverschijnsel wordt aan de samenwerking van
tegenstrijdige winden en electriciteit, alsmede aan lagen luchtdruk toegeschreven.
De Wolkbreuk doet zich gelukkig zelden in onze gewesten voor; zij draagt er de
volgende benamingen, waarover een tamelijk uitgebreide literatuur bestaat:
1. Meltevrouw; - 2. Houwvrouw; - 3. Barende vrouw; - 4. Varende vrouw; - 5.
Dolvrouw; - 6. Bontevrouw; - 7. Windsbruid; - 8. Winddrolle; - 9. De mouw en de
houw. - Verder nog eenige varianten, hieronder vermeld.
1) MELTEVROUW: in Loqucla, 1892, blzz. 52, 53 en 54; in Rond den Heerd, 4e jaarg.,
blz. 240 en 16e jaarg., blz. 312.
2) HOUWVROUW: 't Daghet in den Oosten, 3-4 jaarg., blz. 74, geeft: ‘Houwvrouw,
Varende vrouw, Hoovrouw (Zonhoven), Houw, de Brouw, de Bontevrouw. Vrouw
heeft hier de oude beteekenis van heer behouden. (Weert.)’
3) BARENDE VROUW: in Schatten uit de Volkstaal (door Am. Joos), blz. 120; - in
Algemeen Vlaamsch Idioticon (door L.W. Schuermans), blz. 30, leest men: ‘Barende
vrouw, een wervelwind, fr. tourbillon. De barende vrouw is over ons veld getrokken.
(Br.).... Te Willebroeck is 't barele vrouw. Tusschen Leuven en Mechelen hoort men
soms wel van Bonte vrouw spreken.’
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4) VARENDE VROUW: Algemeen Vlaamsch Idioticon, blz. 774, geeft: ‘Varende vrouw
(de), orkaan of sterke dwarlwind die alles verwoest en meêneemt wat op zijnen
doortocht is (Westvl.). Zie Barende vrouw, en Kiliaen, die Vaerende wijf opgeeft als
oud voor Draeyende wind, L. turbo, vortex. Ook is bij dien lexicograaf Varende
vrouw of wijf eene boschgodin, tooveresse, vreemd wijf, hoer; 't engl. fairand man
beteekent bij Boyer, hetzelfde als: vagebond.’
5) DOLVROUW: in Algemeen Vlaamsch Idioticon, blzz. 68 en 99.
6) BONTE VROUW: in Algemeen Vlaamsch Idioticon, blz. 68.
7) WINDSBRUID: in Proeve van een kritisch Woordenboek der Nederlandsche
Mythologie (door Ph.C. van den Bergh), blz. 360, treft men de volgende aanhaling
aan: ‘Grimm, Gramm. 3, 391, Myth. 361, toont, dat deze naam vanouds in Duitschland
gangbaar was; hij brengt het een en ander bij, dat echter de benaming weinig
opheldert. In Nederland is dit woord thans niet meer bekend, doch Kil. heeft ook:
Vaerende wijf, vetus. j. draeyenden wind, turbo, vortex. - Men meende namelijk dat
zoodanige dwarrelwinden door heksen, wanneer zij door de lucht voeren, veroorzaakt
werden, en, daar deze duivelsbruiden waren even als de nonnen Christusbruiden, is
de duivel in de plaats van den windgod getreden. Dit blijkt nog uit een Belgisch
sprookje, dat wanneer een tooveraar door de lucht varen wilde en de wind dit merkte,
hij tegen dezen zei: zet u maar op mijnen staart. (Wolf, Niederl. Sagen, nr 688.)... In
België gelooft men, dat zoodanige dwarrelwinden door de Varende moeder
veroorzaakt worden, die eenen omtocht houdt. (Wolf, Niederl. Sagen, nr 518)’.
8) WINDDROLLE: Het Belfort, 1887, blz. 613-614. In een art. over Madoc, schreef
Guido Gezelle aldaar: ‘Winddrolle of windrolle heet de landsche wervelwind, de
Varende vrouwe, de Meltevrouwe, de Schouwvrouwe (fr. trombe terrestre), bezuiden
Oostende.
Wind-drol-le is, volgens deze afleiding, Wind-duivel-in.
9) DE MOUW EN DE HOUW: in 't Daghet in den Oosten, 7e jaarg., blz. 32, leest men:
‘De Houwvrouw of de Houwmouw, de mouw of de houw, is de dwarrelwind en niet
de storm. De stormwind, die in de boomen loeit, dat is de ‘Wil'jacht’.
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De voorgaande aanhalingen vermelden hier en daar Kiliaan; welnu, Kilianus auctus
seu Dictionarium Teutonico-Latino-Gallicum (Amstelodami, 1642), aan scherper
nazicht onderwerpende, zoo vind ik:
a) Mellen, Maelen, Ducere uxorem, conjugari. Marier.
b) Ghemael. Conjux, consors. Mari ou femme,
c) Vaerende vrouwe. Vaerende wijf. Vetus. Dryas, hamadryas, sylvarum dea.
Déesse des bocages.
d) Vaerende wijf. Vet. j. tooveresse. Incantatrix, venefica, volatica mulier, strix
volatica. Sorciere.
e) Vaerende wijf. Vetus. Mulier peregrina et meretrix. Estrangere.
f) Vaerende wijf. j. drayenden wind.
Het door mij gebruikte exemplaar van Kilianus auctus, vroeger het eigendom van
Prudens Van Duyse, werd door den dichter met wit papier doorschoten en voorzien
van aanteekeningen, waeronder: ‘Vaerende vrouw... Aliena. Voc. a Westph.’
Kiliaan kent Maelen met de beteekenis conjugari niet. Van Duyse echter schreef
nevens maelen, L. molere, Fr. moudre: ‘Maelen, conjugium inire.... Zie op Gemael
(sic). Grimm Rechtsalt., 475, 600.’
Op Ghemael teekende hij weder aan: ‘Gemaelscat, huwelijkspand. Grimm,
Rechtsalt., 422, 433’.
Gemaelen, verzamen. Bilderdijk, op Gemaal, makker. Grimm, Rechtsalt., 433.
Gram. II. f. 736, 737. Vergl. Mone, Quellen. I, 421, no 4406 en 7. geman, makker.
Afleiding. - Mellen, Maelen en de euphonische vormen Melden en Melten staan
rechtstreeks in verband met het Gotisch maljan, twisten, krijten, janken. Het
Oudsaksisch had mâhalán en het Angelsaksisch, moelan. Het Oudhoogduitsch had
mahalen en in het moderne hs. treft men aan: vermählen, trouwen, huwen, uithuwen;
Vermählung, huwelijk; Vermählungsfest, enz.
Dat de primitieve beteekenis van Mellen zou geweest zijn, volgens de Gothische
opgave, twisten, krijten, janken, en dat deze beteekenis later zou overgegaan zijn tot
huwen, zal niemand moeten verwonderen als men in aanmerking neemt dat, bij de
primitieve volkeren, het huwelijk werd aangegaan ten gevolge van roof, twist en
natuurlijk ook, gekrijt en gejank. Deze doenwijze is heden ten dage nog in zwang bij
sommige primitieve volkstammen (in Kongo, b.v.) en, in verscheidene sinds lang
beschaafde
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landen, herinneren zekere bruilofstplechtigheden nog volop aan de aloude zeden.
Besluit. - Onder de verschillende inlandsche benamingen van Wolkbreuk, schijnt
mij Meltevrouw de oudste te zijn; ik heb zelfs, door een ouden Oostendschen visscher,
nog hooren spreken van Meltewuver; was dit nu een sporadisch taalverschijnsel van
zijnentwege? Dat kan ik niet meer klaar trekken; in alle geval, maakte hij ervan een
mannelijk wezen, zooals hij van de duve (duivin) den duver (duiver) maakte.
Het vraagstuk van geslacht daarlatende, rijst thans de vraag op: hoe komt in de
inlandsche benamingen van Wolkbreuk het gedacht van eene huwende vrouw te pas?
Ten tijde dat er gemeld werd, in plaats van te huwen, was de inlandsche godsdienst
deze der Franken. In de Germaansche godenleer komen Freia en Holde voor en ze
beheerschten er het huwelijk. Eene wolkbreuk was voor het volk het huwelijk ofwel
de herinnering eraan van deze godheden en, volgens het aloud gebruik, moest dit
huwelijk vergezeld gaan van groot geweld, gedruisch en gejank (van den wind).
Later, toen onze voorvaderen kristen werden, waren de oude goden in duivelen
veranderd; vandaar de inlandsche benamingen dolvrouw (drolvrouw), winddrolle.
Ten anderen, deze tusschenkomst van duivelen in een weerverschijnsel is geen feit
dat alleen staat; wie kent de spreuk niet: ‘als het regent en de zon schijnt, is 't kermis
in de hel (Westvl.); als het regent en de zon schijnt is 't duivelkenskermis (Oostvl.).
‘El diâle mareie se fille! zeggen de Walen van Hoei en andere Romaanschsprekende
volken.
Dat eene Meltevrouw, eene Houwvrouw, daarna eene Barende vrouw wordt, is
iets gansch natuurlijks.
Eene Varende vrouw komt vooreerst van eene gewone letterverwisseling voort,
en ten tweede, zij geeft een duidelijk beeld van een deel van het weerverschijnsel.
Winddrolle en Dolvrouw zijn leden van dezelfde familie alsmede Bontevrouw (een
spook).
Windsbruid is eerder een Hoogduitsche vorm dan een Vlaamsche.
De Mouw en de Houw is eene klanknabotsing verwerkt met eene herinnering, in
barbaarsche taal gezegd, eene onomatopée met eene reminiscentie!
HERMAN RONSE.
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128. - Verlaten.
Men zegt nog ten huidigen dage Iemand van zijne bediening verlaten, Fr.
Démissionner, Demettre de sa charge. In de hieronder volgende teksten hebben wij
Verlaten zonder bepaling = bepaald (uit een ambt) Ontslaan; Fr. Démettre (Oter d'un
emploi, d'une fonction):
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 312: ‘Item, waert zake dat eenich vooght
(van weezen) sterve of verlaten ware by der ghemeener camere ..’ (1535.)
Id., op. cit., I, 328: ‘Item, waert dat eeneghe vooghden... der weesen ghelt...
weeckelicken bezet (hadden)... men zal stappans dien vooght verlaten ende maken
twee nieuwe...’ (1535.)
Met het oog op voogden van weeskinderen, een voorbeeld van VERLATEN (met de
bepaling ‘van hare vooghdien’:
Id., op. cit., I, 312: ‘De zelve vooghden alzo gecoren zynde, ne zullen by gheenen
engiene verlaten moghen werden van hare vooghdien, zonder by der ghemeener
camer van vooght ende scepenen ende dat met goede redelicke cause...., by den
welcken claerlicken blycken mach, dat eenich voocht schuldich werd verandert te
sine...’ (1535.)

129. - Hantvast.
Bij Verdam zijn, vo Hantvast, de twee uitdrukkingen Enen hantvast maken en Enen
handvast nemen aangehaald: Fr., Mettre à quelqu'un la main sur le collet. Ziehier
een voorbeeld van ENEN HANTVAST HEBBEN = Iemand in verzekerde bewaring
hebben:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 518: ‘Item, waert dat een vreimde ghetwist
hebbende jeghens poorters binder scependomme, gheameneert ware hy eenich vanden
officiers, zo dat menne handvast hadde...’ (1535.)
Een voorbeeld van HANTVAST ZIJN:
Id., op. cit., I, 518: ‘Ghevielt dat yement wie hy zij poortere of vreimde, gheameneert
ware ende handvast zynde... niet commen wilde paysivelic inden bezant(1) ende
ontworstelde of ontquame...’ (1535.)

(1) De stadsgevangenis te Iperen.
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130. - Afgaende lieden, - bevreesen en commissie valetudinaire.
AFGAENDE LIEDEN zijn Personen, oud van jaren, wier krachten verminderen,
welke beginnen ‘af te leggen’ (De Bo), te vervallen. - Afgaend = Zwak, Afnemend
in krachten. Een voorbeeld bij Verdam.
Van BEVREESEN, BEVRESEN = Vreezen, heeft die lexicograaf twee voorbeelden
aangehaald. Een andere volgt: ‘Zegde te bevreesen vande zelve processen geen goed
recht te zullen genieten...’ (Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Vrije, charters,
oud nr 5129, akte van 15 Mei 1699.)
Men zie de ‘Commissie valetudinaire’ hieronder, of de Aanstelling om van zekere
‘afgaende persoonen’ getuigenis in rechten af te nemen, nl. van ‘Valetudinairen’,
(naar het Fr. Valétudinaire), dus van lieden ‘dont la santé est chancelante ou délicate’
(Littré).
Staatsarchief te Brugge, Fonds der voormalige Abdij van Sint-Andries, Mélanges
Delepierre XI-12. voorloopig blauw nr 7637, akte van 30 Augustus 1641:
‘Philips, by de gracie Godts coninck van Castillien..., onse lieve ende getrauwe
die president ende lieden van onsen raede in Vlaenderen, salut. Wy hebben ontfaen
d'oitmoedighe supplicacie vanden heere prelaet van St. Andries cloostere, inhoudende
hoe dat hy betrocken heeft inden raede van Vlaenderen dhr J...., ter cause dat hy
suppliant es in goede ende deuchdelycke possessie van...., daerinne hy hem bevindt
getroubleert te syne by den voornoemden dhr J.;
Van al twelcke... de suppliant can doen blijcken bij diversche getuygen, vande
welcke zijn sommige oude ende afgaende lieden, de welcke, eer anderstont de saecke
sal wesen gereguleert tot enqueste, den suppliant bevreest sy souden mogen commen
te sterven, oft ooc alsoo eenige synde militaire, vertreckende naer andere quartieren,
alsdoen niet vindelyck, daerdeure hy soude vercort worden in syn goet recht, oirsaeke
dat hij hem keert tot ons, oidtmoedelick biddende om onse opene letteren van
commissie valetudinaire ter materie dienende.
Zoo eyst dat wij u ontbieden..., hoort, interrogeert ende examineert alzulcke
getuygen oude, crancke, valetudinaire ende afgaende persoonen als deselve suppliant
voor u sal willen beleeden...’
EDW. GAILLIARD.
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De ‘processiën generael’ en de ‘hallegeboden’ te Brugge, door Edw.
Gailliard.
I.
Het godsdienstig gevoel hier te lande in vroegere dagen. - De burgerlijke
overheid, en dezer tusschenkomst in godsdienstzaken. - De Brugsche
‘Hallegeboden’.
Het is voorwaar een belangwekkende studie, na te gaan hoe, in vroeger dagen hier
te lande, het godsdienstig gevoel diep was ingeworteld, ja hoe het burgerlijke leven
om zoo te zeggen heelemaal daarvan was doordrongen. Aan de uitingen van de
oprechte godsvrucht die het volk bezielde, bleven zelfs het hoogere bestuur en het
magistraat onzer Vlaamsche steden niet vreemd. In allerlei omstandigheden
veropenbaarde zich overigens de tusschenkomst van de burgerlijke overheid in
godsdienstzaken. Onder andere te raadplegen bronnen, kunnen de ‘Hallegeboden’
der stad Brugge, of de verordeningen ‘par cry publicque à la bretecque de ladicte
ville de Bruges(1)’ afgekondigd, ons dienaangaande met zeer eigenaardige
bijzonderheden kennis laten maken.
Genoemde ‘Hallegeboden’ - vandaar ten anderen hun naam - werden aan de
‘Ghebodtveynstere in die Halle’(2) afgeroepen: men bracht ze immers ter kennis van
de inwoners der stad, ‘ter Hallen huut’, d.w.z. aan het venster met koperen

(1) Archief der stad Brugge, Register van 1513-30, fol. ijc lxxxvj.
(2) Nic. Despars, Cronijcke van Vlaenderen, IV, 329.
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balustrade, dat staat boven de middenpoort der Brugsche Halle, onderaan het
Onze-Lieve-Vrouwenbeeld. Wij lezen in ‘Het Boeck van al 't gene datter gheschiedt
is binnen Brugghe sichtent jaer 1477, 14 Februarii, tot 1491’(1), op blz. 8:
‘Item, up den 19sten dach in Decembre, anno 78 (1478), doe was te Brugghe ter Halle
huut gheroupen(2) bestande tusschen onzen harden geduchten heere ende prinche
Maximilyan met zynen lande van Vlaenderen ende de stede van Doornycke’.
‘Metten heere ende metter wed’, geschiedde de afkondiging, - dus namens den baljuw
en de Wet, - en ‘metter klocke’, d.i. met voorafgaand gelui der stedeklok(3): twee
schepenen waren door de Wet aangesteld, om de afkondiging bij te wonen. Aldus
wordt uitgelegd de vermelding: ‘Actum ter clocke....’, welke in de Registers der
‘Hallegeboden’, bovenaan de aldaar ingeschreven geboden staat, b.v.: ‘Actum ter
clocke, sDonderdaechs den XVen dach van Septembre ao XVc dertiene, present
Voocht, Hove, scepenen’(4).
Teksten volgen:
Het Boeck van..., blz. 274: ‘Item, up den 14den dach in Meye, anno 89 (1489), doe
zo was te Brugghe een ghebod ghedaen metter klocke ende metten heere ende metten
wed, dat alle die saud wilden...’

(1) De heer C. C, of kanunnik CHARLES CARTON, te Brugge, liet dat boek, in 1859, te Gent
verschijnen, als nr 2 van de 3e serie der uitgaven van de ‘Maetschappy der Vlaemsche
Bibliophilen’.
(2) Dat de twee lezingen Ter Halle huut, gheroupen en Ter Halle huut gheroepen (uitgeroepen)
even goed zijn, zal uit verschillende teksten blijken.
Men vergelijke met: ‘Zo was in den Burch, ten Schepenen huus, teender veinster huut,
ingheroupen alle de banlynghen, mannen ende vrauwen, datse alle vry hadden land ende
stede....’ (Het Boeck van...., blz. 363). - Ter Halle huut of Ter Hallen huut, tEender veinster
huut, beteekenen dus Van uit de Halle, Van uit een venster; fr.: A (marquant la place d'où
se fait p. ex. une proclamation), Du haut de....
(3) Soms ging het gelui der stedeklok met trompetslag gepaard: Het Boeck van..., blz. 374: ‘Zo
was binder stede van Brugghe, up den 26en dach in September, anno 90 (1490), een trompet
gheslegen ende ooc de clocke, om een ghebod te doene... dat...’
(4) Register Hallegeboden, ut infra, fol. j.
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Id., blz. 281: ‘Item up den 17den dach in Wedemaent, anno 89 (1489), zo was te
Brugghe een ghebod ghedaen ter Hallen huut, metter klocke, dat men...’
Id., blz. 372: ‘Item up den 24sten dach in September, anno 90 (1490), doe zo was
binder stede van Brugghe de clocke gheslegen up dHalle, naer dhoude costume ende
huuzage, ende daer was ter Halle, ter plaetse ghecostumeerd, huut gheroupen ende
verboden te werken en te doen werken van alle ambochten...’
Id., blz. 409: ‘Item, up den 10sten dachi n December, anno 90 (1490), doe zo was
binder stede van Brugghe een ghebod ghedaen ter Hallen huut, by schepenen, metter
clocke, naer dhoude costume, dat allen inghezeten binder stede...’
Id., blz. 414: ‘Item up den laetsten dach van December, anno 90 (1490), voor de
noene, doe was binder stede van Brugghe, metter clocke, metten heere ende metter
wed, ter Halle, ter plaetse ghecostumeerd, zo was daer af gheroupen de munte...’
Dat het wel degelijk genoemd venster van het Hallegebouw was, blijkt uit de hieronder
volgende teksten:
Het Boeck van..., blz. 180: ‘Item up den 4den dach in Spurkele, anno 88 (1488), doe
quam den hertoghe Maximiliaen up de Grote Merct van der stede van Brugghe, daer
den ghemeenen buuc van der stede stonden in de wapenen... Doe beetede hy van
zinen peerde, ende gync boven up de Halle, daer men pleeicht de gheboden te doene
van der stede, hy daer vriendelicken biddende...’
Id., blz. 187: ‘Item up den 16den dach in Spurkele, anno 88 (1488), doe was eenen
brief ghelesen, up de Grote Merct. ter Hallen huut, daer men gheboden pleeicht te
doene ende huut te roupene...’
Id., blz. 199: ‘Item achtervolgende, up den 6den dach in Meerte (1488), doe zo
quam van der stede van Mechelen eenen eeraud(1), ende... hij hadde an eenen
taneyden(2) keerle ende eenen wapenroc daer boven, ende hy quam alzo up de Groote
Merct, ende ghync metten heere ende metter wet ter Halle staen, ter veinster daer
men de gheboden pleeicht te doene, ende daer was huut ghelezen eenen brief...’
Zulk afkondigen heette HUUTLEZEN: ende daer (ter Halle) was huut ghelezen eenen
brief(3), - of HUUT GHEVEN BY DEN GHEBODE VAN DER STEDE:
Het Boeck van..., blz. 311: ‘Item up den 10den dach in October anno 89 (1489), doe
zo was binder stede van Brugghe, huut ghegeven

(1) Heraut, Wapenbode, Wapenkoning, Gezant.
(2) Taneyt is Runkleurig. Zie ons Gloss. Arch. Bruges, h.v.
(3) Het Boeck van..., blz. 199.
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by den ghebode van der stede, metten heere ende metter wed, ter Hallen huut, ter
plaetsen ghecostumeerd, dat alle de brauwerscnapen van der stede voorseyd...’
Riep men soms ook geboden af aan 't schepenhuis, of stadhuis? Den 8 September
1490 werd zulks althans gedaan ‘int vergaderen’, op den Burg, van eene ‘processie
generael’, welke dien dag moest gehouden worden. Was het evenwel niet een
buitengewoon geval? Misschien maakte men van het bijeenkomen van het volk aldaar
gebruik, om de afkondiging te doen.
Het Boeck van..., blz. 363: ‘Ende up den zelven dach, voor den noene, int vergaderen
van der voorseyde processie, zo was in den Burch, ten schepenen huus, teender
veinster huut ingheroupen alle de banlynghen, mannen ende vrauwen, poorters ende
poortessen ende alle vreemde, datse alle vry hadden land ende stede...’
***

De verzameling Registers der Brugsche ‘Hallegeboden’, ten getale van 29, welke
op het Stedelijk Archief te Brugge bewaard worden, gaat van het jaar 1490 tot 1796(1).
Wij stellen ons voor, inzonderheid het Register over de jaren 1513 tot 1530 in
oogenschouw te nemen, omdat het ons buitengewoon belangrijke inlichtingen ter
hand zal stellen over de ‘Processiën generael’, die toen ter tijde bijzonder talrijk
waren.
Genoemd register draagt tot opschrift:
‘JHESUS-MARIA. Dit. es. den. bouc. vanden. Voorgheboden(2) vander stede
van Brugghe, beghonnen metter nieuwer wet, vermaect den andren dach van
Septembre int jaer duust vyfhondert dertiene. Te wetene Joncheere Jacop van
Halewin, Schiltcnape, heere van Maldeghem etc., burchmeestre; Symoen vander
Banc, Joos de Roode, Bertram Haghe, Joos de Cabootre, Pauwels Heyns, Mattheeus
de Voocht, Willem Humblot, Maertin Lem, Willem de Boot, Loys Boullengier, Phelips
van Eede ende Jan van Hove f. Piaet, scepenen.’

(1) L. Gilliodts-van Severen, Inventaire des Archives de la ville de Bruges, Introd., blz. 11.
(2) Voorghebod: Ordonnance, Cri, Publication émanant d'un pouvoir municipal. (Zie ons Gloss.
à l'Inventaire des Archives de Bruges, h.v.)
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Ons plan.
‘Un cri du 21 Juin 1491 - d.i. een “hallegebod” - réglemente les processions et prescrit
la dévotion obligatoire’, schrijft de geleerde heer L. Gilliodts-van Severen(1), sprekende
van het afkondigen van eene ‘processie generael’, die, den daaraanvolgenden dag,
te Brugge moest plaats grijpen. Deze woorden schijnen ons toe, zekere toestanden
uit dien tijd goed te kenschetsen. Edoch, bedoelde toestanden uitvoerig te bespreken,
zou ons plan verre te buiten gaan. Trouwens, op te uitgestrekt gebied is de inmenging
van het burgerlijk gezag in zaken die den godsdienst aanbelangen waar te nemen; te
herhaald was ook dezes tusschenkomst in hetgene de kerkelijke plechtigheden en
ceremoniën mocht raken. Er zou ten anderen veel te zeggen vallen over de
overwegende rol, die, in onze gewesten, voor dezen door de geestelijkheid werd
gespeeld. Met het oog alleen op de stad Brugge, zullen wij ons derhalve bepalen bij
het aanhalen van ettelijke bijzonderheden en aangelegenheden van plaatselijken aard,
tevens bij het bekend maken van tal onuitgegeven teksten, aan meergemeld Register
der Brugsche ‘Hallegeboden’ ontleend. Wellicht, zal, uit het gezamenlijke onzer
studie, wel een en ander over den toenmaligen stand van zaken op te maken zijn.

De Zondagrust en de kerkelijke feestdagen.
Ten jare 1527, had ‘eerweerdich heere ende vader in Gode’, de bisschop van Doornik,
bij zekere synodale statuten door hem uitgevaardigd en die, te Brugge, in de
Sint-Salvatorskerk werden openbaar gemaakt, de kerkelijke feesten vastgesteld,
waarop het geboden was van alle ‘tijdelicken wercke ofte ambocht te cesserene’.
In die statuten waren evenwel zekere ‘mesdaghen’ niet vermeld, welke te Brugge
‘bi costume’ vanouds werden onderhouden. Daarin willen ‘mijn heeren vander Wet’
voorzien: zij laten, op 13 Juli 1527, een hallegebod afkondigen, met de ‘Speci-

(1) Invent. Archiv. Bruges, VI, 353.
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ficatie ende verclaers vanden mesdaghen, die elc ghehouden es te vierene’, alle
‘welcke mesdaghen’ dan ook ‘mijn heere den busscop(1) van Doornijcken scerpelike
beveilt neerstelicke gheviert ende onderhouden te zijne, zonder alsdan eenich tijdelic
werc, ambocht of neeringhe te moghen doene in eenegher manieren’. Verbazend
lang is de lijst van die rust- of feestdagen, waarbij overigens nog dienden gevoegd
‘alle de Zondaghen ende alle de Apposteldaghen’ in het jaar.
Op eenige andere ‘mesdaghen’, waaronder ‘Sinte Marcx daghe, up de welcke men
abstinentie doet van vleessche, met processie te draghene’, was het nochtans eenieder
toegelaten, ‘den dienst Gods alvooren ghedaen zijnde, zijn tijdelic werck, ambocht
of neeringhe te moghen doene, alzoot hem goedt dijncken zal’.
Nog andere ‘mesdaghen’, wellicht feestdagen van patroonheiligen van ambachten,
waren te Brugge in voege. Niettegenstaande ‘eeneghe kueren sprekende ter
contrarien’, mocht men evenwel alsdan werken, ‘zonder eenich begrijp of mesdoen’.
Opdat nu elk weten mocht, op welke dagen het werken veroorloofd was, hadden de
Schepenen ‘gheordoneirt’, dat op alle werkdagen de ‘ghecostumeirde werclocke’(2)
zou luiden, ‘al twelcke men hier te kennen gheift’, - aldus lezen wij in het hallegebod,
- ‘ten fijne dat elc weten mach wat hij te doene heift’.
De tekst volgt:

(1) Dialectvorm, voor Bisschop. Zie bij De Bo, Westvl. Idiot.
(2) De Werkklok hing te Brugge in den Halletoren. Zij werd, op bepaalde uren, op de werkdagen
geluid, om het aanvangen en het staken van het werk aan te wijzen. - ‘Voor de wercclocke’
wees op dit klokgelui. - Men zie bij De Bo, Westvl. Idioticon, vo Werkklok, en ons Gloss. à
l'Invent. des Archives de Bruges, vo Wercclocke.
Bedoelde klok werd vroeger viermaal daags geluid: ‘Van der wercclocke te doen ludene vier
warven sdaghes’. (Rekening der stad Brugge, over het jaar 1331. Zie bij L. Gilliodts-van
Severen, Inv. Arch. Bruges, III, 171.) Dit luiden - dat sedert ettelijke jaren is afgschaft greep tot over een dertigtal jaren te Brugge plaats 's morgens en 's avonds, en te een uur des
namiddags, uur waarop voor vele ambachtslieden (metsers, b.v., smeden, timmerlieden, enz.)
het werk na den noen werd hernomen. 's Morgens en 's avonds versprong de klok, naar het
seizoen.
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Stedelijk Archief te Brugge, Hallegeboden, Register over de jaren 1513-1530, fol.
vc XVIIJ vo: ‘Actum ter clocke xiij in Hoymaent XVc XXVIJ, present Lootin, Steene,
scepenen. - Voort, hoe ute dien dat eerweerdich heere ende vader in Gode mijn heere
den busscop van Doornicken, bij zijne statuten sinodale laetst ghemaect ende
ghepubliert binnen deser stede inde kercke van Sint Salvators, ghedeclareirt ende
ghespecifiert heift alle de heleghe daghen, die elc meinssche schuldich ende
ghehouden es te vierene ende van zijnen tijdelicken wercke ofte ambocht te cesserene,
in welck verclaers achterghelaten ende niet begrepen en zijn diverssche mesdaghen,
diemen hier voortijts ende tot noch toe binnen deser stede bij costume ghewoonlic
gheweist heift te vierene, SO EIST dat mijn heeren vander wet gheordonneirt hebben
de specificatie ende verclaers vanden mesdaghen, die elc gehouden es te vierene,
alhier ghelesen ende ghepubliert te zijne, ende zijn de ghone die hier naer volghen:
te wetene: den heleghen Paesschen dach ende sdaechs daer naer, Assensioensdach,
den heleghen Syncxendach ende sdaechs daer naer, Triniteyt dach, Sacramentsdaechs,
Helich Crucen dach in Meije, Sint Jan Baptistedach, Marie Magdaleene dach, Sinte
Laureijns dach, Onser Vrauwe dach Assumptie, Onser Vrauwe dach gheboorte, Alder
Crucen dach in Septembre, Sinte Michiels dach, Sinte Luucx dach, Alderheleghen
dach, Sinte Maertins dach, Sinte Katheline dach, Sinte Nielaeus dach, Onser Vrauwe
dach conceptie, den heleghen Kersdach, Sinte Stevins dach, sint Jans dach evangeliste,
Alderkijndrendach, Jaersdach besnijdenesse Onsheeren, Dertien dach, Onser Vrauwe
dach lichtmesse, Onser Vrauwe dach annunciatie, alle de Zondaghen ende alle de
Apposteldaghen. Alle welcke mesdaghen hier boven ghespecifiert, onsen voorseijden
eerweerdich heere ende vadre in Gode, mijn heere de busscop van Doornycke,
scerpelike beveilt neerstelicke gheviert ende onderhouden te zijne, zonder alsdan
eenich tijdelic werc, ambocht of neeringhe te moghen doene in eenegher manieren.
Item, up de naervolghende mesdaghen, te wetene den derden ende vierden
Paesschendaghen, den derden ende vierden Syncxedaghen, Sinte Marcx dach vp de
welcke men abstinencie doet van vleessche met processie te draghene, Sinte
Annedach, Sint Jans dach decollatie, Sinte Bave dach, Alderzielendach, Sinte Vincents
dach, Sinte Pauwels dach, Sinte Pieters dach in Sporcle ende Sinte Eleuterius dach
heift onse voorseide eerweerde heere ende vadre in Gode mijn heere den busschop
van Doornicke gheconsenteirt elcken wie hij zij (den dienst Gods alvooren ghedaen
zijnde) zijn tijdelic werck, ambocht of neeringhe te moghen doene alzoot hem goedt
dijncken zal.
Ende up alle andre daghen binden jare, hierboven niet ghespecifiert, van wat santen
ofte heleghen dat het zij, zal elck moghen doen zijn ambocht, werc of neerijnghe,
alzoot hem goet dijncken zal,
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zonder eenich begrijp of mesdoen, nietjeghenstaende datmen eeneghe andre
mesdaghen bij costume hier voortijts binnen deser stede gheploghen heift te vierene,
ende ooc nietjeghenstaende eeneghe kueren sprekende ter contrarien. Ende ten fijne
dat elc te bet zal moghen weten wat hij te doene heift, zo hebben mijn heeren vander
wet gheordonneirt dat up alle daghen diemen zal moghen wercken ende elc zijn
ambocht doen, de ghecostumeirde werclocke van deser stede luden zal, daer naer
dat hem elc ghehouden zal zijn te reghelene.
Al twelcke men hier te kennen gheift, ten fijne dat elc weten mach wat hij te doene
heift’ (13 Juli 1527.)
*
Op het stipt nakomen van de zondagrust, werd door de Wet steeds een wakend oog
gehouden. Uit een hallegebod van 20 September 1522, blijkt evenwel dat, toen ter
tijde, niettegenstaande de voorgeboden vroeger uitgevaardigd, erge misbruiken in
het vieren van den dag des Heeren waren ingeslopen. Inderdaad, de Schepenen hebben
vernomen ‘de groote onghereghelteyt diemen binnen deser stede houdt in tvieren
ende celebreren vanden heleghen Zondaghen ende hooghe ende feestelike daghen,
ter grooter blasphemye ende cleenichede van Gode almachtich ende in versmaetheden
ende overtardinghe van zijnen gheboden ende den bevelen vander Helegher Kercken’.
Zoo veroorloven zich vele lieden Gods geboden te overtreden, door ‘tcoopen ende
vercoopen van allerande levende voglen, vischroeden ende andere zaken’, waarvan
men, op de Groote Markt, op Zon- en feestdagen, marktdag pleegt te houden; door
‘topenhouden vanden taveernen ende drijnckers daer inne zittende’, en verder nog
door in den morgen te antieren ‘tspel vanden cruusboghe, handboghe, colluevere(1),
scermen, caetsen ende andre spelen van recreatien ende ghenouchten’.
Dientengevolge bevelen de Schepenen, dat voortaan op alle geboden rustdagen, op
de Groote Markt, geen markt meer zal mogen gehouden worden en dat men, de
genoemde dagen, in den voormiddag - immers van 9 tot 11 uur - geene drankhuizen
zal open houden noch zich aan eenige ‘spelen van recreacien’ overgeven:

(1) Zie bij VERDAM, vis Colovere en Coloverier; ook ons Glossaire à l'Invent. Archives Bruges,
vis Coleuverlood en Colver, alsook dit laatste woord in het Supplément, alwaar Colvernier
voorkomt.
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Id., Reg, id., fol. IIJc XXXV: ‘Actum ter clocke XXen in Septembre ao XVc XXIJ. - So
eist dat, omme daer inne te voorsiene, bij mijnen voorseiden heeren vander wet
gheordonneirt ende ghestatueirt zijn de pointen ende articlen naervolghende:
Eerst, dat van nu voordan, niemende, van wat state of condicie hij zij. en gheoorlove
noch hem en vervoordre up eeneghe hooghe feestelike daghen, zondaghen, mesdaghen
ende andre die, bij ordonnancien van mijn heere den busscop van Doornicke ende
bij zijnen statuten synodale gheordonneirt ende bevolen staet te vierene eeneghe
ghevoghelten, vischroeden ofte andre zaken diemen voor doude Halle smesdaechs
pleicht te vercopene, ter vente te stellen..., die te copene noch te vercopene., upde
boete...
Voort, dat het negheenen tavernier, cabrettier, biertappere noch andre wie dat hij
zij gheoorlooft en zij... up eeneghe vanden voorseiden daghen voor der noene, emmers
vanden neghen hueren totten elleven hueren, eenighe tavernen of cabretten open te
houdene...
Voort, dat niemende wie hij zij van nu voordan hem en vervoordere up eeneghe
vanden voors, heleghen daghen, voor de noene, emmers vanden IX hueren toten XJ
hueren, eeneghe vanden voors. spelen van recreacien... te doene ofte te antierene in
eenegher manieren, up de boete van...’
‘Den conciergen van den husen ende hoven, daer men zulcke ende ghelycke spelen
antiert’, was het zelfs verboden, gedurende de genoemde uren open te houden of
iemand ‘daer mne te laten spelene noch recreatie te nemene’, op straf ‘ghepriveirt
te zijne van huerlieder conciergerye ende bovendien ghecorrigiert te zijne ter discrecie
van scepenen’.
Het was verder niet toegelaten, ‘nichtemeer svoornoens dan tsachternoens eenich
tooch ofte vente te houdene van eeneghe messen of andre dijnghen... up de Groote
Maerct voor Sinte Cristoffels kercke, dat men heet de Manghelmaerct(1), noch elders
in eenegher manieren’ of ‘eeneghe kermesse coucxkins, spellen of andre zaken voor
eeneghe kercken ofte elders in eeneghe andre plaetsen binnen deser stede te
vercoopene, tooch of vente daerof te houdene noch ooc die te coopene in eenegher
manieren’.
*

(1) ‘MANGHELMAERCT’, fr. Marché de bric-à-brac?, alwaar men zoo maar van alles
‘mingdeldemangele’, al dooreen, hoop over soop (Loquela van Dr. Gezelle, 1891, nr 12, kol.
93), verkoopt.
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In 1516 viel het feest van Onze-Lieve-Vrouw-Boodschap op den Dinsdag in de
Paaschweek. Naar de kerkelijke rubrieken moest derhalve de plechtigheid uitgesteld
worden(1): de ‘geestelicheid’ gebiedt dat het feest den Dinsdag daaraanvolgende, of
den Dinsdag na Beloken Paschen, zal gevierd worden; bij hallegebod van 29 Maart
1516, doen aan hunnen kant de Schepenen daarvan kennis geven aan de inwoners
der stad, opdat ‘elc den zelven dach viere ghelijc den heleghen Paesschedach’:
Id., Reg., id., fol. XCVJ vo: ‘Actum ter clocke XXIXen in Maerte anno XVcXVJ, present
Jakeloot, Scrivere, scepenen. - Voort, hoe omme dieswille dat Onser liever Vrauwen
dach was Dicendaghes inde Paesschedaghen laetsleden, danof men alsnoch gheen
feeste ghehouden en heift, SO ES gheordonneirt bijder gheestelichede dat men den
feestelicken dach van dien houden zal up in dicendaghe naestcommende, twelke men
te kennen gheift ten fijne dat elc den zelven dach viere ghelijc den heleghen
Paesschedach.’ (29 Maart 1516.)

Het in eere houden der kerkelijke feesten.
Ter gelegenheid van Paschen, van Sinxen en van Kerstdag, of der drie ‘Nataeldaghen’,
zooals men vroeger die hoogdagen heette(2), alsook van Heilig Bloeddag, den dag
waarop te Brugge de vanouds alombekende processie van het Heilig Bloed de straten
der stad in volle pracht doortrok, werd jaarlijks, ten

(1) In 1516 (schrikkeljaar), kwam Paschen op den 23 Maart en was de Zondagletter F E. De 25
Maart, zijnde Onze-Lieve-Vrouw-Boodschap, was diensvolgens de Dinsdag na Paschen.
Krachtens kerkelijk gebruik, werd het vieren van dien feestdag tot den volgenden Dinsdag,
of 1n April, uitgesteld. 't Zal ook het geval zijn in het toekomend jaar 1913.
In zijn ‘Kerkboek met uitleg’ (Doornik-Brugge, Drukkerij S. Jan Evangelist, 1893), onder
de rubriek Het kerkelijk jaar, schrijft onze waarde collega de eerw. Jan Bols, op blz. 23:
‘Valt deze dag (O.-L.-V.-Boodschap) in den Paaschtijd, dan wordt, in onze streken, de feestdag
verschoven tot den Dinsdag na Beloken Paschen’.
(2) Over de drie ‘Nataeldaghen’, zie onze Keure van Hazebroek, II, 118 en vlgg., en over het
feit dat Allerheiligen vroeger onder de hoogdagen niet werd medegerekend, op. cit., II, 124
en vlgg.
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aanzien van het feest, door het stedelijk Magistraat streng gebod gedaan de Groote
Markt te ruimen en er alles van weg te nemen, dat de vrije doortocht eenigszins
belemmeren kon:
Id., Reg. id., fol. XIJ Vo: ‘Actum ter clocke den XXIIIJen dach van Decembre ao XVc
ende dertiene, present Eede, Hove, scepenen. - Voordt, dat alle de ghuene die eeneghe
belemmerthede van cramen oft ander dijnghen hebben ligghende of staende upde
Groote Maerct dat zij die rumen ende van danen doen binden avonde eerstcommende
ende danof houden desen toecommende Kerstdaghen lanc gheduerende, up al dat zij
houden vanden heere ende vander wet.’
Id., Reg. id., fol. XCJ: ‘Actum ter clocke Paeschavonde XXII in Maerte ao XVc XVJ,
present Viven, Scrivere, scepenen. - Alvooren tghebot van Paeschavonde naer der
costume. als vander Maerct te rumene, de straten ende grippen schoone te makene..’
Id., Reg. id., fol. XVIIJ: ‘Actum ter clocke Paesscheavonde den XVen in April XVc
xiiij, present Phelips van Eede ende Jan van Hove. scepenen. - Voordt dat alle de
ghuene die eeneghe belemmerthede van cramen, stallen ofte andre dinghen hebben
staende ende ligghende up de Groote Maerct, dat zij die tusschen dit ende avonde
rumen ende van danen doen en also van danen houden dese Paesschedaghen
gheduerende; ende ooc de ghuene die eene ghepitten of gaten ghemaect hebben of
doen maken inden calcijden vande Maerct ende elders, dat zijse doen stoppen bij
werclieden met calcijesteenen die zij daer ute ghedaen hebben, tusschen dit ende
avonde eerstcommende; ende de ghuene die eenich sant ghebrocht hebben, dat zij
dat ooc van danen doen, upde verbuerte van XX s. par. elcken te verbuerene die danof
in ghebreke waere ende dat ghedaen te zijne thueren coste.’ (Id, voor de
‘Sinxedaghen’, fol. XXIJ; en voor de ‘Kerstdaghen’, fol. CXXXIJ vo.)
De straten moesten ook met zorg worden gereinigd en de riolen gekuischt. Het boven
aangehaald hallegebod gaat (fol. xviij vo) volgenderwijze voort:
‘Voordt dat elc wie hij zij de straten ende grippen te voorhoofde van zijnen huuse
ende wuenste doen vaghen ende schoonmaken. ende de vulichede wech draghen ten
messijnghen daer toe van ouds ghecostumeirt, vanden avonde eerstcommende ende
die schoon houden dese toecommende paesschedaghen, zonder eeneghe vulichede,
mesch ofte greys up de strate te laten ligghene, elc upde boete, te wetene als van
messche ende vulichede x s. par., ende van greyse van xx s. par. te verbuerne ende
tote dien ghecorrigiert ten goeddijnckene vander wet...’
*
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Het kon gebeuren dat een van de Brugsche paardenmarkten in de Paaschdagen viel:
‘Omme de zelve Paeschedaghen te bet ghesolempniseird te werdene’, bevolen alsdan
‘mijne heere vander Wet’, dat de vrije ‘toochdaghen’(1) of toondagen den Donderdag,
Vrijdag en Zaterdag daaraanvolgende zouden gehouden worden:
Id., Reg. id., fol. cxliiij: ‘Actum ter clocke Passchavonde iij in April ao xvcxviij,
present Wilde, Walle, scepenen.... - Voort, omme de zelve Paeschedaghen te bet
ghesolempniseird te werdene, so hebben mijne heeren vander wet gheordonneirdt,
dat men de vrije toochdaghen vander peerdemaerct houden zal Donderdaghe,
Vrijdaghe ende Zaterdaghe eerstcommende.’ (Men zie ook in genoemd register, fol.
iijcx: ‘Actum ter clocke Paeschavonde xix in April ao xvcxxij, present Priestre, Canin,
scepenen.’ - En fol. iijcxciiij vo: ‘Actum ter clocke Paeschavonde xxvj in Maerte
xvcxxiiij, present Naghele, Lippins, scepenen.’)
De paardenmarkt voorheen te Brugge den 25 Juli, zijnde Sint-Jacob en
Sint-Christoffel, gehouden en die ten huidigen dage nog op dit feest plaats grijpt,
werd ook wel eertijds, ‘omme de solempnitheyt vanden daghen’ tot een lateren dag
uitgesteld. Bij bevel van de Schepenen, werd die paardenmarkt, ten jare 1523, op
den Vrijdag 31 Juli, en in 1528 op den Maandag 27 Juli gesteld:
Id, Reg. id., fol. iijc lxv vo: ‘Actum ter clocke xxiiijen in Hoymaendt xvc xxiij, present
Dault, Moye, scepenen. - Men gheift ulieden te kennene ende ghebiedt, hoe ute dien
datmen de perdemaert van ouden tijden gheploghen heift te houdene up Sint Jacop
ende Sint Cristoffels daghen, omme de solempnitheyt vanden daghen men die hier
ouden zal up in Vrijdaghe eerstcommende...’
Id., Reg. id., fol. vclxij, vo. ‘Actum ter clocke xxiiijen in Hoymaent xvc xxviij,
present Boodt, Breydele, scepenen. - Men gheift Ulieden te kennene, hoe alzo datmen
de peerdemaerct van ouden

(1) ‘TOOCHDAG’, Toogdag of Toondag, is de dag vóor het ‘Peerdefeest’, of jaarmarkt voor de
paarden (fr. La Foire aux chevaux). Zie bij De Bo, Westvlaamsch Idioticon, vo Toogdag.
Vroeger waren er verschillende ‘toogdagen’.
De eerste dag der paardenfeesten was de ‘toogdag’ en de tweede hiet de ‘koopdag’. Op den
eersten dag werd geen enkel paard verkocht; maar thans gaat het anders: bijna alle verkoopbare
paarden zijn den eersten dag al aan den man gebracht.
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tijden gheploghen heift te houdene up Sint Jacops ende Sinte Cristoffels dach, dat
nochtans, omme de solempniteyt vanden daghe, men die houden zal in Maendaghe
eerstcommende...’
*
Jaarlijks werd, te Brugge de aloude kapel van Sint-Jan, die vroeger aldaar te midden
van de Sint-Jansplaats stond, door talrijke bedevaartgangers bezocht. Groot was de
toeloop van volk van buiten de stad(1). De Schepenen regelden echter het houden van
die bedevaart:
Id., Reg. id., fol. xxv: ‘Actum ter clocke, Sint Jansavonde, xxiije Wedemaent xvcxiiij,
present Phelips van Eede ende Jan van Hove, scepenen. - Men gheift te kennene, dat
alle de pelegrims, die up in moorghen tSint Jansdaghe, huerlieder offerande meenen
te doene in Sint Janskercke. niet en gheoorloven binnen der voorseide kercke te
commene danne naer der noene, daer zij bliven zullen tot zij huerlieder offerande
ghedaen hebben, zonder achter strate of in eeneghen plaetsen binnen deser stede te
moghen ghane ter aelmoesenen, nichtemeer heden dan morghen, met pijpers,
bidstreghen(2) noch anderssins, up de boete van xx s.p. elcken te verbuerne, also wel
den pijper, bidstreghe als andere, ende tote dien ghecorrigiert te zijne ter discrecie
van scepenen.’

De Heilig Bloed-processie te Brugge en het Magistraat.
Genoeg is het geweten, van welke roerende bewoordingen de Schepenen der stad en
de schrijvers der stedelijke rekeningen zich bedienden, bij het noemen der kostbare
reliquie van het Bloed van Christus, welke thans nog te Brugge vereerd wordt.
Uitdrukkingen als tHelichdoem, tSoete Bloed, 't Heleghe Bloed, Ons Heeren Bloed
en andere(3), getuigen van den oprechten eerbied waarmede die kostbare pand steeds
bejegend werd. De kroniek-

(1) Zie L'Église Saint-Jean à Bruges, par Jules Colens (Brugge, 1894), blz. 97 en vlgg.
(2) BIDSTREGHE is eene variante van Bidstere, Biddersse, die bij Verdam geboekt staan.
(3) Zie onze Table analytique à l'Inventaire des Archives de la ville de Bruges, van L.
Gilliodts-van Severen, vo Saint-Sang.
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schrijver ‘Nicolaes Despars’ noemt deze tWeerdeghe Helige Bloed (‘Cronycke van
Vlaenderen’, passim, nl. IV, 186), terwijl de schrijver van ‘Het Boeck van....’ steeds
spreekt van tSoete, weerde, helich, ghebenedyde Bloedt (op. cit., blz. 12) of van
tSoete, weerde, helich, ghebenedyde Bloed Christi Jesus (op. cit., blz. 32).
Alles wat het inrichten der jaarlijksche processie eenigszins betrof, kwam bij het
Magistraat der stad in nauwe aanmerking. In de eerste plaats zorgden b.v. de
Schepenen er voor, dat de stoet zijnen weg onbelemmerd kon voortzetten, dat niets
de orde van den ‘Ommegang’ zou verstoren:
Id., Reg. id., fol. lv: ‘Actum ter clocke den anderen dach van Meye xvcxv, present
Montingny ende Bernaerts, scepenen. - Men gheift U te kennene, dat alle de ghuene
die eeneghe belemmerthede van cramen, houten of andre dijnghen hebben staende
of ligghende tusschen der Bouverijepoorte ende den Burch, voort upde sijnghele
vander vesten deser stede of eldre, daer moorghen de processie vanden Heleghen
Bloede lijden zal, dat elc die binden avonde van danen doen of doen doen, upde boete
van iij lb. par. ende tote dien wech ghedaen te zijne tghuends coste die vandien in
ghebreke wert.’
Overigens, het Magistraat zelf regelde de inrichting van den godsdienstigen stoet en
stelde mannen aan, wien de leiding daarvan was toevertrouwd: allen die aan den
stoet deelnamen, ‘ambochten, neerijnghen ende ghilden’, moesten, op zware boete,
ja op ‘al dat zij vanden heere ende vander Wet’ hielden, aan deze mannen
gehoorzamen:
Id., Reg. id., fol. cxx vo: ‘Actum den andren dach van Meye ac XVcXVIJ, present
Bernaerds, Velde, scepenen. - Voort ute dien dat als morghen inde processie vanden
Heleghen Bloede vele figueren ende personnaigen gaen zullen, als waerbij het van
nooden es de processie tilic(1) te porrene, so eist datmen scerpelic ghebied ende

(1) TILIC beteekent hier Op den gestelden tijd (Op het gestelde uui), ‘Wel in tijden ende bin
wylen’. Zie ons Gloss. à l'Inv. Arch. Bruges, vo Tilike. - Vergelijk echter met Tijdelijk, Wvl.
Tielik, = Vroeg, bij De Bo, Westvl. Idiot. In de Audenaerdsche Mengelingen, V, blz. 24,
luidt dit TIELKE:
Audenaersche Mengelingen, V, 24: ‘Zulx dat de wethouders ten diverschen stonden anders
niet en deden dan van deen poorte an dander loopen, ende aldaer langhe ende vele, tielke
ende late, metten anderen de wacht hauden.’ (1566-1567.)
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beveelt dat alle ambochten, neerijnghen ende ghilden, die ter voorseide processie
gheploghen ende ghehouden zijn te gane, hemlieden zo ghereed maken ende
vergaderen elc int zijne snuchtens ter goeder huere ende ghereed zijn ter plaetsen
ghecostumeert, up al dat zij hauden vanden heere ende vander wet, ende zonderlinghe
omme dat de cleene ghilden met hueren keerssen ende gheselscip inden Burch zijn
ten vij hueren ten lancxsten, omme corts daer naer te moghen porrene ende beghinnen
gaen, ende also elc anderen te volghene alsoot behoort, zonder eeneghe plaetsen
ijdele inde voorseide processie te latene; ende dat zij vuldoen ende vulcommen dies
hemlieden bijden ghonen, die bijder wet daertoe gheordonneirt zijn, gheseijd ende
bevolen zal worden int voort te ghane, stille te stane of anders, up al dat zij houden
vanden heere ende vander wet ende bij ghebreke van dien scerpelic ghecorrigierd te
zijne ter discretie van scepenen, de cleene ghilden upde boete van iij lb. par., ende
de voorseide ambochten ende neerijnghen upde boete van VJ lb. par., die te gheldene
anden deken ende gheswoorne van dien.’ (2 Mei 1517.)
Id, Reg. id., fol. lv vo-lvj ro: ‘Actum ter clocke den andren doch van Meye xvc xv,
present Montingny ende Bernaerts, scepenen. - Voordt, dat alle de ghuene die
ontboden zullen wesen te commene bi hueren hooftmannen ende dekenen omme
inde zelve processie vanden Heleghen Bloede te ghane, hemlieden daer toe voughen
ende hemlieden hebbelicke(1) stellen ende manierlic draghen, up al dat zij houden
vanden heere ende vander wet. Ende wierdt dat yemande rebel hem stelde jeghens
zijnen hooftman ende dekenen, of zijnen stedehoudere onder wien dat het ghebuerde,
dat zij macht hebben den rebellen ten Steene(2) te leedene...
Voordt, dat alle de ghuene die inde zelve processie de keersen draghen zullen, dat
zij...
Voordt, dat alle de ghuene die eeneghe cruucen ter voornoemde processie draghen
zullen, dat die overslopen(3) an hebben ende

(1) HEM (zich) HEBBELICKE STELLEN beteekent Zich welvoeglijk gedragen. Zie bij De Bo,
Westvl. Idiot., Hebbelijk: Fatsoenlijk, Welvoeglijk, en bij Verdam, vo Hebbelijc.
(2) ‘Te Brucghe, de vanghenesse die men heet den Steen’ (L. Gilliodts- van Severen, Invent.
Archives Bruges, V, 349). Zie onze Table analytique en ons Gloss., op genoemd werk, vo
Steen.
(3) Door OVERSLOP verstond men het koorkleed dat in het Fransch Surplis heet. Zie bij Verdam,
h.v. In een bezet (1360) voor het doen van zekere goddelijke diensten in de
Sinte-Walburgakerk te Oudenaarde, leest men:
Audenaersche Mengelingen, VI, 11: ‘Ende moet oeck (de beneficiaris, een priester) met
cappen ende met overslopen commen te coore, in Ste Wouborghen kercke... ten ghetyde ende
ten gods dienste, ghelyck dat de perpetuele capelanen in de zelve kercke schuldich zyn te
doene...’
Adolf d'Hooghe, die kanunnik te Middelburg was, schrijft in zijn verhaal van de plundering
van het kasteel dier stad door de geuzen (1572):
Karel Verschelde, Geschiedenis van Middelburg in Vlaanderen, blz. 92: ‘Ten selfven daghe,
's achternoens, ben ick uut den casteele gherocht, achterlaetende alle myn meubels, vier
keerels, vier overslops, amicten, mantels, een coffer vol schoon lyn waet...’
Bij W.H. James Weale, Les églises du doyenné de Dixmude, 2me partie, Documents, blz.
115, in een inventaris (anno 1607) van de ornamenten toebehoorende aan het broederschap
van Onze-Lieve-Vrouw van den Rozenkrans, worden vermeld: ‘Twee kiinder oversloops’
(wellicht ten dienste van koralen of koorjongens).
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hemlieden vijnden metten zelven cruucen, naer dat zij toter poorte gheweist zullen
hebben, ter Burch ende voort metten Heleghen Bloede te ghane ende hem also eere
ende weerdichede te doene, wel verstaende dat zij cruusdraghers, trompetten ende
claroenen int wederkeeren ter Burch waert....
Voordt, dat alle ambochten, neerijnghen ende ghilden, die ter voorseide processie
gheploghen ende ghehouden zijn te ghane....’ (2 Mei 1525.)
Id, Reg. id., fol. iiijc lxv vo: ‘Actum ter clocke ij Meye xvc xxvj, present Priestre,
Voocht, scepenen. - Voort, dat alle de ghuene die ontboden zullen wesen te commen
tot hueren hooftmannen ende dekenen, omme inde processie vanden Heleghen Bloede
te gane, hemlieden daer toe voughen ende hemlieden hebbelicke stellen ende manierlic
draghen, up al dat zij houden vanden heere ende vander wet. Ende, waert dat yemende
hem rebel stelde jeghens zijnen hooftman ende deken of zijnen stedehoudre, onder
wijen dattet ghebuerde, dat zij de macht hebben den rebellen ten Steene te leedene
of te doen leedene, ende dien aldaar te bevelene jeghens den heere ende der wet,
omme daerof correctie ende pugnicie ghedaen te wordene alzoot behooren zal.’ (2
Mei 1526.)
Bij hallegebod van 2 Mei 1525 werd afgekondigd, dat zij die zich op den doortocht
der processie zouden bevinden, verplicht waren ‘plaetse’ te maken en den stoet in
zijnen gang niet te belemmeren. Wie de minste ‘dromijnghe’ of ‘rumoerte’ zal doen
of tegenstand bieden, zal onmiddellijk naar de stedelijke gevangenis overgebracht
worden:
Id., Reg. id., fol. iiijc xxv vo: ‘Actum ter clocke ij Meye xvc xxv, present... (vacat). Voort, dat elc wie hij zij die hem moorghen inde Steenstrate ende elders, daer de
processie lijdt, vijnden zal, ghehou-
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den wort plaetse te makene ende te obedierene den ghonnen die bijder wet daertoe
gheordonneirt zijn in tghuent dies zij hemlieden dien angaende bevelen zullen, ten
fijne dat de zelve processie, alzo wel de keersdraghers. die vooren gaen, als de spelen
ende figueren(1), die achter naer comen, lijden ende passeren moghen met goeder
ordonnancie ende state, zonder eeneghe dromijnghe(2), rumoerte ofte rebellichede te
doene, up de peyne van ter stont in vanghenesse gheleyt ende arbitraerlic ghecorrigiert
te wordene ter discretie van scepenen.’ (2 Mei 1525.)
Kwajongens zijn er te allen tijde geweest; men wist er evenwel vroeger korter rekening
mede te maken dan ten huidigen dage. Zoo hadden, 't jaar te voren, zekere
schobbejakken er lust in gevonden, van uit de goten der huizen met steenen naar de
‘personnaigen’ te gooien, die in de Heilige Bloedprocessie gingen ‘ende speelden’.
Welnu, bij hallegebod van 2 Mei 1526, manen de Schepenen eenieder dringend aan,
zich van dergelijke onbeschoftheid te onthouden, ‘up daerof openbaerlic ghegheesselt,
ghebannen of anderssins criminelic ghecorrigiert’ te worden:
Id., Reg. id., fol. iiijc lxvj vo: ‘Actum ter clocke ij Meye xvc xxvj, present Priestre,
Voocht, scepenen. - Voort, ute dien dat mijn heeren vander wet gheadverteirt zijn,
dat eeneghe quade knechten hemlieden vervoordert hebben, de jaerschare voorleden,
upden Heleghen Bloetdach hemlieden te vijndene inde goten vanden huusen staende
inde straten daer de processie lijdt, ende aldaer de personnaigen(3), die inde zelve
processie gaen ende spelen te worpene met steenen, daerof dat deeneghe van
hemlieden tjaer voorleden ghequetst waren, ende daeruut groot grief zoude moghen
commen indiender niet inne voorzien en ware, So eist dat, omme daer inne te
remedierne, men scerpelic ordonneirt ende beveilt

(1) SPELEN ENDE FIGUEREN wijst op de ‘Spelen van personnagen’, waarvan spraak is ons Gloss.
à l'Inv. Arch. Bruges, vis Spel als van den xij apostelen, Spel van den hovekine en Spelvan
personnagen. Zie inzonderheid bij J. de Damhonder, Van de grootdadigheydt... der stad
Brugghe (Amsterdam, 1684), blzz. 564-566: ‘De Spelen van doude tyden: dewelcke figuurwys
plachten vertoont te worden’.
(2) DROMIJNGHE = Dringing, Fr. Poussée (action de pousser: Donner une poussée). DROMEN =
Drommen, Drummen = Dringen, Drukkende voortschuiven. Zie nl. bij Verdam, Dromen en
Dromminghe, en bij De Bo, Westvl. Idiot., vis Drommen en Drummen, alsook ons Gloss.
u.s., vo Dromen.
(3) Zie boven, nota 1.
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elcken wie hij zij hem dies te verdraghene ende de voorseijde processie, personnaigen
ende spelen bij eeneghen andren middelen te traveillierne ende molesterene, up daerof
openbaerlic ghegheesselt, ghebannen of anderssins criminelic ghecorrigiert te zijne
ter discretie van scepenen.’ (2 Mei 1526.)

De Godslasteraars.
Door de geestelijke en tevens door de burgerlijke overheid werden strenge
verordeningen tegen het zweren van ‘ontamelike ende orrible eeden’, of tegen het
‘blasphameirne’, uitgevaardigd. Op 30 November 1517, had de koning dienaangaande
opnieuw een edict uitgezonden. De Wet der stad Brugge laat dit edict, den 5 Februari
1518, afkondigen, en waarschuwt alle overtreders, dat men ze ‘zo corrigieren zal,
dats elcken exemple wesen zal hem van ghelijcken te wachtene’(1):
Id., Reg. id., fol cxxxv: ‘De welke lettren (van den koning, 30 Nov. 1517) inhouden
hoe dat onse gheduchte heere scerpelic verbied eenen yegheliken hem te wachtene
ende te verdraghene eeneghe ontamelike ende orrible eeden te zweerne of Gode ende
zyne Heleghen te blasphameirne, up peyne van groote ende scerpe pugnicien, twelke
men te kennen gheift ten fyne dat hem elc dies wachte ofte men zal den transgresseurs
zo corrigieren dats elcken exemple wesen zal hem van ghelycken te wachtene.’ (5
Febr. 1518.)
Schrikverwekkende straffen werden op de godslasteraars toegepast(2).
In onze Keure van Hazebroek, IV, 489, hebben wij het droevig wedervaren verhaald
van eene vrouw, ‘Martine, 't wyf van eenen gheheeten Pieter Prysbier’, dewelke op
zekeren dag, omdat zij in het spel aanhoudend verloor, in eene vlaag van gramschap
had uitgeroepen: ‘Ic sal canse winnen in spyte van Gode’. Aldus had zij zich aan
grove ‘blasphemye’ schuldig gemaakt. Tot hare straf werd zij, op last van de Wet
van Brugge (1484), op eenen wagen gesteld, door de stad rondgevoerd, en,

(1) Zie o.a. onze Keure van Hazebroek, III, 27 en 28, IV, 489 (kol. 2), alsook V, 73, vo
Godslasteraars; en verder Laurent, Ordonnances des Pays-Bas, 2e reeks, I, 103 en 602;
Polain, Ordonn. du duché de Bouillon, blz. 71.
(2) Zie L. Gilliodts-van Severen, Invent., VI, 351.
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op verschillende openbare plaatsen, met een gloeiend stuk ijzer op haar bloote lijf
gestreken; vervolgens bond men haar in den Burg aan eene staak en werd haar een
stuk van hare tong afgesneden; ten slotte werd zij zes jaar uit Vlaanderen gebannen,
op den put, d.i. op straf, indien zij vóor dien tijd in het land terugkwam, levend
begraven te worden(1).
Jacob van den Bussche, ‘gheheeten in de wandelynghe Cootkin’(2), had ‘zeker quade
onnomelicke heede’ uitgesproken. Den 24 Februari 1489 werd hij te Brugge met een
gloeiend ijzer door zijne tong gestoken:
Het Boeck van..., blz. 265: ‘Item up den..., doe zo was binder stede van Brugghe een
schavoot ghemaect, in den Burch, ende dat ter cause van 2 mannen die daer up
ghestelt waren, den eenen hiet Jacop van den Bussche..., ende die was ghesteken
daer duer zyn tonghe met eenen gloyenden yzere, ter cause van zeker quade
onnomelicke heede, die hy ghesproken ende ghezwooren hadde...’ - (Zie ook op.
cit., blz 267.)
Een gelijke straf viel zekeren man te beurt, welke ‘ghezwooren hadde horryble heeden
ende boven dien... gheloochend de ghenedyde moeder en maecht Maria...’:
Id., blz. 331: ‘Item up den 18den dach in Spurkele, anno 90 (1490), doe zo was binder
stede van Brugghe ghemaect een schavoot in den Burch. ende daer was eenen man
up ghestelt ende ghebonden an een stake ter cause om dat hij ghezwooren hadde
horryble heeden, ende boven dien haddi gheloochend de ghebenedyde moeder ende
maecht Maria, ende hy was ghebannen 6 jaer huuten lande van Vlaendren up zyn
ooft, ende hy hiet Michiel Minne fs Jans, ende hy was duer zyn tonghe ghesteken
met een gloyende yzer ende doe ghebannen.’

De schikkingen voor den Vasten.
De schikkingen voor den jaarlijkschen vasten, of voor ‘den heiligen tijd van den
Vasten’, zooals men ten huidigen dage nog hoort zeggen, werden ter Halle openbaar
afgekondigd. Den 8 Maart 1522, laten de Schepenen der stad Brugge aan de bevolking
weten, dat ‘mijn heere de vicaris ende andere heeren ende officieren vanden hove
van Doornicke’, gezien ‘den benau-

(1) Het Boeck van..., blz. 67.
(2) Cootkin = Kootje, het diminutief van Jacob.
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den(1) ende dieren tijd’, het gebruik van boter en melk, gedurende den aanstaanden
vasten toestaan, de drie quatertemperdagen en de vier laatste dagen van den Vasten
evenwel uitgezonderd:
Register der Hallegeboden u.s., fol. iijc ix: ‘Actum ter clocke den viijen dach van
Maerte int jaer xvc xxj, present Voocht, Canin, scepenen. - Men gheift hulieden te
kennene hoe dat mijn heere de vicaris ende andere heeren ende officieren vanden
hove van Doornicke, omme den benauden ende dieren tijd gheconsenteirt hebben
elcken died belieft, den jeghewordeghen vastene, buetre ende melck te moghen etene,
zonder mesdoen of daerinne begrepen te zijne, ghereserveirt alleenlic de drie quader
temperdaghen(2) ende viere laetste daghen vander vastene, behouden ende met
condicien dat de rijcke persoonen, dies machtich ende moghende zijn, te bet ende te
meer huerlieder aelmoessenen doen ende omme Gode geven zullen, ende dat de
scamele, dies niet machtich en zijn om Gode te gevene, te meer bidden zullen den
almoghenden God voor de welvaart ende prosperiteyt vanden ghemeenen lande.’ (8
Maart 1522 n.s.)
In Het Boeck van... komen de hieronder volgende vermeldingen voor, betreffende
gelijke afkondigingen ‘by den gheboden van der stede’ gedaan in de jaren 1489,
1490 en 1491. De aangewezen verzachtingen van de toen zoo strenge verplichtingen
voor den Vasten, waren vergund ter oorzaak ‘van de groter dierte’, of ‘ter cause om
de grote dierte van der vytaelje’, ook nog ten gunste van ‘den haermen verweecten’.
De teksten luiden:
Het Boeck van..., blz. 266: ‘Item noch up den 28sten dach in Spurkele, anno 89 (1489),
doe zo was binder stede van Brugghe, ter Hallen huut een ghebod ghepuplyerd ende
te kennen ghegeven, hoe

(1) Benaud zal misschien wel hetzelfde zijn als Benoot = In nood verkeerende. (Zie bij Verdam,
Middelnl. Wdb., h.v.) Naar dien lexicograaf komt het w. Benootheit = Nood, in beteekenis
ongeveer met Benautheit overeen. Zie overigens op. cit., Benaute en den tekst aldaar: ‘Benaute
wil ryzen ende weilde verduwen’. Benauden tijd zal dan ook in den onderhavigen tekst wijzen
op Tijd waarop nood, gebrek of schaarschheid aan levensmiddelen heerscht, nl. op ‘Sobren
ende benauden tijd’ uit Reg. Hallegeboden 1513-30, fol. iijc vo, waardoor gewezen wordt
op het gebrek aan ‘alle manieren van grane’, te Brugge in het jaar 1522.
(2) Verbastering van het Lat. Quatuor tempora: Quatertemper of de Quatertemperdagen, zooals
hier te lande wordt gezegd.
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dat by den busscop van Doornicke ende den Suffregaen, busschop van Sarepten,
ende voord alle de ghemeene colege van den kerkelicken personen, dat elc ende alle
menschen zouden mueghen zuvel(1) heten, dien vastene gheduerende, tes te verstane
melc, bueter ende caes, zonder de laetste weke, de cause van de groter dierte.’
Id., blz. 332: ‘Item, up den 23sten in Spurkele, anno 90 (1490), doe zo was in de
stede van Brugghe, by den gheboden van der stede, ter plaetse ghecostumeerd, hoe
dat alle menschen zouden moghen zuvel heten, buetre, melc ende caes te verstane,
zonder de Passye weke(2), de 3 quadertemper daghen en den avend van Onze Lieve

(1) ZUVFL (Westvl.) = Zuivel, Fr. Laitage. Daardoor werd bedoeld ‘Melc, bueter ende caes’:
Het Boeck van..., blz. 266: ‘Dat alle menschen zouden mueghen zuvel heten, tes te verstane,
melc, bueter ende caes...’
Ook wel ‘bueter, melc ende heyeren (eieren)’:
Het Boeck van., blz. 423: ‘Dat men de die vastene zouden heeten zuvel, bueter, melc ende
heyeren...’
Over de beteekenis van Zuivel, vroeger en ten huidigen dage, zijn wij den Z.E. heer Kanunnik
A.C. DE SCHREVEL, aartspriester van het bisdom te Brugge, te rade gegaan. Deze heer schreef
ons als volgt:
‘Les théologiens belges, dans leurs traités de jejunio, disent: nomine lacticiniorum (zuivel ils ajoutent ce mot) intelligitur lac, butyrum, caseus; omnes noverunt quid sint ova. Quando
autem de solis carnibus et lacticinits sermo est, sub lacticiniis comprehenduntur ova.
“Weiland: Zuivel: de stof waarvan boter en kaas gemaakt wordt; ook de boter en kaas zelve.
In eenen uitgestrekten zin: boter, kaas en eieren. Voorbeeld: hy is zoo vol bedrog als een er
vol zuivel”. (Halma dit la même chose jusqu'ici.) “Komt misschien van het latynsch woord
sebale, smeer, vet, hetwelk tot het vet van de melk zou overgebracht worden, waarvan boter
en kaas gemaakt wordt”. Richelet: donne simplement: laitage.’
Het Boterhuis (‘Bueterhuus’), dat vroeger te Brugge op de Eiermarkt stond, achter de kapel
van Sint-Christoffel, heette ook Caeshuus en Zuvelhuus. Men zie onze Table analytique à
l'Invent. des Archives de Bruges, vo Bueterhuus (Halle au beurre).
In de Placcaetboucken van Vlaenderen, VIe deel, pars II, blz. 1228, in eene verordening
rakende ‘de boter-draegers binnen de stad Brugge’, staat er: ‘Ten opsighte van de conchierge
van het Suvel- ofte Boterhuys’.
Later werd het Boterhuis overgebracht naar de Sint-Jacobsstraat, onder de zoogenaamde
Salle des Concerts. Sedert jaren is het afgeschaft.
(2) PASSYEWEKE, Passieweek, de Goede week. Vlg. met Pynwoeke, uit ons Gloss. à l'Invent.
Archiv. Bruges.
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Vrauwe Maria, ten trooste ende ter lavenesse van den armen menschen, ter cause
om de grote dierte van der vytaelje.’
Id., blz. 423: ‘Item, up den 16sten dach in Spurkele, anno 91 (1491), doe zo was
binder stede van Brugghe, een ghebod ghedaen ter Hallen huut, metter clocke dat
men de die vastene zoude heeten zuvel, bueter, melc ende heyeren, den haermen
verweecten(1). Maer men zoude geen zuvel heeten de 3 quadertemper daghen ende
de 4 laetste daghen in Passye weke.’
Den Vrijdag vóor ‘Wivekins zaterdach’(2), zijnde de 5 Februari 1528 (1529 n.s.),
werd te Brugge een hallegebod afgekondigd, houdende dat het, bij uitzondering, ‘den
scamelen ende aermen lieden’ veroorloofd was, gedurende den Vasten, kaas te eten:
Register der Hallegeboden, u.s., fol. vc lxxxvj vo: ‘Actum ter clocke sdaechs voor
Wivekins zaterdach vive in Sporcle xvc xxviij, present Snouckaert, Aertrycke,
scepenen. - Voort zo laetmen weten dat mijn heere den vicaris van eerweerdeghen
heere ende vadre in Gode mijn heere de busscop van Doornijcken, uut zekere redenen
ende merckelicke consideracien hem daertoe porrende, gheconsenteirt heift den
inwonende van deser stede te moghen etene buetere ende melck den toecommende
vastene gheduerende, ende bovendien den scamelen ende aermen lieden caes te
moghen etene indien zij willen, ghereserveirt ende ute ghesteken in als de vier eerste
daghen, de drie quadertemperdaghen ende de vier laetste daghen...’
De Schepenen namen echter de afkondiging van die buitengewone vergunningen te
baat, om een ieder aan te manen zich van ‘zijn debvoir’, van zijn plicht te kwijten;
om namelijk de rijken aan te wakkeren ‘te beter huerlieder aelmoessenen ende caritate’
te doen, niet alleen aan de noodlijdenden maar ook aan de ‘fabrijcken vander kercken’.
Rijken en armen werden tevens aangespoord, ‘den almoghenden God devotelic te
bidden voor de welvaert ende prosperiteyt vanden ghemeenen

(1) VERWEECT = Die is afgegaan van goed, verminderd van fortuin, in verval geraakt. Zie ons
Gloss. u.s., vo Verweecken. Vgl. met ‘den armen menschen’, uit den voorgaanden tekst. ‘Den
haermen verweecten’ luidt elders ‘Den scamelen ende aermen lieden’ (Regist. Hallegeboden,
u.s., fol. vc lxxxvj vo.)
(2) WIVEKINS ZATERDACH of Vrouwtjes zaterdag, een sluitertjesdag. Zie over de Sluitertjesdagen’,
L. De Bo, Westvl. Idioticon, en Calendrier Belge, par le Baron de Reinsberg-Dürinngsfeld
(Bruxelles, 1864), I, 115.
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lande(1)’, voor den keizer, voor de eendracht tusschen de christene prinsen en voor
de ‘victorye jeghens de ongelooveghe ende vianden van den heleghen kersten
gheloove’:
Id., Reg. id., fol. iijc xlix vo: ‘Actum ter clocke xxj Sporele xvc xxij, present Dault,
Valenchiennes, scepenen. - Men gheift hu te kennen, hoe dat omme de dierste vanden
vastenspijse ende datmer ooc zeere lettel vijnd, zo es gheconsenteirt bij mynen heere
den vicaris general van onsen eerweerdeghen heere ende vadere in Gode mijn heere
den buscop van Doornicke, dat elc wie hij zij binnen deser stede gheestelic ende
weerlic, rijcke ende aerme, gheduerende desen jeghewordeghen vastene zal moghen
eten buetre ende melc, ghereserveirt alleenlic de drie quater temperdaghen ende de
vier laetste daghen vander vastene, behouden ooc dat niemende en gheoorlove eyeren
ende caes tetene, ende dit al up hope dat de rijcke te beter huerlieder aelmoessenen
ende caritate doen zullen, also wel den aermen als den fabrycken vander kercken,
ende ooc dat also wel de zelve rijcke als de aerme den almoghenden God devotelic
bidden zullen voor de ghesonde, prosperiteyt ende welvaren van onsen harde
gheduchten heere den keysere, voor de unye, paeys ende eendrachtihede vanden
kerstenen princen ende de victorye jeghens de onghelooveghe ende vianden vanden
heleghen kersten gheloove. Twelcke men hier te kennen gheift, ten fijne dat hem elc
daer naer reghelen mach ende zijn debvoir daer inne doen.’ (21 Febr. 1523 n.s.)
Te Brugge was er, in 1524, opnieuw gebrek aan vastenspijs; deze was ten anderen
buitengewoon duur. Op het verzoek ‘van mijnen heeren vander Wet’ staat de ‘vicaris’
van den bisschop van Doornik, voor de stad en het schependom, het gebruik toe van
boter, melk en kaas. In het hallegebod, waarbij de inwoners met die vergunning in
kennis worden gesteld, wordt evenwel de wensch uitgesproken dat, aan hunnen kant,
de rijken ‘ende de ghuene dies ghestaet zijn’, dit jaar ‘hoopelicker(2) ende meer dan
zij pleghen de fabrijcken elc van

(1) Zie het Hallegebod van 18 Maart 1522 (n.s.).
(2) Hoopelicker beteekent In meerderen getale, Talrijker (zoodanig dat zij een grooteren hoop
uitmaken).
Bij Verdam, Middelndl. Wdb., staat een woord Hopelyc, dat, onzes inziens, - althans wat
den hierna volgenden tekst betreft - verkeerd door: Waarop men hopen mag, werd uitgelegd:
‘In tghoont dat zou (= de fortuin) dij in alle de pointen voorsz. jonstigher ende hopeliker
viel’. Hopeliker schijnt hier integendeel te beteekenen: Milder, Meer gevend, zoo dat het
verleende een grooteren hoop uitmaakt, Fr. Fait davantage masse, Fait un plus grand tas.
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huerlieder prochiekercken ende daerme meinschen’ met aalmoezen zullen begiftigen:
Id., Reg. id., fol. IIJc lxxxvij vo: ‘Actum ter clocke XIIJ in Sporcle XVc XXIIJ, present
Brouckere, Banc, scepenen. - Men gheift ulieden te kennene, dat mijn heere de vicaris
vanden bisscop van Doornicke, ten versoucke van mijnen heeren vander wet, omme
de groote dierste vanden vastenspijse ende cleene menichte van dien, gheconsenteirt
heift den inwonenden van deser stede ende scependomme van Brugghe te moghen
etene buetre, melc ende caes, uteghedaen de vier eerste, de drie quatertempere ende
de vier laetste daghen vanden jeghenwoordighen vastene met conditien dat de rijcke
ende de ghuene dies ghestaet zijn, hoopelicker ende meer dan zij pleghen secoureren
de fabrijcken elc van huerlieder prochiekercken ende daerme meinsschen van
aelmoessenen, ende dat zij ende ooc de aerme bidden omme paix ende voor de
welvaert ende prosperiteit vander K.M. onse harde gheduchten heere ende prince.’
(13 Febr. 1524 n.s.)

Het afkondigen van de ‘Pardoenen ende Indulgenciën’.
Met ongewone plechtigheid werd te allen tijde overgegaan tot het afkondigen van
het jubileum, of van de ‘pardoenen(1) ende indulgenciën’, zoo als men toen de
buitengewone aflaten heette door ‘onsen heleghen vadre den paeus’ vergund. De te
houden solemniteit werd door de ‘kerckelijcken persoonen ende goede lieden vander
Wet ‘gezamenderhand geregeld. Zoo doen de Schepenen van Brugge, den 16 Februari
1516 (1517 n.s.) ter Halle uitroepen, dat de ‘commissaris’ van den paus, de ‘bulle’
houdende verleening van het jubileum binnen de stad heeft gebracht, dat de pauselijke
brief des anderen daags processiewijze van de hoofdkerk van ‘Sint-Donaes’ naar de
Sint-Salvatorskerk zal worden overgebracht en dat men aldaar ‘solempnelen dienst
ende sermoenen doen zal’: zij gebieden dat ‘de notablen, hooftmannen vander poortrije
ende de dekenen van allen ambochten ende neerijnghen met hueren vijn-

(1) PARDOEN, of 't GROTE PARDOEN = het Jubileum. Zie ons Glossane à l'Invent. Archiv. Bruges,
alwaar een tekst met ‘De pardoenen ende vulle indulgencie, jubilee ende aflaet’, en een ander
met ‘De pardoenen ende aflaten van der vuller indulgencie, gracie ende jubilee’. Zie ook
bij Verdam, Middelndl. Wdb., op Pardoen.
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ders ende ouderlijnghen ende voort allen andren’, zich bij ‘mijnen heeren vander
Wet’ zullen vervoegen, om ‘den almoghende God te lovene ende te danckene van
zijnder gracie’. Verder laten de Schepenen weten, dat ‘onse gheduchte heere’ de
prins vrijgeleide verleend heeft aan alle personen die zich naar Brugge zullen begeven,
om het jubileum te verdienen, zoodat deze door niemand zullen kunnen vervolgd
worden uit hoofde van schulden, die de stad vanwaar zij komen, zou hebben:
Id., Reg. id., fol. xcj: ‘Actum ter clocke xvj Sporcle ao XVc XV, present Viven,
Zweemere, scepenen. - Men gheift te kennene, etc., hoe dat binnen deser stede, bijden
commissaris van onsen Heleghen Vadre den paeus, ghebrocht zijn de pardoenen
ende indulgencien bijden zelven onsen Heleghen Vadre den paeus verleend, omme
de landen ende heerlicheden van onsen gheduchten heere ende prince..., uten welken
bijden kerckelijcken persoonen ende goede lieden vander wet ghesloten ende over
een ghedreghen es te doene ende te draghene eene solempnele processie generale,
te vergaderne up in(1) morghen corts naer den zeven hueren binder kercke van Sinte
Donaes, daer de originale bullen vanden zelven pardoenen wesen zullen, omme van
daer met grooter solempnitheden te porrene ende te gane metten zelven bullen tot
binder kercke van Sint Salvators, daer de zelve pardoenen wesen ende bliven zullen,
ende daer men solempnelen dienst ende sermoenen doen zal....
Voort zo heift onse gheduchte heere verleend vrij gheleede allen die ghonen die
de voorseide pardoenen zullen willen commen vercrijghen, also langhe als de
voorseide pardoenen ghedueren zullen, omme die vrijlic te commen vercrijghen ende
weder te keerne van daer dat hij comt, zonder ghemolesteirt te moghen worden
vanden sculden ende lasten vanden steden ende plaetsen van daer hij comt of
woonachtich es.’ (16 Febr. 1516. n.s.)
*
In het begin der 16de eeuw, waren de kerk en de gebouwen van het klooster van
Nieuw Jerusalem, gezeid Spermalie (ten jare

(1) UP IN MORGHEN, ter uitdrukking van tijd = Op morgen, of kortweg Morgen, fr. Demain.
Voor het gebruik van In, bij begrippen van tijd, zie Verdam, Middelndl. Wdb., vo IN, 2, III
deel, kol. 818. In ons Gloss. u.s., hebben wij den volgenden tekst aangehaald: ‘In Zondaghe
den eersten dach van Meye’.
Van onze uitdrukking UP IN, Op in, met begrip van tijd, komt bij Verdam geen voorbeeld
voor.
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1241, te Moerkerke nabij Brugge, gesticht), bouwvallig geworden: de paus verleent
heel bijzondere aflaten aan allen die ‘devotelic zullen visiteren de ruyneuse kercke
ende aerlieder aelmoesen doen zullen tot reparacie ende refectie vander zelver kercke
ende clooster’. Bij hallegebod van 9 Mei 1514, brengen de Schepenen van Brugge
‘dese schoone, groote, zonderlinghe ende excellente pardoenen ende gracien’ ter
kennis van de inwoners der stad:
Id., fol. xxj: ‘Actum ter clocke ixe in Meye xvcxiiij, present Boulengier ende Phelips
van Eede, scepenen. - Voordt, hoe dat onsen Heleghen Vader den paeus Leo de
tienste, vut vaderlicke affectie, verleent ende ghegheven heift al den ghuenen die
devotelic visiteren de ruyneuse kercke van Nieu Jherusalem gheseijt Spermaillen,
vander oordene van Cistiaux, int bisscopdom van Dornicke, eene mijle oost vander
stede van Brugghe, ande noordzijde vanden heerweghe streckende vander voornomde
stede van Brugghe naer Andworpen, ende aerlieder aelmoesen doen zullen tot
reparacie ende refectie vander zelver kercke ende clooster, dat die zullen moghen
verdienen vulmaecte verghevenesse van allen sonden a pena et culpa, ende bijde
biechtvaerders (sic)(1) diemen ter plaetsen vinden sal, gheabsolveert sal worden van
allen mesdaden ende excessen ende delicten, hoe groot die wesen moghen, al waren
se zo groot datmer om zouden moeten versoucken den stoel van Roomen, ende boven
dien dat de zelve biechtvaders zullen moghen afnemen alle beloften, hoe die moghen
gheschiet zijn, gheweert alleenlic de vier meeste, zoot claerder blijct bijder copie
auctentijck vande orriginale lettren, hier volghende van woorde te woorde: Universis
et singulis ad quos presentes nostrae littere...
Item, eerst es te weten dat, vut crachte vanden voorseiden lettren ende bijder
paeusselicker auctoritheijt ghegheven wort alden ghuenen die dese schoone, groote,
zonderlinghe ende excellente pardoenen ende gracien verdienen willen, vulmaecte
verghevenesse van allen sonden a pena et culpa.
Item, ten tweesten absolucie van...’
‘Item, ten vierden ende ten laetsten, dat de voornoemde schoone ende excellente
pardoenen ende gracien beghinnen zullen tsDonderdaechs voor Sinxen, den eersten
dach van Junio, te vespertijde ende ghedueren zullen tot sDonderdaechs naer Sinxen
voorseid tot der zonnen onderganc.’ (9 Mei 1514.)

(1) BIECHTVAERDER: verkeerd geschreven voor Biechtvader.
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Kloosters om gebeden verzocht.
Bijzonder guur was de winter van het jaar 1480: ‘rechts voor Kersmesse’, aldus
verhaalt Nic. Despars, in zijn Cron. van Vlaend., IV, 203, ‘begonstet zo horribelicke
zeere te vriesene thien weken lanck ghedeurende, dater certein niemende dierghelijcke
vorst meer beleeft en hadde’. In den zomer van het volgende jaar was het weder ook
buitengewoon ongunstig, zoodanig dat, zooals de kroniekschrijver zegt (IV, 207),
‘hierentusschen rees die prijs van den grane daghelicx lancx zo meer al Vlaenderen
deure, in zulcker voughe dat men die taerwe allevot te Brugghe xvj schellinghen
cochte thoedt, ende die rugghe naer advenante’. De Schepenen vragen om gebeden
en zenden boden naar verschillende kloosters, met verzoek ‘dat zy bidden zouden
omme ghetidich weder’:
L. Gilliodts-van Severen, Invent. Arch. Bruges, VI, 198: ‘Ghesonden ter Does,
tSartruesinnen en tSint Andries, te kennen ghevende dat zij bidden zouden omme
ghetidich weder. Item ghesonden tSint Truden, ten Jacoppinessen ende tSartruesen.
Item xxij in Ougst ghesonden tSartreusen, ten Jacoppinessen ende tSint Truden,
dat zij processie draghen zouden daghelicx voor ghetidich wedre...’ (Rek. stad Brugge,
over 1480-81.)
*
De hertog Karel de Stoute was te Nancy jammerlijk gesneuveld. (Januari 1477.) De
baatzuchtige koning van Frankrijk nam de droeve gelegenheid te baat, om aan de
jonge hertogin Maria van Bourgondië allerhande last aan te doen. Te lande was, ten
anderen, de toestand ook niet geruststellend. Derhalve zond de stad Brugge een bode
naar ettelijke kloosters, met dringend verzoek ‘Gode neerenstelike te bidden... dat
goeden pays werden mochte’:
Invent. u.s., VI, 155: ‘Den xij in Sporkele, ghesonden Ywein Lyne eerst tZoetendale,
van daer te Spermaelgen, te Jacoppinessen, tSint Truden, tSertruesen, tSint Andries
ende ter Doest met lettren van placate, omme dat zy Gode neerenstelike bidden
zouden dat goeden pays werden mochte...’ (Rek. stad Brugge, over 1476-77.)
In zekere omstandigheden lieten de Schepenen overigens niet na, de kloosters voor
de gestorte gebeden rijkelijk te beloonen. Een voorbeeld:
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De Karthuizerinnen bij Brugge hadden druk ‘gheaerbeit met bedinghen’(1) voor den
hertog, tijdens zijne vaart tegen ‘de rebelle slands van Ludeke’. De stad Brugge
schenkt daarvoor aan het klooster ‘eene pipe’ Spaanschen wijn, ter waarde van 32
lb. 14 schellingen parisis:
Invent. u.s., IV, 34: ‘Item den eersten dach van October, ghegheven bi beveilne van
buerchmeesters den tSaertruesinnen bi Brucghe, in aelmoesenen, omme dat zy
gheaerbeit hebben met bedinghen over onsen gheduchten heere, omme ziere reyse
wille, daer hi victorie of vercreghen hadde up de rebelle slands van Ludeke, eene
pipe spaensch wyns, coste xxxij lb. xiiij s. parisise.’ (Rek. stad Brugge, over 1408-09.)
*
In 1479 was aartshertog Maximiliaan tegen de Franschen te velde getrokken, ‘slaende
mids dien, upden xxvije van Hoymaent neder voor Teroaen, wel met xxij duysent
cloucke mannen van orloghe, zo te peerde zo te voete(2)’. Vanwege de Schepenen
der stad Brugge vertrekt een stadsdienaar ‘oostwaert an diverssche cloosters’ en
kluizenaarsters, met last, te vragen dat zij voor den prins zouden bidden:
Invent. u.s., IV, 190: ‘Ghesonden een garsoen oostwaert an diverssche cloosters ende
clusenessen, met lettren van placate inhoudende dat zy alle Gode neerstelike bidden
zouden voor onzen harde gheduchten heere ende prince, die te velde gheslegen was
met zinen volke van wapene, dat hem Gode gracie ende victorie verleenen wilde
jeghen den Fransoisen, vianden van den lande...’ (Rek. stad Brugge, over 1479-80.)
*
De jeugdige Maria van Bourgondië was stervende. Zoo dapper ‘verergenden ende
apostumeerden die secrete quetseuren van der hertoghinne... daghelicx lancx zo
dangiereuselicker binnen haren hove te Brugghe, dat mens int ende teeneghadere
gheenen raedt en wiste(3)’. Met aller haast worden, door de Wet der stad Brugge,
boden naar de kloosters gezonden, met verzoek ‘Gode devotelic ende met herten te
bidden voor de ghesondigheid’ der prinses:

(1) Dit Arbeiden met bedinghen mag een zonderlinge uitdrukking heeten. Cfr. Verdam, Middelndl.
Wdb., op Arbeiden 2o.
(2) Despars, Cron., IV, 190.
(3) Despars, Cron., IV, 215.
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Invent. u.s., VI, 217: ‘Den xxvj in Maerte ghesonden ter Does, tSinte Pieters up den
dyc, tSaertruesinnen, tSint Andries, tSinte Michiels, tSinte Baefs(1) ende elders, omme
dat zy processie draghen zouden ende Gode devotelic ende met herten bidden voor
de ghesondigheid van onser gheduchter vrauwe ende princesse.
Doe ghesonden tZoetendale, te Spermaelgen, tSertruesen, ten Jacoppinessen, tSint
Truden ende tSinte Kathelinen, omme dat zy processie draghen zouden ende Gode
bidden voor de ghesondichede van onzer princesse...’ (Rek. over 1481-82.)

Officiëele kerkplechtigheden en sermoenen. Andere bijzonderheden.
De hertog had een prachtige zegepraal behaald ‘te Sinte Cloo(2) jeghen de rebelle der
crone’. (L. Gilliodts-van Severen, Inventaire u.s., IV, 130) De Schepenen laten in
Sint-Donaaskerk eene mis van den Heiligen Geest zingen, om God daarvoor te
danken:
Invent. u.s., IV, 134: ‘Den vyfsten dach van December, ghegheven, bi bevelle van
buerchmeesters, den couvente van den Jacopinen in Brucghe, over dat broeder
Fransoys de Zwarte, broeder van den zelven covente, een sermoen dede in Zinte
Donaes kerke, den volke, doe men daer zanc eene messe van den Helighen Gheest,
in bliscepe van den goeden maren die commen waren van den sticke van onsen
gheduchten heere ende prinche, die in Parys commen was bi den coning, onsen
souvreinen heere, ende zine viande hadde ghedaen vertrecken...’ (Rek. over 1411-12.)
*
Onlusten waren in Vlaanderen uitgeborsten. De koning van Frankrijk had hier te
lande troepen gezonden, om de Vlaamsche steden in hunnen kamp tegen Maximiliaan
te ondersteunen. ‘A Bruges..., on salue avec joie’ - schrijft de heer L. Gilliodts-van
Severen, Inv., VI, 252, ‘l'arrivée des troupes de Crèvecoeur; des présents sont offerts
à la duchesse d'Orléans et au seigneur de Ravestein; et tandisque la passion politique
excite le peuple du haut de la tribune du Ghiselhuus, la ferveur religieuse le soulève
sous la parole enflammée des orateurs sacrés’. Langs alle kanten, ‘in de
prochyekeerken ende elders binder stede’

(1) Buiten Brugge.
(2) Saint-Cloud.
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worden, op bevel van het Magistraat, door beroemde predikanten sermoenen gedaan:
Invent. u.s., VI, 252: ‘Betaelt diversche meesters ende broeders van den Viere
Ordenen, ter cause van xxix sermoenen by hemlieden ghedaen inde prochyekeerken
ende elders binder stede, volghende der ordonnancie van mynen heeren van der wet,
van der maend van Sporkele, voor elc sermoen xij gr.’ (Rek. over 1484-85.)
*
Op Goeden Vrijdag werd, op last van de Schepenen, de passie Christi, in den Burg,
aan het volk gepredikt(1):
Invent., u.s., IV, 82: ‘Den xjsten dach van April, ghegheven broeder Fransoyse den
Zwarten, broeder ten Predecaers, van dat hi Goeden Vrindaghe, voor de noene, in
den Buerch predickte den volke de passie Ons Heeren, xl. s par.’ (Rek. stad Brugge,
over 1410-11. Zie ook op. cit., IV, 418-419; VI, 109.)
Den 15 April 1457, hield een Italiaansch bisschop eene preek op de Groote Markt.
De Wet liet daartoe een verhoog maken:
Invent. u.s., V, 381: ‘Van eene stage te makene up de Maerct, daer up dat predicte
up den Goeden Vrindach een busscop van Italien...’ (Rek. stad Brugge, over 1456-57.)
*
Vanouds werd jaarlijks op den Burg, te Brugge, ter gelegenheid van de plechtigheid
van het Heilig Bloed, een sermoen gedaan. De Schepenen belastten alsdan ‘clinkers’(2)
rond de stad te gaan, om het sermoen aan de inwoners aan te kondigen:

(1) Zulke prediking greep ook plaats op de Groote Markt, den 4 April 1488, zijnde Goede Vrijdag:
Het Boeck van..., blz. 211: ‘Item up den 4den dach in April, anno 88, doe zo was te Brugghe,
up de groote merct, ghebrocht eenen preeicstoel, staende tusschen de Halle ende..., ende daer
was in ghepredict de zoete ghebenedyde passye van onzen behouder Christi Jhesus; ende up
den zelven dach voorseyd, naer der noene, de claghe van der glorieuzer ghebenedyde moeder
ende maecht Maria...’
(2) CLINKER (Klinker) = Omroeper, Rondklinker; fr. Crieur public. Te Brugge nog ten huidigen
dage, Uitklinker. Iets door den omroeper laten afkondigen, heet Uitklinken: Zij hebben daar
uitgeklonken dat (b.v.) een hond verloren is. Dit afkondigen geschiedt volgens oud gebruik,
als volgt: ‘Sedert dezen morgen (b.v.) herwaarts is verloren een hond met... (beschrijving
van het verloren dier). Wie hem zal terugbrengen, bij... zal eerlijk voldaan worden’.
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Invent. u.s., Introd., 108: ‘Item iij clinkers, die clincten dat men sermoen soude doen
in de Buergh van Ons Heren Bloede...’ (Rek. stad Brugge, over 1311.)
*
‘Anno Domini XIIJc ENDE XCIJ’ - aldus schrijft Jan van Dixmude, in zijne Cronike,
blz. 283 en vlg., - ‘doe dede de hertoge Philips zo dat hy dwanc die van Vlaenderen,
ende sy moesten laten de obediencie van den paus Urbaen, ende sy moesten commen
ter obediencie van den paus Clemens van Avengnon.’ Vele ‘persoenen gheestelyc
ende weerlyc’ verlieten het land. ‘In Brugghe quam om de pausen een beroerte’. De
meeste Bruggelingen waren evenwel den paus van Rome getrouw gebleven, ‘als
waeromme dat vierendeel van den volke van Brugghe ghinghen in de vastene spreken
te Gent haer biechte ende ontfinghen daer dat Helich Sacrament’. De Wet liet
sermoenen doen in den Burg:
Invent. u.s., III, 238: ‘Item ghegheven, bi beveilne van borghmeesters, broeder
Hughen, den jacopyn, te hulpen eere cappen, van dat hi predecte in de Borgh Onser
Vrouwen avonde voor de collegen ende ordenen van der stede, omme tvolc te
informeirne van den appeele...’ (Rek. stad Brugge, over 1391-92.)
*
Op zekeren dag hadden de Schepenen den genaamden ‘France metter Tassche’, die
uit de stad gebannen was en op het kerkhof van Sint-Salvator was schuil gegaan, met
geweld daarvan gehaald en hem laten justicieeren. Het kerkhof, dat daardoor
‘ghevioleirt’ was, moest herwijd worden. Het Magisstraat zendt derhalve, den 11
Februari 1410 (n.s.), Victor van Leffinghe bij den officiaal te Doornik, om de daartoe
noodige toelating te vragen. Namens de stad wordt ‘een flasschelkin’ met ‘Aqua
gregoriana’(1), ‘omme tvoors. kerchof mede weder ghewyet te wordene’, de
geestelijkheid ter hand gesteld:

(1) Bij FAIDER, Cout. de Hainaut, III, 905, lezen wij in het ‘Concordat fait entre les officiers
députés des juridictions spirituelle et temporelle’, van 2 Maart 1541:
‘Item les lieux sacrés polluz seront reconciliez par eau Gregorianne, ainsi que anciennement
s'est accoustumé de faire, et aura le doyen pour son salaire un carolus d'or, et pour chascune
journée qu'il employera dix-huit patars.
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Invent. u.s., IV, 413: ‘Doe ghegheven bi den voors. Victoore, eenen van myns heren
sofficiaels clerken, van eenen flasschelkin, daer in dat ghebrocht was zeker water
gheheeten Aqua gregoriana, omme tvoors. kerchof mede weder ghewyet te wordene,
xij gro. Item den zelven clerc, die Victoore voors. ghereetscepe dede van den vors.
watere, ghegheven in hoofscheden te verdrinkene viij gro.’ (Reken. stad Brugge,
over 1408-09. - Andere teksten dienaangaande op. cit., 413-414)
*
Zekere Matheus van Ysendike was, ten jare 1420, zoo vermetel geweest, te Brugge
‘eeneghe zaken’ voor te stellen ‘contrarie ons ghelove, daer mede hi tvolc meende
te bedrieghene’. De Schepenen doen hem aanhouden ende laten een memorie maken
‘daer al inlanx de quade meeninghe van hem in verclaerst staet’:
Invent. u.s., IV, 414: ‘Ghegheven den scerwetters, over haerlieder moynesse die zy
hadden, in dat zy, bi laste van der wet, vinghen tSinte Jooshuus eenen geheeten
Matheus van Ysendike fs Jans, ende brochten in den Steen, omme dat hi eeneghe
zaken voorstelde contrarie ons ghelove, daer mede hi tvolc meende te bedrieghene,
ij s. gr. Item noch ghegheven Obrechte, den garsoen, van den ghescrifte te doene
maken daer al inlanx de quade meeninghe van hem in verclaerst staet, xxxvj gr...’
(Rek. stad Brugge, over 1420-21.)
*
Den 12 Januari 1519 (n.s.), was keizer Maximiliaan de Ie te Inspruck overleden. Op
bevel van den prins, beslissen de Schepenen van Brugge, den Woensdag 15n Maart
‘in de kercke collegiale van Sinte Donaes, te solempniseirne ende te doene de
obsequen ende uutvaerd(1)’ van den afgestorvene. Bij ‘hallegebod’ van 12 Maart,
wordt heel de plechtigheid geregeld: den Dinsdag te voren, na de vespers, zullen de
‘vigelijen’ gezongen worden; den Woensdag de ‘commendacien’ en daarna de mis.
De oude burgemeesters, de ‘notablen’, de hoofdmannen

(1) UUTVAERD = Uitvaart. Kramers zegt ten onrechte, dat daardoor verstaan wordt de ‘uitvoering
van een lijk naar de begraafplaats’. De Uitvaart is eigenlijk de ‘plechtige lijkdienst gevolgd
van de begraving’ (De Bo, Westvl. Idiot.). Ook, naar onzen tekst, de dienst, met de
voorafgaande kerkelijke ceremoniën (‘vigelijen’ en ‘commendacien’) voor een overledene,
zonder dat het lijk aanwezig zij. Men lette op den volgenden tekst:
W.H. James Weale, Les églises du doyenné de Dixmude, 2me partie, Documents. blz. 96:
‘Item, zo zullen de broedren ende de zustren van der voorserder Kalande (Confrerie)
ghehouden wezen alle te commene ten lijke, als enich van den broeders of van den zustren
van der voorseider kalande van deser warelt verscheden ziin, ende te offerne over de ziele
van hemlieden, ende also wel alsmenne begraven zal als tziire uutvaert, mids dat menne
begrouve met eenre messe er men de uutvaerd dade...’ (Règlement de la Confrérie de la
Sainte Vierge, à Dixmude, 1437.)
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en de dekenen zullen in volle ‘stacie’, ‘elc in zwarten abijte’, den dienst bijwonen.
Dien dag, de geheele voornoen, mag er niet gewerkt worden. Al wie uit ambtsplicht
in de uitvaart niet moet aanwezig zijn, is gehouden zich te laten vinden in den
solemnelen dienst, die in de parochiekerken of in de kloosters tegelijkertijd zal plaats
grijpen, en aldaar ten offeren te gaan ‘in zwarten abijte, diese hebben of ghecrijghen
connen’. In ‘alle andere godshusen ende cappellen’, alsook aan ‘allen outaren van
ambochten ende neerijnghen’(1), moet er dien dag mis gedaen worden. Niemand, man
noch vrouw, mag verwaarloozen mis te hooren, tot lafenis van de ziel van den
afgestorven keizer. Ten slotte, een uitdeeling van ‘provenden’ zal in het Schepenhuis
gedaan worden, edoch het is den armen verboden de kerk van ‘Sint-Donaes’,
gedurende de plechtigheid, binnen te treden:
Stedelijk Archief te Brugge, Fonds der Hallegeboden. Reg. u.s., fol. clxvj vo: ‘Actum
ter clocke xij in Maerte ao xvc xviij, present Assenede. Voet, scepenen. - Voort,
achtervolghende den laste ende scrivene van onsen gheduchten heere, zo es ghesloten
ende gheordonneirt te solempniseirne ende te doene de obsequen ende uutvaerd
vander Keijserliker Majesteyd, te wetene de vigelijen in Dicendaghe eerstcommende
naer vespren, ende in Woensdaghe voor der noene de commendacien ende de messe
metten diensten daer toe dienende, binnen de kercke collegiale van Sinte Donaes;
ten welcken commendacien ende messe ghehouden worden te commene de oude
burchmeesters, notablen, hooftmannen ende dekenen elc met twee vijnders zonder
meer, elc in zwarten abijte, ende aldaer zitten elc in zijn stacie(2), also zij in generale
vergaderijnghen pleghen te zitten, ende aldaer devotelic ende neernstelic te biddene
ende te offerne(3) over de ziele vander voornoem len Keijserliker Majesteyt.

(1) D.w.z., in de kapellen die, in kerken of kloosters ten dienste van ambachten of neringen
waren gesteld.
(2) STACIE = Staatsie, met de beteekenis van Stand, Rang.
(3) OFFEREN is hetzelfde als ‘Gaen ten offrande’, dat verder in den tekst voorkomt. Ten offer
gaan, onder de mis, inzonderheid onder lijkdiensten of zielmissen, fr. Aller à l'offrande. Het
offer is het stuk geld dat men, ten behoeve van den priester, in het offerandepateel legt,
wanneer deze, onder de mis, de patene (of ‘paes’: zie ons Gloss. Invent. Arch. Bruges, vo
Paesbart) aan de geloovigen te kussen biedt.
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Voort, zo ghebiedmen up den voorseiden Woensdach, zonderlinghe den gheheelen
voornoene te cesseirne van allen ambochten ende wercken, ende dat hem elc, die ter
voorseide huutvaerd tSinte Donaes te doene, niet vermaend en zullen wesen, dat hem
die vijnden elc in zijn prochije kercke of cloosters, die ooc vermaend zijn ten zelven
daghe solempnelen dienst te doene over de ziele vander voorseider overledene
Keijserlike Majesteyd, daer toe men elken ghebied ende vermaend te gane ten dienste
ende offrande in zwarten abijte diese hebben of ghecryghen connen.
Voort, zo es gheordonneirt, dat men ten zelven daghe, in alle andre godshusen
ende cappellen binnen deser stede ende scependomme, ende boven dien tot allen
outaren van allen ambochten ende neerijnghen, tsij groote of cleene, ooc doen zal
eene lesende messe van requiem over de voorseide ziele, lastende ende bevelende
dat elc dat also vulcommen ende doen, up al dat zij houden vanden heere ende vander
wet...’
‘Voort, dat de schamele lieden die teekenen(1) hebben zullen omme provenden(2)
thebbene. commen up in Woensdaghe voor der noene inden Burch, vooren of binden
scepenhuse, daer de voorseide provenden ghestelt zullen worden, ende diemen
hemlieden aldaer distribueren zal naer den voorseiden dienst, zonder te commene
binder voorseide kercke van Sinte Donaes, up al dat zij houden vanden heere ende
vander wet, ende boven dien ghecorrigierd te zijne ter discrecie van scepenen.’ (12
Maart 1519 n.s.)
Daarenboven was bepaald, dat ‘in de cappellen daer gheene capelanen ordinaire en
zijn, ende gheen ambocht of ghilden an en gaen’, men priesters zou trachten te
bezorgen, ten koste van de Stad, om aldaar mis te lezen, ‘ten fijne dat alle de andre
vijnders ende supposten van allen ambochten, neerijnghen

(1) TEEKEN, de Looden penning of teeken, die aan de armen werd afgegeven ter gelegenheid
van uitdeelingen van brood of andere spijzen, enz.; op vertoog van dat ‘teeken’, werd het
deel in de uitdeeling afgegeven. Fr. Méreau. Zie ons Gloss. à l'Invent. des Archives de Bruges,
vo. Teeken, 3o. Te Brugge o.a., is het gebruik van zulk teeken bij zekere uitdeelingen van
brood nog in voege; inzonderheid bij het celebreren van jaargetijden voor leden van oude
Brugsche familiën. Een zeer belangrijke collectie teekens, broodteekens en andere, herkomstig
uit Brugge en door mijn vader zaliger verzameld, werd door onze familie aan het Museum
van Oudheden aldaar geschonken.
(2) PROVENDE = Deel in eene uitdeeling b.v. van brood aan de armen. Zie ons Gloss. u.s., en
Verdam, h.v.
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ende ghulden, ende ooc alle andre persoonen, also wel vrauwen als mannen, elc in
zijn ghebuerscip de zelve messen hooren moghen ende offeren’.
*
Op vele andere en even belangrijke bijzonderheden zouden wij nog de aandacht
kunnen vestigen. Uit al het bovenstaande mag echter blijken, dat de Schepenen, - de
burgerlijke overheid, - in talrijke omstandigheden, in overleg met de Geestelijkheid,
aan het regelen of gadeslaan van godsdienstzaken hun invloedhebbende
tusschenkomst, rijkelijk wisten te verleenen. Met het inrichten van de ‘Processiën
generael’, was dat ook het geval. Tal van bijzonderheden dienaangaande liggen in
het meergenoemd Register der Hallegeboden van Brugge voorhanden. Laten wij dit
Register vluchtig overzien.

II.
Het in voege komen der ‘Processiën generael’ in onze gewesten.
De eerste opkomst der ‘Processiën generael’ hier te lande, dagteekent uit de eerste
jaren der 15e eeuw(1). Inzonderheid wat die processiën te Brugge betreft, komen in
het Inventaire des Archives de la ville de Bruges, van den heer L. Gilliodtsvan
Severen, zeer eigenaardige teksten voor. Plaatsen uit de stadsrekening over de jaren
1420-21, aldaar IVe deel, blz. 421, medegedeeld, spreken van drie ‘processiën
generael’, welke op 18 October 1420, op 22 Juni en op 13 Juli 1421, ‘over onsen
gheduchten heere ende prinche’ werden gedragen: zij trokken uit de collegiale kerk
van ‘Sint-Donaes’, toen ter tijde de hoofdkerk der stad Brugge, naar het klooster der
‘Freren Mineur’ of der Minderbroeders. ‘De priesters die messe daden ten Freren’
en de priesters of broeders die alsdan ‘daer den volke predicten’, ontvingen, vanwege
de Stad, een billijke vergelding.
Naar een tekst uit de rekening over het jaar 1421-22 (op. cit., IV, 422), werd te
Brugge, den 3 September 1421, ‘over onsen gheduchten heere ende prinche, van der
victorie die hi

(1) Monteil, Histoire des Français, II, 303, haalt teksten aan uit de stedelijke rekeningen van
Valenciennes, betreffende ‘Processions générales’ ten jare 1401 in die stad gehouden.
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ghehadt hadde jeghen zine vianden(1)’, nogmaals ‘processie generael’ gehouden:
broeder ‘Fransoys den Zwarte’ deed een sermoen; de ‘xviij priesters die upten zelven
dach elc messe deden’, kregen ‘elken iij groten’.
In genoemde stadsrekening over 1421-22 en in die over 1423-24 (op. cit., V, 422)
zijn nog vijf dergelijke ‘processiën generael’ vermeld. Twee daarvan gingen ‘ten
Augustinen’, twee ‘ten Jacoppinen’, en een ‘ter Caermers’. Telkenmale droegen de
Schepenen aan welbespraakte kloosterlingen op, ‘den volke’ te prediken. Bij een
dezer godsdienstige plechtigheden werden, in de kerk van den ‘Jacoppinen’ of
‘Predicaers’, op kosten der Stad tot 72 missen gedaan. Van die processiën, hield men
er twee ‘jeghen tgroote water’ of ‘omme de vreeze van den grooten watere’. Immers,
Jan van Dixmude in zijne ‘Cronike’ verhaalt dat ‘Anno Domini xiiijc ende xxij, in
Vlaendren was groet water, ende het dede grote scade, want men mochte niet saeyen,
ende vele beesten verdroncken’(2).
Men lette nog op de hieronder volgende teksten, die wij uit het Inventaire des
Archives de Bruges overnemen:
IV, 514 ‘Item ghegheven broeder Janne den Climmere ende broeder Janne Lukebus,
van ij sermoenen die zy deden ten Eechoute, als men aldaer processie generale dede
over onzer gheduchter vrauwen ende princessen, elken xl gro.’ (Rekening der stad
Brugge, over 1429-30.)
‘Item ghegheven van iiij sermoenen ghedaen tOnzer Vrauwen ende ten Jacoppinen,
daermen processie generale dede, van elken vermoene xl gro.’ (Rek. id.)

(1) Jan van Dixmude, Dits de Cronike (van Vlaenderen), uitgave van J.-J. Lambin (Ypre, 1839),
blz. 301: ‘Item int jaer M iiijc ende xxi, up den dertichsten dach van Oustmaent, doe was een
groet ghevecht by Sente-Rykiers, in Pontieu; daer was de hertoghe Philips ghevanghen, maer
hy was haestelyc van den Vlaminghen wederghecreghen, ende daer waren vele Ermenjacx
versleghen... Ende de hertoghe Philips hadde de victorye ende behilt dat velt’.
(2) Blz. 302. De kroniekschrijver zegt nog op blz. 291, dat ‘Up Sente-Baerbelendach in Desembre
(1407) was te Brugghe dwater zeere groet wel elf daghen lanc gheduerende, zo dat vele
lieden moesten te Brugghe achter strate gaen met groten langhen leersen ofte hosen...; het
was ofte een zee ghezin hadde ofte in tverdroncken lant; te Brugghe, in vele steden, de lieden
moesten haer spyze up solders bereeden’.
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‘Item ghegheven van ij sermoenen ghedaen ten sChaertreusen als men daer dede
processie generael, vj s. viij d. gro.’ (Rek. id.)
‘Item van iiij sermoenen ghedaen ten Wingaerde ende tSint Salvators, als men
daer dede processie generael, van elken sermoene iiij s. iiij d. gro.’ (Rek. id.)
V, 15: ‘Item, den xvijsten dach van Meye, ghegheven meester Janne Vindegoet
ende broeder Janne Albery, van ij sermoenen doe bi hemlieden ghedaen ten
Wingaerde, als men aldaer dede processie generael over onzer gheduchter vrauwen
ende princessen, elken xl gro.’ (Rek. over 1431-32.)
V, 363: ‘Betaelt van ij sermoenen docteralen(1), mids dat men processie general
drouch ten Jacopinen den xjen dach van Ougst, iiij lb. par.’ (Rek over 1451-52. - De
heer L. Gilliodts-van Severen vermeldt loc. cit., nog zes ‘processien generael’ in
den loop van het jaar 1452 te Brugge gehouden.)
V, 509: ‘Betaelt meester Anthuenis Kien ende meester Victoor Clement, van twee
sermoenen by hemlieden ghedaen up Sinte Lysebetten dach in een processie generael,
die doe ghedreghen was ten Jacoppinen over den conync van Portugale(2) wesende
in reysen omme te treckene up de Sarasynen, iiij lb. par.’ (Rek. over 1458-59.)
*
De hertog Philips de Goede was te Brussel plots ziek geworden(3). Onmiddellijk
worden te Brugge ‘processiën generael’ ingericht: ‘explosion de flatterie religieuse
- doet de heer L. Gilliodts-van Severen opmerken - plutôt que de vraie liberté’.
Schrijver haalt een achttal teksten aan, uit de stadsrekening over het jaar 1461-62,
waaruit blijkt dat genoemde

(1) Door SERMOEN DOCTERAEL (doctorael) verstond men een sermoen door een ‘docteur’ in
godsgeleerdheid gedaan: ‘ende ghegheven van ij sermoenen, mids dat zy (die ze hielden)
docteurs waren’. (Invent. des Archives de Bruges, u.s., V, 363.)
(2) Ten jare 1458 trok Alfons de Vde, koning van Portugal, bijgenaamd ‘l'Africain’, met een
machtige vloot naar Afrika tegen de mooren, nam Alcazar in en behaalde nog verschillende
zegepralen op de Muzelmannen.
(3) Despars, Cron. van Vlaend., III, 553: ‘Den hertoghe Philips van Bourgoengnen... keerende
weder... tzijnder hertochdomme van Brabant waert, aldaer hy int beghinsele van de maent
van Sporcle (1461) met zulc eender qualicte ende ziecte bevaen wiert, dat men niet en meende
ofte hy en zouder zonder eeneghe faute of ghestorven hebben, maer mids tuniversel ghebet
van alle zijne ghemeente (daer hy als een zeer vertueux prince uytnemende wel of bemint
was), zo verleende hem Godt die gracie dat hy noch bequam ende tot goeden ghesonde
gherochte’.
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processiën gedragen werden ‘ten Jacoppynen, tSint Donaes, tSint Salvators, ten
Freren, tOnzer Vrauwe’ en ‘ten Eechoute’:
Inventaire u.s., V, 435: ‘... ter processie generael ghedreghen over minen gheduchten
heere...; - biddende omme de ghesonde van onzen gheduchten heere...; - biddende
voor onzen gheduchten heere ende prince omme zijne ghesonden...’
Nog andere teksten volgen. Zij spreken o.a. van ‘processiën generael’, gedragen ter
gelegenheid van het sluiten van den vrede met den hertog van Venetië, en van den
wapenstilstand door den prins met den koning van Frankrijk aangegaan:
Op cit, V, 447: ‘Betaelt broeder Jan Stoc, prioor van den Jacoppinen, van drie
sermoenen tzynent ghedaen teender processie generael, v s. gr.’ (Rek. over 1463-64.
- Op dien tekst volgen, loc. cit., nog acht teksten, aan dezelfde rekening ontleend.)
VI, 63: ‘Item xxiiij in Ougst, ghedreghen een solempnele processie generale te
Sint Donaes, ter eeren vander alianche onlancx leden gesciet ende ghemaect tusschen
onsen harde geduchten heere ende prince ende den hertoghe van Venegen(1).’ (Rek.
over 1471-72.)
VI, 103: ‘Den xxiiij in Octobre ghedreghen eene solempnele processie generale
tSint Salvators, metten riven(2) van Sinte Baselis, Sinte Bonifacius ende Sinte Loy,
ter eeren van Gode, ter causen van der blyder mare die commen was van den bestande
ghemaect tusschen den coninc van Vranckerike ende onzen harde gheduchten heere
den prince(3). Doe betaelt broeder Willem van Massenhove ende broeder Adriaen
Pas, baetseleirs in theologie, van ij sermoenen by hemlieden ghedaen aldaer, vj s viij
d. gr.’ (Rek. over 1475-76.)

(1) Despars, Cron. van Vlaend., IV, 76: ‘Aldaer tnaervolghende jaer, ten tweeden dijssendaghe
naer Paesschen (1472), den vijen van der maent van April, zekere ambassadeurs... van
Venegien... arriveerden met zeer schoonen state by den hertoghe Charles van Bourgoengnen,
versouckende... zijne goede joonste, allyantie ende vrientscepe...’
(2) RIVE, Kist, bepaaldelijk Reliquiekist; fr. Châsse. Zie L. De Bo, Westvl. Idiot. en Verdam,
Middelndl. Wdb., h.v.
(3) Despars, Cron. van Vlaend., IV, 105-106: ‘Die hertoghe Charles van Bourgoengnen.. makende
voorts een bestant metten voorzeiden coninck van Vranckerijcke (want hy tzelve zeer
neerstelick versochte) totten xiijc daghe van September int jaer xiiijc ende lxxxiiij, op de
conditien ende bespreken hier naer volghende... Actum up tcasteel te Solimere (sic) ten...’
(14 September 1475.) - Er staat in de uitgave van Despars' Cronycke, Solimere. Dit Solimere
zal wel Soluuere, of Soleure, te lezen zijn. Het was immers te Soleure, in Zwitserland, dat
bedoelde wapenstilstand gesloten werd.
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VI, 107: ‘Den vjen dach van Sporkele ghedreghen eene solempnele processie generale
te Sainte Claren, metten Heleghen Bloede. Doe betaelt van iiij sermoenen ghedaen
aldaer by viere docteurs inder godheit... Item, den xxij in Sporkele ghedreghen
processie generale metten Heleghen Sacramente ten Wyngaerde. Doe betaelt van iiij
sermoenen.’ (Rek. over 1470-71.)
VI, 198: ‘Den xxix in Ougst ghedreghen een solempnele processie generale tSint
Salvators, metten waerden Helighen Bloede, Gode biddende omme thebbene ghetidich
wedere. Doe betaelt meester Jacop Maes ende Pieter Meebele, van twee sermoenen
by hemlieden ghedaen aldaer, vj s. viij d.’ (Rek. over 1480-81.)
VI, 217: ‘Item, xxvj in Maerte ghedreghen een solempnele processie generale ten
Saertruesen, metten waerden Helighen Bloede, omme Gode te biddene voor de
ghesondichede van onser harde gheduchter vrauwe ende princesse, die zeere cranc
was...’ (Rek. over 1481-82.)
VI, 231: ‘Item, v in Laumaend ghedreghen processie generale tSinte Donaes,
metten helighen lechame van myn heere Sint Donaes, omme Gode te lovene ende
te danckene van zynder grooter zonderlinghe gracie, die hy ghegheven ende verleent
heift dat pays ghesciet(1). Doe betaelt meesters Adriaen den Mil ende Jan van Ghistele
van twee sermoenen... Item, viij persoonen van dat zy droughen elc een toortse
barnende in haerlieder hand voor de rive van mijn heere Sint Donaes...’ (Rek. over
1482-83.)

Hoe de ‘Processiën generael’ met het einde der 15de eeuw toenamen.
Wanneer men de boven aangehaalde teksten aandachtig nagaat, dan kan men zich
alreeds in breede trekken de inrichting der ‘Processiën generael’ voorstellen.

(1) Wordt hier bedoeld de vrede, die den 24 December 1482, gesloten werd tusschen den koning
van Frankrijk en de Leden van Vlaanderen? Wij lezen dienaangaande bij Despars, Cron. van
Vlaend., IV, 227-228, het volgende: ‘Dater endelinghe noch eenen dachvaert... binnen der
stede van Atrecht gheleit wiert, jeghens den eersten daghe van Novembre daer naer volghende,
aldaer van sconinx (van Vranckerijcke) weghe compareerden... ende van weghen die Staten
ende drie Leden slands van Vlaenderen zo compareerden..., doende onderlinghe zo veel
debvoirs ten welvarene van den lande dater endelinghe, naer veel diversche langhe
communicacien, een paeys gheconcipieirt, gheaccordeert ende ghesloten wiert up de conditien
ende bespreken hier naer verclaerst...’
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Wij hebben echter nadere bijzonderheden mede te deelen.
Voornamelijk met het einde der 15e eeuw, en wel onder den drang der politieke
omstandigheden, namen die processiën ongemeen toe.
Gachard, in zijne aanteekeningen op De Barante, II, 431, heeft daarvan de volgende
uitlegging gegeven: ten jare 1475 had de hertog van Bourgondië vernomen, dat in
Frankrijk, naar aanleiding van den vrede met Engeland gesloten, schoone processiën
en stichtelijke predikingen plaats grepen en dat zij, die met deze sermoenen belast
waren, op sluwe wijze tegen hem wisten uit te varen. De hertog liet dan ook aan de
Vlaamsche Steden schrijven, bij deze den wensch uitsprekende, dat ook in zijne
bezittingen alhier, d.i. in zijne landen van herwaartsover, voor het welvaren van zijn
Huis en van zijn volk processiën zouden worden gedaan en predikingen gehouden:
‘Que, par bonne manière, ses bonnes villes de par delà feissent aussy processions
solempneles, notables et les plus devotes que faire se porroit, pour la prospérité,
bonne santé de sa personne et de son estat, et la paix, union et concorde de ses pays
et seigneuries’. Men zou het doen van de sermoenen aan beroemde predikanten
opdragen, en deze in 't geheim verzoeken in hunne predikatie behendigweg van den
hertog te spreken, alsook van diens liefde tot zijne onderdanen en van al de
opofferingen, die hij zich voor het welzijn van zijne landen getroost had: ‘lesquelz
prescheurs soient secretement et par bonne manière instruis, que, en faisant leurs
sermons, ils treuvent manière d'entrer en propos du grant désir, vouloir et affection
que mondit seigneur a eu et a encoires de garder et préserver ses pays et subgectz de
grief, foule ou dommaige de leurs voisins, et le grant soing, travail et diligence qu'il
y a prins, en y exposant sa personne, sa noblesse et sa chevanche, quant le cas l'a
requis’.
De rekeningen der stad Brugge getuigen dat er aldaar, gedurende de jaren 1468-76,
- dus in den loop van negen jaren, - tot 101 ‘processiën generael’ plaats hadden.
Deze trokken nu uit de eene, dan uit een andere kerk der stad, doorliepen eenige
bijzondere straten en werden gesloten met eene ‘schoone stacie’, d.i. wellicht met
het plechtig geven van den zegen aan het volk(1).

(1) Over het houden van ‘stacie’, zie beneden.
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Behalve de ‘Processiën generael’, die wij beneden, naar het Register der
Hallegeboden van 1513 tot 1530, aanhalen, staan er in genoemd Register nog 18
vermeld, namelijk op de hieronder volgende folio's: jaar 1523: fol. iijc lxij, 21 Juni;
iijc lxiiij vo, 3 Juli: iijc lxviij vo, 8 September: iijc lxxij, 27 September; iijc lxxviij, 15
November; - jaar 1524: iijc lxxxv vo, 21 Januari; iiijc iij, 16 Mei; iiijc viij, 18 Augustus;
- jaar 1525: iiijc xvij, 22 Januari; iiijc xxxv, 28 Augustus; - jaar 1526: iiijc lxxij, 7
Juli en volgende Zondagen; iiijc lxxxiiij, 18 October en volgende Zondagen; - jaar
1527: vc xiij vo, 23 Mei; vc xv, 21 Juli; - jaar 1528, den Vrijdag 11 April en de
volgende Vrijdagen tot Sinxen; vcxlviij, 20 April; vc lxvj vo, 24 Augustus; vjc xxv
vo, 11 November. De meeste dier processiën werden gedragen voor de ‘haestighe
ziecte’; voor de vruchten der aarde; voor de gezondheid van den prins en het
welgelukken zijner zaken; om den zegen Gods voor de ‘gealieerde’ van den hertog
af te smeken, en om ‘ghetidich wedre’ te bekomen: ‘Omme... den almoghenden God
te biddene voor de ghesonde, prosperiteyt ende welvaren van der Keyserlycke
Majesteit, onsen harde gheduchten heere, ende dat hij zijne hooghe ende groote
affeeren vulcommen... mach’ (Register u.s., fol. iijc xiiij); - ‘voort omme ghetidich
wedre, dat de vruchten in tland staende ter perfectie commen...’ (Id., fol. iijc xvij vo):
- ‘tot vermeersijnghe van den heleghen kersten gheloove...’ (Id., fol. iijc xxij vo),
enz., enz.
Soms werd ‘processie generael’ voor een driedubbele ‘intentie’ gedaan:
Het Boeck van.., blz. 37: ‘27sten dach in Maerte, anno 82 (1482.... Ende deze heleghe
processyen ware ghedregen ter cause van dry pointen: ten eersten, om den pays;
tander, om de ghezondicheyd van ons princesse; tderde, omme grote gracien, die ons
God verleend hadde van den coorne.’
Even eigenaardig mag het volgende voorbeeld heeten:
Register Hallegeboden 1513-30, fol. iijc xlv: ‘Actum ter clocke, den xiiijen dach van
Laumaent ao xvc xxij, present Dault, Valenchiennes, scepenen. - Men gheift hu te
kennene ende ghebiedt van ons harde gheduchten heere weghe, hoe dat, bij den
kerckeliken personen ende den goeden lieden vander wet, ghesloten ende over
eenghedreghen es, datmen moorghen voor de noene ende voort alle Donderdaghe,
gheduerende tot bijder wet anderssins gheordonneirt
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werdt, draghen zal in elcke kercke binnen deser stede processie metten weerden
Heleghen Sacramente, omme den almoghenden God devotelic ende neernstelic te
biddene voor de ghesonde, prosperiteyt ende welvaren, voor onsen heleghen vadre
de paeus ende onsen harde gheduchten heere den keysere ende alle huerlieder
gealyeirde ende goedwilleghe, ende dat hij alle huerlieder landen ende ondersaten
ende bijzondre dese stede van Brugghe beschermen en bewachten wille van
pestelencie, smettelike ziecten ende alle andre plaghen.’
***
Lang is de lijst der ‘Processiën generael’, die wij in Het Boeck van... vermeld vinden.
Laten wij deze in oogenschouw nemen:
Jaar 1479: blz. 9: 15 Februari; 12: 17 Mei; 13: 7 Juni en 11 Juli; 14: 27 Juli; 15:
2 Augustus; 15-16: 9 Augustus; 18: 11 October; 19: 1 December. In het geheel,
processiën. - Jaar 1480: blz. 20: 17 Januari; 21: 12 Maart en 14 April; 23: 11 Juli;
24: 14 Augustus; 25: 1 October; 27: 26 December. In het geheel, 7 processiën. - Jaar
1481: blz. 29: 28 Maart: 30: 20 en 31 Mei, alsook 19 Juni; 31: 10 en 19 Augustus;
32: 24 en 29 Augustus, alsook 6 September; 33: 12 en 21 September; 34: 18 October.
In het geheel, 12 processiën. - Jaar 1482: blz. 36: 6 Februari, 8 en 25 Maart; 37: 27
Maart; 39: 14 en 25 April; 40: 28 Mei, 24, 28 en 30 Juni; 41: 14, 22 en 28 Juli; 42:
18 Augustus; 43: 29 Augustus en 8 September; 45: 29 September, 18 en 27 October;
46: 3 en 25 November, alsook 21 December. In het geheel, 22 processiën. - Jaar
1483: blz. 48: 5 Januari; 52: 24 Februari; 54: 19 Mei en 22 Juni; 56: 11 en 27 Juli;
57: 5 en 28 September; 58: 29 October en 16 November; 59: 1 December. In het
geheel, 11 processiën. - Jaar 1484: blz. 59: 22 Januari; 60: 8 Februari en 1 Maart;
61: 21 Maart; 63: 24 Mei; 64: 7 Juni; 65: 21 Juni; 66: 11, 18 en 25 Juli; 67: 8
Augustus; 68: 1 en 12 September; 69: 14 October en 8 December. In het geheel, 15
processiën. - Jaar 1485: blz. 71: 25 Januari en 28 Maart; 72: 15 en 20 Mei; 73: 20
Juni; 76: 3 Juli; 84: 8 en 22 Juli, 1 en 10 Augustus; 85: 22 Augustus; 95: 4 October.
In het geheel, 12 processiën. - Jaar 1486: blz. 97: 3 Januari; 99: 25 Januari; 100: 6
Februari; 101: 22 en 26 Februari; 108: 14 Mei; 111: 4 en 25 Juni; 115: 25 Juli; 131:
16 Augustus; 132: 20 en 21 Augustus; 133: 1 September; 134: 7 September; 138:
23 November; 139: 5 December. In het geheel 16 processiën. - Jaar 1487: blz. 142:
22 en 28 Januari; 143: 4 Fe-
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bruari; 153: 23 April; 159: 25 Juni; 165: 24 Augustus; 167: 21 October; 170: 25
November en 4 December. In het geheel, 9 processiën. - Jaar 1488: blz. 183: 10
Februari; 213: 8 April; 214: 23 April; 217: 1 Mei; 222: 16 Mei; 225: 18 Mei; 231:
2 Juli; 235: 22 Juli; 240: 24 Augustus en 1 September; 247: 28 September; 249: 28
October; 254: 11 November; 255: 1 December. In het geheel, 14 processiën. - Jaar
1489: blz. 260: 6 Februari: 263: 20 Februari; 269: 7 April; 279: 5 Juni; 282: 21 Juni;
295: 30 Juli; 297: 10 Augustus; 301: 24 Augustus; 302: 30 Augustus; 307: 20
September; 315: 9 November; 318: 6 December. In het geheel, 12 processiën. - Jaar
1490: blz. 325: 25 Januari; 335: 13 April; 341: 27 Juni; 345: 18 Juli; 363: 8
September; 370: 21 September; 377: 29 September; 385: 18 October; 391: 3
November; 408: 8 December. In het geheel, 10 processiën. - Jaar 1491 tot 4 Juli:
blz. 414: 2 Januari; 428: 17 April; 432: 24 Mei; 435: 22 Juni; 437: 4 Juli. In het
geheel, 5 processiën.
Van die 154 processiën, sedert Februari 1479 tot Juli 1491 te Brugge gehouden,
werden er 20 ‘toot Sinte Salvator’ gedragen; - 27 ‘tot Onzer Liever Vrouwen’; - 7
‘ten Augustijnen’, ten clooster van den Augustinen’ of ‘ten broeders van den
Augustinen’, met de volgende vermelding op blz. 101, betreffende de processie van
22 Februari 1486: ‘Item, ten waren geen processyen generael ghebracht ten voorseyde
cloostre, sichtend den 15en dach in Sporcle anno 79 (1479)’, hoewel er eene
aangeteekend staat op 1 Augustus 1485 (blz. 84); - 1 ‘ter Magdaleene buuten
Brugghe’; - 3 ‘ten clooster vanden Eechout’ of ‘van den Heechouten’; - 29 ‘ten
broeders van den Predicaren’; - 5 ‘ter Carmers’ of ‘ten clooster van Onzer
Vrouwenbroeders, ten Carmers’; - 18 ‘ten broeders van den Freminueren (Freren
mineur of Minderbroeders)’, of ‘ten clooster vanden Freminueren’, ook ‘ten clooster
van de Freren’; - 1 ‘te Sinte Cruus buuten der stede’; - 1 ‘ten Sartruezen buuten
Brugghe’; - 1 ‘ten clooster van Sinte Claren’; - 2 ‘ten clooster van den Wijngaerde’
of ‘ten Wijngaerde’; - 1 ‘Buiten der Ezelpoorte, ten Observanten’; - 1, namelijk op
1 September 1486, ‘tooter kerke van Sint Gillis’. - Al de andere werden gehouden
te ‘Sint-Donaes’.
***

In overleg met de Geestelijkheid, regelde het Magistraat der stad alles wat de
inrichting van de ‘Processiën generael’ kon aanbelangen.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1104
Werd aan die plechtigheden bijzondere luister bijgezet?
Wij meenen het niet, althans wat de samenstelling van den stoet zelven betreft.
‘Tooghen’ of ‘spelen van personnaigen’ kwamen er niet in voor. Eenvoudig zullen
zij ‘processiën van devotie’ zijn geweest, zooals tot op onze dagen de Kruisprocessiën
gebleven zijn. Te Brugge bestaan deze alleen uit de geestelijkheid van elke parochie
der stad, in hierarchische orde elkander opvolgende, voorafgegaan door den ‘suisse’,
kruisdrager en koralen der kerk, met de seminaristen langs beide kanten van den
stoet. De geestelijkheid der hoofdkerk, met de kanunniken, sluit de processie, die
door den bisschop wordt gevolgd. Onlangs nog herinnerde onze waarde vriend de
heer ALFR. RONSE, oudschepene der stad Brugge, er ons aan, dat van de processie
der Sinte-Walburgakerk aldaar, welke vroeger zeer eenvoudig, ja een echt armoedje
was, gezegd werd: 't Is 'lijk een processie generael.
Bijzonderheden volgen:
Soms werd ‘processie generael’ gedragen, op uitdrukkelijke begeerte van de
Schepenen of ‘ter begheerte van der Stede’:
L. Gilliodts-van Severen, Inv u.s., V, 509: ‘Betaelt den cantere van Sinte Donaes,
meester Willem de Jonghe, als keeremeestre, ter causen van wasse byder keercken
ghelevert ter processie generael die ghedreghen was ter begheerte van der Stede ende
doe omme ghedreghen tfietre van Sinte Donaes, VIJ s. grote.’ (Rekening der stad
Brugge, over 1459-60.)
Het gebeurde ook wel, dat de Schepenen de ‘garsoenen’(1) der Stad naar de naburige
kloosters zonden, - naar de ‘cloosters ende godshuusen omtrent deser stede
gheleghen’, - met

(1) De ‘STEDE-GARSOENEN’ waren de Boden ten dienste van het Magistraat, ‘Uytsendelijcke
boden’, zooals ze Joost de Damhouder heet in zijn Van de grootdadigheyt... van de stadt van
Brugghe’ (Amsterdam 1684), blz. 516; in den eed door hen af te leggen: ‘Loop-bode oft
Stede-Garsoen’. Er waren ook boden te paard, of ‘Peerdtgarsoenen, geseyt Messagieren’
(op. cit., blz. 517). - Bij Verdam, GARSOEN: Knaap..., ook Knecht, Dienaar. Onder Stedebode
verwijst Verdam naar: Kiliaan, Stedegarson, Fland. Brug. Apparitor, q.d. Famulus civitatis.
- Elders STADT KNAPE. Zie bij Verdam, Cnaepanbt = Ambt van gemeentebode, en vo Cnape,
3o, Der stat Cnapen: de Stadsboden, de Dienaars van den raad. - Een schrijver heeft ergens
Stadtknapen door ‘Jeunes gens de la ville’ vertaald! Men zie daarover onze Keure van
Hazebroek, II, 214-215.
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de mare dat, op zulken dag, ‘processie generael’ zou worden gedragen en tevens
met verzoek dien dag ‘ooc diesghelyke elc int zine’ te doen, d.w.z. alsdan in het
klooster insgelijks processie te houden(1):
L. Gilliodts-van Severen, Inv. u.s., VI, 107: ‘Ghesonden den garsoenen in diverschen
cloosters ende godshuusen omtrent deser stede gheleghen, omme hemlieden te kennen
te ghevene, dat men hier binder stede tsanderdaechs eene solemnele processie generale
draghen zoude, Gode te lovene vander gracie die onzer gheduchter prince ghesciet
was, ende dat zy ooc diesghelyke elc in tzine doen zouden...’ (Rek. Brugge, over
1470.)
Den 21 Juni 1491 wordt door de Wet geboden, den daaraanvolgenden dag ‘processie
generael’ te dragen, ‘omme eenen goeden warach(t)eghen generale payse den lande
van Vlaender’ te bekomen. De Schepenen wakkeren eenieder aan, dien dag ‘te biechte
ende ten Helegen Sacramente’ te gaan:
Het Boeck van..., blz. 435: ‘Item up den 21sten dach in Wedemaend, anno 91, doe zo
was binder stede van Brugghe een ghebod ghedaen ter Hallen huut, metten heere
ende metter wet, naer houde costumen ende huzagien, hoe dat men up den 22sten dach
in de maend voorzeyd, zoude houden ende draghen processyen generael, by den
welken dat men draghen zoude den weerdeghen fyerter ende glorieux lichame van
Sinte Donaes; huuten welcken men bade ende begheerde dat elc goed kersten mensche
zoude gaen te biechte ende ten Helegen Sacramente, omme te bet weerdich te zine
den almachtegen God te biddene omme eenen goeden waracheghen generale pays
den lande van Vlaender...’
***

Indrukwekkend moest de plechtigheid zijn. Zoo gingen soms barrevoets de
geestelijken en kerkdienaren, - de ‘clercken geestelic ende weerdelic(2), - alsook de
schoolkinderen, die in den godsdienstigen stoet plaats namen. De ‘heer’, of de bal-

(1) Er wordt hier geenszins bedoeld, - zooals geschreven werd - dat de in spraak zijnde kloosters
‘omtrent deser stede’, aan de processie, te Brugge, deel moesten nemen.
(2) WEERDELIC = Wereldlijk. Over de ‘Clercken’, nl. de ‘Clercken gheestelick levende’ en de
‘Clercken weirlick levende’, zie onze studie over de ‘Clercken’, in Verslagen en
Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, jaarg. 1911, blz. 829-833.
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juw, en ‘de Wet’, of de stedelijke officiers, verder nog de hoofdmannen van de
‘zestendeelen’ der stad en de dekens van de ambachten en neringen, vergezelden de
processie:
Het Boeck van.... blz. 12: ‘Ende daer was mede ghedreghen tsoete, weerde, helich,
ghebenedyde Bloedt, met grooter weerdichede ende reverencie, met acht barnende
toordsen, ende twaelf barnende toordsen, elc metter stede wapenen.
Zo ghynghen alle de priesters, roededraghers ende alle de schoolkindren ghyngen
in de voorseyde processye bervoed, ende elc met eenen barnende keersse in de hand,
ende ooc den busschop van Doornicke God almachtich biddende, om zyne zoete,
ghebenedyde gracie, dat ons harde gheduchte heere ende prinche den hertoghe ter
zalegher ghedachten, zyne vianden zoude mueghen wederstaen...’ (17 Mei 1479.)
De processie van 27 Juli 1479 werd opgeluisterd door de aanwezigheid van de
jeugdige hertogin Maria van Bourgondië:
Id., blz. 14: ‘Ende daer ginc mede ons princesse, ende minen heere van den
Gruuthuuze by huer leedende, in zijnen haren, ende den jonghen hertoghe van
Gelderen ghync voor huer, ende huer dienstvrauwen achter huer, ende elc met eender
barnende keersse in handen. Men dede den dienst t' St Donaes.’
Het was nogmaals het geval op 2 Augustus 1479. De prinses en haar gevolg, alsook
‘veele andere edele heeren’, naar het voorbeeld der geestelijken, gingen insgelijks
blootsvoets in den stoet:
Id., blz. 15: ‘Ende ons princesse ginc daer mede, ende mynen heere van den
Gruuthuuze ende den jongen hertoghe van Geldere, ende veele andere edele heeren
ende elken bervoed, ende eene barnende keersse in de hand...’
Weinige dagen later, nl. den 9 Augustus, verschenen de heeren van de Wet, en verdere
officiers der stad, op hunne beurt barvoets en blootshoofds in eene ‘processie
generael’: God, die ‘brynct alten besten’, diende immers geloofd en gedankt voor
‘de victorye up onzer vianden’:
Id., blz. 16: ‘Ende ons princesse ende al haren staet, ende al de priesters ende clercken
geestelic ende weerdelic, ghynghen alle bervoet ende metten bloten oofde, ende elc
een barnende keerse in zijn hand, ende ooc den heere ende wet, officyers,
hoofdmannen ende dekenen, ende elc deken met zynen heede...’
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Aan zijnen kant woonde keizer Maximiliaan, op 16 Augustus(1) 1486, de ‘processie
generael’ bij, welke dien dag, met de reliquie van het Heilig Bloed, naar de Onze
Lieve Vrouwekerk gedragen werd. De vorst kwam te voet uit zijn hof, - het Prinsenhof
- naar de kerk van ‘Sint-Donaes’ en nam plaats in den stoet, ‘met zynen state’ gaande
‘naest den Heleghen Bloede’. De kostbare reliquie was, namens de Wet, op
buitengewone wijze met waslicht vereerd: 24 mannen met flambeeuwen,
‘gheschildert(2)’ met ‘der stede wapene’, gingen voor

(1) Er werd in het boek bij misslag gedrukt ‘26sten dach in Oustmaend’. Men leze ‘16sten’.
(2) Dit GESCHILDERT staat hier ongetwijfeld voor Geschild = Met een schild voorzien. - (Van
het werkwoord Schilden hebben wij echter nergens een voorbeeld aangetroffen.) - Daardoor
wordt trouwens bedoeld het SCHILD, met eene of andere figuur versierd (stadswapen,
familiewapen, zinnebeeld of devies), dat, uit blik of plaat, ook soms uit karton gemaakt, bij
middel van touwtjes aan toortsen of flambeeuwen werd gevestigd:
Het Boeck van..., blz. 261: ‘Ende an elke toordse eenen schild metter wapene van der stede
van Brugghe...’ (1489.)
Id., blz. 240: ‘Ende an elke toordse hanghende een schild metter stede van Brugghe wapene...’
(1488.)
Id., blz. 295: ‘Ende an elke toordse hanghende ende vast ghemaect een schild metter stede
wapene...’ (1489.)
Verdam, ve Schildekijn haalt een tekst aan, betreffende het gebruik, bij eene begrafenis, van
‘toortsen’ met schilden: ‘elcke toortse met eenen scildekinne van myner wapene’ (nl. het
wapen van den afgestorvene).
Bij de lijkplechtigheid van edelen, worden nog ten huidigen dage, zooals vroeger, aan de
flambeeuwen die rond de lijkbaar staan, alsmede aan de kaarsen op het altaar, schilden
(dezulke uit karton vervaardigd) gehecht, waarop het familiewapen van den overledene
geschilderd is, met het jaartal van dezes afsterven.
Te Brugge en in vele andere Vlaamsche Steden, is het gebruik van Schilden voor flambeeuwen
nog volop in voege. Confreriën in kerken, b.v. het Broederschap van het Allerheiligste
Sacrament, dit van O.L.V. van de goede dood, en dergelijke, hebben schilden met passend
zinnebeeld, welke, bij kerkelijke plechtigheden en bij de teraardbestelling van ‘confraters’,
ten behoeve van de mannen van den eed en van de medebroeders, op de flambeeuwen worden
vastgemaakt. Mijn vader, J. Gailliard, zaliger, in zijn Recherches historiques sur la chapelle
du Saint-Sang à Bruges (1846), blz. 68, spreekt van het gebruik, bij zekere plechtigheden,
door de leden van de ‘Confrerie’ van het Heilig Bloed, te beginnen met het jaar 1561, van
‘un cierge fort simple auquel on attachait une plaque d'argent - (ons “Schild”) - représentant
un pélican’.
Tot voor eenige jaren had, te Brugge althans, de klerk of knaap van zekere broederschappen
een bijzonder kostuum en droeg hij aan den linkerarm een ‘schild’ van de ‘Confrerie’. Aldus
gekleed woonde hij de kerkelijke diensten van het broederschap bij en ging hij, ten huize
van de leden, de jaarlijksche bijdrage inzamelen.
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het heiligdom. Het ‘ghezelschap van den Heleghen Bloede’, of de ‘Edele Confrerie’,
zooals men dit in onze dagen noemt (zie J. Gailliard, Recherches historiques sur la
chapelle du Saint-Sang, blzz. 67-79 en 258-307) had ook den godsdienstigen stoet
met 24 flambeeuwen laten opluisteren:
Id., blz. 131-132: ‘Ende daer waren ghedreghen in de voorseyde processye voor
tvoorseyde Helich Bloed, van ghemeene toordsen een hondert al barnende, ende 24
vander stede weghe, ende an elke toordse hanghende der stede wapene, ende 24 van
den ghezelschepe weghe van den Heleghen Bloede, ende die ooc gheschildert metter
devyzen van den Heleghen Bloede(1).’

(1) Het ‘devies’ van het Heilig Bloed te Brugge is welbekend: een pelikaan die met zijn bloed
zijne jongen spijst. Men zie passim, de platen die gaan bij genoemd Recherches historiques,
van J. Gailhard. Wij lezen op. cit., blz. 67-68: ‘La partie supérieure’ - (van het borduursel,
dat de ‘tabaert’ van de leden der Confrerie van het Heilig Bloed versierde) - représentait un
pélican nourrissant ses petits de son sang, emblême de Jésus Christ fait homme, qui verse
son sang pour sauver le genre humain de l'esclavage du démon’.
Elders, WAPENE VAN DEN HELEGEN BLOEDE:
Het Boeck van..., blz. 32: ‘Ende acht toordsen, al barnende, ende elke metter wapene van
den Helegen Bloede...’ (1481.)
Ook nog, CLEEDYNGHE VAN DEN HELIGEN BLOEDE:
Het Boeck van..., blz. 438: ‘En die 6 toortsen voorzeyd waren ook gheschildert metter
cleedynghe van den Heligen Bloede.’ (1491.)
Hier wordt gewezen op het borduursel met ‘devies’, waarmede de staatsiekleedij der heeren
van de ‘Confrerie’ van het Heilig Bloed was belegd? Het spreekt echter vanzelf, dat enkel
het bovendeel, nl. de pelikaan, wordt bedoeld. Zie afbeeldsels van die kostumen voor de
jaren 1449, 1453, 1468, 1479, 1499, 1515, 1523, 1539 en 1554, in meergenoemd werk van
J. Gailliard. Over deze kleedij, zie nog op. cit., blz. 67-68.
DEVIES heette soms eenvoudig TEEKEN:
Het Boeck van..., blz. 342: ‘Ende an elke toordse hangende een teeken van Sinte Godelieve...’
(wellicht een schild met het zinnebeeld van die Heilige: eene vrouw die verworgd wordt.)
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Somwijlen nam de geheele Wet deel aan de plechtigheid. Het was het geval op 8
April 1488:
Het Boeck van..., blz. 213: ‘Ende betrend den weerdegen glorieuzen lichame ende
firter van Sinte Donaes (alsdan in de processie gedragen) waren gedregen 28 barnende
toordsen. Den schoutteten van der stede van Brugghe, ghezeyt meer Pieter Metteneye,
ende den bailju van der stede van Brugghe en van den Brugschen Vryen, ghezeyt
myn heere van Huutkerke(1) die gyngen ooc mede in de voorseyde processye, ende
elc hadde in zyn hand een barnende wassen keersse; ende voord achtervolgende al
den ghemeene college van schepenen, ende de 6 oofdmannen van der stede van
Brugghe, ende ooc de ghedeputeerde(2), elc man met eene barnende wassen keerse;
ende voord elc deken van den 52 ambochten van der stede van Brugghe, elc deken
met zinen heede, elc man met eene wassen keerse in zyn hand, al barnende.’

De eer in de ‘Processiën generael’ aan de daarin gedragen ‘Heiligdommen’
bewezen.
De ‘Stacie’.
Schikkingen door het Magistraat genomen.
Het moest een aandoenlijk schouwspel zijn, te zien hoe de heilige reliquieën, die
men in de ‘Processiën generael’ droeg, heerlijk, en tevens eerbiedig werden bejegend:
Het Boeck van..., blz 69: ‘Item, up den 14den dach in October, anno 84 (1484), zo
waren ghehouden ende ghedregen processyen generael toot Sinte Donaes, ende daer
was mede ghedregen de weerdege fierter ende glorieus lichame van Sinte Donaes,
met vier zelveren trompetten ende twee claroenen. God lof ende danc.’
Alleen evenwel bij bepaalde heiligdommen, gingen ‘van der stede weghe’,
flambeeuwen(3) of ‘toordsen met het wapen der stad versierd:
(1) Charles van Halewyn, ridder, heer van Uitkerke, kamerheer van den aartshertog Maximiliaan.
Zie bij J. Gailliard, Bruges et le Franc, ou leur Magistrature et leur Noblesse, I, 231.
(2) Te weten ‘de ghedeputeerde van den 4 landen, Vlaender, Braband, Holland ende Zeeland’
(Het Boeck van..., blz. 222), toen te Brugge.
(3) FLAMBEEUW is hetzelfde als Flambouw; het luidt Flambeauw, in eene oorkonde uit het Fonds
van Hoogstraten (Staatsarchief te Antwerpen), aangehaald in onze Keure van Hazebroek,
V, blz. 99, kol. 2, nota*.
De FLAMBEEUW is een groote wassen kaars, 1m95 lang en hebbende eene middellijn van
0m03. Alhoewel rond, wordt zij een weinig vierkantig gemaakt, uit hoofde van de vier strepen
die er van boven tot onder in getrokken worden. Al die bijzonderheden passen op de stad
Brugge. Eene flambeeuw weegt twee pond (900 grammen) en kost 3 fr. het pond. Bij
lijkplechtigheden worden te Brugge zulke flambeeuwen rond de lijkbaar gezet.
De flambeeuw is niet altijd heel en al uit was gemaakt. Meest bestaat het onderdeel daarvan
uit een gedraaiden stok, waarover was wordt gegoten. Zie onze Keure van Hazebroek, IIIde
deel, blz. 122, nota 1.
Met de flambeeuw heeft niets te maken het stel, dat ten huidigen dage onder dien naam gekend
is en dat bestaat uit een stok, met bovenaan een toestel in glas, waarin een brandende bougie
zit. Dit stel is enkel sedert een dertigtal jaren in de kerken in voege gekomen.
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Id., blz. 260-261: ‘Ende in die tjeghewoorde processye zo was ghedregen den
weerdegen fyerter ende glorieux lichame van Sente Bazelis, die rustend es in de
kerke van Sinte Donaes; daer was ooc mede ghedregen den weerdegen fyerter ende
glorieux lichame (van Sinte Bonifacius), die rustend es in de kerke van Ons Lieve
Vrauwe..., voord den weerdegen fyerter ende glorieux lichame van Sinte Loy, die
rustend es in de kerke van Sinte Salvator... Ende by elcken fyerter waren ghedregen
twee barnende toordsen, elc van zynder kerke weghe; ende by den fyerter van Sinte
Bazelis, zo waren ghedregen 4 barnende toordsen van der stede weghe, ende an elke
toordse eenen schild metter wapene van der stede van Brugghe. Ende het dede tofficye
den eerweerdegen Suffregaen van den busschop van Doornicke...’ (6 Febr. 1489.)
Naar gelang van de mindere of meerdere plechtigheid der processie, was het getal
‘toordsen’ geregeld:
Id., blz. 240: ‘Ende in deze voorzeyde processye was ghedregen den weerdegen,
glorieuzen lichame ende fierter van Sinte Bazelis..., ende daer waren ghedregen 6
barnende toordsen, 2 van der kerke weghe, ende de 4 van der stede weghe, ende an
elke toordse van den vieren der stede wapenen.’ (1488.)
Op. cit., blz. 240: ‘Ende in deze voorseyde processye zo was omme ghedregen
het weerdich, helich, ghebenedyde, glorieux Sacramend..., ende daer waren van der
stede van Brugghe weghe 4 barnende toordsen, ende an elke toordse hanghende een
schild metter stede van Brugghe wapene... Ende den busschop van Charepten, ghezeyt
den sufflegaen(1) van Doornicke, die dede tofficye; ende daer waren

(1) ‘Den eerweerdegen Suffregaen van den busschop van Doornicke, busscop van Sarepten,
gheheeten dheer Gillis de Baremaker.’ (Het Boeck van..., blz. 261.)
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ghedregen van den ghemeenen man, honder geestelic ende weerdelic(1), honder
barnende wasse toordsen ende barnende wassen keersen 300 ende 74.’ (1488.)
Den 8 September 1482, wordt het Heilig Bloed in eene ‘processie generael’ gedragen.
Op bevel van de heeren van de Wet begeleiden acht mannen de reliquie, elk met een
brandende flambeeuw ‘metter stede wapene’:
Id., blz. 43-44: ‘Item, up den 8sten dach in September, anno 82 (1482), doe waren
ghedregen ende ghehouden processyen generael, ende daer was mede ghedregen
tghebenedyde, weerdich Helich Bloed, tot Onzer Liever Vrauwe, ende het was
ghedregen van den eerweerdegen vader in Gode suffregaen busschop van Sarepten
ende den habd van den Heechoute. Ende daer waren 16 barnende toordsen, acht van
der stede weghe, ende elcke metter stede wapene, ende voord acht van den Helegen
Bloede weghe. God lof ende danc.’
In de processie van 29 Augustus 1481 droeg men, namens de stad, 12 flambeeuwen:
Id., blz. 32: ‘Ende daer was mede ghedregen tsoete, weerde, helich, ghebenedyde
Bloed Christi Jesus, dat rustend es te Sinte Bazelis, ende daer waren twalf toordsen,
al barnende, vander stede weghe, ende elc metten stede wapene, ende acht toordsen,
al barnende, ende elke metter wapene(2) van den Helegen Bloede...’ (1481.)
Aan ‘garsoenen van der stede’(3) werd soms de zorg toevertrouwd de stadstoortsen
te dragen:
Id., blz. 297: ‘Item up den 10sten dach in Oust, anno 89 (1489), doe zo was binder
stede van Brugghe ghehouden ende ghedregen processye generael... Ende de stede
van Brugghe hadde gaende by den weerden, heleghen, ghebenedyden Sacramente 4
garsoenen van der stede van Brugghe, ende elc een barnende toordse in zyn hand,
ende an elke toordse hanghende eenen schild, metter wapene van der stede van
Brugghe.’
Sedert zekeren tijd was de reliquie van de Heilige Godelieve, welke te Gistel berustte,
naar het klooster van de Predikheeren te Brugge overgebracht. Van die buitengewone
gelegenheid wordt

(1) WEERDELIC = Wereldijk. Zie boven blz. 1105, nota 2.
(2) Zie boven blz. 1107, nota 2.
(3) Zie boven blz. 1104, nota 1.
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gebruik gemaakt, om in eene ‘processie generael’, op 30 Juli 1489, de waarde
reliquiekist rond te dragen. Bijzondere eerbewijzen werden, in deze omstandigheid,
door de minstreelen der stad, aan het dierbare heiligdom betuigd:
Id., blz. 295: ‘Item, up den 30sten dach in Hoymaend, anno 89 (1489), doe zo waren
te Brugghe ghehouden ende ghedregen processyen generael ten broeders van den
Predicaren. Ende deze processye was ghedregen huuter Burch, duer de Breyelstraete...
Ende in dese voorseide weerdeghe processye, zo was mede ghedregen den weerdegen
fierter ende glorieux lichame van Sinte Godelieve van Gistele, die doe ten tyden
rustende was ten voorseyden clooster. Ende omtrent den voorseyden fierter... zo
waren ghedregen 4 barnende toordsen van der stede van Brugghe, elc van een
garsoen(1), ende an elke toordse hanghende ende vastghemaect een schild metter stede
wapene, ende voor den voorseyden fierter gyngen de 4 speeillieden(2) al spelende,
ende metter voorseyden processyen zo ghyngen princhelic ende met eenen
princhelicken state mynheere van den Gruuthuuse(3) ende mynheer van Peenen(4).’
Onder de processie van 25 Juli 1486, hadden de drie priesters, die beurtelings het
Allerheiligste droegen, een ‘roosen hoed’ op hun hoofd:
Id., blz. 115: ‘Ende in die voorseyde processye was ghedregen tgebenedyde,
warachtich, ontfarmachtich ende glorieuse Sacramend, twelc es God almachtich
ghebenedyd, twelk dat rustend es tSinte Donaes, ende tvoorseyde glorieux,
ghebenedyde, helich Sacramend was ghedregen van den deken van Sinte Donaes,
met twee

(1) Zle boven blz. 1104, nota 1.
(2) Van ‘den trompers ende menistreuls van der stede’ (L. Gilliodtsvan Severen, Invent. Archives
Bruges, II, 173), of van ‘den speillieden menestruelen’ der stad (op. cit., VI, 334).
(3) ‘Mynheere van den Gruuthuuse, als captein van der stede van Brugghe...’ (Het Boeck van...,
blz. 291.)- ‘Mynheere van den Gruuthuuse..., als capiteyn generael van der stede van
Brugghe...’ (Id, blz. 275.) - ‘Mer Loys van Brugghe, die heere van den Gruuthuuse... (Despars,
Cron. van Vlaendr., IV, 440) - ‘Mer Loys van Brugghe, die heere van den Gruuthuuse ende
capiteyn der stede...’ (Id., IV, 456.) - Zie bij J. Gailliard, Bruges et le Franc, I, 73: Louis de
Bruges.
(4) ‘Mer Loys van Halewyn, den heere van Peenen...’ (Despars, Cron. v. Vlaendr., IV, 439,
443.) Zie bij J. Gailliard, Bruges et le Franc, I, 235: Louis van Halewyn, seigneur de Piennes.
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ander priesters onder hem dryen, elc metten blooten oofde, ende elc een roosen hoed(1)
up zyn ooft; ende de stede van Brugghe die hadde daer mede draghende 12 barnende
toordsen, ende an elke toordse eenen schild daer an hangende van der stede wapenen.’
*
Bij het aankomen der processie op de Groote Markt, greep een indrukwekkende
plechtigheid plaats. Men lette inzonderheid op de zoo omstandige beschrijving van
zekere ‘processie generael’ die, den 4 Juli 1491, te Brugge werd gehouden, ‘om
pays, ruste ende welvaerd generalic den ghemeenen lande van Vlaendre, om de
gezondichede ende welvaerd van onzen lieven erfachtegen heerdshertoghe Phylips,
grave van Vlaendre, ende voord om ghetydich weder, omme (naar) thinhouden van
den ghebode’. Zichtbaar heeft de kroniekschrijver er naar gestreefd, niet de minste
bijzonderheid onbesproken te laten. Gaarne laten wij hem het woord:
Id., blz. 437-439: ‘Ende in deze devote processye, dat men daer mede omme draghen
zoude tweerde heleghe ghebenedyde Helich Bloed Christi Jhesus, zo alst dede; ende
daer waren mede ghedreghen meer dan 300 barnende toordsen, ende die alle besteken
met roozen, rood ende witte(2); voord zo ghyngen alle die van den
(1) Zie ons Gloss. à l'Inv. Archives Bruges, vo Roozen hoet; ook het Suppl. aldaar.
(2) Worden hier bedoeld rozen in de kleuren der stad: ‘Roozen rood ende witte’? Maar, de
‘stadskleuren’ waren rood, blauw en wit, t.w. deze van haar wapenschild, of, naar Corneille
Gailliard († 1563), in zijn Le Blason des armes (uitgegeven in 1866, door Jean van
Malderghem en Léopold van Hollebeke), tweede deel, blz. 5: ‘BRUGES, fesses d'argent et
de gueulle de huict pièces, au lyon d'asur, coroné, collané au crois pendant sur le pantryne
du lyon, lampassé et armé, tout d'or, sur le tout’. Men zie overigens onze Table analytique
op het Invent. Archives Bruges, van L. Gilliodts-van Severen, vo Couleurs de la ville de
Bruges.
De stadskleuren, rood, blaeu ende wit, heetten DER STEDE WAPENEN:
Het Boeck van..., blz. 47: Ter gelegenheid van de afkondiging van den vrede ‘tusschen der
crone van Vranckericke ende den lande van Vlaenderen’, op 1n Januari 1483 (1484 n.s.),
‘doe was te Brugghe de Halle becleed metter stede wapenen, behaughen met lakene, tes te
weten rood, blaeu ende wit...’
Ook, DER STEDE PARUER:
Id., blz. 118: ‘Ende die voorseyde poorte was gheverwet van boven tot beneden, chierlic
ende costelic, metter stede paruer, rood, wit en blaeu, ende an elke zyde... stond een banniere
metter zelver paruer ende inden middel... stac huut eene banuiere mitter voorseyde stede
wapene...’ (1486.)
Ofwel, DER STEDE DEVYZE of DE DEVYSE VANDER STEDE:
Id., blz. 50: ‘Item, voord de Halle van der stede, op de Grote Merct, daer den wyzer staet,
die was behanghen metter devyse van der stede, rood, wit ende blaeu...’ (1483.)
Id., blz. 125: ‘Zo waren beede de hallen becleed met der stede devyze lakenen, rood, wit
ende blaeu...’ (1486.)
Zouden evenwel wit en rood, of rood en blauw, ook soms als stadskleuren zijn gebruikt
geweest? ‘Item... was den tor van den Predicaren behangen met lakene rood ende blaeu...’
(Het Boeck van..., blz. 118); - ‘Ende haer huus behangen met lakenen, rood ende wit’ (Id.,
blz. 121); - ‘Ende die hadden dat huus behanghen van boven tot beneden, met lakene rood
ende wit’ (Id., blz. 121). De ‘Parure’ der Brugsche schutters - ‘de scotters vander stede’ was gemaakt, in 1389 en in 1411, uit ‘lakene rood ende wit’. (Zie onze Table analytique à
l'Invent. Archiv. Bruges, blz. 17, kol. 1-2.) Naar Corneille Gailliard, op. cit., IIe deel, blz.
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4 hoordenen, kindren ende priesters, alle ende elc metten bloten oofde ende een
barnende keerse in de hand; ende ooc alzo achtervolghende de 7 prochye kerken,
houd endejonc, ooc elc metten bloten

26, was het wapen van ‘le chastelain de Bruges, fesses d'argent et de gueulle de huict pièces’.
Hoe zonderling echter! De tekst waarin er spraak is van het dragen in eene processie te
Brugge van flambeeuwen ‘besteken met roozen, rood ende witte’, dagteekeut van 4 Juli 1491.
En twee jaar later, te weten bij hallegebod van 17 Augustus 1493, verbieden de Schepenen
het ‘draghen’ te Brugge, ‘tzy secretelic of openbaerlic, van witte roosen of roode roosen’.
Erge onlusten heerschten toen ter tijde in Vlaanderen. ‘Les guerres et les troubles’ - aldus
schrijft de heer L. Gilliodts-van Severen, in Invent. Archiv. Bruges, VI, 368-369 - semaient
le désordre et la misère dans le ‘pays... L'effervescence avait gagné de proche en proche
jusqu'aux marchands étrangers, qui transportaient ici leurs quereiles exotiques et leurs haines
nationales’. Uit een hallegebod - ‘Actum ter clocke xxvj in Ougst anno xciij (1493),
presentibus Deckere ende Vos, scepenen’, - vernemen wij, dat zekere personen, te Brugge,
‘onder tdexele van cooplieden’, zich vervoorderd hebben op ‘eenighe cooplieden roer ende
occasie’ te zoeken ‘van moyten, zo dat de zelve cooplieden, uut vreesen van zulken
dreeghementen niet en durven de strate houden noch huerlieder coopmanscepe antieren, by
den welken zy ghescepen waren van deser stede te vertreckene, twelke commen zoude ten
grooten quetse, scade en achterdeele van hemlieden ende van deser stede’. Ook verbieden
de Schepenen, op strenge straf, het dragen ‘van witte roosen of roode roosen’:
‘Zo eist, dat... men scerpelicke ghebied ende beveilt, dat alle mannen, tzy coopheden of
andere van buten stands, die hier binder stede zyn of commen zullen, van wat nacien dat zy
zyn, ende zonderlinghe van der nacie van Yngheland, hemlieden vredelic ende paisivelic
houden ende draghen achter dese stede, paisivelic converserende met elc anderen ghelyc
cooplieden onder elc andren, in een stede van coopmanscepe als dese es, behooren te doene,
zonder eenighe teekenen te draghene, tzy secretelic of openbaerlic, van witte roosen of roode
roosen, daer eenich remoer, gheschil of partyelichede onder hemlieden of commen of rysen
mochten, zonder ooc elc andren yet te messegghene, te verwyttene of te mesdoene in woorden
of by faicte in eenigher mameren...’
Er is niet het minste verband tusschen de beproken teksten. De tekst hierboven wijst
inzonderheid op de kooplieden ‘van der nacie van Yngheland’. Uit deze omstandigheid mag
opgemaakt worden, dat hier bedoeld wordt de vermaarde Oorlog van de Roode en Witte
Roos (1452-1485), of de ‘Guerre des deux Roses’, tusschen het huis van York en dat van
Lancaster, welke jaren lang om den troon van Engeland hebben gestreden en wier
wederzijdsch kenteeken de Witte Roos en de Roode Roos waren.
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oofde, ende een wasse barnende keerse in de hand; ende zo menich 100 menschen
van den ghemeenen lieden, ooc alle vander ghelyke. Voord in de voorseyde processye
van Sinte Donaes, vooren naest den kindren(1), zo ghync mynheere Gillis de
Baremaker, als busschop..., ghevende den volcke de benedixcye, ende hy ghync alzo
als busschop van Sarepten ende suffregaen ende stedehouder vanden busschop van
Doornicke.... Daer na volghende het zoete, weerdich, helich, ghebenedyde Helich
Bloet Christi Jhesus, ende daer betrend gaende van der stede van Brugghe weghe 6
garsoenen van der stede, ende elken garsoen voorzeyd hebbende in zyn handen een
barnende toordse van 3 ponden, ende an elke toordse voorzeyd hanghende eenen
schild metter stede van Brugghe wapene; daer naer achtervolghende 6 nottable
mannen, elc in haerleder handen hebbende ooc een barnende toordse van 3 ponden,
ende die 6 toordsen voorzeyd waren ook gheschildert(2) metter cleedynghe(3) van den
Heligen Bloede. Voord daer naer achtervolghende mynheer den capiteyn, bailju ende
schoudheeten, burgemeesters ende schepenen, ende raden ende meer

(1) Door ‘KINDREN’ dient men hier te verstaan ‘De Kinderen van Sint Dondes’, of de Koralen
der Sint-Donaaskerk (de kerk vanwaar overigens de processie vertrok), ook nog de
‘Scoelkindren van Sint Donaes’ of de ‘Bonefanten’. Men zie ons Gloss. à l'Inv. Arch. Bruges,
vis Bonefanten, Kinderen van Sint Donaes en Scoelkinderen van Sint Donaes. Men zie ook,
op. cit., Suppl., vo Half onderen, eenige aanteekeningen over het Reglement voor de Koralen
van Sint-Donaaskerk te Brugge (1729), aan Ann. Soc. d'Emulation, 3me série, V, 162-163,
ontleend.
(2) Zie boven blz. 1113, nota 1.
(3) Zie boven blz. 1108, nota 1.
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ander offichyers vander stede van Brugghe, elken ende elc byzonder ooc hebbende
in haerleder handen een wassen barnende keerse, ende elc alzo gaende met schoonder
ende goeder wel ghemanierde hoordenancye...’
Het heele magistraat nam dus deel aan de godsdienstige plechtigheid. Overigens, om
deze nog meer op te luisteren, had de Wet ‘ter Hallen huut, ter veinster daer men de
gheboden huut roept’, doen uithangen ‘een cleed van tappytserye, ende daer up
ghehangen een schoon bard, met eene schoone weerdeghe fyguere vanden
almachtighen God ende ooc vander glorieuzer ghebenedyde moeder ende maecht
Maria, ende daer vooren staende 2 barnende toordsen ende 2 latoenen kandelaren,
up elc staende 1 wassen barnende keerse’. Meer nog, op de Groote Markt, voor de
Halle ‘stond ghemaect ende ghedect een weerdelic trezoor, zeere costelic ende
chyerlic, met ghewieden dwalen ende behanghen met goudin lakenen, ende met 2
zelveren vergouden kandelaren, ende 2 zelveren wyeroocvaten’, waarop, bij het
komen van den stoet op de Markt, het Heilig Bloed ter vereering moest worden
geplaatst. ‘Ende daer was ghezongen - aldus gaat de schrijver voort, - ende ghebeden
met bloten oofde, ende up de knyen ende barvoed, devotelic ende weerdelicke
tghebenedyde, weerde Helich Bloed, om pays, ruste ende welvaerd generalic den
ghemeenen lande van Vlaendre, om de ghezondichede ende welvaerd van onzen
lieven erfachtegen heerdshertoghe Phylips, grave van Vlaendre, ende voord om
ghetydich weder, omme thinhouden van den ghebode’.
Dit ‘trezoor’(1) op de Groote Markt opgericht, was ongetwijfeld een soort van autaer,
zooals er nog ten huidigen dage, bij het uitgaan van processiën, in ettelijke straten
geplaatst worden(2). Andere vermeldingen van het plaatsen van dergelijk

(1) Andere vorm van Dretsoor, Dritsoor en Tretsoir (zie ons Gloss. à l'Invent. Arch. Bruges, en
Verdam, Middelndl. Wdb.), welke verbasteringen zijn van het Fr. Dressoir. Over de eigenlijke
beteekenis van Dressoir, zie h.v., bij Léon de Laborde, Glossaire Français du moyen âge.
(2) Autaren staan op bepaalde plaatsen van den doortocht. Wanneer de godsdienstige stoet bij
zulk een autaar is aangekomen, wordt het H. Sacrament daarop gesteld: ‘Omme tHelich
Sacrament daer op te rustene’. (Rembry-Barth, Hist. de Menin, I, 618.) Na het zingen van
zekere kerkzangen en liturgische gebeden, heffen de zangers het Tantum ergo aan, waaronder
de bisschop of de priester, die de processie draagt, aan de nedergeknielde geloovigen met
het Allerheiligste den zegen geeft.
Te Brugge, en elders nog, zegt men eenvoudig ‘Autaar’. Het oprichten daarvan wordt bezorgd
door de ‘Confrerie van den Autaar’. Zulke Confreriën bestaan in de bijzonderste gebuurten
van elke parochie, onder voorzitterschap van een ‘deken’ uit de buurt. Het uitgaan eener
processie gaf vroeger - en hedendaags ook nog wel in de werkmansbuurten - aanleiding tot
gezellige bijeenkomsten der geburen en gebuurvrouwen, onder leiding van een ‘deken’ en
van eene ‘dekenin’: er werd, met het overschot der bijdragen, om prijs gebold of gekaart,
een lekker glas bier gedronken en hesp of ingelegde paling geëten. Onze moderne zeden en
de politieke aangelegenheden hebben dit aloude gebruik ook stillekens aan hier en daar doen
verdwijnen.
Te Meenen heette de autaar ‘CAPELLE’. Men zie bij Rembry-Barth, op. cit., blz. 618-621,
eene belangrijke reeks teksten uit stadsrekeningen uit de 16de, 17de en 18de eeuw, over de
‘capellen’ of ‘autaren’.
In het Fr., Reposoir, of naar Littré, Dict., ‘particultèrement Autel que l'on fait dans les rues
durant la procession de la Fête-Dieu, pour y faire reposer le Saint Sacrement’.
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‘trezoor’, ter gelegenheid van processiën, hebben wij overigens in Het Boeck van...
aangetroffen:
Id., blz. 15: ‘Ende int wederkeeren, commende ter Steenstrate neder, daer stond, op
den Merct ghemaect, voor de Halle, een trezoor overdect met gouden lakene, ende
daer was op ghestelt ende ghedaen rusten, tsoete, weerdich, helich, ghebenedyde
Sacramend, ende daer worde God almachtig ende Maria ghebenedijt geanebeed met
devoter bedynge ende met schonen loven. Ons princesse ende alle de hedele heeren,
ende ooc de heeren van de wet, vielen alle over haer knyen ende anbeden dat soete,
weerdich, helich, ghebenedyde Sacramend om zyne zoete, ghebenedyde gracye.’ (2
Augustus 1479.)
Id., blz. 16: ‘Ende int wederkeeren, commende huuter Steenstrate op de Merct,
doe keerden alle de voorzeyde processyen omme ter luchter hand ende gyngen alzo
rondomme de Merct toot voor de Halle; daer stond een trezoor, ghedect met goude
lakene toot op dheerde, ende daer was op ghesteld ende ghedaen rusten tsoete,
weerdich, helich, ghebenedyde Bloedt, ende alle de crucen van der voorzeyde
processye waren daer rondomme ghesteld, ende twee zelvere vergoude candelaers,
elc met eender barnende keersse ghestelt op tvoorseyde tresoor, ende twee zelveren
wyeroocvaten, alzo daer toe behoord; voord, ende alle tvolc geestelic ende weerdelic,
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dat viel over zyne knyen..., ende daer was ghesongen tlof ter heeren van God ende
van Maria ende van den weerden helegen, ghebenedyden Bloede als daer toe
behoord...(1)’ (9 Augustus 1479.)
Dergelijk ‘trezoor’ werd soms in den Burg opgericht, onder het
Onze-Lieve-Vrouwenbeeld, dat op den oosthoek van het Stadhuis staat. Statig en
aandoenlijk mocht de plechtigheid heeten:
Id., blz. 85: ‘Item (de “processie generael”) daer commende an 't noordoosthende
van den Schepenenhuuse, honder tbeeilde van Maria(2), stond weerdeghelicken ende
chierlicken gedect een trezoor met gouden laken tooter heerden, ende daer up eene
ghewyde dwale...; ende in den Burch commende, alzood voorseyd es, zo was thelege,
ghebenedyde Sacramend ghesteld rustende op den voorseyden houtaer, ende alle de
voorseyde processyen staende in oordenancyen, alzo daertoe dient; ende daer was
Christi Jhesus almachtich gheanebeeid met sange ende met bedynghen ende
solempnitacye ghebeden, met gouden candelaren, met zelveren wyroocvaten, met
barnende waschlichte ende met wyroocke, ghelyc als daer toe dient, hem lovende
ende danckende van zynder zoeter ghebenedyder (gracye), die hy ons verleend hadde,
duer de welke gracye ic hem bidde, dat hy ons noch voord verleenen zal.’ (22
Augustus 1485.)
Voor Trezoor zei men ook STACIE. ‘DAER (op de Groote Markt) DAT STOND
GHEOORDENEERD EENE SCHOONE STACIE, een trezoor’, luidt het hieronder:
Id., blz. 263: ‘Item, up des 20sten dach in Spurkele, anno 89 (1489), doe zo waren te
Brugghe ghehouden ende ghedreghen processyen generael, ende deze weerdeghe
processyen waren ghedregen huuter Burch, duer de Oochstrate..., toot up de Groote
Merct; daer zo gynghen de voorzeyde processyen rondomme de Merct. ende quamen
alle met haren crucen weder toot voor de Halle, daer dat stond gheoordeneerd eene
schoone stacie, een trezoor ghedect ende becleed met goedin (gouden) lakenen, ende
up elc hende eenen zelveren kandelare met eender barnende keerse, ende daer tusschen
zo was ghestelt ende ghedaen rusten den weerdegen fierter ende glorieux lichame
van Sinte Donaes, dewelcke mede omme ghedregen

(1) Andere teksten in Het Boek van..., op blz. 23, 24, 32 en 46: ‘ende daer waren ghezongen
antieffenen, collecten als daertoe behoord’.
(2) Zie onze Table analytique à l'Inv. Arch. Bruges, blz. 230, kol. 2: Statue de la Vierge, dite
d'Ardenbourg. Zie ook bij Ad. Duclos, Bruges en trois jours (1883), blz. 54-55.
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was in de voorseyde processye: ter heere van Gode ende den gloryeuzen zandt, zo
vielen alle de ghemeene colege van den priesters hover haerleder cnyen, den heere
ende de wet, ende voord alle den mannen ende vrouwen die up de voorzeyde Groote
Merct waren, Gode biddende om gracie; ende daer zo was ghezongen ter heeren van
den almuegenden God ende den gloryeuzen zant, hantiffonen, collecten, oracien, al
zulk als daer toe diend. Dat ghedaen zynde, zo ghyngen de voorscyde processyen
weder hover de voorseyde Merct, hover de Wisselbrugghe, voorby de kerke van
Sinte Pieter, hover de plaetse Maubeerd..., ende alzo in den Burch, toot in de kerke
van Sinte Donaes...’
Elders luidt het ‘DAER WAS GHEOORDENEERD EEN STAGE’, edoch dit stage is niet
anders dan een verbasterde vorm van het bovengenoemde STACIE:
Id., blz. 318: ‘Item up den 6den dach in December, anno 89 (1489, doe zo waren
gehouden ende ghedregen processyen generael... Ende alzo commende up de Groote
Merct, daer was ghcoordeneerd een stage up de Groote Merct, behangen met goedin
(gouden) lakenen ende met ghewyede houtaer dwalen ende verchierd met zelveren
vergouden candelaren ende met zelveren wyerooc vaten, ende daer was den
weerdeghen fierter ende glorieux lichame (van Sinte Donaes) up ghedaen rusten...’
Verder hebben wij eenvoudig HOUTAAR (Autaar):
Id., blz. 377: ‘Item, up den 29sten dach in September, anno 90 (1490), doe zo was
binder stede van Brugghe ghehouden ende ghedregen processyen generael...
Commende in den Burch, daer stond ghemaect eenen schonen houtaer, ende gheeleed
met goudin lakene ende een ghewyede dwale, 2 zelveren vergoude candelaren, 2
zelveren wyerooc vaten; ende daer up zo was tgebenedyde weerdich Helich Sacrament
ghestelt te rustene, ende alle de processyen daer rondomme staende, ende alle tvolc,
geestelic ende weerdelic vallende hover haerleder knyen, ende daer houdende een
stacye ende zynghende responsen, anthiffonen, zulc als daer toe diend.’
STACYE HOUDEN(1) heette de plechtigheid. De woorden ‘met lievelicken zange, met
hertelicke bedynge’, uit den hieronder volgenden tekst, kenschetsen ten volle de zoo
roerende ceremonie:

(1) STACYE, STACIE is hier het stilhouden op eene plaats ‘ubi processio moram facit’ (Ducange).
Verdam, Middelndl. Wdb., vo Stacie 3, heeft enkel een tekst met die bepaalde beteekenis.
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Id., blz. 214-215: ‘Item, up den 23sten dach in April, anno 88 (1488), doe zo waren
gehouden ende ghedregen processyen generael toot Onzer Liever Vrauwe kerke in
Brugghe...; ende deze voorseyde processye was ghedregen huuter Burch, duer
dBreyelstraetkin, duer de Vullestrate (Wolstraat)... ende alzo in Onzer Liever Vrauwe
kerke in; den dienst daer gedaen zynde, alzo commende, duer de Sinte Maryestrate...,
ende alzo in den Burch, daer was ghestelt een trezoor, voor tSchoutteete love, zeer
chierlic ende rykelic, ende daer zo was up ghestelt te rustene tHeleghe, ghebenedyde
Sacrament, ende daer was eene stacye ghehouden, met lievelicken zange, met
hertelicke bedynge, den almuegenden God biddende om zegen ende om welvaerd;
dit aldus ghedaen zynde, elc thuus gaende daer hy behoord.’
Id., blz. 213: ‘Item up den 8sten in April, anno 88 (1488), doe was ghehouden ende
ghedregen eene devote processye generael, toot Sinte Donaes...; ende deze voorseyde
processye commende up de Groote Merct; ende daer was eene stacye gehouden, voor
d'Halle, up de voorseyde Merct, daer den glorieuzen lichame van Sinte Donaes
voorseyd up rustende was, ende daer was ghezongen dat daer toe diend, ende hem
was daer heere, weerdichede ende reverencye gheboden, vallende hover de knyen,
met bedynge, met waschlichte, met wyerooke...’
Dat evenwel STACYE HOUDEN niet zoo zeer op Hall houden wees, maar dat bij deze
uitdrukking in den grond eene bijgedachte ging van staatsie, van plechtigheid, valt
niet eens te betwijfelen. Voorwaar, grootschheid, gepaard met diepe godsvrucht, zal
wel, zekeren dag, de Brugsche ambachten hebben genoopt, eene ‘processie generael’,
na de ‘stacie’ op de Groote Markt, tot in de collegiale kerk van Sint-Donaas, met
den standaard der ‘poorterye vander stede’ te vergezellen.
't Was op 8 December 1490. Sedert elf dagen stonden ‘de poorterye van der stede
van Brugghe ende voord alle ambochten ende neerynghen van der stede, elc up zyn
plaetse, daer hy behoord te stane’, op de Groote Markt der stad, ‘omme pays te
vercryghene’. Edoch ‘nyemend en hadde standaerd noch banyere, anders dan de
poorterye, die hadden daer staende den standaerd van onzen harden gheduchten heere
ende prinche, onzen natuerlicken heere ende prinche’. Om van God den gewenschten
vrede te bekomen, - ‘ter eere van Gode almachtich ende van den payse voorseyd’, trok dien dag een ‘processye generael’ uit de collegiale kerk van Sint-Donaas.
Wanneer nu de godsdienstige stoet gekomen was voor de Halle, ‘daer den standaerd
stond, die was daer up ghenomen van daer
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hy stond ende was mede ghedregen metter voorseyde processye rondomme de Grote
Merct, toot hover de Wisselbrugge, hover de plaetse Maubeerd, ende alzo tSinte
Donaes weder in, ende alle dambochten volchden achter’. (Het Boek van..., blz.
408-409.)
***
De Schepenen hielden er de hand aan, dat op den heelen doortocht der processie, de
straten met zorg zouden worden schoongemaakt. Soms wakkerden zij zelfs de burgers
aan, hunne huizen te versieren ‘also gracelic alst hemlieden moghelic zij’:
Register Hallegeboden 1513-30, u.s., fol. xxxvj vo: ‘Voort dat elc wie hij zij de straten
schoone maken ende de vulichede wech doen, daer de voorseide processie passeren
zullen...’ (6 Nov. 1514.)
Id., Reg. id., fol. ijc vj vo: ‘Lastende ende bevelende bedvoord, dat alle de ghuene
die wuenachtich zijn inde straten daer de zelve processien passeren zullen, huerlieder
straten schoone maken ende huer husen ende wuensten behanghen ende verchieren
met tapijtserijen, meyen ende andre zaken(1), also gracelic(2) alst hemlieden moghelic
zij.’ 7 Juli 1520.)

(1) Dit versieren van de huizen ‘met tapijtserijen, meyen ende andre zaken’ bleef lang in voege.
Ten huidigen dage vergenoegen zich de rijken en burgers met het uitsteken van vlag of
vaandel. Bij onze vrome werklieden is het anders gesteld: het uitgaan der parochiale processie
is een feest voor de buurt: de gevels worden met groente, loof of gebladerte behangen, ook
wel met ingelijste beelden van heiligen of andere printen, waartusschen soms nog een
kapelletje met een Onze-Lieve-Vrouwenbeeld. Vroeger maakten de jongens ‘poterden’ in
de straat. (Zie De Bo, Westvl. Idiot., h.v.)
Vlag of Vaandel, zeggen wij hierboven. Te Brugge wordt er immers tusschen die twee
woorden een bepaald onderscheid gemaakt, waarop de aandacht wel eens mag gevestigd:
de Vlag is het soort vaandel, dat bij middel van eene koord, tusschen twee huizen, over de
straat gespannen wordt;
het Vaandel hangt aan een stok (hetzij er aan genageld of met eene koord vastgemaakt), aan
den gevel van het huis.
Door Vlag verstaat men echter ook een stuk doek (soms b.v. driekleurig), bovenaan een stok
of mast bevestigd, en wapperend in den wind.
De Vaan is, evenals de Banier, een hangend doek, met kenteekens er op, zooals b.v. zekere
‘Drapeaux’ van maatschappijen van vroeger, en de Kerkvanen.
(2) GRACELIC = fr. Gracieusement.
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De deelnemenden aan de ‘Processiën generael’: houding en kleedij.
Verbod gedurende de processie ‘ambachten of neeringen te doene’, of
‘taveernen’ open te houden.
De Ommegang.
Stichtend moest de houding zijn van hen, die aan de ‘processie generael’ deel namen.
Wellicht zal dat echter niet altijd het geval zijn geweest, gezien de Wet van Brugge
het voor raadzaam hield, bij hallegebod van 17 October 1513 aan allen, geestelijken
en wereldlijken, op strenge straf te bevelen, zich ‘also hebbelic ende devotelic’ in
de processiën, goddelijke diensten en sermoenen te gedragen als zij ‘zullen connen
ende moghen’: de vrouwen zullen afgezonderd blijven van de mans, en allen dienen
te gaan ‘mannierlic, deen naer den anderen, zonder steken, clappen of lachen’:
Id., Reg id., fol, vj: ‘Actum ter clocke xvij Octobre int jaer xvc ende dertiene, present
Philips van Ee, Jan van Hove, scepenen. - Men gheift u te kennene, hoe byden
kerkelicken persoonen ende goede lieden vander wet van deser stede ghesloten ende
over een ghedreghen es, up in morghen voorden noene te doene ende te draghene
eene zeere devote ende solempnele processie generale binnen der kerke collegiale
van Sinte Donaes, metten weerden Heleghen Sacramente. Te vergaderne inden Burch
naer der costume, ende van daer te ghane, up dat schoon wedre es, duer de
Oostburchpoorte, duer de Hoogstrate, over de oude Muelenbrugghe, voorbij den
cloostere vanden Predicaren, over den Braemberch, over de Eechoudbrugghe, duer
de Wulhuustrate, over de Groote Maerct, over de Wisselbrugghe, over de plaetse
Maubert, ende also weder inden Burch, aldaer men eene schoone stacie houden zal.
Of, eist gheen schoon wedre, salmen de stacie houden inde voorseide kercke...
Uten welcken men bid ende nietmin ghebied ende beveilt, dat hem elc inde
voorseide processie, godlicke diensten ende sermoenen, also wel gheestelicke als
weerdlicke persoonen, also hebbelic(1) ende devotelic hebbe ende draghe als hij zal
connen ende moghen; voordt den ghuenen diet ghelieft te ghane met wassen keersen
inde hand, blootshoofts, barvoets, elc naer zijne devocie, de heere ende

(1) HEM (zich) HEBBELIC HEBBEN. Vgl. met Hem (zich) hebbelicke stellen, op blz. 1075, nota
1.
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wet gaende achter den collegen(1), daer naer de hooftmannen, dekenen, poorters ende
andre goede mannen, ende naer hemlieden zullen volghen de vrauwen, zonder
yemende te ghane neffens de voorseide collegen of neffens der wet, noch ooc de
vrauwen te ghane neffens den mans, up de verbuerte van zijn upperste cleet,
mannierlic gaende deen naer den anderen, zonder steken(2), clappen of lachen.’ (17
Oct. 1513.)
Er werd overigens nog nader bepaald, dat het aan de vrouwen verboden was de
processie te volgen, ‘voor dat de mans ghepasseird’ waren:
Id., Reg. id., fol. ijc vj: ‘Dat ooc gheene vrauwen de zelve processie en volghen, voor
dat de mans ghepasseird zullen wesen, ende zonder yemendt in de zelve processie
te gane al clappende of sprekende, nemaer hem hebbe ende draghe also devotelic als
hij can ende mach, up al dat zij houden vanden heere ende vander wet.’ (Hallegebod
van 7 Juli 1520.)
Op de kleedij werd ook gelet: de ‘dekenen, vijnders ende zoorghers van allen
ambochten, ghilden ende neeringhen’, welke de processie vergezelden, waren allen
verplicht ‘in zwarte abyte’ op te treden. Daarenboven moesten zij zelven hunne
flambeeuw dragen, zorgen dat de orde in den stoet niet gestoord werd en vooraleer
hun flambeeuw, bij het aankomen ter kerk, uit te doen, de verschuldigde eer aan het
Heiligdom bewijzen:
Id., Reg. id., fol. ijc vj: ‘Uten welcken men ghebied, last ende beveilt dat alle de
dekenen. vynders ende zoorghers van allen am-

(1) De COLLEGEN zijn de ‘Kerckelijcke Ordens der Geestelijcke vergaderingen’, zooals ze Joost
de Damhouder, in zijne Grootd. u.s. noemt. Het orden der Collegien in de vermaarde Heilig
Bloedprocessie te Brugge wordt door den schrijver, blz. 561 opgegeven. Daardoor waren te
verstaan ‘De Capucijnen..., de Franciscanen..., de Carmelyten..., d'Augustinen..., de
Jacobijnen..., de Canonicken ten Eeck-houte...’ en vervolgens ‘het Collegie oft de
Vergaderinge van S. Salvators, S. Jacobs, S. Walburge, Onse Vrouwe, S. Catharine, S. Gillis,
S. Donaes, S. Anne, S. Kruys, met de Prelaten’.
Naar het Invent. des Arch. de Bruges, van L. Gilliodts-van Severen, IV, 143, verstond men
door ‘Collegen ende ordenen’, de Kapittels van Sint-Donaas, O.-L.-Vrouw en
Sint-Salvatorskerken, de Jacobijnen, Minderbroeders, Carmers, Augustijnen, d'abdij van den
Eeckhoute, het Sint-Janshospitaal en de Clarissen.
(2) STEKEN = Dromen. Zie boven blz. 1077, nota 2.
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bochten, ghilden ende neerijnghen binnen deser stede, tsij groote of cleene ende die
ghewuene zijn te gane inde processien van deser stede, hemlieden vijnden elc in
zwarten abyte, met eender toortse inde hand, inde zelve processie generale, ende die
toortsen zelve draghen ende paysivelic elcandren volghen, zonder eenich regard te
nemene wie dat vooren of achter gaet ende zonder eeneghe ijdele plaetsen te latene
ende zonder huerlieder toortsen ute te doene als zij ter voorseide kercke (van Onser
Vrauwen) commen zullen, voor ander stond dat tweerde Heleghe Bloed ghepasseird
zal wesen, also wel int wedercommen als int uutgaen.’ (27 Juli 1520.)
Door de Wet was het stipt verboden, in den voornoen van den dag der processie, althans totdat de geestelijkheid der verschillende parochien ‘elc int zijne wedergekeerd
zullen wesen’, - eenig ambacht uit te oefenen, neering te doen, taveernen en
‘cabaretten’(1) open te houden of ook nog ‘drijnckers te stellene’(2):
Id., Reg. id., fol. vj: ‘Voordt, dat men gheene taveernen of cabaretten opene en houde,
noch drijnckers en stelle, gheenderande leifttucht noch andre zaken en vercoope, tot
dat de voorseide processien elc int zijne weder ghekeert zullen zijn, up al dat zij
houden vanden heere ende vander wet. (17 October 1513.)
Id., Reg., id, fol. xxxvj vo: ‘Uten welcken men elcken wie hij zij scerpelic
interdiceirt ende verbiedt moorghen voorde noene eeneghe ambochten of neeringhen
te doene, noch eeneghe taveernen of cabaretten open te houdene noch drijnckers te
stellene voor dat de voors. processien elc int zijne weder ghekeert zullen wesen..’ (6
Nov. 1514.)
Id., Reg. id., fol. clxxv: ‘Voort dat niemend ter voorseiden daghe en gheoorlove
eeneghe ambochten of neerijnghen te doene, husen, wijnclen, taveernen, cabretten
opene te houdene, noch drijnckers te stellene voor de zelve processien elc int zijne
wedergekeerd zullen wesen, up al dat zij houden vanden heere ende vander wet ende
daerof ghecorrigierd te zijne thuerlieder discrecie.’ (Hallegebod van 25 Juni 1519.)

(1) CABARET = Gaarkeuken, of het huidige ‘Restaurant’. Zie onze Keure van Hazebroek, IIe
deel, blzz. 227-242.
(2) DRYNCDERS STELLEN is hetzelfde als Zaete stellen, Persoenen setten Volck zetten, enz., =
Drank geven, Fr. Asseoir of Tenir assiette (nl. ‘Vendre du vin en détail’). Zie onze Keure
van Hazebroek, IIe deel, blzz. 239-240. Vlg. met Dansers stellen = Gelegenheid geven tot
dansen, bij Verdam, vo Stellen 4o, en met Drinkers of gasten stellen, in ons Gloss. Inv. Arch.
Bruges aangehaald, vo Stellen.
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‘Omme de processie te decorerene ende tvolck tinciterene tot viereghe(1) devotie ende
bedinghen’, hechtten de heeren van de Wet er in alle omstandigheden aan, zelf het
goede voorbeeld te geven:
Id., Reg 1553-64, fol. xxxviij vo: ‘Voort, omme de voorseide processie te decorerene
ende tvolck tinciterene tot viereghe devotie ende bedinghen, zo zullen mijnheeren
vander wet een bernende keesse(2) in dhandt draghen, vermanende elcken wije hij zij
dies ghestadicht(3) zijnde van ghelijcken te doene, ende beveilt men een ijeghelick
wije hij zij dat hij hem inde voorseide processie hebbe ende draghe alzo hebbelic
ende devotelic als hij can ende mach, ende emmers zo hij de gratie ende ghenadicheyt
Gods best meent te verwervene.’ (21 Juli 1554)
In zekere gevallen werd, den dag der ‘processie generael’, in al de kerken en kloosters
der stad ‘eene messe vanden Heleghen Gheeste’ gedaan. Door de Wet werden de
parochianen aangemaand om de mis bij te wonen:
Id., Reg. 1513-30, fol. clxxv: ‘Voort, dat men in alle kercken ende cloostren ten
zelven daghe doe eene messe vanden Heleghen Gheeste, ende dat de prochyanen die
hooren ende met devocien hertelike bidden omme twelvaren van kerstenhede ende
prosperiteyt vander voorseider Conincklycke Majesteit’ (25 Juni 1519.)

(1) Vurig.
(2) Keers (Kaars). Westvlaamsche uitspraak kèse, zegt De Bo, Westvl. Idiot. Te Brugge wordt
echter het woord wel duidelijk keesse uitgesproken.
(3) GHESTADICHT = Gestadich, zooals o.a. in Regist. Hallegeboden 1513-30, fol. xlvj. (Zie
beneden den tekst.) Elders, GHESTAET: ‘dies ghestact zijnde’ (Reg. Hallegeboden over
1553-1564, fol. cxcij). GESTADICH beteekent Bij machte, Fr. En état, A même (En mesure
de). Zie ons Gloss. Inv. Arch. Bruges, h.v., alsook vo Ghestaet zyn, waarvan wij een ander
voorbeeld laten volgen:
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het klooster der Jacobinessen te Assebroek bij Brugge,
charters, oud nr 188, voorloopig blauw nr 2294: ‘Ende alst es neghene feeste in de Heleghe
Kerke van neghen lessen, danne salmen doen secghen, als mens ghestaet es, messe van
requiem over...’ (Akte van den Vrijdag na Sint-Marcusdag 1336, of 26 April.)
Zie bij Verdam, Gestadet, Gestaedt, Gestaet. Naar Het Vlaems settinghboecxken (Ghendt,
1694), blz. 10, is ‘GHESTAETHEYT: ‘De maght vanden Opseten, bestaende in het profyt dat
hy doet in sijn Huyshouden, met sijne Domesticquen: met sijne Beesten: met sijn Ambacht,
ofte Handtwerck: ende met sijne Industrie...’.
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Was het schoon weder, dan volgde de processie ‘den grooten ommeganc’(1), die
hieronder beschreven staat; zoo niet doortrok de stoet alleen ‘den cleenen ommeganc’(2)
en werd de ‘Statie’, of ‘Stacie’, in de kerk gehouden:
Id., Reg. id., fol. iijc lxxij: ‘Te vergaderen inden Buerch, naer doude costume, ende
van daer te gane, indient ghetijdich weder es, duer de Oostburchpoorte, duer de
Hoochstrate over de Muelenebrugghe, voorbij den cloostre vanden Predicaren, duer
de Braemberchstrate, over de Vlasbrugghe, over de Eechoutbrugghe, duer de
Wulhuusstrate, rondsomme de Groote Maerct, ten houcke vander Vlamijncstrate,
over de plaetse Malbert, ende alzo wedert duer de voorseide Oostburchpoorte inden
Burch, aldaer men een scoone stacie houden zal, - ende indien tweder niet ghetijdich
en es, zo zal men gaen den cleenen ommeganc naer de costume ende de statie houden
inde voorseide kercke (van Sinte Donaes).’ (Hallegebod van 26 September 1523)

Het gaan van lieden, in de ‘Processiën generael’, ‘in vorme van amende’.
De Heiligdommen daarin gedragen.
Meermalen gebeurde het, dat mannen of vrouwen, ‘in vorme van amende’, ook ‘in
amende ende beternesse’(3), d.i. bij wijze van boetedoening voor een misdrijf of eene
misdaad door hen gepleegd, in ‘processiën generael’ plaats namen: zij waren alsdan
meestal ‘in hun lijnwaed’(4), barrevoets en blootshoofds, en droegen een brandende
flambeeuw in de hand:

(1) Ten huidigen dage doorloopen de twee Stadsprocessiën, - zooals men die van het Heilig
Bloed en de ‘Sacramentsprocessie’ of die van het Allerheiligste Sacrament, te Brugge noemt,
- een verschillenden doortocht.
(2) De ‘ommeganc’ der ‘processiën generael’ kon echter verschillen, naar de kerk waarheen de
processie gedragen werd. Verschillende van die ‘Ommegangen’ worden in de beneden
aangehaalde teksten opgenomen.
(3) Zie onze Keure van Hazebroek, IV, 21, kol. 1.
(4) ‘IN HUN LYNWAED’, d.w.z. In hun hemd. Fr. En chemise: ‘On l'a menée nue, en chemise et
la corde au col’, bij Littré. Vgl. met Aen hemde ende aen broeke, bij Verdam, vo Hemde. Zie
ook wat Stallaert over die straf zegt, in zijn Gloss., vo Lijnwaet, § In zijn lijnwaet. Voorbeelden
bij Cannaert, Oude Strafrecht in Vlaenderen, blzz. 24, 26, 136 en vlgg.
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Het Boeck van..., blz. 12: ‘Ende daer ginghen mede drye mannen in vorme van
amende, elc met een barnende toordse in zijn hand, de twee ghecleed ende de derde
in zijn lynwaed.’ (17 Mei 1479.)
Id., blz. 13: ‘Ende in de voorseyde processye gync een man barvoed, met een
toordse van twee ponden al barnende, in zijn lynwaed, metten blooten oofde, in
voorme van amende.’ (7 Juni 1477.)
Id., blz. 21: ‘Ende daer gync eenen kalsyere(1). in zijn linwaed, bervoed ende metten
bloten oofde, in de voorme van amende, met eenen barnender toordse in zijn handen.’
(12 Maart 1480.)
Id., blz 27: ‘Ende daer ghynghen twee mannen barvoed, in huer lynwaed, ende
metten blooten oofde in voorme van amende, deen met eene barnende toordse ende
dandre met eender barnende keerse.’ (26 December 1480.)
Id., blz. 30: ‘Ende daer ghyngen mede in de voorseyde processie twee vrauwen
in voorme van amende, bervoed ende elc met een barnende keersse van een pond in
haer hand.’ 19 Juni 1481.)
Id., blz. 46: ‘Ende daer ghync mede in de voorserde processye, metten blooten
oofde, barvoed, in zijn lynwaed, met eender barnende toordse in zijn hand, een
riemscheerer, gheheeten Symoen Wernaerd, ter cause van hoverhooricheden.’ (25
November 1482.)
Id., blz. 68: ‘Ende daer ghinc in de voorseyde processye, in voorme van amende,
eenen man met eene barnende toordse, ende ooc eene vrauwe met eene barnende
keerse: die vrauwe hiet Lyzebette ende die woende in den Oostmeerschs.’ (1
September 1484)
Id., blz. 70: ‘Ende daer ghync mede in de voorseyde processye eenen man in zijn
lynwaed ende metten bloten oofde, met eender barnende toordse in zyn handen, ende
daer anhangende de wapene van der stede, ende voord de voorseyde toordse
rondomme behangen met fygen, ende dit al in voorme van amende.’ (8 December
1484.) - (Zie ook op. cit., blzz. 23, 25, 54, 56, 139, 167, 240, 255, 263, 315 en 385.)
***

Nu eens werd ‘processie generael’ gehouden ‘metten weerden Heleghen Sacramente’,
- dan weder ‘metten fierter van mijn heere Sinte Bonifacius’, - metten fiertre van
Sinte Loy’ (Reg. Hallegehoden 1513-1530, fol. clxxiiij); - ‘metten fiertre van mijn
heere Sint Donaes’ (Id., Reg. id., fol. clxxv); - met de reliquie van het Heilig Bloed;
- Soms ook wel tegelijk ‘metten riven van Sinte Baselis, Sinte Bonifacius ende Sinte
Loy’ (Invent. des Arch. de Bruges, VI, 103).

(1) Kalsijder = Kalsijdenlegger. (Brugge.)
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Zekeren dag van Juli 1465, werd voor de eerste maal de kostbare reliquie van het
Heilig Bloed, - welke anders nooit dan op den plechtigen processiedag van 3 Mei
op straat werd gebracht, in - eene ‘processie generael’ rondgedragen:
Despars, Cron. v. Vlaend., III, 568: ‘Ende men drouch ten zelven tijde te Brugghe,
omme Gode van hemelrijcke te danckene ende te lovene van der victorie voren
verhaelt(1), eene schoone generale processie metten weerdighen Helighen Bloede,
twelcke men daer te voren noyt ommeghedreghen en hadde dan telcken derden daghe
van Meye, naer die oude costume.’
In de ‘processie generael’ van 20 Mei 1485, werden vijf reliquiekisten gedragen:
Het Boeck van..., blz. 72-73: ‘Item, up 20sten dach van Meye, anno 85 (1485), doe
waren ghehouden ende gedregen processyen generael toot Sinte Donaes, ende daer
was mede ghedregen den weerdegen fierter van Sinte Donaes, ende den weerdegen
fierter van Sinte Bazelis, ende den weerdegen fierter van Sinte Maximus, die rustend
es toot Sinte Donaes, ende daer was mede ghedregen den weerdegen fierter van Sinte
Bonifacius ende den weerdegen fierter van Sinte Loy, ende deeze weerdeghe
processye was ghedregen duer de Oochstrate, voorbij...’
De abt van Oudenburg woonde de ‘processie generael’ van 10 Augustus 1485 bij
en was vergezeld van de reliquiekist van Sint Arnulphus, welke in het genoemde
Oudenburg berustte:
Het Boeck van..., blz. 84: ‘Item, up den 10sten dach in Oust, anno 85 (1485), doe
waren ghehouden ende ghedregen processyen generael ten Wyngaerde. Ende daer
was mede ghedregen tsoete, weerdich, helich, ghebenedyde houd van den genadegen
ende gloryeusen Cruce van onzen behouder Christi Jhesus, ghebenedyd, dat rustend
es tOnzer Liever Vrauwe; voord zo was daer mede ghedregen t'weerdig, heilich,
ghebenedyd ende glorieus rilyke van den heleghen, weerden, gloryeuzen oofde van
den heleghen vriend Gods ende martelare Sint Jan Baptista, dat rustend es toot Sinte
Donaes; ende daer was mede ghedregen den weerdeghen fierter van Sinte Aernoud,
die rustend es te Houdenburch; ende den habd van Houdenburch, die ghync mede
in de voorseyde processye, heerlic ende chierlic, ende hy dede tofficye van de messe.’
*

(1) De zegepraal, den 16 Juli 1465, behaald door hertog Karelden Stoute op het leger van den
koning van Frankrijk.
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Naer den schrijver van Het Boek van..., werden te Brugge, ‘sichtent jaer 1477, 14
Februarii, tot 1491’ (25 Juli), in de ‘Processiën generael’ gedragen:
13 maal, het Allerheiligste Sacrament: ‘tSoete, weerde, helich, ghebenedyde
Sacramendt’ (blz. 46), - tghebenedyde warachtich, glorieus ende helich Sacrament’
(blz. 73), - ‘tghebenedyde, warachtich, ontfarmachtich Sacrament, twelc es God
almachtich ghebenedyd’ (blz. 115);
1 maal, ‘tweerde, helich, glorieus, ghebenedyde Sacramend ende den weerdegen
fierter ende glorieus lichame van Sinte Donaes(1)’ (blz. 65);
9 maal, de reliquie van het Heilig Bloed: ‘tsoete, weerdich, helich, ghebenedyde
Bloedt’ (blz. 12), - ‘tsoete, weerde, helich, ghebenedyde Bloed Christi Jesus’ (blz.
32);
1 maal, ‘Sint Donaes’ en het Heilig Bloed;
2 maal, de reliquie van het Heilig Kruis, met het H. Sacrament: ‘tghebenedyde,
weerde, glorieus ende helich houd van den lieven, weerdegen, helegen ende
ghebenedyden Cruce van onzen behouder Christus Jhesus, twelcke dat rustend es
tOnzer Liever Vrauwekercke, ende daer was mede ghedregen tglorieuse, ghebenedyde,
weerde Helich Sacramend’ (blz. 41); - en 3 maal, met de reliquie van Sint Baselis:
‘het zoete, weerdich, helich, ghebenedyde Cruce, het welke dat rustend es in Onze
Lieve Vrauwe kerke binnen Brugghe, het welke Cruce warachtich ghemaect es van
den helegen houte des ghebenedyden Cruce onzen behouder Christi Jhesus, ende
den glorieuzen fyerter vanden helegen, glorieuzen vriend Gods Sinte Bazelis’ (blz.
217);
25 maal, ‘den weerdeghen fierter van Sinte Donaes’, of de reliquie van Sint
Donatiaan, patroon der stad Brugge;
18 maal, de reliquie van Sint Baselis(2), patroon van de onderkapel van het Heilig
Bloed: ‘de weerdeghe fierter van Sinte Bazelis, die rustend es tSinte Donaes’ (blz.
31);
1 maal, de reliquie van Sint Maximus(3): ‘den weerdegen fierter van Sinte Maximus,
die rustend es toot Sinte Donaes, boven den ooghen houtaer, alder naest thelege
lichame van Sinte Donaes’ (blz. 41);

(1) Thans bewaard in de Sint-Salvatorskerk, te Brugge.
(2) Id.
(3) Id.
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1 maal, de reliquie van Sint Eleutherius: ‘de weerdege fierter v2n Sinte Heluterius,
die rustend es tSinte Donaes’ (blz. 68);
4 maal, ‘daar was mede ghedregen St. Bazelis, die rustend is tSinte Donaes, ende
ooc Sinte Bonifacius, die rustend is t'Onzer Lieve Vrouwe’ (blz. 18);
8 maal, ‘daer waren ghebrocht met grooter heeren, weerdichede ende reverencien
drye ryven: Sinte Loy, Sinte Bonifacius ende Sinte Bazelis’ (blz. 13); - ‘ende daer
was mede ghedregen den weerdegen fyerter van Sinte Loy, die rustend es toot Sinte
Salvator, ende den weerdegen fyerter van Sinte Bonifacius. die rustend is tOnzer
Liever Vrauwe, ende den weerdegen fyerter van Sinte Bazelis, die rustend es toot
Sinte Donaes’ (blz. 99);
4 maal, de reliquieën van Sint Donaas, van Sint Bonifacius en van Sint Elooi:
‘ende in de zelve processyen generael waren ghedregen de dry weerde ryven ende
fierters van der stede (van Brugge), Sinte Donaes, Sinte Bonifacius ende Sinte Loy’
(blz. 48);
1 maal, de reliquieën van S. Maximus en van S. Bonifacius;
1 maal, die van Sint Elooi en Sint Maximus;
3 maal, die van Sint Maximus, Sint Bonifacius en Sint Elooi;
1 maal, die van Sint Eleutherius, Sint Bonifacius en Sint Elooi;
1 maal, die van Sint Baselis en van Sint Elooi;
1 maal, die van Sint Donaas, Sint Baselis, Sint Maximus, Sint Bonifacius en Sint
Elooi (blz. 72-73);
2 maal, de reliquie van Sinte Godelieve: ‘ende in deze voorseide weerdeghe
processye (30 Juli 1489), zo was mede ghedregen den weerdegen fierter ende glorieux
lichame van Sinte Godelieve van Gistele, die doe ten tyden rustende was ten clooster
van den Predicaren’ (blz. 295); - ‘ende in deze weerdeghe processye (27 Juni 1490),
was omme ghedregen den fyerter... van Sinte Godelieve..., de welke fyerter bleef
rustende in tClooster van den Predicaren toot up den 2den dach in Hoymaend(1)...’
(blz. 341-342).

(1) De reliquiekist werd dien dag (2 Juli 1490), met veel plechtigheid naar Gistel teruggevoerd.
Zie Het Boeck van..., blzz. 342-343.
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Welke omstandigheden al tot het houden van ‘processie generael’
aanleiding gaven. - Eenige voorbeelden: de pest bedreigt de stad; het
weder is ongunstig; de oorlog woedt; de paus verleent een jubileum. ‘Processiën generael’ ter gelegenheid van de gedenkdagen van het
Vorstelijk Huis.
Allerlei omstandigheden, zoowel politieke als geestelijke gebeurtenissen, ook
aangelegenheden van plaatselijk belang, gaven aanleiding tot het houden van
‘processie generael’. Het uitgaan daarvan werd steeds beslist door de Schepenen, in
overleg met de Geestelijke Overheid. De aanhef van de ‘Hallegeboden’, waarbij het
dragen van ‘processie generael’ werd afgekondigd, luidde dan ook meestal: ‘Men
gheift U te kennene, hoe... bijde Kerckelicken Persoone ende goede lieden vander
Wet, gesloten ende over een ghedregen es, up in...., te doene ende te draghene eene
devoote processie generale...(1)’. Edoch, de meeste van deze processiën werden
gehouden op rechtstreeksch verzoek van den prins, of op bevel door ‘mijnen heeren
van den Edelen Rade in Vlaenderen’ aan de Schepenen bij ‘lettren missiven’ gegeven.
Gelijk verzoek en gelijke brieven werden overigens aan al de steden van 's prinsen
domeinen overgemaakt.
Over dit alles, zal meergemeld Register van de Brugsche ‘Hallegeboden’ van
1513-1530 ons tal van bijzonderheden van zeer verschillenden aard ter hand stellen.
*
Ziehier eerst een tekst, betreffende het dragen, op 11 November 1513, van ‘eene
devoote processie generale’, voor ‘de prosperiteyt, ghesonde ende welvaren van
onsen gheduchten heere’, voor de eendracht onder alle Christene prinsen, voor de
‘vermeersijnghe ende zalichede vanden heleghen kerstenen gheloove’, en om van
God te bekomen dat Hij de stad Brugge ‘beschermen wille van haesteghe ende
smettelicke ziecten’:
Reg. Hallegeboden 1513-30 u.s., fol. viij vo: ‘Actum ter clocke den xen in Novembre
ao voorseid (xvc xiij), present Philips van Eede,

(1) De aanhef is bijna altijd dezelfde.
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Jan van Hove, scepenen. - Men gheift U te kennene, hoe, volghende den laste van
onsen gheduchten heere, bij de kerckelicke persoone ende goede lieden vander wet,
ghesloten ende over een ghedreghen es up in morghen voor der noene te doene ende
te draghene eene devoote processie generale, binden cloostre vanden Augustinen, te
vergaderne inden Burch naer de costume, ende van daer te ghane duer de
Breydelstrate, over de Groote Maerct, duer de Vlamijnestrate, over de Buerse, duer
(de) Zouterstrate, duer de Spaengnaertstrate, over de Wijnckelbrugghe ende also
binden voorseiden cloostre, daermen solempnelen dienst ende sermoenen doen zal,
omme in diere den almoghende God neerenstelic ende met innegher devocien te
biddene voor de prosperiteyt, ghesonde ende welvaren van onsen gheduchten heere,
voort omme paijs ende eendrachticheijt van allen kerstin princen, vermeersijnghe
ende zalichede vanden heleghen kerstenen gheloove, ende dat den almoghende God
dese stede sparen ende beschermen wille bij zijnder goddericke gracie van haesteghe
ende smettelicke ziecten...’
*
Een gelijke processie greep plaats den 25 Juni 1519, ‘voor paeys ende eendrachtichede
van gheheel kerstenhede, voor den voorspoet, welvaren ende prosperiteyt vander
Conijncliker Majesteyd, onsen gheduchten heere, alle zijne edelen, landen,
heerlicheden ende ondersaten’. Daerenboven moest op denzelfden dag, in al de kerken
en kloosters der stad, een mis van den Heiligen Geest gedaan worden, welke mis de
parochianen verplicht waren bij te wonen:
Id., Reg. id., fol. clxxv: ‘Actum ter clocke tSaterdaghes, xxv in Wedemaent, ao xvc
xix, present Assenede, Voet, scepenen. - Men gheift te kennene, hoe dat mijne heeren
vander wet ontfaen hebben zekere lettren missiven van mijnen heeren vanden edelen
rade in Vlaendren, in daten van den xxijen daghe van Wedemaent voorseid,
achtervolghende welcken ende der begheerte, laste ende bevele vander Conijncliker
Majesteyd, onsen gheduchten heere ende prince, bijden kerckeliken persoonen ende
goede lieden vander wet ghesloten ende overeenghedreghen es te doene ende te
draghene eene solempnele ende devote processie generale binnen der kercke van
Sinte Donaes, up in Maendaghe voor der noene nu eerst commende, metten fiertre
van mijn heere Sint Donaes, diemen lichten(1) zal met toortsen

(1) LICHTEN wijst hier op het aanbrengen van licht, nl. brandende toortsen of flambeeuwen, tot
begeleiding van een heiligdom, tot verheerlijking daarvan. Vgl. met Lichten, bij Verdam:
Trans. 1 en 2.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1133
devotelic naer der costume. Te vergaderne inden Burch, ende van daer te gane duer
de Oostburchpoorte, hoochstrate, over de Muelnebrugghe, voorbij teloostre vanden
Jacoppijnen, over den Braemberch, duer de Wulhuusstrate, rondomme de Groote
Maerct, over de plaetse Maubert ende also wederomme inden Burch, daermen eene
schoone stacie houden zal. Omme in de zelve processie, goddelike dienst ende
sermoenen diemen daer doen zal ende de messe vanden Heleghen Gheeste den
almoghenden God neernstelic ende devotelic te biddene voor pacys ende
eendrachtichede van gheheel kerstenhede, voor den voorspoet, welvaren ende
prosperiteyt vander voorseider C M. onsen gheduchten heere, alle zijne edelen,
landen, heerlicheden ende ondersaten.
Voort dat men in alle kercken ende cloostren ten zelven daghe doe eene messe
vanden Heleghen Gheeste ende dat de prochyanen die hooren en ende met devocien
hertelike bidde omme twelvaren van ker stenhede ende prosperiteyt vander voors
C.M.’
*
Ter ‘intentie’ als boven hield men ook ‘processie generael’ te Brugge, den Dinsdag
6n Februari en den Maandag 20en Maart 1515 (n.s.). De eerste werd gedragen
‘binnen’(1), d. 1. naar de kerk van Sint-Salvator, met den ‘fierter’ van Sint Bonifacius,
den patroonheilige der Onze-Lieve-Vrouwkerk; - de andere, naar de kerk van
Onze-Lieve-Vrouw, met de reliquiekist van Sint Elooi, den patroonheilige van
Sint-Salvators:
Id., Reg. id., fol. xlij vo: ‘Actum tet clocke den derden dach van Spoorcle xvc xiiij,
present Montignij, Bernaerts, scepenen. - Men gheift U te kennene hoe dat, volghende
den laste ende bevele van onsen gheduchten heere, bijden kerckelicken persoonen
ende goede lieden vander wet deser stede ghesloten ende over een ghedreghen es,
up in dicendaghe voorde noene nu eerstcommende, te doene ende draghene eene
solempnele processie generale binnen der kercke van Sint Salvators, daer inne datmen
draghen zal den fiertre van mijnheere sinte Bonelacius. Te vergaderne inden Burch
naer costume,

(1) Dit ‘binnen’ mag zonderling heeten. Er is immers spraak van het houden van eene ‘processie
generael’, ‘te vergaderne in den Burch’, welke derhalve uit de kerk van Sint-Donaas zou
vertrekken, en ‘binnen’ der kercke van Sint-Salvator, d.w.z. naar de Sint-Salvatorskerk moest
gedragen worden: ‘ende vandaer (van den Burch) te ghane... duer de Steenstrate ende also
binder voorseide kercke’. Van dit ‘binnen’ zijn tot nog toe geen voorbeelden geboekt. In ons
Register der Hallegeboden komt die vorm evenwel geregeld voor.
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ende vandaer te ghane over de Hoochbrugghe, over (de) Groote Maerct, duer de
Steenstrate ende also binder voorseide kercke. omme.... den almoghende God te
biddene omme de ghesonde, prosperiteyt ende welvaren van onsen gheduchten heere,
pays ende eendrachtichede van alle zijnen landen. heerlicheden ende ondersaten ende
dat hij dese stede beschermen wille van smettelicke ziecten ende pestilencien.’
Id., Reg. id., fol. xlv vo: ‘Actum ter clocke, den xxiiijen dach van Maerte xvcxiiij,
present Montinge ende Bernaerts, scepenen. Men gheift U te kennene, hoe dat bij
expressen laste ende begheerte van onsen harden gheduchten heere ende prince,
bijden kerckelicken persoonen ende goede heden vandei wet ghesloten ende
overeenghedreghen es te doene ende te draghene, up in Maendaghe nu
eerstcommende, voorder noene, eene schoone processie generale binnen der kerke
van Onser Vrauwen, metten fiertre vanden weerden heleghen zant mijn heere Sinte
Loy. Te vergaderne inden Burch naerder costume ende van daer te ghane binder
voorseide kercke, daermen schoonen dienst ende sermoenen doen zal, omme den
almoghende God devotelic ende neerstelic te biddene omme de zalichede, welvaren,
ghesonde ende prosperiteyt van onsen harden gheduchten heere ende prince, voort
omme pays ende eendrachtichede van allen zijnen lande ende heerlicheden, ende
ooc dat dese stede beschermt mach wesen van haesteghe of smettelicke zfecten...’
De Schepenen beslisten bovendien dat, te beginnen met den Dinsdag 27en Maart tot
Sinxen (27 Mei) daaraanvolgende, men elken Dinsdag, in al de kerken en kloosters
der stad, processie zou dragen, ‘omme te biddene dat onsen gheduchten heere ende
zynen edelen raedt zijne groote ende lasteghe affairen zo moghen beleeden ende
vulcommen, dat datte wesen moet ter zalicheyt, welvaeren ende voorspoede van hem
ende alle zijne lande, heerlicheden ende ondersaten’:
Id., Reg. id., fol. xlvj: ‘Actum ter clocke, den xxiiijen dach van Maerte xvcxiiij, present
Montinge ende Bernaerts, scepenen. - Voort, dat men van nu voordan alle dicendaghe
nu eerstcommende tot sincxene in allen kercken ende cloosters draghen zal inscheliicx
processie, omme te biddene dat onsen gheduchten heere ende zijnen edelen raedt
zijne groote ende lasteghe affairen zo moghen beleeden ende vulcommen, dat datte
wesen moet ter zalicheyt, welvaeren ende voorspoede van hem ende alle zijne lande,
heerlicheden ende ondersaten. Uten welcken men ghebiedt dat hem elc poortre ende
andre dies ghestadich(1) zijnde, elc in zijn prochiekercke inde zelve

(1) Zie boven blz. 1125, nota 3.
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processie vinden wille ende medegaen ende inde voorseide bedijnghen hemlieden
devotelic houden ende draghen, up dat zij houden vanden heere ende vander wet.’
*
Met Sinxen van het jaar 1519, werd, op verzoek van den prins, drie dagen lang, te
weten den tweeden, derden en vierden Sinxendag (13, 14 en 15 Juni), ‘processie
generael’ gedragen:
Id., Reg. id., fol clxxiiij: ‘Actum ter clocke xen in Wedemaent ao xvcxix, present
dheeren Pieter van Assenede ende Anthuenis Voet, scepenen. - Men gheift te kennene,
hoe dat achtervolghende de begheerte, laste ende bevelen vander Conijncliker
Majesteyt onsen gheduchten heere ende prince, bijden kerckelicken personen ende
goede lieden vander wet ghesloten ende overeenghedreghen es te doene ende te
draghene drie devote processien generale, te wetene up in Maendaghe, nu
eerstcommende, voor der noene, metten fiertre van mijn heere Sinte Bonifacius,
binnen der kercke van Sint Salvators; voort Dicendaghe voor de noene, metten fiertre
van Sinte Loy, binnen der kercke van Onser Viauwen; ende up in Woensdaghc voor
der noene, metten weerden Heleghen Sacramente, binnen der kercke van Sinte
Donaes, met eender schoonder stacie die men aldaer houden zal. Omme... den
almoghenden God neernstelic ende devotelic te biddene voor den pays ende
eendrachtichede van geheel kerstenhede, ende ooc voor de eere, voorspoet, welvaren
ende prosperiteyt vander voorseider Conijnckliker Majesteyt, onzen gheduchten
heere ende prince ende van alle zijnen edelen, landen, heerlicheden ende ondersaten,
ende ooc dat de almoghende God dese stede ende den inwuenende van diere
beschermen wille van smettelike ziecte.’
*
Den 5 December 1527, laten ‘mijne heeren vander Wet’ van Brugge, ‘ter bretesche’
afkondigen, dat zij, vanwege de ‘Raedslieden sghecoren keyser vanden Romeynen...
gheordonneert in Vlaenderen’, mededeeling ontvangen hebben van een schrijven
van 30 November 1527, waarbij mevrouw de regentes en gouvernante, - voor het
welvaren van den keizer en van dezes broeder den koning van Hongarije en Bohemen,
en voor ‘vermeersijnghe(1) van onsen heleghen kersten gheloove’, -

(1) VERMEERSIJNGHE = ‘Vermeerzing’ = Vermeerdering, alsook Vermeersel en het ww.
Vermeerzen, zijn nog van dagelijksch gebruik in het Westvlaamsch dialect. Zie bij De Bo,
Wvl. Idiot. Volgens Schuermans is Meersen ook in Oost-Vlaanderen gekend. Cfr. overigens
Kiliaan. - Een voorbeeld van Meersen, uit een vonnis der Schepenen van Brugge (1528), in
onze Keure van Hazebroek, VI, 22-23.
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om het dragen verzoekt van ‘processiën generael’, eenmaal in de week, te beginnen
met Vrijdag 6en December tot Lichtmis daaraanvolgende:
Id., Reg. id., fol. vc xxviij vo: ‘Wij ontbieden U ende bevelen van sKeysers ons
gheduchts heeren weghe, dat ghij in allen de kercken, cloostren ende religioenen(1)
binnen uwer jurisdictie gheseten, zo wel binnen den steden als buten ten platten
lande, alle vrydaghe, beghinnende van sVrydaechs, den vjen dach vander toecommende
maent van Decembre, tot Onser Viauwen dach Lichtmesse daer naer volghende, bij
processien generale, devote bedijnghen ende andre acten van devotien, doet dancken
Gode van hemelrijcke vander grooter gracien die hij duer zijne goedertierheyt ende
godelick ontfermerticheyt ghedaen ende bewesen heift, daghelicx doende ende
bewijsende es, den Keyser, onsen gheduchten heere, ende den conync van Hongherijen
ende Behemen, zijnen broeder, huerlieder landen, conijncrijcken, heerscapien ende
ondersaten; hem biddende in alder oedmoedicheyt, viericheyt ende devotie, dat hem
ghelieve, duer zijne goddelicke gracie, de zelve onsen gheduchteghen heeren,
huerlieder conijncrijcken, heerscapien ende ondersaten te houdene in goeden
voortspoet, ende tusschen de kersten princen ende huerlieder landen te verleenene
generalen ende universelen paix, ende den zelven princen te ghevene herte, wille
ende affectie te wederstane ende wapene te nemene jeghens de onghelooveghe,
thuerlieder distructie, extirpacie van alle heresien ende vermeersijnghe van onsen
heleghen kersten gheloove.’

(1) RELIGIOEN beteekent Klooster. Zie bij Verdam. Ziehier twee teksten, te voegen bij die door
dezen lexicograaf aangehaald:
Serrure, Vaderl. Mus., IV, 314:
daer si beide waren wel ontfaen
in een religioen...
Bij C.C et F.V (Charles Carton en Ferdinand Van de Putte), Chronique et Cartulaire de
l'Abbaye de Hemelsdaele, blz. 76, komt RELIGIOEN voor met de beteekenis van Regel:
‘Haer betrocken heeft ten gheestelicken state ende aenghenomen treligioen ende ordene van
zynte Bernard...’ (1458.)
Variante RELIGIE:
Placcaetb. van Vlaendren, eerste deel, blz. 23:... teerende ende foulerende den aermen
huysman, cloosteren ende religien... (Placc. 1542.)
Fr. MAISON DE RELIGION. (Placc. v. Vl., I, 47.)
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Hierop beslist de Wet van Brugge:
Id., Reg. id., fol. vc xxix: ‘Actum ter clocke v Decembre xvc xxvij, present Boot,
Thielt, scepenen. - Achtervolgende welcke lettren ende obtemperende den bevelen
vander Keyserlijcker Majesteyt daerinne begrepen zo hebben de kerckelicke persoonen
ende goede lieden vander wet gheordonneirt ende ghesloten, up moorghen voor de
noene hier binder stede te doene ende draghene eene solempnele processie generale
binnen der kercke van Sint Salvators; ende voorts alle vridaghe daer naer volghende
tot Onser Vrauwen daghe Lichtmesse naestcommende, in alle de kercken, cloosters
ende religioenen van deser stede ende ooc daer buuten, te doene ende draghene elc
in zijn kercke processien, devote bedijnghen ende andre acte van devocien, danckende
God van hemelrijcke van...’
***

De ‘processiën generael’ volgen elkander dapper op:
De pest bedreigt Brugge. - 1514. - Immers, de Wet, heeft vernomen, dat ‘binnen
den steden van Doornicke, Calays ende andere plaetsen de peste ende haesteghe
ziecte regnerende es’. Daarbij is gebleken ‘dat diversche inwonende vanden zelven
steden daggelicx (sic) zo lanc zo meer hemlieden stroyen in andren steden ende
quartieren, daer ute dat grief ghecommen es ende noch meer ghescepen ware te
ghebuerne, tenzij dat de ghenadicheyt Gods ende datter remedie ghedaen zij in tijds,
also naer alst moghelic wordt’. Om ‘deze stede ende inwonende van dien te
preserverene van toecommende grieve ende dat de zelve peste al hier niet en spreede’,
hebben de Schepenen aan alle herbergiers, taverniers, cabarettiers en andren streng
verboden eenige personen komende uit genoemde plaatsen te herbergen. Andere
maatregelen zijn genomen om de kwaal te bestrijden. En toch is ‘de peste binnen
deser stede’, alhoewel ‘in zeere lettel plaetsen beghonnen’(1). Ook bevelen de
Schepenen dat den 14 September, zijnde Kruisverheffing, een ‘processie generael’
zal gedragen worden:
Id., Reg. id., fol. xxxij: ‘Actum ter clocke xxiije in Septembre xvc xiiij, present Wate,
Mande, scepenen. - Men gheift U te kennene, hoe dat bij den kerckelicken personen
ende goede lieden vander

(1) Reg. Hallegeboden, 1513-30, fol. xxviij vo tot xxix 1o: ‘Actum ter clocke xije in Ougst xvc
xiij’.
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wet ghesloten ende overeengedraghen es, up moorghen voorder noene te doene ende
draghene eene zeere devote processie generale binden kercke collegiale van Sinte
Donaes..., omme inden zelven processie ende devote diensten. diemen daer doen sal,
den almoghenden God zeere devotelic ende neerstelic te biddene, dat hij dese stede
ende den inwonende van diere verdraghen(1) ende voort beschermen wille bij zijnder
goddeliker gracie vander haestegher ende smettelicke ziecten, ende voort omme de
ghesonde, prosperiteijt ende welvaren van onsen gheduchten heere ende princen
ende van hueren edelen, pays ende eendrachticheijt van allen hueren landen ende
heerlicheden.’
Eenieder wordt stipt bevolen aan de plechtigheid deel te nemen:
Id., Reg Id., fol. xxxij: ‘Ute welcken men bidt ende begheert allen gheestelicken
persoonen ende scherpelicke ghebiedende ende bevelende allen weerlicken persoonen,
dat zij hemlieden inde zelve processie hebben ende draghen also devotelic als hij
can ende mach, lastende ende bevelende den hoofmannen vander poorterije, dekenen
ende vijnders van allen ambochten ende neerijnghen, dat zij hemlieden vijnden bij
mijn heeren vander wet, inden Burch, in zwarten habijten, omme met hemlieden te
ghane blootshoofts, elc met eenen wassen keerse barnende inder handt omme also
devotelic(2) inde zelve processie te ghane ende Gode te biddene omme zijne ghenade.’
In elke kerk der stad moet bovendien, iedere week, processie gehouden worden; een
persoon uit ieder huis is verplicht de plechtigheid bij te wonen:
Id, Reg. id., fol. xxxij vo: ‘Voordt, zo laetmen weten, datmen ter causen voorscreven,
in elcke kercke binnen deser stede processie draghen sal, sDicendaechs in elcke
weke, ute welcken men ordonneirt dat uut elcken huuse een persoon ten minsten
hem vinde in zijne prochiekercke, inde zelve processie, omme den almoghende God
te biddene met devocien omme de saken voorseid, up al dat zij houden van den heere
ende vander wet.’
*

(1) Fr. Garder de (Préserver de, Garantir contre). C.P. Serrure, Vaderl. Mus., IV, 71:
God! Here nu moetti ons verdragen
Beide van scanden ende van plagen.
(2) In het hs., bij misslag: ‘devetelic’.
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Bijzonder gunstig voor den landbouw was het weder, ten jare 1516: daarom diende
men God ‘te danckene ende te lovene’. Edoch, de groote hitte, die toen heerschte,
kon ook wel voor de openbare gezondheid schadelijk worden. Men aanroepe derhalve
den Almogenden, opdat Hij de stad ‘vander haestegher ziecte’ gelieve te sparen! Op
last der Schepenen, zal er ‘processie generael’ gedragen worden:
Id., Reg id., fol. cj: ‘Actum ter clocke xxiiij in Ougste ao xvc xvj, present Roode,
Hove, scepenen. - Men geift te kennene, hoe bijden kerckeliken persoonen ende den
goeden lieden vander wet van deser stede ghesloten... es. up moorghen voor der
noene te doene ende te draghene eene solempnele processie generale binnen den
cloostre vanden Predicaren, metten fiertre vanden heleghen confesseur mijn heere
Sint Baselis..., omme inde zelve processie, diensten ende sermoenen den almoghenden
God te danckene ende te lovene vanden schoonen ende ghetijdeghen wedre; voort
hem te biddene voor de ghesonde, prosperijteyt ende welvaren van onsen gheduchten
heere ende prince ende zijnen edelen, voor paeys, eendrachticheyt ende twelvaren
van deser stede van Brugghe ende dat hy de insetene van diere beschermen wille
vander haestegher ziecte ende voort ghetijdich wedre verleenen wille...’ (24 Augustus
1516.)
*
Aanhoudende regens brengen den oogst in gevaar. In ‘elcken kercken ende cloosters
binnen deser stede’ drage men ‘solempnelic’ processie en bidde men God
‘oedmoedelic’ om ‘drooghe ende ghetijdich’ weder:
Id., Reg. id., fol. vjc iij: ‘Actum ter clocke xxij in Meye xvc xxix, present Pantin,
Aertrijcke, scepenen. - Men gheift Ulieden te kennene, hoe dat bijden kerckelicken
persoonen ende de goede lieden vander wet ghesloten ende overeenghedreghen es.
up in moorghen voor de noene, in elcken kercken ende cloosters binnen deser stede
solempnelic processie ghedreghen te zijne, omme den almoghenden God oedmoedelic
te biddene voor drooghe ende ghetijdich wedere, zo dat alle vruchten up eerderijcke
staende ter perfectie commen ende in scuere gheraken moghen, ter sustentatie ende
onderhout vanden volcke...’ (22 Mei 1529.)
*
Ten jare 1523 wordt de stad Brugge door de pest deerlijk beproefd: ‘De pestilencie
ende haesteghe ziecte - aldus luidt
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het in een Hallegebod van 18n September(1) - es haer binnen deser stede beghonnen
spreeden, twelcke compt, zoot vehementelic te presumerene doet, bij dat tvolc hem
zeer qualicken quijt int onderhouddene ende obedieren vanden gheboden ende
ordonnancien ten diverschen stonden danof ghedaen’. Zelfs is het ‘te beduchtene dat
de zelve haesteghe ziecte haernoch voordre ende breedere spreeden zal, in dien dat
God niet en voorhoede(2) ende meerdere voorzienichede daerinne ghedaen en worde’.
Door het in angst verkeerende volk worden bedevaarten gedaan ‘tSinte Adriaens(3)
ende tSinte Anne buten deser stede(4)’. De Schepenen verbieden evenwel aan alle
lieden uit huizen alwaar de ‘haesteghe ziecte’ geheerscht heeft, zich bij genoemde
bedevaarten te vervoegen, opdat ‘alzo de besmette ende gheinfecteerde persoonen’
niet ‘onder de fraye(5) ende ghezonde’ zouden komen:

(1) Reg. Hallegeboden 1513-30, fol. iijc lxx vo.
(2) VOORHOEDEN = Verhoeden. - Zie ons Gloss. Inv. Arch. Bruges, vo Verhoeden. - Vandaar
VOORHOETSEL = Middel tot verhoeding, Voorzorg:
Placcaet-boucken van Vlaendren, VIe boek, pars II, blz. 1385: ‘Ende om te beletten de
voorts-settinge van de besmethede (grasserende onder het hoorn-vee) van de eene plaetse
van de Provintie tot de andere, sonder onse voorhoetselen te brengen boven het nootsaekelyck,
wij verklaeren...’ (Edict van 17 Januari 1770.)
(3) tSINTE ADRIAENS is ongetwijfeld verkeerd geschreven van tSint Andries = de prochie van
Sint-Andries bij Brugge, alwaar eertijds de vermaarde abdij van dien naam stond.
(4) De parochie van Sint-Kruis buiten Brugge, wier kerk vroeger de Sinte-Annakerk was: ‘tSinte
Anne buten deser stede’. Zie bij J. Gailliard, Ephémérides Brugeoises, blzz. 268-269.
(5) Kiliaan: FRAEY ENDE GHESONT: Incolumis, sanus, salvus. Zie bij Verdam, vo Fray. Ten
huidigen dage zegt men: Frisch en gezond. - Een ander voorbeeld van FRAY ENDE GHEZONT:
Zekere A. staat al zijn goed af aan een klooster, om aldaar zijn leven lang, ‘zo wel zieck of
ghezont’ onderhouden te worden. Hij bepaalt als volgt:
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het klooster der Annunciaden, charters, oud nr 4022,
voorloopig blauw nr 6052: ‘Nemaer, fray ende ghezont zynde, heift hy beghert metten pater
ende zyne medebroeders ter tafele inden ghemeene cost daghelicx te commene’. (Akte van
14 Juni 1564.)
In eene verordening ‘van politie op de Lazarie ende Acker-ziecken’, van 21 Augustus 1537,
vindt men tegelijk FRAY ENDE GHESONT en GANS ENDE GHESONT:
Placcaet-boucken van Vlaendren, eerste deel, blz. 585: ‘In tghuendt dat diversche persoonen
(fray ende ghesont wesende) hemlieden daghelicks vervoorderen de aelmoessenen te halene
van den besiecten persoonen... En de de ghene aldaer (in de “preuve ende visitatie”) gans
ende ghesont bevonden zijnde...’
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Id., Reg. id., fol. iijc lxx: ‘Actum ter clocke x in Septembre int jaer xvc xxiij, present
Lippins, Brouckere, scepenen. - Voort, hoe ute dien dat ter kennesse van mijn heeren
vander wet ghecommen es, dat de persoonen die wonachtich zijn inde huusen daer
dat de haesteghe ziecte regniert, hemlieden vervoorderen pilgrimaigen te gane
sMaendaechs tSinte Adriaens ende sDijsendaechs tSinte Anne buten deser stede,
daerute dat groot grief ghescepen ware te commene, bij dat ten zelven daghen vele
ende diversche persoonen die niet gheinfecteirt noch besmet en zijn, de zelve
pilgrimaigen dien (te lezen: doen), ende commen alzo de besmette ende gheinfecteirde
persoonen onder de fraye ende ghezonde. So eist dat, omme daerinne te remedierne
ende voorziene, men scerpelic ordonneirt ende beveilt, dat alle persoonen, tzij mannen
ofte vrauwen, jonc of houdt, die wonachtich zijn in eeneghe huusen daer infectie
ofte smette es vander voorseider ziecte, hem verdraghen van nu voordan meer eeneghe
pilgrimaigen te doene ofte te gaen wandelen sMaendaechs ende sDijsendaechs in
eeneghe van beede de voorseide plaetsen, maer willen zij daer gaen ende huerlieder
pilgrimaige of devote (te lezen: devotie) doen, dat zij dat op andre daghen vander
weke doen.’
*
In 1529, wordt de stad Brugge nogmaals door de ziekte aangetast. ‘Ter kennesse van
mijn heeren vander Wet’ der stad Brugge is ‘ghecommen, dat binnen deser stede
begonnen es te regnerene een groote ende zeere smettelicke ziecte, diemen heet de
Zweetende ziecte, daerof tvolc zeere haestelic ende onverzienlic bespronghen wordt,
ende daerof datter alreede eeneghe persoonen binnen deser stede zeere soubijt ende
onvoorzien ghestorven zijn ende diversche andre noch ziec ligghen.’ Er wordt besloten
vier dagen lang (1e, 2e, 3e en 4e October) processie te doen dragen en al die dagen
‘mesdach’ te houden. Allen worden, ten anderen, door de Schepenen aangemaand
zich in ‘state van gracien’ te stellen en gedurende twee dagen te vasten, om ‘alzo te
bet tot gracie ende ghenadicheyt te gerakene’:
Id., Reg. id., fol. vjc xxj vo-vjc xxij: ‘Actum ter clocke letst Septembre xvc xxix,
present Hurtre, Moye, scepenen. - Zo eist dat
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bijden gheestelicke persoonen ende goede lieden vander wet ghesloten, gheordonneirt
ende over eenghedreghen es, up moorghen, overmoorghen, Zondaghe ende
Maendaghe eerstcommende voor de noene, in elcke kercke ende cloostre binnen
deser stede solempnele ende devote processie ghedreghen te zijne metten weerden
ende Heleghen Sacramente, omme den almoghenden God devotelicke te biddene,
dat hem believe, duer zijne grondeloose ghenadicheyt, de voorseide contagieuse ende
smetteghe ziecte te doen cesserene ende dese stede ende dinzetene van diere daerof
ende van allen anderen plaghen te bewachtene ende bescermene.
Voort zo ghebiedt men, dat elc wie hij zij, de voorseide vier daghen gheduerende,
viere ende mesdach houdde, elcken inhorterende ende vermanende hem te stellene
in state van gracien, bij te biechte ende tSacramente te gane ende anderssins alzo hij
meent de gracie ende ghenadicheyt Gods te verwervene, ende boven dien de ghonnen,
dies machtich zijn ende huere jaren hebben, moorghen ende Zaterdaghe
eerstcommende te vastene ende abstinencie te doene, ende oocmede hem te
emploierene omme aelmoessenen ende caritate te doene naer zijne staet ende faculteyt,
omme alzo te bet tot gracie ende ghenadicheyt te gherakene.’
*
De winter was buitengewoon guur: zoo ongunstig was het weder in Januari 1522
(n.s.), dat, ‘omme den grooten vorst ende sneede(1), de weghen alomme ghesloten’
waren en ‘bij dien alle manieren van grane ende ooc andre vitaille qualic’ te Brugge
‘ter maerct’ konden geraken. In overleg met de Geestelijkheid, gebiedt de Wet dat
in al de kerken der stad processie gedragen worde:
Id., Reg. id., fol. iijc vo: ‘Actum ter clocke, xxiiij in Laumaent xvc xxj (o.s.), present
Roelins, Canin, scepenen. - Men gheift hu te kennene, hoe dat, bijden kerckeliken
persoonen ende den goeden lieden vander wet, ghesloten ende over een ghedreghen
es, datmen moorghen voor der noene, in alle kercken binnen deser stede, processie
draghen zal, omme daer inne den almoghenden God te biddene om gracie ende
ghenade voor desen sobren ende benauden tijd(2), uten welcken men scerpelic ghebiedt
ende beveilt, dat uut elcken huuse eenen persoon in zijn prochye kercke mede ga...’
*

(1) SNEEDE = Sneeuw. Dien zonderlingen vorm hebben wij nog nergens aangetroffen.
(2) Zie boven blz. 1080, nota 1.
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Het land en geheel de christenheid verkeeren in den uitersten nood: de oorlog sleept
droeve kwalen na zich; meer nog, besmettelijke ziekten bedreigen de bevolking en
overal is er gebrek aan koren. De goede God verlosse 't menschdom ‘a peste, fame
et bello’!
De regentes, - ‘overmerckende de groote onruste, zware tweedrachticheden ende
onhendelicke quaden, die tgheheele kersten ghelove lijdt ende sustineirt bijden
oorloghen, die alreede zekeren langhen tijt gheregneirt hebben, bij haesteghe ziecten
ende pestilencien, bijden ghebreke ende groote dierte van coorne ende van andre
vruchten vander eerden’, alle welke kwalen ongetwijfeld spruiten uit onze zonden,
- belast, bij brieven van 16 October 1524, de ‘raedslieden sghecoren keysers
gheordonneirt in Vlaendren ende den andren prelaten ende steden van desen lande
van Vlaendren, omme te verzoetene den toorne ende gramscepe teghens ons van
onsen sceppere ende makere(1) Jhesus ende ter welvaert ende prosperiteyt der
Keyserlijcker Majesteyt ende van zijnen ghealieerde..., ende zonderlijnghe ten fijne
van payze’, te doen dragen ‘processien generaele’ ten minste eens in de week en dit
gedurende twee maanden.
Gevolg gevende aan de brieven hun, den 22 October, door den Raad van
Vlaanderen gezonden, bevelen de Schepenen van Brugge, bij hallegebod van 5
November, dat den dag daaraanvolgende ‘processie generael’ ter kerk van
Sint-Donaas zal gehouden worden. Er wordt bovendien bevolen, twee maanden lang,
elken Zondag in al de kerken der stad processie te dragen:
Id., Reg. id., fol. iiijc xiij en vo: ‘Actum ter clocke v in Novembie in tjaer xvc xxiiij,
present Moye, Breydele, scepenen. - Voort zo es bijden zelven kerckelicke persoonen
ende mijn voorseide heeren vander wet ghesloten ende overeenghedreghen, alle
Zondaghe eerstcommende, twee maenden lanc gheduerende, in elcke kercke binnen
deser stede sermoenen ghedaen ende processie ghedreghen te zijne metten weerden
Heleghen Sacramente, rondsomme de kercke indient ghetijdich wedre es, ende daer
neen binnen den ommeganghe(2) ende
(1) MAKERE is hier voor Zaligmaker gebruikt.
(2) Door ‘OMMEGANC’ verstaat men de Zijbeuken eener kerk, met den beuk rond den koor. Fr.
Nefs latérales met het Pourtour du chaoeur. Bij Littré: ‘Dans une église, le Pourtour du
choeur est la prolongation des nefs latérales, lorsqu'elles se rejoignent derrière le choeur’. In de Audenaerdsche Mengelingen, V, 86: ‘De Ommeganc van der kercken’.
Wat zekere onderdeelen eener kerk betreft, inzonderheid de Onze-Lieve-Vrouwkerk te
Brugge, komen bij J. Gailliard, Inscriptions funéraires de la Flandre Occidentale, II: Bruges,
Eglise de Notre-Dame, de volgende definities voor (men zie het plan dat bij het boek gaat):
VOORKERK (Fr. Nef du milieu): blz. 123: ‘In de voorkerke....’; - blz. 124: ‘In de MIDDELBEUKE
van de voorkerke...’ - De Bo, vo Middelbeuk, schrijft: ‘De groote beuk in eene kerk van aan
de endeldeure tot den grooten ‘autaer’. Wij meenen integendeel, dat de Koor (koor en hooge
koor) in den Middelbeuk niet begrepen is.
BEUK of PAND, met toepassing op:
1o) OMGANG VAN DEN KOOR, noordzijde: blz. 54 en 66: ‘In den Noort Ommeganck van
den Choor, in de inganck vander selver beuke...’; - blz. 66: ‘In den Ommeganck
ande noortsyde van den Choor...’; - ‘In de Noortbeuck van den Choor...’.
Id., naar den autaar of kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw aldaar gelegen:
blz. 110: ‘In de Sneeuw beucke...; - blz. 112: ‘De beucken van Onze Lieve Vrauwe
ter Sneeuw...’.
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belokene vander kercke, aldaer dat uut elcken huuse ghehouden wort ten minsten
een mede te gane in zijn prochiekercke met een barnende keerse inde handt, omme
den almoghende Godt voort continuelic te biddene voort ghuent dat inde voorseide
lettren verclaerst staet, ende dit boven de processie diemen alle Donderdaghe draecht.’
*

2o) Id., zuidzijde: blz. 83: ‘In den Suut Ommeganck van den Choor...’; - ‘In den
Ommeganck aen de suutsyde van den Choore...’; - blz. 103: ‘In den Suut Ommeganck
van den buyten Choor...’; - ‘in de Zuytbeucke van den Choor...’; - ‘In den SUUDTPANT
van den Choore...’.
Id., naar de aldaar staande ‘sacristie’: blz. 110: ‘In de beucke van de Sacristie...’; blz. 111: ‘In de Sacristie beucke...’.
o
3 ) NOORDBEUK of NOORDZIJBEUK, ook ‘NOORDT-OMMEGANCK’ (Fr. Nef litérale
septentrionale): blz. 163: ‘In de voorkercke in den Noordtommeganck...’ - blz. 171:
‘In de Noortzybeucke...’; - blz. 172: ‘In den NOORTPANT vander kercke...’; - blz.
172: ‘Inde Noortheuke van deze kercke...’; - en nl. naar aldaar staande kapellen:
blz. 174: In de beucke vanden Enghel Bewaerder...’; - blz. 175: ‘In de beucke vanden
Enghel Bewaerder en Sint Joseph...’; - verder nog, blz. 177: ‘In de beucke vanden
disch caemer...’
o
4 ) ZUIDBEUK (Fr. Nef latérale méridionale): blz. 183: ‘In de voorkerke in de
ZUIDTPANDT..’; - blz. 184: ‘In die ZUUDTPANDT vander kercke...’; - blz. 202: ‘Aen
de zuutzyde vanden ommeganck in de voorkerke...’.
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De paus heeft, ten jare 1517, ‘omme de landen ende heerlicheden van onsen
gheduchten heere den conijnc’, een jubileum vergund: een ‘plainière jubelee... pour
le terme de trois ans continuelz et entresuyvans lun lautre’(1). De Schepenen doen
afkondigen dat, den 22 Maart 1517 (n.s.) ‘processie generael’ zal gedragen worden,
om ‘de originele bullen vanden zelven pardoenen’ naar de Onze-Lieve-Vrouwkerk
over te brengen:
Id., Reg. id., fol. cxv vo: ‘Actum den xxjen dach van Maerte ao xvc xvj, present
Bernaerds ende Velde, scepenen. - Men gheift U te kennene, hoe dat bijden
commissarissen van onsen heleghen vadre den paeus, ghesloten ende gheaccordeirt
es de pardoenen ende indulgencien bij den zelven onsen heleghen vadre den paeus
verleend omme de landen ende heerlicheden van onsen gheduchten heere den conijnc,
also dat breeder ghedeclareirt gheweist es, up in moorghen voor der noene,
ghetransporteirt wesen zullen binder kercke van Onser Vrauwen, Uten welken bijden
kerckeliken persoonen ende goede lieden vander wet gheordonneirt es te doene ende
te draghene eene solempnele processie generale vander kercke van Sinte Donaes,
daermen vergaderen zal, naer der costume, tot binder voorseide kercke van Onser
Vrauwen, in welke processie de originele bullen vanden zelven pardoen ghedreghen
zullen zijn(2)’.
*
Bij hallegebod van 7 September 1524, - ‘Actum ter clocke vij in Septembre in tjaer
xvcxxiiij, present Ghijseghem, Thielt, scepenen’(3) - brengen ‘mijnen Heeren vander
Wet der stede van Brugge’ ter kennis van eenieder, dat zij vernomen hebben ‘datmen
Zondaghe laetsleden, in diversche kercken ende couventen gheammuerciert heift(4)
zekre schoone pardoenen

(1) ‘Comme puis certain temps, Nostre Saint Père le Pape moderne, adverti dela bonne et
singulière affection que avons au salut des ames de nos subjectz et affin quilz se puissent
mettre en bon estat et purger les faultes par eulx commises envers nostre createur, ait en
faveur et contemplacion de nous accordé et octroyé la plaimère jubelee en noz pays et
seigneuries de pardeca, pour le terme de trois ans continuelz et entresuyvans lun lautre...’
(Uit brieven van den koning, van 24 Maart 1516 o.s., in Register der Hallegeboden u.s.
1513-30, fol. cxvij vo.)
(2) Zie ook boven blzz. 1084-1085.
(3) Reg. Hallegeboden 1513-30 u.s., fol. iiijc ix.
(4) Er staat wel duidelijk ‘gheammuerciert’. Wellicht te lezen gheannunciert (fr. annoncé). Het
valt moerlijk aan te nemen, dat wij met eene verbastering van het Fransche ww. Amorcer
zouden te doen hebben. Voorbeelden zijn ons in elk geval niet bekend. Bij Verdam staat
alleen het w. Amoorse = Lokaas.
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ende indulgenciën, onlancx verleent bij Onsen Heleghen Vadre den Paeus’.
‘Mijnen Heeren vander Wet’ hebben diensvolgens ‘alle neerstichede ghedaen
omme de copie vander bulle daerof ghewaghende te verkrijgen, die zij eerst nu
verwonnen(1) hebben.’
‘Ende want zij daerbij bevinden, dat de zelve Onse Heleghe Vader vermaent ende
verwect elcken kersten menschen, die zijne behoorlicke oude ende gheen redelic
belet heeft, drie daghen lanc naer de publicacie van diere, in elke stede ende
bisscopdom zijne consciencie neerstelic texaminerene ende vulmaecte biechte
sprekene, voor zulcken biechtvadere, weerlic ofte religieulx, alst hem belieft, oocmede
sWoensdaechts (sic), sVrydaechs ende tSaterdaeghs te vastene ende tSondaechs
devotelic ten Heleghen Sacramente te gane, ende upde zelve Woensdach, Vrydach,
Zaterdach ende Zondach vijfwarven telesene Pater noster ende Ave Maria, ooc te
deelene den aermen van zijnen tijdelicken goede, naer zijne ghestaethede ende
discretie, ende anderssins met viereghen herten te biddene den almoghenden God
omme zijne gracie ende beschermt te zijne van allen plaghen, zonderlijnghe van
pestilencien ende oorloghen, ende omme generalen ende universelen paix.’
Opdat elk volbrengen moge ‘den wille ende begheerte van onsen voornoemden
Heleghen Vader den Paux, die zeere goddelic(2) ende duechelic(3) es’, en aldus de
gracien en de aflaten verdienen waarvan de bulle gewag maakt, ‘ende bij zondre
aflaet van allen zonden ende pijnen alzo wel van sticken den stoel van Roome
ghereserveirt als andre’, zoo manen de Schepenen de inwoners der stad aan, ‘dat
zij... beghinnen te vastene ende voort vulcommen tghuent dies voorseid is dese weke,
want de zelve gracien ende pardoenen naerden toecommenden Zondach expireren’.
Ten slotte belasten de Schepenen, ‘vander Wet weghe’, allen die bij de afkondiging
van het hallegebod aanwezig waren,

(1) VERWINNEN, met de beteekenis Iets machtig worden.
(2) Zie bij Verdam, vo Godelijc.
(3) Zie bij Verdam, vo Dogedelijc.
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dat ‘andren te kennen te ghevene’. Inzonderheid wordt ‘den hoofden van elcken
huuse’ opgedragen ‘zijn huusgesinne zoo in dien thebbene, als dat zij de voorseide
pardoenen ende gracien pijnen te verwervene ende bij dien middele de gramscepe
Gods te doen cesserene’.
***

De gedenkdagen van den vorst en van dezes familie waren gepaste gelegenheden
om de godsvrucht der menigte aan te wakkeren en eenieder te bewegen, den zegen
van den Allerhoogste voor den Vorst en dezes koninklijk gezin af te smeeken.
De prins wordt tot koning van Castille, Leon en Grenade bekroond. Brieven uit
‘Vailladolj(1)’, gedagteekend van 7 Februari 1518 n.s. en ‘gheteekend metter edelder
hand van onsen gheduchten heere den conijnc’, hebben deze blijde mare aan ‘mijnen
heeren de bailliu, schoutheeten ende... Wet’ der stad Brugge medegedeeld. Tevens
hebben dezen bericht ontvangen van den koning, dat hij, op genoemden dag, ‘ce
matin, après la grand messe et le saint service divin, fait et célébré en trèsgrand
cérémonie et sollempnité, accompaignez moult honorablement de pluseurs prelatz,
princes et grans personnaiges et les ambassadeurs de nostre saint père le pape, de
l'empereur mon seigneur et grant père, des roys de France, dEngleterre, Portugal,
Seigneurie de Venize et dautres’, is geweest ‘receuz et juré roy en noz royaulmes de
Castille, Léon et Grenade, par les prelatz, princes, marcquis, contes, grans maistres,
procuradors et autres des estaz diceulx royaulmes’. De koning wenscht, dat te dier
heuglijke gelegenheid, ‘par processions, devotes prières et oroisons’, den almogenden
God dank worde betuigd voor de ‘dons et benefices que, par sa divine bonté’, Hij
hem verleend heeft, biddende dat God hem wille ‘guider et conduire... à sa gloire,
exaltation de sa sainte foy et au bien, salut et prospérité’ van zijne landen en van
zijne onderzaten. De Schepenen der stad Brugge bevelen dan ook dat, den
eerstvolgenden dag, eene ‘processie generael’ zal gedragen worden:
Id., Reg. id., fol. cxlj en cxlj vo: ‘Actum ter clocke den vjen dach van Maerte int jaer
xvc ende xvij, present Voocht, Hurtre,

(1) Valladolid, in Spanje.
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scepenen. - Uten welcken ende achtervolghende den inhoudene vander zelver lettren,
zo es bijden kerckeliken persoonen ende bijder wet ghesloten... up in moorghen
voorder noene te doene ende te draghene eene schoone ende devote processie generale
binnen der kercke van Sinte Donaes..., omme... den almoghende God van dies
voorseid es te lovene ende danckene...’
*
Te Brugge is, in den nacht van den 30n Juni 1519, de tijding aangekomen, dat Zijne
‘Conijnlicke Majesteyt van Spaingnen ende van Arragon, onsen harden gheduchten
heere ende prince’, ‘up in Dicendaghe laetsleden voor der noene’, zijnde de 28e Juni,
tot koning van het Roomsche Rijk werd verkozen: den Zondag, 3n Juli, zal men op
bevel der Schepenen, ‘processie generael’ dragen:
Id., Reg. id., fol. clxxv vo: ‘Actum ter clocke, den eersten dach van Hoymaent int
jaer xvc xix, present Assenede, Voet, scepenen. - Men gheift hu te kennene, hoe dat
mijne heeren den bailliu, schoutheeten ende vander wet van deser stede warachteghe
blijde tijdinghe hebben ontfanghen van deser nacht, dat bijder gracie vanden
almoghenden God ende bijder eendrachtegher electie vanden princen ende heeren
den kuervorsters, up in Dicendaghe laetsleden voor der noene (28n Juni), de
Conijnclike Majesteyt van Spaingnen ende van Arragon, onsen harden gheduchten
heere ende prince, ghecoren es gheweist als Conijnc vanden Roomschen Rijcke,
Uten welken bijden kerckeliken persoonen ende den voorseiden heeren ghesloten
ende overeenghedreghen es, up in Zondaghe (3n Juli) voor der noene eerstcommende,
voor der noene te doene ende te diaghene eene zeere schoone ende devote processie
generale, in welcke processie men draghen zal 't precieux weerdich Heleghe Bloed
Ons Heeren, tot binden cloostre vanden Annunciaten buten der Eselpoorte, te
vergaderne inden Burch..., omme den almoghenden God neernstelic te lovene,
danckene vander zelver electie ende hem devotelic te biddene dat hij onsen geduchten
heere den conijnc gracie ende voorspoed verleenen wille, dat hij hem inde zelve
electie ende in zijne groote ende lasteghe affeeren zo conduyceren, beleeden ende
vulbrijnghen moghe, dat datte wesen mach ter commoditeijt, pays ende
eendrachtichede van hem ende van alle zijnen conijnckrijcken, landen, heerlicheden
ende ondersaten ende generalic ende specialic van gheheel kerstenhede...’ (1n Juli
1519.)
De Wet beval insgelijks dat, ‘ten fijne dat tvolc te bet verblijden moghen vander
voorseider goeder tijdinghe’, men denzelfden dag ‘tsachter noens ende tsavons
ghenouchte ende
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recreacie bedriven zal van vieren te makene ende esbatementen te spelene’. Zij die,
‘beghinnende ten acht hueren tghenoughelicste ende boerdelicste esbatement spelen
zullen inden Burch voor tScepenhuus’, zullen 12 kannen wijns krijgen, de ‘best
doende daer naer’, 8, 4 of 2 kannen.
‘Wie vreymdelicxst ende boerdelicxst Zondaghe achternoene naer vespren passeren
zullen duer den Burch voorbij tScepenhuus, incommende duer de Oostburchpoorte
ende wechgaende ten Braemberghe’, die zullen winnen 6 kannen wijn, de ‘best
doende daer naer’ 4, 2 of 1 kan, ‘wel verstaende dat in allen zaken schimp ende
vilonnye gheweerd zijn, up daerof ghecorrigierd te zyne’.
‘Ooc mede dat alle de ghuene die eenighe esbatementen zullen willen spelen, dat
die commen up in Zondaghe, ten een hueren naer der noene, in de Tresorye deser
stede, omme hemlieden te doen bescrivene ende te lotene, ten fijne dat elc andren
gheen belet en doen.’
*
Een dergelijke plechtigheid greep plaats den 11n Juni, ter viering van de geboorte te
Valladolid, op 21 Mei 1527, van Philips den IIe, zoon van keizer Karel, om ‘den
almoghenden God te lovene ende te danckene vander voorseider blijder tijdinghe
ende voort hem te biddene dat Hij, bij zijne goddelicke gracie, onse gheduchte vrauwe
verleenen wille eenen blijden ende zaleghen kercganc ende onsen voorseiden jonghen
prince een goed ghesonde ende zalich leven’:
Id., Reg. id., fol. vc xvj: ‘Actum ter clocke sMaendaechs inde Sijncxedaghen, x in
Wedenmaent xvc xxvij, present Snouckaert, Roelants, scepenen. - Men gheift ulieden
te kennene, hoe dat mijn heeren vander wet ontfanghen hebben van meer
gheduchtegher vrauwe de hertshertoghinne van Oostrijcke, hertoghinne van
Bourgoingnien, douuagiereghe van Savoye, regente ende gouvernante, etc., zekre
beslotene lettren, gheteekent met harer edeler handt, inhoudende hoe dat onse harde
gheduchte vrauwe de keyserinne, upden xxjen dach van Meije laetstleden, ghelach
van eenen jonghen zone, dat ooc onse harde gheduchte heere de keysere, de voorseide
onse gheduchte vrauwe zijne ghezellenede ende de jonghe prince in goeden ghezonden
zijn, Uten welcken ende volghende den bevelen inde voorseide lettren begrepen, zo
eist bijden kerckelicke persoonen inde de goede lieden vander wet ghesloten ende
overeenghedreghen up in moorghen voor de noene te doene ende te draghene eene
devote ende
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solempnele processie generale binnen der kerke van Sinte Donaes, daerinne dat men
diaghen zal den fiertre ende lichame vanden heleghen zant ende vriend Gods, mijn
heere Sinte Donaes., omme inde zelve processie, goddelicke diensten ende sermoenen
diemen aldaer doen zal den almoghenden God te lovene ende te danckene vander
voorseider blijder tijdinghe ende voort hem te biddene dat hij, bij zijne goddelicke
gracie, onse voorseide gheduchte vrauwe verleenen wille eenen blijden ende zaleghen
kercganc ende onsen voorseiden jonghen prince een goed ghesonde ende zalich
leven, voort omme de ghesonde, prosperiteyt ende welvaren van onzen voorseiden
harden gheduchten heere...’
*
Bij het afsterven van keizer Maximiliaan op 12 Januari 1519, - ‘de oflivicheyt vander
Keyserlicker Majesteyt, wiens ziele den almoghenden God, bij zijnder grondelooser
ontfaermichede ghenadich ende in zijn gloryen hebben wille(1)’, - wordt ook te Brugge
‘processie generael’ gehouden:
Id., Reg. id., fol. clxvj: ‘Actum ter clocke xij in Maerte ao xvc xviij, present Assenede,
Voet, scepenen. -... Te doene ende te draghene, up in moorghen voor der noene, eene
schoone devote processie generale metten weerden Heleghen Sacramente, tot binnen
der kercke van Onser Vrauwen, te vergaderne inden Burch, naer der costume, ende
alsoo voort te gane duer de Oostburchpoorte, voor bij den Vlieghenden Hert(2), over
Sinte Pietersbrugghe, over de Groote Maerct, duer de Steenstrate, neffens den
Westvleeschuse, duer de Sinte Maryestrate ende also binder voorseide kercke van
Onser Vrauwen, omme inde goddelike diensten ende sermoenen, die men daer doen
ende celebreren zal, den almoghenden God devotelic ende neernstelic te biddene,
dat hij, duer zijne grondeloose ontfaermerticheyt, de ziele vander keyserlike
Majesteydt, letst overleden, wijlen onsen geduchten heere ende prince, in zijne
ghenade hebben ende ontfanghen wille...’ (12 Maart 1519 n.s.)
*
Den 24 Februari 1530 wordt de koning plechtig tot keizer gekroond. Bij hallegebod
van 29 Maart 1530 n.s. - (‘Actum ter clocke xix in Maerte xvcxxix, present Hurtere,
Chelier, scepe-

(1) Regist. Hallegeboden 1513-30, u.s., fol. clxiiij.
(2) ‘Herberge Den Vlieghenden Hert, op de Plaetse Maleberch.’ (Zie onze Table analyuque à
l'Inv. Archiv. Bruges, van L. Gilliodts-van Severen, blz. 478.)
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nen’) - berichten ‘mijn heeren vander Wet’ de ingezetenen der stad, dat zij, vanwege
den keizer, den volgenden brief ontvangen hebben:
Id., Reg. id., fol. vjc xl: ‘De par l'Empereur. Chiers et bien amez, pour la bonne
voluuer (sic) et affection que vous pourtons, et saichant le groz plesir, que comme
noz bons et loyaulx subgectz, ce vous est dentendre de nos nouvelles, vous avons
bien voulu advertir par cestes de nostre coronacion impériale, que a esté le jour Sainct
Mathias xxiiije du présent mois, en ceste cité, par la main de nostre sainct père le
pape, que Dieu donne estre à son sainct service et au bien de la républicque
crestienneté, comme nostre intencion a toujours esté et est, et de nous y employer
de toute nostre possibilité. A tant, chiers et bien amez, Nostre Seigneur soit garde de
vous. Escript en Bolloigne la Grasse, le xxvije jour de Fevrier l'an xvc xxx. Ainsy
signé
CHARLES.’
Als gevolg op een schrijven (17 Maart) van ‘de raedslieden sghecoren keyser...
gheordonneirt in Vlaenderen(1), bevelen de Schepenen:
Id., Regist. id., fol. vc xl vo: ‘Volghende den inhoudene van welcken lettren ende den
bevelen daerinne begrepen, zo es bijden kerckelicke persoonen ende goede lieden
vander wet ghesloten ende overeenghedreghen, up in moorghen voor de noene te
doene ende te draghene een solemnele ende devote processic generale binnen der
kercke eollegiale van Sinte Donaes..., omme... den almoghende God te lovene ende
bedanckene vander grooter gracie ende voorspoet die hij onsen harden gheduchten
heere den keysere verleent heift...’
***

Overigens, alle gebeurtenissen in de prinselijke familie gaven aanleiding tot het
houden van ‘processie generael’.
Maria van Bourgondië heeft, den 10 September 1481, haar tweeden zoon ter wereld
gebracht. En wordt bevolen ‘processie generael’ te dragen(2):
Het Boeck van.., blz. 33: ‘Item up den 12sten dach van September, anno 81 (1481),
doe waren ghehouden ende ghedreghen proces-

(1) Regist. Hallegeboden 1513-30, u.s., fol. vjcxl.
(2) Despars, Cron. van Vlaend., IV, 208: ‘sMaendachs, den x der zelver maendt (Septembre),
ghelach onse harde ende gheduchte vrou Marie, in haer hof te Bruessele, van haren derden
kijnde ende tweeden zuene, die men... Fransoys noemde...’
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syen generael, ende daer mede ghedregen de weerdege fierter ende glorieuse lichame
van Sinte Donaes, ter cause omdat onze gheduchtege princesse ghelegen was van
eenen schonen jonghen zuene, een knapelic kind(1), dies zij God lof ende danc van
zijnder ghebenedyde gracien...’
*
‘Onse gheduchte heere de conijnc’ heeft besloten eene reis naar Spanje te doen: zijne
schepen zijn reeds in gereedheid gebracht; hij wacht nog enkel af, dat ‘God hem
verleene goeden wijnd ende fortune omme zijne voorseide reyse te vulbrijnghene’.
Van dit alles hebben de heeren ‘van zijnen edelen rade gheordonneirt in Vlaendren’
aan de Wetten van de Vlaamsche steden kennis gegeven. Dientengevolge beslissen
de Geestelijkheid, de Schout en de Schepenen der stad Brugge, dat, den 19 Juli 1517,
‘eene devote processie generael’, naar de kerk van Sint-Salvator zal gedragen worden,
om van den ‘almoghenden God’ goeden wind te verkrijgen, zoodat Zijne Majesteit
moge ‘arrivieren ter zalegher havene met blijscepen ende ghesonde’, maar tevens
ook ‘omme te biddene dat God verleenen wille ghetidich wedre’, opdat de vruchten
te velde staende, met ‘lieve(2) in schuere gheraken moghen’:
Id., Reg. id, fol. cxxiiij vo: ‘Actum den xviijen dach van Hoymaendt int jaer xvc xvij,
present Eede, Velde, scepenen. - Mengheift te kennene, hoe omme dieswille dat
mijne heeren den schoutheeten ende vander wet ghadverteird zijn bij zekeren lettren,
also wel van ons gheduchts heeren weghe als van mijne heeren van zijnen edelen
rade gheordonneirt in Vlaendren, dat de selve ons geducht heere zo heift ghedaen
besoorghen ende beneersteghen de ghereedscepe van zijnen scepen ende andre zaken
dienende ter expedicie van zijnder reyse naer Spaengnen, als dat die al bereed zijn,
zo datter niet rest dan dat hem God verleene goeden wijnd ende fortune omme zijne
voorseide reyse te vulbrijnghene, So eist, dat volghende den laste

(1) KNAPELIJC, KNAPELIJN (zie bij Verdam), = van het Mannelijk geslacht, is het
tegenovergestelde van WYFLICK, = van het Vrouwelijk geslacht:
Hic incipit liber Trotula (Hs. Boekerij der stad Brugge, Nr 593 [rond de aren 1475]), fol. 2
ro: ‘Ende elke vrauwe mach ebben 7 kinderen bi natueren ende alle draghen teenre dracht.
Maer de 3 van den 7 werden cnapeline kinderen, ende die andere 3 wyflicke kinderen, ende
dat 7ste sal ebben van den 2 natueren van man (ende) van wyf...’
(2) MET LIEVE is hetzelfde als Te lieve, dat Verdam, vo Lieve, uitlegt door Naar (iemands) zin
of genoegen.
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ende bevelen inde zelve lettren begrepen, bijden kerckeliken persoonen ende mijne
voorseide heeren vander wet ghesloten ende overeenghedreghen es, up in moorghen
voor der noene te draghene ende te doene eene devote processie generale binnen der
kercke van Sint Salvators, daerinne dat men draghen zal den fiertere metten weerden
heleghen lechame van mijnen heere Sint Donaes, te vergaderne inden Burch naer
der costume, omme inde zelve processie ende goddelike diensten ende sermoenen,
die men daer doen zal, den almoghende God met devocien neerstelic te biddene dat
hij, duer zyne duecht ende zachtmoedicheit, den voorseiden conijnc, onsen gheduchten
heere, verleenen wille goeden wijnd ende fortune omme expedicie van zijnder reyse
ende hem gracie geven wille de zelve zijne reyse te vulbrijnghene ende te arrivierene
ter zalegher havene met blijscepen ende ghesonde, ten love Gods ende ter eere vanden
voorseiden conijnc ende ter ghemeender welvaerd van kerstenrijcke, versekerthede
ende ruste van zijnen landen, heerlicheden ende ondersaten; voort ooc omme te
biddene dat ons God verleenen wille ghetidich wedre, zo dat de vruchten te velde
staende met lieve in schuere gheraken moghen...’ (18 Juli 1517.)
Het weder is gunstig geworden: ook is de koning, den 7 September, ‘tscepe ende
tseijle ghegaen’(1). Zonder uitstel beveelt de Wet, dat den volgenden dag, processie
zal worden gehouden, opdat God ‘den conijnc ende al zijn edele gheselscip
beschermen ende bewaren wille van jeghespoet ende quade fortune’:
Id., Reg. id., fol. cxxvij vo: ‘Actum ter clocke vij Septembre ao xvc xvij, present
Haghe, Walle (scepenen). - Men gheift te kennene, hoe ute dien dat onse gheduchte
heere den conijnc, mids den goeden wijnd, die al nu propice es, ghescepen es tscepe
ende tseijle te gane, also mijne heeren verstaen hebben dat hij van desen nuchtent
tscepe ghegaen es, So es bijden kerckeliken persoonen ende goede lieden vander wet
ghesloten...., up in moorghen voor der noene te doene ende te draghene eene devote
processie generale...., omme... den almoghenden God devotelic te biddene dat hij
den zelven conijnc ende al zijn edele gheselscip beschermen ende bewaren wille van
jeghespoet ende quade fortune, maer hem beschermen, bewaren ende ter zalegher
havene wille laten gheraken, voor zijn prosperiteyt, ghesonde, welvaren ende paeys
ende eendrachticheyt van alle zijnen landen, heerlicheden ende ondersaten....’ (7
Sept. 1517.)

(1) tSCEPE ENDE TSEIjLE GHAEN = Te schepe en onder zeil gaan, In zee steken; Fr. Mettre à la
voile, Prendre la mer.
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God lof! Zijne Majesteit en dezes zuster prinses Eleonara, die hem vergezelt, hebben
‘zeere goede ende zoete passaige’ gehad, ‘zonder dangier of fortune(1)’, en zijn, ‘in
zeere goede disposicie van hueren persoonen’, ter haven van ‘Viciosa’ in het land
van ‘Stuerye(2)’, den 19 September aangeland. Jammer genoeg, gedurende den eersten
nacht van de reis, was eene hulk waarin, benevens de paarden van den koning, ‘Mond
Ridchaert’ en een zeker getal knapen en schippers zich bevonden, in brand geraakt,
zonder dat men wete of er iemand is kunnen gered worden. Als evenwel het schip
in de Spaansche waters was gekomen, was de wind plotseling gekeerd, zoodanig dat
zij verplicht waren geweest aldaar, om een ‘betren wijnd’ af te wachten, gedurende
een vier- of vijftal dagen te laveeren, vooraleer de haven te kunnen binnenloopen(3).
‘Ende, omme

(1) FORTUNE komt in onze teksten met tweederlei beteekenis voor. Boven hebben wij, in een
hallegebod van 18 Juli 1517 (Reg. Hallegeboden 1513-30, fol. cxxiiij vo), ‘goeden wijnd
ende fortune’ aangetroffen: ‘Dat hem God verleene goeden wijnd ende fortune omme zijne
reyse (naer Spaengnen) te vulbrijnghene...’ en ‘Dat hij (de almoghende God) den conijnc
verleenen wille goeden wijnd ende fortune..., omme... te arrivierene ter zalegher havene...’.
FORTUNE beteekent hier Geluk, Voorspoed.
Integendeel, in ‘ZONDER DANGIER OF FORTUNE’ wijst het woord op Storm op zee, zooals bij
Verdam. Ducange, Fortuna: Maris tempestas. Littré, Fortune 60: Fortune de mer (naufrages,
tempêtes, etc.), Fortune de vent (gros temps).
Hieronder is door FORTUNE, enkel ‘Ongheluc ofte mesval’, Tegenslag, Tegenheid, Ongeval,
te verstaan. De keizer heeft ‘de conclusie ende determinatie ghenomen van te commene in
zyne landen van haerwaerts overe’ en stelt zich voor ‘zynen wech te nemene duer
tconnincrycke van Vranckerycke ende daer te visiteerne den coninc, zynen broedere’. De
raad van Vlaanderen beveelt dat men ‘processie generael’ zal draghen:
Audenaerdsche Mengelingen, I; 194-195: ‘...Vermanende tghemeene volck, devotelic te
biddene Gode van hemelrycke, voor de ghesonde ende welvaert van Zijnder K. Mt., ende
gracie omme te doene goet ende cort voiage, zonder fortune, ongheluc ofte mesval, ende
voorspoed van zijnen affairen’. (Nov. 1539.)
(2) Villa-Viciosa de Oviedo.
(3) Gachard, Biogr. Nationale, IIIe deel, Rubr. Charles-Quint, kol. 530, schrijft als volgt: ‘Le 6
septembre 1517 enfin Charles s'embarque avec la princesse Eléonore, sa soeur ainée, et le 8
il fait voile de Flessingue... Sa traversée n'est pas favorisée par le temps; il est obligé d'aborder,
le 19 Septembre, au petit port de Tanzones dans les Asturies. Le 4 Novembre, il arrive à
Tordesillas, résidence de sa mère...’
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van diere gracie den almoghenden God te lovene ende danckene’, hebben de
Geestelijkheid met ‘mijne heeren vander Wet’ bevolen, dat men den 9 October een
‘solempnele processie generale’ zal dragen:
Id., Reg. id., fol. cxxviij: ‘Actum ter clocke viij in Octobre ao xvc xvij, present
Nieuland, Zweemerel (scepenen). - Men gheift te kennene hoe dat mijne heeren
vander wet waerachteghe tijdinghe hebben, dat onsen gheduchten heere den conijnc
ende onse gheduchte vrauwe me vrauwe Leonoire, zijn zustere, met ghesonde ende
blijscepe, upden xixen dach van Septembre laetstleden, ghecommen zijn te lande
binnen zijne heerlicheit van Spaignen, also zekere lettren van mijne heeren vanden
edelen rade ons gheduchts heeren gheordineert in Vlaenderen verclaersen ende danof
tinhouden hier naer volcht:
De raedslieden sConincx.... Wij hebben terstond ontfanghen... de copie vanden
brieve bijden Conijnc ghescreven an zijnen raed, bijden welken hij ons adverteird,
dat de voornoemde Conijnc ende vrauwe Eleonoire, zijne zustre, den xixe dach van
Septembre letsleden, ghearriveirt zijn in zeere goede disposicie van hueren persoonen
ter havene van eender stede ghenaempt Viciosa, in zijn land van Stuerye, en dat zij,
Gode lof, zeere goed ende zoete passaige gehad hebben, zonder dangier of fortune,
dan van eender hulcke die de peerden vander C.M. voerde, daer in Mond Ridchaert
ende zekere cleen ghetal van cnapen ende scippers waeren, dewelcke, deerste nacht
dat de voors. C.M. tseyle ghijnc, bij meskieve verberrende ende en weet niet datter
ijemand uut ghecommen es; ende hadde deerste drie daghen zeere goed wijnd,
dewelke, als hij quam inde Spaenssche zee(1), hem keerde directelic contrarije, nietmin
loverende(2) inde voorseide groote zee, verbeijdende andren ende betren wijnd iiij of
v daghen, dat doe eenen up rees, metten welken zij tvoorseide havene gherochten....
Ende omme van diere gracie den almoghenden God te lovene ende danckene, zo
es bijden kerckliken persoonen ende bij mijne heeren vander wet ghesloten ende
overeenghedreghen up in moorghen voor der noene te doene ende te draghene eene
devote ende solempnele processie generale binnen der kercke van Sinte Donaes,
metten weerden Heleghen Sacramente, te vergaderne in den Burch naer daude
costume....’ (8 Oct. 1517.)
*

(1) De SPAENSCHE ZEE is het Iberieum mare, in de Middellandsche Zee, ten oosten van de
zeeëngte van Gibraltar. (Blaeu, Atlas.)
(2) LOVEREN (Loveeren), thans Laveeren (tegen den wind opzeilen of opwerken). Zie bij Verdam,
vo Loeveren.
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Een gelijk geval doet zich in 1520 voor.
‘Mijne heeren vander Wet’ van Brugge hebben, vanwege mer vrauwe Margriete’,
regentes van alle zijne landen ‘van haerwaerds overe’, bericht gekregen ‘dat onse
voorseiden gheduchte heere den conijnc zijne ghereedscepe maecte ende
ghedisponeerd was, omme zeere corts haerwaerts over te commene’. Bij ‘lettren
missive’ had de regentes voorgeschreven ‘ter cause van dien’, heel het land door
‘processien generael’ te ‘draghene ende devote bedijnghen te doene’. De Schepenen
geven dan ook bevel, dat zulke processie te Brugge den 27 Maart 1520 (n.s.) zal
plaats hebben en dat daarin drie ‘fierters’, te weten van Sint-Donaas, Sint-Bonifacius
ende Sint-Elooi, zullen gedragen worden:
Id., Reg. id., fol. cxciiij vo: ‘Actum ter clocke xxvj in Maerte ao xvc xix, present
Bernaerts, Lescluse, scepenen. - Uten welcke bij den gheesteliken persoonen ende
den goeden lieden vander wet ghesloten ende overeenghedreghen es, up in moorghen
voor der noene te doene ende te draghene eene schoone, devote. solempnele processie
generale, binnen der kerke van Sinte Donaes, daer inne dat men draghen zal de fierters
vanden heleghen zanten ende vrienden Ons Heeren, te wetene van mijnen heeren
Sint Donaes, Sinte Bonifacius ende Sinte Loy..., omme... den almoghenden-God
neerstelic ende devotelic te biddene, dat hij, bij zijnder ongrondeliker goedertierheyt
onsen voorseiden gheduchten heere bewaren ende beschermen wille van jegenspoede,
zo dat hij zijne voorseide reyse haerwaerts over doen ende vulcommen mach in
ghesonden live ende met blijscepen, ende voort...’.
Den 25 April daaraanvolgende, op bericht dat de ‘conijnc onser alder ghenadichsten
heere, bijder hulpe Gods in meenijnghe(1) ende ghedelibereird es zijnen edelen persoon
te emberquerene ende ter zee te stellen, omme haerwaerts over te commene metten
eersten bequamen wijndt’, en op verzoek door de regentes dat, ‘ten minstens eens
de weke’, ‘processie generael’ zou worden gedragen en dat men ‘devotelic’ zou
bidden ‘omme de welvaerd, zalicheyt ende voorspoet van zijnen edelen persoon ende
dat dalmoghende God, bij zijnder onhendeliker goederthierichede ende gracie hem
gheleeden ende beweghen wille in ghesonden, ter zalegher poort ende havene,

(1) MEENIJNGHE: Bedoeling, Fr. Intention. Men lette op de uitdrukking In meenijnghe zijn =
Voornemens zijn, Fr. Avoir l'intention de...
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zonder eeneghe zoorghe, pericle of inconvenient’, - bevelen de Schepenen van Brugge,
dat 's anderendaags, zijnde de 26 April, ‘processie generael’ zal gehouden worden:
Id., Reg id., fol. cxcviij vo: ‘Actum ter clocke, xxv in April ao xvc xx, present Barradot,
Bernaerds, scepenen. - Achtervolghende den inhoudene vanden zelven lettren, zo
es.... overcenghedreghen, up in moorghen voor der noene te doene ende te draghene
eene devote processie generale binden cloostre van Onser Vrauwen Broeders ten
Caermers, daer inne men draghen zal den fiertre vanden heleghen vriend Gods mijn
heere Sinte Basclis, te vergaderne inden Burch, naer der costume, ende van daer te
gane duer de Oostburchpoorte, over de Hoochstrate duer de Boghaertstrate, over de
Stroobrugghe ende also neffens sCaermersbrugghe int voorseide cloostre, omme...
den almoghende God neernstelic ende devotelic te biddene, dat hij bij zijnder
ghenadicheyt den zelven onsen gheduchten heere den conijnc in zijn voiaige bewaren
ende beschermen wille van jegespoede ende hem gracie verleenen wille dat hij met
ghesonden ende blijdscepen commen ende havenen moghe inden landen van
haerwaerds overe.’
Den 13n Mei, alweer ‘Processte generael’, om God te bidden ‘dat hij duer zijne
duecht ende groote ghenadichede onsen harde gheduchten heere den conijnc, die al
nu up weghe es te commene in zijne landen van haerwaerds overe, waerof mijn
heeren vander wet tijdinghe hebben, verleenen wille goeden wijnd ende fortune
omme ghereedscepe van zijnder compste, ende hem gracie geven wille te arriveirne
ter zalegher havene ende zijne groote ende hooghe affeeren te vulbrijnghene met
blijscepe ende ghesonde, ten love Gods ende tsijnder eere ende ter ruste ende welvaren
van alle zijnen landen ende ondersaten.’ (‘Actum den xijen dach van Meye ao xvc xx,
present Viven, Roelins, scepenen.’ Reg. u.s. 1513-30, fol. ijc j.)
‘Onse gheduchte heere ende prince ende zijn edel gheselscip’ is ‘met ghesonde,
blijdscepe ende welvaren ghearriveird binnen zijnen landen van haerwaerds overe.’
Den 12n Juni, ‘Processie generael’, om God daarvoor te danken:
Id., Reg. id., fol. ijc ij: ‘Actum ter clocke den ixen dach van Wedemaent ao xvc xx,
present Roelins, Bil, scepenen. - Men gheift te kennene hoe dat bijden kerckeliken
persoonen ende den goeden lieden vander wet ghesloten ende over eenghedreghen
es, up in Maendaghe voor der noene te doene ende te draghene eene solempnele ende
devote processie generale, binder kercke van Sint Jacops,
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daer inne men draghen zal tweerde Heleghe Cruce rustende binder kercke van Onser
Vrauwen, te vergaderne inden Burch naer costume, ende van daer te gane duer
tstraetkin voorbij den Blenden Esele(1), over den Braemberch, over de Vlasbrugghe,
over de groote Eechoutbrugghe, duer de Wulhuustrate, over de Groote Maerct, duer
Sint Jacopsstrate ende also tot binder voorseide kercke van Sint Jacops...’

‘Processiën generael’
ter gelegenheid van de verkiezing van eenen paus.
De verkiezing van een nieuwen paus was voor heel de christenheid eene gebeurtenis
van allergrootste belang. Bij zulke verkiezingen waren overigens soms politieke
belangen in het spel. Ook werd, tot het welslagen daarvan, door den prins overal om
gebeden verzocht.
Den 11 Maart 1513, was Jean de Medicis, of Leo de Xe, tot paus van Rome
verheven: in overleg met de Geestelijkheid der stad, doen de Schepenen, den 18
October daarna, ‘processie generael’ dragen, om God ‘te lovene ende danckene, dat
bij zijnder gracie de paeuselicke dingniteyt voorsien es van zo duechdelicken ende
notablen personaige ende herdere’, en Hem bovendien te bidden ‘dat Hij, bij zijnder
goedertierenheijd dese stede beschermen ende verdraghen(2) wille van haesteghe ende
smettelicken ziecten ende sterften’:
Id., Reg id., fol. vj: ‘Actum ter clocke xvij Octobre int jaer xvc ende dertiene, present
Phelips van Ee, Jan van Hove, scepenen. -... up in moorghen voorder noene te doene
ende te draghene eene zeere devote ende solempnele processie generale binnen der
kerke collegiale van Sinte Donaes, metten weerden Heleghen Sacramente, te
vergaderne inden Burch naer der costume, ende van daer te ghane, up dat schoon
weder es, duer de oost Burchpoorte, duer de Hoochstrate..., over de plaetse Maubert
ende also weder inden Burch, aldaer men eene schoone stacie houden zal, of, eist
gheen schoon wedre, zo salmen de stacie houden inde voorseide kercke, omme inde
zelve processie ende godlicke dienste ende sermoenen,

(1) Naam van een beroemde ‘taveerne’, staande vroeger in het straatje, dat ten huidigen dage
dien naam draagt. Zie onze Table analytique à l'Invent. des Archives Bruges, blz. 53, kol. 2,
vo Blenden ezel.
(2) Zie boven blz. 1138, nota 1.
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diemen daer doen zal, den almoghende God te lovene ende danckene dat, bij zijnder
gracie, de paeuselicke dingniteyt voorsien es van zo duechdelicken ende notablen
personaige ende herdere als es onse heleghen vadre den paeus van Rome, ende hem
te biddene dat hij hem gracie verleenen wille zulcke wijshede ende daer inne zo te
persevereerne dat de Heleghe Kercke ende de kerstelicken princen in goeder salegher
eendrachtichede bliven moghen, ter augmentacie vanden heleghen kersten gheloove;
voort omme de ghesonde prosperiteyt ende welvaren van onsen harden gheduchten
heeren ende princen, ende van hueren edelen ende ghealleyerden; voort omme den
almoghende God devotelic ende neerenstelic te biddene dat hij, bij zijnder
goedertierenheyd, dese stede beschermen ende verdraghen wille van haesteghe ende
smettelicken ziecten ende sterften.’
*
De alomvermaarde Adriaan Boyens, van Utrecht, oud-deken van Leuven, die,
gedurende verschillende jaren ‘preceptor’ van den jongen prins Karel, later keizer
Karel, was geweest, wordt, den 9 Januari 1522, tot de pauselijke waardigheid(1)
verheven. Aanstonds laat de keizer aan den Raad van Vlaanderen schrijven, dat, ‘le
college des cardinaulx estant nagaires assemblé et conclavé à Rome, pour procéder
à élection et créacion de nouveau pape, vicaire de Dieu et chief de l'Eglise universelle,
il a pleu à Dieu, nostre createur, les inspirer par la voye du Saint Esprit, de sorte que
eulx, tous conjoinctement et unaniment, ont donné et adressé leur vois à la personne
de revérende père en Dieu nostre treschier et féal conseillier et vice roy en noz
royaulmes de Castille, messire Adrian, cardinal et évesque de Tortose, homme
tresvertueulx, de bonne et sainte vie et honneste conversacion, duquel, comme il est
vraysemblablement apparant, lEglise sera grandement honnourée, le saint service
divin augmenté et toute la réligion crestienne exalée et décorée’. De Schepenen van
Brugge bevelen, dat den 6 Februari, ‘binnen der kercke collegiale van Sinte Donaes’,
tot dankzegging, eene ‘processie generael’ gedragen worde:

(1) ‘Un événement, que Charles était en droit de considérer comme des plus heureux pour lui
et pour ses affaires, s'était récemment accompli: son ancien précepteur avait été appelé, le 9
janvier 1522, à occuper le siége pontifical, vacant par la mort de Léon X.’ (Biographie
nationale: III, Charles-Quint, par Gachard, col. 541.) Men zie ook Correspondance de
Charles-Quint et d'Adrien VI, publiée par Gachard (Bruxelles, 1859).
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Id., Reg. id., fol. iijciij: ‘Actum ter clocke, den ven dach van Sporcle, present Assenede,
Canin, scepenen. - Omme inde zelve processie, goddelike diensten ende sermoenen
diemen daer doen zal, den almoghenden God te lovene ende te danckene, dat bij
zijnder gracie de paeuselike digniteyt voorsien es van zo duechdeliken ende notablen
persoon ende heerdere als es onse helighe vadre de paeus jeghewordich, te wetene
myn heere Adriaen, cardinael ende biscop van Tortose, stedehoudere van der K.M.
in zijn conijncrijcke van Castillen, ende hem te biddene dat hij zulcke gracie ende
wijshede verleenen wille ende zo daerinne te persevereren, dat de Heleghe Kercke
in goeder ende zalegher eendrachtichede bliven moghe, ter augmentacie vanden
heleghen kersten gheloove..’ (5 Febr. 1522 n.s.)
Nogmaals, ‘volgende den last ende bevele van onsen gheduchten heere’, ‘processie
generael’, op 15 Maart 1522:
Id., Reg. id., fol. iijcviij: ‘Actum ter clocke den xven dach van Maerte int jaer xvcxxj,
present Walle, Assenede, scepenen. -... up in moorghen voor der noene te doene ende
te draghene eene sollempnele ende devote processie generale binnen der kercke van
Onser Vrauwen, daer inne datmen draghen zal den fiertre vanden heleghen zandt
ende vriend Gods mijn heere Sinte Bonifacius..., omme den almoghenden God te
lovene ende bedanckene van dat hij, bij zijnre goddeliker duecht, ons voorsien heift
van zo goeden ende duechdeliken een personnaige teenen paeuse als es ons heleghen
vadre den paeus jeghewoordich; voort hem te biddene dat hij, bij zijnre goddeliker
voorsienicheyt, den kersten volcke gracie gheven wille dat zij hem selven conformeren
tsijnder goddeliker wille ende dien volghende labourerende(1), ende beneersteghen
teenen ghemeenen payse ten wederstande vanden vianden vanden heleghen kersten
gheloove ende ter vasticheyt(2), exaltacie ende vermeersijnghe vanden kersteliken
religioene.’ (15 Maart 1522 n.s.)
*
Den 19 December 1523, werd er opnieuw ‘processie generael’ gedragen, ter eere
van den nieuwen paus. Adriaan de VIe, pas ten jare 1522 tot paus verkozen, was
inderdaad den 14 September 1523 overleden. Zijn opvolger was Julius de Medicis
die, den 19 November 1523, den pauselijken stoel beklom en onder den naam van
Clemens den VIIe regeerde.

(1) LABOUREEREN, uit het Lat. Laborare. Bij Verdam, Labeuren, Laboren, Laburen. Variante
Labouren, waarvan een voorbeeld in ons Gloss. Inv. Arch. Bruges.
(2) VASTICHEID = Vastheid.
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Bij brieven uit Mechelen, van den 4 December daaraanvolgende, bericht de regentes
de ‘raedslieden sghecoren keysers... gheordonneirt in Vlaendren’, dat zij vanwege
den keizer vernomen heeft, dat ‘le cardinal de Medicis, lequel est digne personne
pour regner et gouverner lEglise à l'honneur de Dieu, nostre createur, à lentretenement
et exaltacion dela foy catholicque et au bien de la Crestienneté, par la voye du Saint
Esperit, soit esleu pape et ait prins le nom de Clement et dicelluy soit le septiesme’.
De regentes meldt verder dat de nieuw verkozen paus een bijzondere vriend is van
den keizer, haren neef, en van den koning van Engeland, en dat dan ook ‘de sa
promocion l'empereur et le roy dEngleterre, leurs royaulmes, pays et subjectz pourront
grandement mieulx valloir’. Nog ander verheugend nieuws is zij overigens te weten
gekomen: het leger van den keizer is thans te velde en de Franschen, ‘lesquelz longue
espace de temps ont esté en Ytalie, advertiz dela venue du viceroy de Naples et des
Veneciens, alliez de lempereur, avec grant nombre de gens de guerre cellepart’, zijn
achteruitgeweken. Men bedanke dus God in al de kerken van het land, met het doen
van ‘sermons et predications, processions et autres oeuvres devocieuses et meritoires’.
Naar luid van brieven van den Raad van Vlaanderen, hierop den 10 December
gevolgd, beslist de Wet der stad Brugge, dat men in deze stad, den 20 van de maand,
‘processie generael’ zal dragen:
Id., Reg. id., fol. iijc lxxxiiij: ‘Actum ter clocke xix in Decembre xvc xxiij, present
Venduel, Dominicle, scepenen. - Volghende den inhoudene van welcken lettren, zo
es bij den kerckelicken persoonen ende mijne heeren vander wet, ghesloten ende
overeenghedreghen, up in moorghen voor de noene, te doene een devote ende
solempnele processie generale binnen der kercke van Sint Salvators, daerinne datmen
draghen zal den fiertre vanden heleghen sant ende vrient Gods mijn heere Sint Eloy,
te vergaderne inden Burch, na de oudde costume, ende van daer te gane..., omme
inde zelve processie, goddelicke diensten ende sermoenen diemen aldaer doen zal
den almoghen God te lovene ende bedanckene dat hij ons voorzien ende verleent
heift van zo goedt een hooft ende heerdere inde Heleghe Kercke als es onse heleghe
vadre de paeus jeghewoordich, ghenaempt Clemens, de zevenste van dier name...’
(19 Dec. 1523.)
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III
‘Processiën generael’, ter gelegenheid van politieke gebeurtenissen.
Politieke gebeurtenissen van allerlei aard wist de prins te baat te nemen, om zijne
trouwe onderdanen steeds om gebeden te verzoeken. Gedwee brachten overigens de
heeren van den Raad van Vlaanderen de minste wenschen van ‘onzen harde geduchten
heere’ aan de Vlaamsche steden over: evenals deze laatste wellicht, werd de stad
Brugge aan haren kant altoos bereid bevonden om 's prinsen verlangen in te willigen.
De Brugsche ‘Hallegeboden’ zullen ons daarvan menige getuigenis leveren.

De vrede tusschen Frankrijk en Engeland gesloten.
- 1514. Keizer Maximiliaan, koning Hendrik de VIIIe van Engeland, en de Zwitsers, hadden,
ten jare 1513, Frankrijk gezamenderhand aangevallen. Weldra was Louis XII, de
Fransche vorst, genoodzaakt den vrede met Engeland te sluiten. Voor Vlaanderen
moest dit de heilzaamste gevolgen hebben, gezien onze prins en zijne landen in
genoemden vrede begrepen waren. De ‘regente ende gouvernante’ had inderdaad,
door haar wijs toedoen, van den koning van Frankrijk weten te bekomen, ‘dat de
communicacie, conversacie ende hantierijnghe van coopmanscepen tusschen zijnre
ondersaten ende die van haerwaerts over wederomme in wesen ghebrocht’ waren.
Daarom diende Gode van hemelrijk dank gezegd! De brieven, door de ‘raedslieden
des ghekooren keysers’ Maximiliaan, den 4 November 1514, dienaangaande tot ‘mijn
heere den schoutheeten ende goede lieden vander wet’ der stad Brugge gericht(1),
werden bij hallegebod, den 6 November, aan het volk afgelezen en luidden in dezer
voege:
Onze geduchte vrouw ‘me vrauwe de erdshertoginne van Oostrijcke, herthoghinne
ende gravinne van Bourgongnen, douaigiere van Savoyen, regente ende gouvernante’
heeft ons, ‘bij

(1) ‘Ghegheven te Ghendt, onder den zeghele vander Camere in voorme van placcate hier up
ghedruct.’
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zekere huere besloten lettren ondboden ende gheadverteirdt, dat onse gheduchten
heere den ertshertoghe van Oostrijcke, prince van Spaengien ende grave van
Vlaendren, etc., ende alle zijne landen ende heerlicheden ende ondersaten, namelic
ende specialic begrepen ende verclaerst zijn inden paix nu onlancx ghemaect tusschen
den conijnghen van Vranckerijcke ende van Inghelant, ende dat dezelve onse
gheduchten heere, volghende den artijcle dies inden zelven paix mencie makende by adveue ende auctoritheyt vanden keysere, zijnen heer grootvadre ende manbour,
ende bij advise van haer, zijne opene lettren ghegheven heift, - bijden welcken hij
voor hem, zijne landen ende alle zijne ondersaten gheaccepteirt ende verclaerst heift
mede begrepen te willen zijne inden voorseiden paix;
dat de zelve onse ghenadeghe vrauwe ooc voorts zo vele ghedaen heift bijden conijnc
van Vranckerijcke, als dat hij gheconsenteirt ende gheaccordeirt heift dat de
communicacie, conversacie ende hantierijnghe van coopmanscepen tusschen zijnre
ondersaten ende die van haerwaerts over wederomme in wesen ghebrocht, loop hebbe
ende ghecontinueirt zij, in alder manieren also die hier voortijds in tijden van paeyse
ende voor den oorloghe gheweist heift...’
Bij genoemde brieven gebiedt de regentes aan de raadslieden, de wetten der
verschillende steden van Vlaanderen ‘daerof met alder neerstichede te adverterene,
ter consolacie ende verblijdinghe vanden ondersaten ons voorseids gheduchts heeren
ende ten hende dat zij zonder eeneghe zoorghe ghaen ende converseren moghen
coopmanscepewijs ende anderssins alomme daert hemlieden goed dijncken zal, in
alder voeghen ende manieren also zij deden voor de voorseiden oorloghe tusschen
den voorseiden conijnghen’.
Verder wil de regentes, dat zij allen belasten, ‘den almoghenden God met processien
generale ende devote bedinghen daerof te bedanckene ende te doen biddene omme
de conservacie ende gheduericheyt van dien, ende voort omme den voorspoet,
welvaert ende prosperitheyt vanden voorseiden keysere, hueren heer vadre, van onsen
gheduchten heere, hueren neve, ende van haer(1)’.

(1) Reg. der Hailegeboden 1513-30 u.s., fol. xxxv vo en xxxvj ro en vo.
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Om aan den aldus uitgesproken wensch te voldoen, gebieden de Schepenen van
Brugge, dat, den 7 November, eene ‘processie generael’ zal plaats hebben:
Reg. Hallegeboden 1513-30 u.s., fol. xxxvj vo: ‘Actum ter clocke vj in Novembre ao
xvc ende xiiij. - Achtervolghende welcke goede ende blijde tijdinghen ende ooc de
lasten ende bevelen inde zelve lettren begrepen, So es bijden kerckelicken persoonen
ende mijnen heeren vander wet ghesloten ende overeenghedreghen, up in moorghen
voorder noene te doene ende te draghene eene devote processie generale binnen der
kercke collegiale van Sint Donaes, metten fiertre van den weerden heleghen vriendt
Gods mijn heere Sinte Baselis, te vergaderne inden Burch..., omme... den
almoghenden God te lovene ende danckene van zijnder voorseide gracie ende voor
de conservacie ende gheduerichede vanden voorseiden paeyse; voort omme..., ende
voort ooc neerstelic te biddene dat Godt dese stede ende den inwonenden van dien
beschermen ende verdraghen wille van haesteghe ende smettelicke ziecten of sterfte.’

Blijde inkomst van den Prins te Brugge,
op 18 April 1515.
Onze geduchte heer heeft besloten, in den avond van 18 April 1515 zijne blijde
inkomst te Brugge te doen. Zonder eenig verwijl brengen de Schepenen die
verheugende mare ter kennis van de bevolking, opdat elk zich naar behooren van
zijn plicht kwijte:
Id., Reg. id., fol. lij vo en liij ro: ‘Actum ter clocke xviij in April xvcxv, present
Montingijs ende Bernaerts, scepenen - Men gheift u te kennene, ute dien dat onsen
gheduchten heere belieft van desen avonde te doene zijne blijde incomste binnen
deser stede...
Dat elc die wonachtich es of eeneghe ijdele huusen hebben inde straten daer onsen
gheduchten heere passeren zal, huerlieder huusen verchieren ende behanghen(1) also
gracelic als elc naer zijnen staet
(1) Daardoor wordt bedoeld het behangen, ter gelegenheid van feestelijkheden, van den gevel
van een openbaar gebouw of van een huis, bij wijze van versiering (zie boven blz. 1113,
nota 2, en blz. 1121, nota 1) b.v. ‘met lakene rood ende blaeu’. (Het Boeck van..., blz. 118.)
Het Boeck van..., blz. 47: ‘Doe was te Brugghe de Halle... behanghen met lakene, tes te
wetene rood, blaeu ende wit...’
Id., blz. 49: ‘Ende haerleden logye (van “de Poortegaloysen”) behangen met rooden lakene...’
Id., blz. 49: ‘Ende haerleder huus (van “de Catelanen”) behangen met tapytseryen zeere
heerlic ende chierlic...’
Id., blz. 50: ‘De Halle... die was behangen metter devyse van der stede, rood, wit ende blaeu
(d.w.z. met rood, wit en blauw laken, deze kleuren zijnde de “devyse” of kleuren der stad)..’
Id., blz. 122: ‘Dat voorseyde huus van boven toot beneden behanghen met tapytserye, ende
daer up zo was dat laken behangen ende verchierd met gouden lakenen...’
Men zei ook BECLEEDEN:

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1165
can ende mach, up zulcke peijnen ende correctien als bijden voorgaende voorgheboden
daer toe gheordonneirt zijn.
Voordt dat elc de grippe ende straten voor zijn wuenste schoone maken van desen
voornoene ende de vulichede wech doen...
Voordt zo ghebiedmen eenen ijeghelicken van stonden an zijne wijnclen ende
boutijclen(1) up te slutene(2), zonder eeneghe ambochten of neerijnghen te doene desen
dach gheduerende...
Voordt dat alle de ghone die rijden zullen metten heere ende metter wet jeghens
onsen gheduchten (heere), dat hemlieden die alle ghereedt maken ende ter plaetse
zijn voor den tween hueren naer noene...
Voordt ten fijne datmen de tooghen ende personaigen(3), die

Id., blz. 122: ‘Ende die hadden dat voorseyde huus van boven tot beneden al becieed met
witten wulle lakene...’
Dit behangen herinnert aan de manier waarop men vroeger, zelfs tot vóor een vijftigtal jaren,
huizen en straten, ter gelegenheid van openbare feesten, versierde: sparreboomen werden,
op bepaalde afstanden, langs beide kanten van de straat geplant en daartusschen (ofwel dwars
over de straat) werd lijnwaad van verschillende kleuren (te Brugge, wit en blauw) gespannen.
Wapenschilden, wimpels en vaandels, poorten (fr. arcs de triomphe, - ‘honder duere rydende
ende gaende’, zooals in Het Boeck van..., blz. 120), of ‘poorten van triumphe’ (Despars,
Cron. van Vlaend., III, 433), jaarschriften enz., vulden deze verstering aan. Ten huidigen
dage, vergenoegt men zich doorgaans met het plaatsen van doodarme masten, met een vaandel
of wimpel bovenaan.
(1) BOUTIJCLE = Fr. Boutique. In het oud-fransch is de vorm Bouticle ook gekend. Zie bij Littré,
vo Boutique, een tekst uit de 14de eeuw Naar dien lexicograaf, Bourg. Bouticle. Ziehier een
voorbeeld uit eene Vlaamsche oorkonde van 1531:
Placc. van Vlaendren, eerste boek, blz. 756: ‘Ende bouticlen ofte wijnckel ghehauden...’
(Edict van 7 October 1531.)
Deze vorm leeft nog hier te lande in den mond van het volk.
(2) UPSLUTEN, OPSLUTEN = Sluiten.
(3) TOOGHEN ENDE PERSONAIGEN wijzen hier op de ‘schone misteryen’, die op zekere plaatsen
in de stad werden gespeeld of verbeeld. (Zie Het Boeck van..., blz. 118 en vlgg.) - ‘Tooghen
ghemaect van stomme personagien beeldewijs, metter inscriptie daer toe dienende’. (Despars,
Cron. van Vlaendr., III, 433 en vlgg.). - ‘Spectaclen van stomme personagien, beeldewijs
ghemaect...’ (Despars, op. cit., IV, 23 en vlgg.). - Zie La Tryumphante entrée... (met platen),
uitg. in 4o der Société d'Emulation te Brugge.
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ghereedt ghemaect zijn binnen deser stede jeghens de comste van onsen gheduchten
heere te bet zoude moghen zien, zo zalmen die alle weder tooghen up in Zondaghe
nu eerstcommende naerder noene.’
De prins verblijft gedurende eenige dagen te Brugge: 't was een gepaste gelegenheid
om eene ‘processie generael’ te doen dragen, ‘omme den almogenden God heerlic
te danckene ende lovene van den grooten gracien, die hij verleend heift inden persoon
van onsen geduchten heere’. Ditmaal zal evenwel de processie voorbij ‘mijns geduchts
heeren’ hof, of voorbij het Prinsenhof, trekken, alwaar, te zijner eer, ‘een schoone
stacie’ zal plaats hebben:
Id., Reg. id., fol. liij vo: ‘Actum ter clocke xxj in April xvcxv, present Steenhuuse
ende Hille, scepenen. - Men gheift u te kennene, hoe biden kerckelicken persoonen
ende goede lieden van der wet ghesloten ende over eenghedreghen es, up in moorghen
voorder noene te doene ende te draghene eene schoone solempnele processie generale
binder kercke collegiale van Sint Donaes, te vergaderne inden Burch naerder costume
ende van daer te gane metten weerden Heleghen Sacramente, datmen inde zelve
processie draghen zal, over de Maerct, duer de Steenstrate, duer de Dweerstrate, duer
de Noordsantstrate, voorbij mijns gheduchts heeren hof, daermen eene schoone stacie
houden zal, voort van daer duer de Ghelthuustrate ter voorseide Maerct binnen ende
also weder keerende in Sinte Donaes kercke, daermen zeere schoonen ende devote
diensten doen zal, omme inde zelve processien ende diensten den almoghenden God
heerlic te danckene ende lovene vanden grooten gracien, die hij verleend heift inden
persoon van onsen gheduchten heere ende devotelic te biddene voor zijne ghesonde,
lanc levene, prosperiteyt ende welvaren....’
Bijzonder plechtig moet deze processie zijn: zij weze immers eene betooging van
trouw en gehechtheid aan den Vorst! Derhalve dat ‘alle de oudde burchmeesters,
notabelen, hooftmannen, dekenen ende een van allen ambochten ende neerijnghen
hemlieden vinden inden Burch, bij mijnen heeren vander wet, in zwarten habijten,
elc met eene wassene keerse barnende
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inde handt ende blootshooft, ende voort dat alle andre diet belieft hemlieden ooc
voorsien van keerssen inde zelve processie te ghane’. Dat zich ook ‘elc inde zelve
processie hebbe, houde ende draghe also devotelic als hij can ende mach, ende emmers
dat hem elc zo draghe ende voeghe also hij de gracie vanden almoghende God zoude
meenen te verwervene, zonder hem ongheregheldelic(1) inde zelve processie te
hebbene(2) in clappene, in lachene of anderssins, up scerpelic ghecorrigiert te zijne
ter discrecie van scepenen’.

Bondgenootschap, op 13 Augustus 1516,
tusschen onzen prins en den koning van Frankrijk.
Bij brieve van 26 Augustus 1516, berichten ‘mijne heeren van den edelen raede’ van
Vlaanderen, te Gent, ‘allen baillius, scoutheetens, ammans, meyers, mannen van
leene, burchmeesters, voochden, proosten, poortmeesters, landhouders, scepenen,
kuerheers, ende allen anderen officieren ende wethouders ons gheduchts heeren ende
van zijnen vassalen in Vlaendren’, dat de ‘ambassadeurs’ van de ‘coninclike
majesteyt’ en deze van den koning van Frankrijk ‘eenen goeden vast paeys, aliance
ende confederatie’ hebben gesloten(3). God zij daarvoor ‘bij processien ende bedijnghen
ende oracien’ alle verschuldigde dank betuigd! Het hallegebod, daarop door de
Schepenen der stad Brugge uitgevaardigd, luidt als volgt:
Id., Reg. id., fol. cij en cij vo: ‘Actum ter clocke vj in Septembre ao xvcxvj, present
Deckers, Velde, scepenen. - Also de conincklike Majesteyt... ons ghescreven heilt
dat bij hueren ambassadeurs ende den ambassadeurs vanden conijnc van
Vranckrijcke..., van nieux ghenomen, gheaccepteirt, ghecontracteirt, gheaccordeirt
ende ghesloten es eenen goeden vast paeys, aliance ende confederatie tusschen hem
ende den voorseiden conijne van Vranckerycke..., ooc

(1) ONGHEREGHELDELIC = Op ongeregelde, onbetamelijke wijze.
(2) HEM (zich) HEBBEN = Zich houden, Zich gedragen.
(3) Gachard, op. cit., kol. 529: ‘Avant de quitter les Pays-Bas, Charles-Quint avait à coeur de
les mettre à l'abri de toute tentative de la part de leurs voisins; dans cette vue une alliance
plus étroite avec l'Angleterre et la France lui parut nécessaire... Les différends que pouvaient
faire naître les prétentions de François Ier sur le royaume de Naples et la revendication de la
Navarre par la maison d'Albret furent ajustés par le traité de Noyon du 13 Août 1516.’
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ordonnerende... bij processien ende bedijnghen ende oracien te danckene ende doen
danckene Gode van hemelrycke van dat hem bij zynder duecht gheheft heift te
adresseirne ende ghedooghene den voorseiden paix. hem bid tende dat die mach
wesen ghestadich ende gheduerich..., omme inde zelve processie... den almoghenden
God te lovene ende danckene vanden voorseiden paeyse ende eendrachtichede ende
hem te biddene dat die gheduerlic(1) mach onderhouden bliven...’ (Hallegebod van 6
Sept. 1516.)
Verder werd voorgeschreven, tot nader order elke week ‘processie generael’ te doen
dragen. Om het volk aan deze heuglijke gebeurtenis deel te laten nemen, werd besloten
vreugdevuren in de stad aan te steken -, ‘te makene vieren ende andere teekenen van
ghenouchten’, - en prijzen toe te kennen aan hen, die ‘heerlixst ende schoonst’ zouden
‘vieren(2) ende ghenouchte bedriven’. (Reg. Hallegeboden u.s., fol. cij.)

De oorlog tegen de Mooren, in 1520.
Nieuwe zegepralen hadden de legers van zijne Koninklijke Majesteit, op de Mooren
‘int land van Affricke’ behaald: 's konings troepen hadden zich inderdaad van het
land van ‘Algerbe(3)’ meester gemaakt en al dezes steden en sterkten ingenomen,
welke aan de ongeloovigen, die op zee lagen, tot landingsplaats en ‘vervarschijnghe’(4)
dienden. Er hoefde dan ook vurig gebeden te worden, opdat ‘God den zelven
capiteynen ende volc van wapenen verstercken wille, zo dat zij huerlieder duechdelic(5)
werc voort moghen vulbrijnghen’. Den Zondag 30 Juli werd diensvolgens ‘processie
generael’ met ‘tweerde precieux Helich Bloed Cristi’, naar de kerk van Onze Lieve
Vrouw gedragen:

(1) GHEDUERLIC = Standvastig.
(2) VIEREN = Verlichten, Fr. Illuminer (Faire des illuminations). Zie bij De Bo en ons Gloss. à
l'Invent. Archives Bruges, h.v.
(3) ALGERBE: Algarve of Algarbe, het zuideinde van huidig Portugal, dat toen ter tijde van het
rijk der Mooren deel uitmaakte?
(4) VERVARSCHEN (Vervasschen) is een Westvlaamsche vorm van Ververschen. VERVARSCHIJNGHE is hier hetzelfde als het Fr. Ravitaillement.
(5) DUECHDELIC (Deugdelijk) WERC beteekent Goed, Uitstekend, Voortreffelijk werk; Fr. Exploit
(Action d'éclat, accompli en guerre). Bij De Bo, Deugdelijk: Ongemeen goed, dat veel
voordeel en nut bijbrengt.
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Id., Reg. id., fol. ijcvj: ‘Actum ter clocke xxvij in Hoymaent ao xvcxx, present Voocht,
Bil, scepenen. -... Voort ooc omme den almoghenden God te lovene ende danckene
vander goeder ende warachtighe nieumare, die de C.M. onlancx ghehad heift, dat
zijne capiteynen ende lieden van oorloghen, die hij heift ghehad ligghende int land
van Affricke, onlancx versleghen hebben groote menichte van Mooren ende
onghelooveghe, zo dat zij tland van Algerbe, met alle den steden ende stercten daer
inne zijnde ende daer de voorseide onghelooveghe vander zee huerlieder landijnghe
ende vervarschijnghe plochten te nemene ende uploop te doene upde kerstenen,
ghecreghen hebben inde obeijssance ende onderdanicheyt van onsen voorseiden
gheduchten heere, ende dat God den zelven capiteynen ende volc van wapenen
verstercken wille, cracht ende moed te verleenene, zo dat zij huerlieder duechdelic
werc voort moghen vulbrijnghen. ter versterckinghe vanden heleghen kersten gheloove
ende verminderthede(1) vanden onghelooveghen...’

Kroning van Keizer Karel, in 1520.
De koning van Frankrijk valt den keizer aan.
‘Mijne heeren vander Wet’ hebben ‘warachteghe tijdinghen, dat onse harde
gheduchten heere endeprince de Konijnclike Majesteyt, upden xxijen dach van Octobre
letsleden, dede zijn entreye binnen zijnre keyserlijker stad van Aken ende dat 's
anderdaechs daer naer gheprocedeird was tot zijnder wijdinghe, unctie ende coronacie,
met zeere grooter solempnitheyt ende reverencie, houdende alle de ordonnancien
ende sermonyen daertoe dienende ende behoorende’. Om God daarvoor te danken,
zal men te Brugge ‘processie generael’ dragen (6 December 1520):
Id., Reg. id., fol. ijcxvj vo: ‘Actum ter clocke den ven dach van Decembre int jaer
xvcxx, present Presbitre, Dault, scepenen. - ... te draghene een zeere devote ende
solempnele processie generale binnen der kercke collegiale van Sinte Donaes, metten
weerden Heleghen Sacramente..., omme inde zelve processie... den almoghende God
te lovene ende te danckene vander grooter gracie, pros-

(1) VERMINDERTHEID = Vermindering. Een ander voorbeeld: Placc. van Vlaendr., eerste boek,
blz. 287: ‘Al in verminderthede van onzer hoogheyt ende domeynen...’ (1535.) - Variante:
VERMINDERNIS, in Placc. u.s., zesde boek, pars III, blz. 1823, oork. van 1784.
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periteyt, ghesonde ende welvaren die hij onsen voorseiden gheduchten heere de K.M.
verleend heift ende voort te biddene dat hij daer inne continueeren wille...’
*
De koning van Frankrijk had de verkiezing van Keizer Karel met leede oogen
aangezien: ‘Cependant François Ier, - aldus schrijft Gachard - ‘mortifié de la préférence
que les électeurs de l'Empire avaient donnée au roi d'Espagne, cherchait à s'en venger
en faisant la guerre à celui qui avait été son rival heureux(1)’. De sluwe handelwijze
van zijnen vijand wil de keizer aan alle zijne onderdanen bekendmaken. Ook richt
hij, den 22 Juli 1521, het hieronder volgend schrijven tot de heeren van zijnen Raad
in Vlaanderen:
‘Wij houden dat ghij ghenouch gheadverteirt zijt vanden grooten, quaden ende
onverdragheliken injuryen ende mesdaden, die die conijnc van Vranckerijcke ons
ghedaen heift in diverscherande manieren, ende onder ander dat hij onlancx, jeghens
de voorme van onsen tractaten, inneghenomen ende gheoccupeirt heift ons
conijncrijcke van Navarre, zonder eeneghe cause of redene’. Edoch, hoe
onrechtvaardig de trouwelooze koning is te werk gegaan, heeft ‘dalmoghende God,
onsen sceppere, die warachtich ende rechtverdich juge es, wel betoocht’. Immers
door een van zijne ‘edelen mannen’, die, drie dagen geleden, uit het koninkrijk
Navarra alhier is aangekomen, heeft de keizer de schitterende ‘victorye’ vernomen,
die zijne ‘wapenynghe ende armee van Spaignen bijder gracie Ons Heeren, gehad
heift jeghens de voorseide Fransoisen’. God lof, door die onverhoopte zegepraal is
genoemd koninkrijk van Navarra in zijne ‘onderdanichede wedergebrocht’.
Meer nog! De keizer heeft de ‘tijdijnghen ende niemaren uut Ytalien’ ontvangen,
dat ‘de armee ende wapenijnghe van onsen Heleghen Vadre den Paeus’ en de zijne,
zich vereenigd hebben, ‘om voorts te tardene jeghens de voorseide Fransoisen,
vianden vanden Heleghen Stoel van Roome ende van ons, ende hemlieden te
verjaghene vander usurpacie bij hemlieden ghedaen binden lande ende heerlicheden
die zij besitten, also wel vander Kercke als vanden Keyserijcke’.
Alhoewel de vorst zich niet verheugen wil over ‘de bloed stortijnghe vanden
kersten meynschen’, - wat hij tot nog toe

(1) Charles-Quint, in Biographie Nationale, III, col. 539.
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steeds vermeden heeft, - toch is hij vast beraden ‘te waghene ende temployeirne de
cracht ende al tghuendt dat God’ hem ‘verleend heift, ter exaltacie van onsen heleghen
kersten gheloove’: hij mag er zich in troosten, dat het den Almogende beliefd heeft
hem in dezen bij te staan. De keizer verzoekt derhalve zijne raadslieden, dat zij
terstond laten doen ‘devote processien ende loven den almoghenden God, onsen
scepper ende makere, met hertelike ende inninghe bedinghen int generale, ende int
particulier dat Hij, bij zijnder goddelicker moghenthede’, hem ‘wille wesen te hulpen
ende bijstandich(1) in zijne affeeren ende voornemen ende zonderlinghe in dese
jeghewoordighe oorloghe’.
Bij brieven van 29 Juli, houdende, - op uitdrukkelijk verzoek van den keizer, - ‘de
copie van desen lettren van placate in Vlaemsche’, brengen de raadslieden het
bovenstaande ter kennis van ‘alle de steden ende doorpen van onsen lande van
Vlaendren’. Dientengevolge, bevelen de Schepenen van Brugge, dat, den 4 Augustus,
‘processie generael’ zal gehouden worden:
Id., Reg. id., fol. ijclxxij-ijclxxriij: ‘Actum ter clocke den derden dach van Ougst ao
xvcxxj, present Priestre, Valenchiennes, scepenen. - Volghende den inhoudene van
welcken lettren van placate..., te draghene een solempnele processie generale binnen
der kercke van Sinte Donaes..., omme inde zelve processie... den almoghende God
neernstelic te biddene voor de ghesonde, prosperiteyt ende welvaren van onsen harde
gheduchten heere de Keyserlijcke Majesteyt en alle zijne goedwilleghe, ende dat hij
bij zijne goddelicke mogenthede hem wille wesen bijstandich ende hulpe in zijne
hooghe ende groote affeeren ende zonderlinghe in dese jeghewordeghe oorloghe,
toter welcker hij zo onbehovelic(2) verwect ende bedwonghen es...’
*
Opnieuw wordt echter om gebeden verzocht. Wij lezen daaromtrent in brieven van
den keizer, gedagteekend van 13 September 1521 en die, den 21en daaraanvolgende,
op last van de Schepenen, te Brugge aan de bevolking werden voorgelezen:
‘Lieve ende ghetrouwe, ghij weet dat wij ten vullen niet bedancken en connen den
almoghenden God, onsen sceppere

(1) Bistandich en varianten, = Behulpzaam. Zie bij Verdam.
(2) ONBEHOVELIC beteekent Onheusch, Onhoffelijk, Onbetamelijk (op onbetamelijke wijze).
Zie den vorm Behovelic bij Verdam, onder Behoeflijc.
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ende makere, vander onvertellicker(1) gracie ende duecht ons onlancx ghedaen, (ons)
verlossende meer bij maniere van miraclen dan bij meynscheliker industrie, van den
menichvuldeghen periclen ende dangieren, in de welcke de conijnc van Vranckerijcke
ende zijne Fransoysen, onse vianden, ons hebben willen brijnghen, hemlieden
veroodmoedeghen(d)e bij diverschen verliesen van vrienden, steden, casteelen, lieden,
ondersaten ende anderssins, also wij houden dat ghij wel gheadverteirt zijdt.’ Wij
mogen derhalve, - aldus gaan 's keizers brieven voort - niet ‘uphouden noch cesseren,
maer lancx zo meer multiplieeren, loven ende dancken den almoghenden God, niet
alleenlic vanden grooten duechden ende beneficien voorscreven, maer te biddene
ende te verwervene zijne gracie, dat wij moghen zulcke justicie doen over onse
voorseide vianden, die also al 't kerstenhede beroert ende ons bespronghen ende
ghebrocht hebben tot oorloghen ende noch daghelix perturbeeren willen ons helich
keyserijcke, onse conijncrijcken, landen ende ondersaten, dat zijnen heleghen wille
ende equiteyt ter executie ghebrocht moghen worden ende ter confusie vanden zelven
onsen vianden’. De keizer uit derhalve den wensch, dat in al de steden en dorpen
van zijnen lande van Vlaanderen, van nu af ‘eenen dach de weke(2), andre dan
tSondaechs’, men doe ‘vergaderen inde principale kercke ofte prochie, ten minsten
eenen persoon uut elcken huse, thooft vanden zelven huse wesende, omme metten
anderen gheesteliken persoonen, van wat oordere, state, qualiteyt ofte religioen dat
zij zijn, in elke vanden voorseiden plaetsen te doene processien generale, devote
bedijnghen ende oracien’, dit ‘alle weke zo langhe onse voorseide wapeninghe te
velde wesen zullen’. Om zijne ‘goede ondersaten te meer occasie te ghevene
hemlieden te stellen ende disponeirne tot bedijnghen’, beveelt de keizer dat, gedurende
de genoemde processiën, ‘niemend wie hij zij en houden wijnclen ofte zate(3), noch
ooc

(1) ONVERTELLICK = Onvertelbaar.
(2) DE WEKE voor Te week. Bij Verdam, voorbeelden van de voor te, maar enkel bij den
comparatief.
(3) ZATE HOUDEN is het Fr. Asseoir of Tenir assiette (Te eten en te drinken geven, nl. in
herbergen, restaurants, enz.). Zie onze Keure van Hazebroek, II, blzz. 239-240 en V, blz.
438, kol. 1. Vgl. met Drynckers stellen, boven blz. 1124, nota 2.
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eenich ambocht ofte coopmanscip en doe noch en excersseeren... al oft up den
Zondach ware, up de verbuerte van eenen goudin karolus’.
Dientengevolge, bevelen de Schepenen van Brugge, bij hallegebod van 23
September, dat er, te beginnen met den Donderdag 26 September, elken Donderdag
tot wederroepens, ‘processie generael’ zal gehouden worden:
Id., Reg. id., fol. ijclxxxvj en ijclxxxvj vo: ‘Actum ter clocke, den xxiijen dach van
Septembre ao xvcxxj, present Assenede, Roelins, scepenen. - ... Volghende den
inhoudene van welcken lettren, so es bijden kerckeliken persoonen ende den goeden
lieden vander wet ghesloten ende overeenghedreghen, up in Donderdaghe
eerstcommende voor der noene ende voort alle Donderdaghe daer naer volghende
gheduerende, tot bijder wet anderssins gheordonneirdt zal zijn, te doene ende te
draghene eene devote processie generale binder kercke van Sint Donaes..., te
vergaderne inden Burch naer der costume ende van daer te gane duer de Breydelstrate,
over de Groote Maerct, ten houcke vander Vlamijnestrate, bachten der posteerne,
over de plaetse Maubert ende also duer de Oostburchpoorte inden Burch ende wedre
inde vorseide kercke..., omme den almoghenden God te biddene, lovene ende
bedanckene vanden zaken inde voorseide lettren van placate verclaerst, also de
voorseide onse harde gheduchte heere de Keyserlijcke Majesteyt dat begheerdt ende
beveilt.’
Den 28 October daaraanvolgende, daar dat jaar de hoogdag van Allerheiligen op een
Vrijdag viel, lieten de ‘goede lieden vander Wet’ afkondigen, dat, ‘omme datter vele
mesdaghen inde weken zijn’, voortaan den Donderdag geen ‘processie generael’
meer zal plaats hebben. De Wet schreef evenwel voor:
Id.. Reg. id., fol. ijcxcij vo: ‘Actum ter clocke xxviij in Octobre ao xvcxxj, present
Assenede, Canin, scepenen. - Maer datmen alle Donderdaghe, in alle de prochve
kercken ende vanden Vier Oordenen(1), omme draghen zal int particuliere tHeleghe
Sacrament, daer elc hooft vanden huse ghehouden wert te commene ende de hooch-

(1) DEN VIER OORDENEN = ‘Den iiij Ordinen mendicanten’. (L. Gilliodts-van Severen, Invent.
des Archives Bruges, IV, 463.) Bij Joost de Damhouder, Grootdadigheydt der Brughsche
Stadts-Regeringhe, blz. 42: ‘'t Klooster der Augustijnen, 't Klooster der Predick-heeren, oft,
Jacobinen, 't Klooster der Carmeliten, 't Klooster der Franciscanen (sommige Franciscanen
zijn genaemt Capucinen, d'Andere zijn Recollecten, dat zijn, Urbanisten, en van 't derd'
orden). Dese vier bovenschreven Kloosters worden genaemt Mendicanten, oft, Geestelijcke
Bedelaers’. - Fr. Les quatre Mendiants: les Jacobins, les Franciscains, les Augustins et les
Carmes. (Littré.) Ook Les Frères ou Religieux mendiants. (Id., vo Ordre.)
In Teest., 3318: ‘Van der biddender ordenen. Van desen mendicanten moet ic u een luttel
ranten, alse Minderbrueder ende Jacopine, Witte brueder ende Augustine.’ (Verdam, vo
Mendicanten.)
Voor de grap, mag ik hier wel bijvoegen, dat mijn welbeminde moeder zaliger, met zinspeling
op Bidden (zijn gebed doen), de heeren overheden en officieren, die naar het Te Deum
trokken, gaarne De biddende orden noemde, omdat deze heeren door den band, al zeer weinig
bij deze plechtigheid aan bidden voor den Koning denken.
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messe te hoorene, upde verbuerte van eenen karolus guldene, omme... den
almoghenden God devotelic ende viereghelic(1) te biddene omme de prosperiteyt.
voorspoet ende welvaert vander Keyserlijcker Majesteyt, onsen harde gheduchten
heere ende natuerliken prince, zijnen landen ende ondersaten ende dat zij bescheermt
moghen zijn van plaghen’.
*
Over deze gebeurtenissen schrijft de keizer nogmaals aan de heeren van den Raad
van Vlaanderen, om zijne onderzaten steeds om aanhoudend bidden te verzoeken:
‘Lieve ende ghetrauwe’ - aldus luidt het in zijn brief van 3 December 1521, aan mijne
heeren van den Rade in Vlaanderen, - gij zijt ‘elcken ten vullen gheadverteirt vanden
grooten ende machteghen wapenijnghen ende vergaderijnghen van lieden van
oorloghen, die de conijnc van Vranckerijcke ghemaect heift dit voorleden jaer in
diverschen plaetsen ende quartieren, omme in te nemene ende usurpeirne niet alleenlic
onse landen ende heerlicheden van haerwaerts overe, maer alle onse staten,
conijncrijcken, landen, heerlicheden ende ondersaten, zo wel van Spaignen, Navarre,
Napels ende Cecillen als andre’, dit alles niettegenstaande de ‘aleancen die wij met
elcandren hebben’. Aan zijnen kant is dan ook de keizer verplicht geweest, groote
legers te vergaderen, ‘also wel an dese zijde als an ghoonzijde tgheberchte’, welcke
legers ‘zo gheexploicteirt ende ghebesoingniert hebben’, dat zij den vijand verjaagd
en 't koninkrijk Navarra wedergewonnen hebben.
's Keizers leger, waarbij zich dit van den paus heeft aangesloten, is daarenboven
onlangs het hertogdom Milanen weer meester geworden en heeft de Franschen met
‘groot verlies of bloedsturtijnghe van kersten meynschen’ verjaagd: ‘want

(1) VIEREGHELIC = Vuriglijk.
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van onsent weghe maer xx persooneng hebleven zijn, ende vander ander zijde
vichtich’.
De keizer verzoekt de raadslieden, dat zij ‘van al dies voorseid es’ al zijne
onderzaten, ‘in allen plecken ende steden’ hunner jurisdictie, kennis geven, ‘also wel
den gheesteliken als den weerlicken persoonen admonesterende ende verweckende...
te lovene ende bedanckene den almoghenden God vander voorseide victorye’ en
‘met innegher herten te biddene’ hem ‘te bewaerne ende beschermene van allen
quaden, inconvenienten ende onghevalle’ in zijne ‘groote ende zware affeeren ende
noodsaken’.
De heeren ‘van der camere vanden rade in Vlaendren’ deelen 's keizers brieven
aan hunne onderhoorigen mede: deze worden te Brugge, ‘ter clocke’ den 12n
December afgekondigd, in bijzijn van ‘Roelins’ en ‘Assenede’, schepenen. (Reg.
Hallegeboden 1513-30, fol. ijcxcvj-ijcxcvij.)

Samenspanning tegen Frankrijk:
Keizer Karel en de koning van Engeland gaan, in 1521,
een bondgenootschap aan. - De Franschen verslagen.
De strijd tusschen den koning van Frankrijk en den keizer duurt steeds voort. De
slinksche en verraderlijke handelingen van François den Ie zetten dan ook Keizer
Karel aan, met Hendrik den VIIIe, koning van Engeland, een bondgenootschap aan
te gaan: beide vorsten willen de macht van den trouweloozen koning van Frankrijk
beteugelen(1). Nogmaals wordt het dragen van ‘processie generael’ bevolen:

(1) Gachard, op. cit., kol. 539-540: ‘Le 17 Juillet, Charles-Quint assemble les états généraux à
Gand: la conduite déloyale du roi de France, les actes d'hostilité qu'il a faits déjà et ceux qu'il
prépare contre les Pays-Bas sont les motifs invoqués, en son nom, pour demander des subsides
que les provinces votent avec empressement. Il avait réclamé le concours de Henri VIII
contre l'infracteur de la paix de Noyon: il se rend à Bruges, où le cardinal Wolsley vient
s'aboucher avec lui; le 14 Août un traité est conclu en cette vilie, par lequel Henri et Charles
s'engagent à assaillir la France par terre et par mer... Le 27 Mai 1522, Charles s'embarque à
Calais. Il est reçu à Douvres par le cardinal Wolsley; le lendemain, le roi vient lui-même l'y
trouver. Le 6 Juin, Charles et Henri entrent ensemble à Londres ‘... en estat de frères conjoints
en ung même vouloir...’.
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Id., Reg id., fol. iijcxviij: ‘Actum ter clocke xxj wedemaent ao xvcxxij, present
Assenede, Canin, scepenen. - Men gheift hu te kennene, hoe dat volghende den lettren
ende bevelen van onsen harde gheduchten heere den keysere, bijden kerckeliken
persoonen ende den goeden lieden vander wet ghesloten ende over een ghedreghen
es, up in moorghen voor der noene te doene ende te draghene eene devote ende
schoone processie generale, metten fiertre vanden heleghen sandt ende vriend Gods
mijn heere Sint Donaes..., omme inde zelve processie, goddelike diensten ende
sermoenen diemen daer doen zal, den almoghenden God te lovene ende bedanckene
vander goeder aliance die gheschiet es tusschen onsen harden gheduchten heere de
K.M. ende den conijnc van Ynghelandt; voort hem te biddene voor huerlieder
ghesonde, prosperiteijt ende welvaren, dat de zelve aliance gheduerich(1) bliven mach
ende dat alle huere groote ende hooghe affairen, voornemen, upsetten(2) ende voiaigen
commen moghen teenen zaleghen ende vruchtbareghen hende.’ '21 Juni 1522.)
Voor den voorspoed van het heele land, mocht men van dit verbond de heilzaamste
gevolgen verwachten. Nauwer ook zouden, ten bate van het algemeen, de banden
der vriendschap tusschen de twee machtige vorsten daardoor worden aangehaald.
Keizer Karel heeft overigens, bij deze gelegenheid, aan zijn bondgenoot een bezoek
gebracht. Bij brieven van 18 Juli 1522, gezonden uit ‘Saint André’(3) aan het magistraat
der stad Brugge en ‘gheteekent met zijnder edelre hant’, wil hij aan zijne onderdanen
een relaas geven van zijn ‘passaige par Engleterre’. De keizer laat weten hoe gulhartig
hij aldaar door den koning en door de koningin werd onthaald en spreekt van
‘l'honneur, cordial recueil et grand festoiement que nous en ont fait et desmonstré le
roy et royne dAngleterre, mes bel oncle et tante, et aussi fait faire partout leurs
subjectz, dont ne nous saurions assez louer ne vous assez resjoyr, mesmes des bonnes,
estroictes alliances et confédérations que avons faictes ensamble, au commun bien,
seureté et repoz de tous noz royaumes, pays et subjectz dun cousté et daultre’. Toen
's keizers schepen ‘au port de Hamptonne’(4) aangekomen waren, heeft de koning

(1)
(2)
(3)
(4)

GHEDUERICH = Duurzaam, Van duur, Van langen duur.
UPSET = Opset. Zie bij Verdam, h.v.
Saint-André, in Biscaye.
Hampton.
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afscheid van hem genomen ‘en plus grande et fraternelle amitié que jamais’. De
keizer schrijft vervolgens, dat hij, ‘audict Hamptonne’, den 7 Juli het anker heeft
gelicht en, ‘avec ung bon, doulx et gracieulx temps’, den 16n in de haven van ‘Saint
André en Biscaye’ is aangeland, ‘sans aulcun mal ou dangier de nous ny de nul de
nostredite flote, dont de si bon et felice navigacion et passaiges donnons et rendons
graces à Dieu, vous requérant et ordonnant fere le semblable par prières, processions
et autres actes dévocieuses’. Hij verheugt zich over het onthaal hem door zijne
‘subjectz de pardeça grands et menuz’ gedaan, en wenscht dat zijne Brugsche
onderdanen deelnemen in zijne vreugd om het heuglijke nieuws, door hem, bij zijn
‘réambordement’ te Saint-André vernomen, te weten dat, den 30n Juni, zijne
‘gensdarmes, estans en la garnison de Saint Sebastian, avec aucuns paysans dillec
alentour, entendant que les François dela garnison de Bayonne sestoient jointz avec
aulcuns Allemans de la garnison de Fontarabye et venoient en nombre de cincq mil
hommes pour reprendre le chasteau de Bernia, ont vaillament conbatu contre les
dicts François et par layde de Dieu les ont deffaitz et gaingné iij grosses pièces
dartillerye quilz menoient, dont y a eu iiijc Allemans tuez et vc prisonniers et le reste
des François mis en fuyte’. Daarbij had zich evenwel de bekomen zegepraal niet
bepaald: in de haven van ‘Saint Jehan de Luz’ waren 's keizers mannen er in gelukt
15 schepen, hun vroeger door den vijand afgenomen, in brand te steken; daarenboven
hadden zij twee plaatsen herwonnen, welke zij het jaar te voren in den oorlog van
Navarra verloren hadden. De keizerlijke troepen hadden zich ten slotte, zooveel als
meester gemaakt van Fontarabye(1), en aldus den toegang tot Frankrijk
vergemakkelijkt: ‘et par le moyen dedicts places tenons ledict Fontarabye comme
assiégée et recouvert plus facille lentrée en France cellepart’.
Aan een anderen kant, is de keizer te weet gekomen, dat zijn ‘bon frère et bel
oncle, ledict roy dEngleterre’, met zijne legers in ‘Bretaigne’ is binnengedrongen en
de steden van ‘Morelet’ en van ‘Saint Pol de Leon’ heelemaal te vuur en te zwaard
verwoest heeft. Wat hem betreft, hij is vast besloten zijne onderneming op zulke
wijze voort te zetten, ‘que ce sera

(1) Stad uit Spanje, in de provincie Guipurcoa gelegen. (Fuenterrabia, Fons rapidus.)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1178
au bien et repoz de toute la crestienneté et conséquemment de vous noz bons subjectz’.
De keizer maant vervolgens zijne ‘treschiers et bien amez les bourgmaistres,
eschevins et gens de loy’ der stad Brugge aan, - ‘en vous portant tousjours, combien
que nostre présence vous soit eslongée, autant damour, grâce, clémence, faveur, port
et assistence comme se feussions personnellement avec vous’, - steeds vereenigd te
blijven, altoos gedurende zijne afwezigheid te doen ‘comme bons subjectz ont adez
fait’ en mevrouw de regentes, zijne moei, getrouw in haar bestuur bij te staan en te
gehoorzamen.
Genoemde brieven, - den 9 Augustus 1522 eerst in het Fransch, te Brugge ter
‘bretesche’ afgelezen, - werden daarna beknopt in de Vlaamsche taal (!!) aan het
volk voorgehouden, met bericht dat er den volgenden dag, 10n Augustus, eene
‘processie generael’ zou gedragen worden, ‘voor de ghesonde, prosperiteyt ende
welvaren vanden voorseiden onsen harde gheduchten heere ende dat zijne hooghe
afferen ende groote entreprinsen commen moghen teenen zaleghen ende
vruchtbareghen hende’:
Id., Reg. id., fol. iijcxxiiij en vlgg.: ‘Actum ter clocke, den ixen dach van Ougst ao
xvcxxij, present Schijncle, Presbitre, scepenen... - De welcke lettre in effecte inhouden,
hoe dat onse voorseide gheduchte heere den keysere, passerende duer tconijncrijcke
van Inghelandt, heeft aldaer zeere heerlike, minlike ende met grooter blijscepe ontfaen
ende ghefestiert(1) gheweist, ende ooc dat hij met goeder ghesonde ende zonder eenich
dangier nichtemeer van zijnen edelen persoon dan van alle de ghuene die van zijnder
vlote waren, ghepasseirt zijn de Spaensche zee ende upde xvjen dach van Hoijmaent
letsleden ghearriveirt binder havene van Sint Andries in zijn land van Biscayen,
aldaer hij ooc bij zijne subjecten ende ondersaten van daerwaertsover met grooter
eere ende blijdscepe ontfaen es gheweist. Ende dat hij aldaer ghearriveirt zijnde,
ontfaen hadde zekere warachteghe tijdijnghe vander victorie die zijn armee van daer
waerts ovre ghehad hadde jeghens zijne vianden, oocmede de armee vanden conijnc
van Ingheland ghecendeirt (sic)(2) was in Bretaignen ende aldaer beghunnen(3) pillieren
ende barnen zeker steden ende plaetsen van zijnen vianden, ende dat hij ooc wel
ghedelibereirt was

(1) Festieren, uit het Fr. Fêter.
(2) Te lezen: ghedescendeirt.
(3) Beghunnen = Begonnen. Zie bij De Bo, Westvl. Idiot., Begunnen.
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van zijnder zijde in zulcker manieren zijn vianden te vervolghene, dat datte commen
zoude ter vreide ende ruste van gheheel kerstenhede. Ende al eist zo dat zijne
precencie verre van ons es, hij nochtans tonswaert draecht also vele minne, gracie,
port(1), faveur ende assistencie alsof hij personelic bij ons ware.
Ter causen van welcker blijder tijdinghe ende omme den almoghenden God daer
of te bedanckene ende hem voort te biddene voor de ghesonde, prosperiteyt ende
welvaren vanden voorseiden onsen harde gheduchten heere ende dat zijne hooghe
affeeren ende groote entreprinsen commen moghen teenen zaleghen ende
vruchtbareghen hende, So es bijden kerckeliken persoonen ende mynen heeren vander
wet ghesloten ende overeenghedreghen op in moorghen voor der noene te doene
ende te draghene eene devote processie generale binden cloostre vanden Freren
Minueren, daer inne datmen draghen zal den fiertre van den heleghen sant ende
vriend Gods mijn heere Sinte Baselis, te vergaderen inden Burch, naer doude costume,
ende vandaer te gane duer de Oostburchpoorte, duer de Hoochstrate, over de oude
Muelnebrugghe, voor bij tcloostre vanden Predicaeren, duer de Braemberchstrate,
upden Braemberch ende also duer de Freren strate tot binden voorseide cloostre,
aldaer dat men den dienst ende devote bedijnghen doen zal omme tghuendt dies
voorseid es.’

Bedenkelijke tijdsomstandigheden.
- 1523. Het Christendom door de ongeloovigen bedreigd.
Bedroevend en onrustwekkend is de toestand in geheel de Christenheid: de
ongeloovigen, door de omstandigheden stout-

(1) PORT is een oud Fransch woord, dat o.a. Inclination, d.i. Genegenheid, beteekent. Bij Lacurne
de Sainte-Palaye, Dict., PORT: Faveur. Het w. komt meest voor in de formule ‘Sans port,
faveur, ou dissimulation’ (Placc. van Vlaendr., eerste boek, blz. 5, oorkonde van 1n Juli
1510). Deze formule werd vertaald door: ‘Zonder faveur, simulatie ofte verdragh’ (Id., blz.
13. oork. van 24 April 1532; ander voorbeeld, blz. 16, 21); - ‘Sonder verdrach ofte
dissimulatie’ (Id., blz. 18, oork. van 15 Febr. 1538 n.s.); - ‘Zonder eenich verdragh, faveur,
oft dissimulatie’ (Id., blz. 28, oork. van 25 October 1544); - ‘Zonder eenighe gratie, faveur,
ofte dissimulatie’ (Id., blz. 36, oork. van 15 Juni 1556); enz.; - zeifs ‘zonder PORT ofte
dissimulatie’ (Id., blz. 426, oork. van 1n Maart 1506 n.s.); - ‘Sonder eenich PORT, ofte
gelaet...’, en verder in het stuk: ‘Sonder verdrach, gunste, ofte dissimulatie’ (Id., derde boek,
pars. II, blzz. 1054-1055, oork. van 27 Maart 1654).
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moedig gemaakt, brengen de algemeene rust in gevaar en, tot overmaat van ongeluk,
de christene prinsen voeren tegen elkander een onverbiddelijken oorlog. ‘Onse harde
geduchte vrauwe mevrauwe dertshertoghinne van Oostrijcke, hertoghinne ende
gravinne van Bourgoignen, regente ende gouvernante vanden lande van
haerwaertsovere’, wil daarin voorzien. Zij schrijft derhalve aan de heeren van den
Raad van Vlaanderen, te Gent, dat zij - ‘anmerckende de groote miseryen, aermoede
ende ketivichede inde welcke de gheheele kerstenhede jegewordelic es bijden
oorloghen ende invasien, die de onghelooveghe hemlieden daghelicx pijnen te doene
der zelver kerstenhede, oocmede de oorloghen die de kersten princen doen deen den
andren, sprutende, zo dat te beduchten es, bij dat wij bij onsen zonden ende mesdaden
den almoghenden God zo grootelicx verbolghen ende vergramt hebben, dat Hij ons
inde zelve miserye ende kethivichede laet’, - bevolen heeft ‘in desen heleghen tijd
ende vastene’(1) te doen dragen ‘alle zondaghen van dien’ in al de landen van
herwaartsover ‘processien generael’, predicatiën te houden en sermoenen te doen
doen, opdat God, ‘onsen sceppere ende behoudere... zijne gramscepe van ons weeren
wille ende eenen generalen paix verleenen in gheheel kersthenhede, alle kersten
princen vereeneghen ende hemlieden verleenen macht, wille ende vast propoost ende
upset, omme, ter concervacie van zijnen ghebenediden name ende helich gheloove,
te wederstane de onghelooveghe, die dat daghelix poghen tondre ende te nieuten te
brijnghene’. De regentes wakkert alle wethouders aan, dezelve ‘processien,
predicacien ende sermoenen, devote bedijnghen ende wercken van caritaten te doen
doene alle de zondaghen van desen heleghen tijde ofte te zulcken andren daghen
inde weke, alst hemlieden zal dijncken best dienende ter commoditeyt vanden
ghemeenen volcke’. Burgemeesters, Schepenen ende ‘Raed’ vander stede van Brugge
laten, den 24 Maart 1523, in bijzijn van schepenen Dault en Snouckaert, de brieven
afkondigen, welke zij dienaangaande van den Raad van Vlaanderen ontvangen
hebben(2) en bevelen ten slotte als volgt:

(1) Herinnert aan de zegswijze In den heiligen tijd van den Vasten, thans nog in gebruik. Zie
boven blz. 1079.
(2) Gegeven te Gent ‘den xxjen dach van Maerte xvcxxij voor Paesschen’. (21 Maart 1523 n.s.)
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Id., Reg id., fol. iijcliiij en vlgg.: ‘Volghende den inhoudene van welcken lettren, zo
es bijden kerckeliken persoonen ende den goeden lieden vander wet ghesloten ende
overeenghedreghen, up in moorghen voor der noene te doene ende te draghene een
solempnele ende devote processie generale binnen der kercke van Onser-Vrauwen,
daerinne datmen draghen zal tweerde Heleghe Cruce rustende inde voorseide kercke,
te vergaderne inden Burch naer doude costume, ende van daer te porrene ende voort
te gane duer de Breydelstrate over... ende also inde voorseide kercke, omme inde
zelve processie, goddelike diensten ende sermoenen die men daer doen zal, den
almoghenden God te biddene, lovene ende bedanckene voor tghuendt dat inde
voorseid beslotene lettren verclaerst staet also ons haide gheduchte here de keysere
dat begheert ende beveilt ghedaen te zijne.’

Bondgenootschap met Venetië, in 1523.
De keizer trekt te velde.
De slag te Pavia, op 24 Februari 1525.
‘Eene goede aliance ende eeuweghen pays’ was in 1523, ‘ghetracteirt, ghesloten
ende besworen’ geworden ‘tusschen onse harde gheduchte heere den keysere, ter
eender zijde, ende den Venecianen, over hemlieden ende huerlieder ghealierden, ter
andre’. Op verzoek van ‘onse harde gheduchte vrauwe mevrauwe dertshertoginne
van Oostrijcke..., regente ende gouvernante’, wordt besloten ‘den almoghenden God
danof te bedanckene’ door het ‘doen draeghen processie generaele, predicacien ende
andre devote wercken van caritaten ende vieren van blijsscepen te maeken’. Te
Brugge beslissen de Schepenen, dat processie en feestelijkheden den 18 Augustus
zullen plaats grijpen:
Id., Reg. id., fol. iijclxvj en vo: ‘Actum ter clocke xvije in Ougst xvcxxiij, present
Dault, Snouckaert, scepenen. - Uten welken ende volghende den inhoudene vanden
voorseiden lettren, zo es byden kerckelicke persoonen ende den goeden lieden vander
wet ghesloten ende overeenghedreghen, up in moorghen voor de noene te doene
ende te draghene een solempnele ende devote processie generale binnen den cloostre
vanden Augustijnen, daerinne dat men draghen zal den fiertere vanden heleghen
zandt ende vriendt Godts mijn heere van (sic) Sinte Bazelis..., omme... den
almoghenden Godt te lovene ende te bedanckene vander voorseide aliancie ende
payse; voort hem te biddene voor de ghezonde, prosperiteyt ende welvaren vanden
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voorseiden onsen harde gheduchten heere den keysere, alle zijne ondersaten en
gheallierde, voor ghetijdich weder dat de vruchten up tlandt staende drooghe ende
met lieve in schuere gheraken moghen ende dat hij dese stede bewachten ende
beschermen wille voor smetteghe ende haesteghe ziecten ende van alle andre plaghen.’
*
De Schepenen hebben bericht ontvangen van ‘onse harde gheduchteghe vrauwe
mevrauwe de regente ende gouvernante, dat de keysere, onse harde gheduchte heere,
met grooter armee ende wapeninghe jeghens zijne vianden in persoone te velde es(1)’.
Er zal derhalve, den 27 September 1523, ‘processie generael’ gedragen worden,
‘omme te biddene voor de ghezonde, prosperiteyt ende welvaren’ van den keizer;
verder zal men, in al de kerken en kloosters der stad, tot wederroepens, elken
Donderdag processie houden:
Id., Reg. id., fol. iijclxxij en vo: ‘Actum ter clocke xxvj in Septembre in tjaer xvcxxiij,
present Venduel, Dominicle, scepenen. - Voort, zo es noch gheordonneirt bijden
voorseiden kerckelicken persoonen ende goede lieden vander wet, van nu voordan
alle Donderdaghe, alzo langhe als de keyserlijcke majesteit te velde zijn zal, in elcke
kerke ende cloostre binnen deser stede processie ghedreghen te zijne metten weerden
Heleghen Sacramente, ende dat uut elcken huuse een persoon ten minsten mede ga
in zijn prochiekercke...’
*
Den 24 Februari 1525 (1524 o.s.) werd de beroemde slag van Pavia geleverd, waarin
de manhaftige troepen van Keizer Karel den koning van Frankrijk, François den Ie,
gevangen namen: ‘xiiij duuzent mannen van wapenen’ uit het Fransche leger
sneuvelden aldaar; de overblijvenden namen de vlucht, maar werden meestal ter
dood gebracht, ‘zo datmen niet en weet datter yemende ontrocht(2) es’. Dat dan ook
eenieder - aldus bevelen de Schepenen der stad Brugge, bij hallegebod

(1) Gachard, op. cit., col. 543: ‘Au commencement de 1523, des avis certains parvinrent à la
cour impériale que François Ier faisait des préparatifs de guerre considérables, dans le dessein
de passer les Alpes en personne et de reconquérir le duché de Milan: Charles Quint, afin de
l'en divertir, résolut de pénétrer lui-même en France par la Navarre. Le 26 Août il quitta
Pampelune...’
(2) Van ONTRAKEN = Ontsnappen. Zie bij Verdam.
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van 8 Maart, - ‘van stonden an hem stelle ende ghereet make’ om God voor die
prachtige zegepraal te danken en dat ‘allen gouverneurs vanden cloostren’ binnen
der stede van Brugge, ‘den almoghende Godt’ door het luiden van de klokken ‘ende
anderssins’ hunnen dank betuigen(1):
Id., Reg. id., fol. iiijcxix: ‘Actum ter clocke viij in Maerte xvcxxiiij naer noene,
presentibus Chelier, Drael, scepenen. - Men gheift Ulieden te kennene, hoe dat ute
dien dat mijn heeren vander wet zekere ende warachtichteghe (sic) tijdijnghe hebben,
dat upden xxiiijen dach van Sporcle lestleden de armee van onsen harden gheduchten
heere den keysere bespronghen ende bevochten heift den conijnc van Vranckerijcke
in zijn heer, in zulcker manieren als dat de zelve conijnc van Vranckerijcke aldaer
ghevanghen es gheweist, xiiij duuzent van zijnen mannen van wapenen doot
ghesleghen ende de reste van zijnen volcke, dat wech liep, ghevanghen ofte ooc
dootgesleghen, zo datmen niet en weet datter yemende ontrocht es, So eist datmen
eenen yeghelic daerof adverteirt, ten fijne dat elc wie hij zij van stonden an hem
stelle ende ghereet make omme den almoghenden God te danckene ende lovene
vander grooter victorije, verzouckende ende biddende allen gouverneurs vanden
cloostren van deser stede dat zij van stonden an bij ludijnghen vanden clocken ende
anderssins willen loven ende dancken den almoghende Godt vander zelver victorije.
Ende dit tot dat anders ende breeder by mijn heeren vander wet daerup gheordonneirt
zal worden.’ (8 Maart 1525 n.s.)
Verder werd den volgenden dag bevolen, dat eene ‘processie generael’ zou worden
gedragen om God te ‘lovene ende bedanckene’, inzonderheid voor het gevangennemen
van den koning van Frankrijk, 's keizers ‘principalen viandt’, en Hem vurig te bidden
om een ‘eendrachteghen ende generalen payse over al kerstenrijcke’(2):
Id., Reg. id., fol. iiijcxix vo: ‘Actum ter clocke ix in Maerte in tjaer xvcxxiiij, present
Moye, Breydele, scepenen. - Men gheift

(1) Wij lezen bij Gachard, op. cit., kol. 545: ‘Le 10 Mars 1525, un envoyé du vice-roi de Naples...
vient apprendre à Charles-Quint la victoire remportée par son armée à Pavie, sur les Français
et la prise de leur roi.... Bientôt la grande nouvelle s'est répandue dans Madrid. Le palais se
remplit des seigneurs, de la noblesse, des officiers de la cour... Il leur dit de remercier Dieu,
car lui seul est l'arbitre des victoires, comme il l'est du châtiment des hommes... Il ne veut
pas permettre que, dans sa résidence ou en aucun autre endroit de ses domaines, des
réjouissances publiques aient lieu...’.
(2) Christenrijk, Christendom.
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Ulieden te kennen ende ghebiet, hoe dat bijden kerckelicke persoonen ende de goede
lieden vander wet ghesloten ende overeenghedreghen es, up in moorghen voor de
noene te doene ende te draghene een solempnele ende devote processie generale
binnen der kercke collegiale van Sinte Donaes, daerinne datmen draghen zal tweerde
Heleghe Bloet, te vergaderne in den Burch..., omme inde zelve processie, goddelicke
diensten ende sermoenen, diemen aldaer doen zal, den almoghenden God te lovene
ende bedanckene vander grooter victorie, die hij verleent heeft onsen harden
gheduchten heere den keysere ende zijn volc van wapenen inde landen van Ytalien,
ende bij speciale vanden vanghene vanden persoon vanden conijnc van Vranckerijcke,
zijnen principalen viandt, hopende dat daer ute spruten zal een eeuweghe heere (sic),
vrede, ruste ende welvaert vanden voorseijden onsen harden gheduchten heere, alle
zijne ghealieirde, landen ende onderzaten; voort den voorseijden almoghende God
te biddene dat hij de affairen vanden zelven onsen harden gheduchten heere voor
den toecommenden tijt zo beleeden wille, dat die commen moghen teenen zareghen
ende vruchtbareghen hende, ende bij speciale teenen eendrachteghen ende generalen
payse over al kerstenrijcke.’ (9 Maart 1525, n.s.)
Deze heuglijke gebeurtenis diende door vermakelijkheden gevierd te worden: den
dag zelven der processie, in den voormiddag, mocht niemand zich aan 't werk begeven.
's Zondags daarna, alsook de twee volgende dagen, ‘indien ment Sondaechs niet
vuldoen en’ kon, zou een prijskamp gehouden worden voor ‘spelen van zinne,
dienende ter materie subjecte, scimp ende vilonnie(1) gheweert’. Prijzen waren ook
uitgeschreven voor het ‘best ende scoonst vieren’, op den Zondag avond ‘naer
maeltijt’.
Te midden van al deze vreugde, mochten echter dezen niet vergeten worden, die op
het slagveld gesneuveld waren: tot zielelafenis van deze dapperen werd den Zaterdag,
11 Maart, op last van de Geestelijkheid en van de Wet, een plechtige uitvaart in al
de kerken en kloosters der stad gezongen:
Id., Reg. id., fol. iiijcxix vo: ‘Actum ter clocke ix in Maerte in tjaer xvcxxiiij, present
Moye, Breydele, scepenen. - Voort, zo es byden zelven kerckelicke persoonen ende
goede lieden vander wet overeenghedreghen, up in Zaterdaghe eerstcommende, in
alle kercken ende cloosters van deser stede te doene een solempnele uut-

(1) VILONNIE is een Fransch woord, dat ten huidigen dage Vilénie luidt. Het werd ook Villonie,
Viloinie, (‘Vilainie’, Vilénie), Vilonie geschreven en beteekende o.a. Injure, Insulte, Outrage,
Méchanceté.
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vaert ende zielmesse over(1) de zielen van alle de ghonne die inden voorseiden strijt
versleghen zijn. Uten welcken men elcken last ende beveilt in zijn prochiekercke
den dienst te hoorene ende biddene over(2) alle zielen. Voort, dat alle de gouverneurs
van allen kercken binnen deser stede huerlieder debvoir doen in tluden vanden
clocken, alzo wel moorghen binder wijle datmen de processie draghen zal als
Zaterdaghe nuchtent(3) over alle ziele, alzo zij daerof heere(4) hebben ende den keysere,
onsen harden gheduchten heere, eere, lief ende vrientscepe doen willen.’
*
Bij Hallegebod van 14 Maart(5) berichten ‘mijn heeren vander Wet’ de inwoners der
stad, dat zij ‘zekere ende warachteghe tijdijnghe hebben vanden persoonen die, bijden
volcke van wapenen van onsen harden geduchten heere den keysere, ghevanghen
ende versleghen zijn upden xxiiijen dach van Sporcle lestleden inde landen van
Ytalyen, dewelcke persoonen men Ulieden alhier bij namen ende toenamen
openbaerlic lesen zal’.
Lang is de lijst der gevangenen. Daarop volgen de namen van hen, welke de dood
op het bloedige slagveld getroffen had. Onder ‘andre groote heere overleden’, worden
vermeld:
‘Fransoys monseigneur de Loraine;
Monseigneur lArmiral;
Monseigneur de Latrimoulle;
Mgr. le marissal de Chanbannes seigneur de la Palice;
Monseigneur de Buchy dAntborse;
Monseigneur de Chaumont da Amboise.
Le grant escuier de France de la Poulle, qui se disoit duc de Suffort, avecq
aultres desquelz à présent on ne peult savoir les nons(6)’.

(1) ZIELMESSE OVER DE ZIELEN van... luidt ten huidigen dage Zielmis VOOR... (tot lafenis van).
Vgl. met Bidden over, dat volgt.
(2) BIDDEN OVER = Bidden voor. Bij Verdam wordt geen voorbeeld van dien vorm aangetroffen.
Zie evenwel wat deze lexicograaf zegt over Bidden over enen, onder het woord Over 9e (Ve
deel, kol. 2071).
(3) NUCHTENT, Uchtend, Ochtend. Zie bij De Bo, vo Uchtend.
(4) HEERE, te lezen eere.
(5) ‘Actum ter clocke xiiij in Maerte in tjaer xvcxxiiij, present Ghyseghem, Moye, scepenen.’ Reg. Hallegeboden 1513-30, fol. iiijcxx vo en vlgg.
(6) Ongetwijfeld werden de namen door den Brugschen kopiist grootendeels verkeerd
afgeschreven.
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Wat de minderen betreft, sluit de lijst als volgt: ‘A regard du commun il y a esté tué
ung grant nombre de gens’.
‘Al twelcke men hier te kennen gheift’ - aldus gaat het Hallegebod voort - ‘ten fijne
dat elc wie hij zij te bet zijn debvoir doe in den almoghende God te bedanckene ende
lovene vander grooter victorie ende ooc te continuerene in alle devote bedijnghen
over de zielen vanden versleghene(1), dat alle zaken moghen commen teenen zaleghen
ende vruchtbareghen hende ende zonderlijnghe teenen generalen payse over al
kerstenrijke.’

De vrede tusschen Keizer Karel en François den Ie,
den 14 Januari 1526 gesloten.
Edoch, François de Ie, die niets anders zocht dan weder op vrije voeten te geraken,
sluit te Madrid, den vrede met Keizer Karel: ‘Le 14 Janvier 1526, François Ier, qui
le même jour avait protesté secrètement contre l'acte qu'il allait accomplir, signe le
traité et, après la messe célébrée par l'archevêque d'Embrun, jure sur l'Evangile de
l'observer dans toutes ses dispositions’(2). De regentes geeft daarvan kennis aan den
Raad van Vlaanderen, bij brieven ‘in Walsche(3)’ gesteld, welke, op bevel van den
Raad ‘in Vlaemsche’ werden ‘getranslateerd’:
‘Men doet U weten, dat, ter eeren Gods ende omme het wel varen, ruste ende
verzekerthede van kerstenrijcke, paix, eeuweghe concordie, unie, warachteghe ende
onbrekelijcke vrientscepe ende verstant(4) ende ligue offensive ende deffensive zijn
ghetracteirt ende bezwooren tusschen harde hooghe, harde excellente ende harde
moghende princen, Kaerle bijder gracie Gods keysere vanden Romeynen, vijfste van
dien name, altijts

(1) De VERSLEGENE, de Verslagenen, Gesneuvelden.
(2) Gachard, op. cit., kol. 549.
(3) WALSCH wijst eigenlijk op Fransch:
Staatsarchief te Brugge, Charters, Fonds Iperen, oud nr 6979, voorloopig blauw nr 1943:
‘Metgaders te doen leeren scryven walsch ende vlaemsch...’ (Akte van 1n Juni 1566.)
(4) VERSTANT is hier gebruikt met de beteekenis van Overeenkomst; Fr. Accord (Union,
Association).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1187
vermeerder srijcx, coninck catholicke van Spaengnen..., grave van Vlaendren, Artois
etc., onsen souverainen heere ende natuerlijcken prince, ter eender zijde, ende
Fransoys, ooc bijder zelver gracie alder kerstenste coninck van Vranckerijcke, eerste
van dien name, ter ander zijde, omme hemlieden, huer hoirs ende naercommers... in
zulker voughen, dat de voornoemde heeren ende princen zijn ende van nu voortan
wesen zullen vrienden van vrienden ende vianden van vianden...’ (Id., Reg. id.
1513-30, fol. iiijc lviij vo.)
Den 12 Februari 1526 (n.s.), deelen de raadslieden ‘gheordonneirt in Vlaendren’ dat
blijde nieuws aan al hunne onderhoorigen mede. Zij verheugen zich, dat dit ‘tractate
van payse, vrientscepe, aliance ende eeuwich verstandt... grootelicx’ strekt ‘ter eere
van Zijne Majesteyt’. Ook, ‘omme de goede ende warachteghe tijdijnghe’, die zij
daarvan ontvangen hebben, beslissen de Schepenen der stad Brugge, dat, den
Donderdag 15 Februari, ‘processie generael’ zal gedragen worden. Om de afkondiging
van genoemden vrede plechtigheid bij te zetten, stonden brandende flambeeuwen
voor de ‘bretesche’ en was deze met tapijtwerk versierd:
Id., Reg. id., fol. iiijclv vo: ‘Actum ter clocke, veertiene in Sporcle in tjaer duust
vijfhondert vive ende twijntich, presentibus Eduwaert van Ghijseghem ende Cornelis
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van Valenchijne, scepenen, met barnende toortsen ende taptijpts (sic) voor de
veynstere ghespannen(1). - Zo es bijden kerckelicken persoonen ende den goeden

(1) Over dit versieren van de ‘bretesche’ of het venster ter Halle, alwaar de Hallegeboden werden
afgekondigd, vinden wij zeer eigenaardige bijzonderheden in Het Boeck van...’
Schrijver verhaalt, hoe de vrede, gesloten ‘tusschen der crone van Vranckericke ende den
lande van Vlaenderen’, op 1n Januari 1482, te Brugge ‘ter Halle’ plechtig werd afgekondigd:
‘Doe was de Halle becleed metter stede wapenen behanghen met laken tes te wetene, rood,
blaeu ende wit’. Deze versiering was op twee plaatsen aangebracht, nl. aan het venster alwaar
men de Hallegeboden gewoonlijk afriep en aan het venster boven het O.L. Vrouwbeeld:
‘daer stond den heere ende de wet, ende daer der stede speeilieden stonden’.
‘Ende men slouch de clocke op de voorseyde Halle, ende telken slage van der voorseyde
clocke, zo speeilde de voorseyde stede speeilieden, ende ooc ondertusschen twee trompetten,
ende ooc elc trompet met eene baniere van der stede wapene. Ende dit al ghedaen zynde, zo
quam mynen heere den baelju, mynen heere den schoudheetene ende schepenen dezer stede
van ‘Brugghe, zeere excellentelicken ende met goeder manieren’. Zes brandende flambeeuwen
waren voor hen gedragen, en aan elke flambeeuw was een schild gehangen, versierd ‘metter
stede wapenen’. Zij gingen alsdan ‘tot op de voorseyde Halle, ter plaetsen ghecostumeerd,
ende gaven daer te kennen ende publyerden den waerachtigen pays tusschen der crone van
Vranckericke ende den lande van Vlaenderen, geduerende ewelic ende tallen daghen, belooft
ende bezworen deen metten andren, de Fransche heeren ende ooc de heeren van den voorseyde
landen van Vlaenderen...’
De kroniekschrijver voegt daarbij:
‘Item up den zelven dach, doe waren de stocken inghetrocken die ten voorseyden Halle huut
staken, in voorme van wapenynghe, ende ter cause van den voorseyden orloghe’. (Het Boeck
van..., blzz. 47-48.)
Men lette nog op de twee volgende plaatsen:
Het Boeck van..., blz. 269: ‘Zo was de veinster van der Halle becleed met tappitserye buuten
ende binnen, ende daer zo quam mynheere den schoudheeten van der stede van Brugghe,
ende mynheere den bailju van den Brugschen Vryen, ende den ambassade van den coninc
van Ingheland ende zinen eerhaud, ende daer zo was gheopenbaerd, ghepupiyerd ende te
kennen ghegeven pays, minne, vriendschepe tusschen den lande van Ingeland... ende den
lande van Vlaenderen...; ende de bezegelthede(*) van dien ende van beede den landen... die
waren daer ghetoocht ter voorseyde veinster huut.... Ende in dander veinster der boven, daer
stonden der stede speeillieden ende speeilden daer ter heeren van Gode ende van Maria Ave
regina celorum..,’
‘Ende ter Halle voorseyd, ter plaetse ghecostumeerd de gheboden te doene, daer quam...
ende meer ander heeren ter veinster, ende die voorseyde veinster was buuten ende binnen
behangen met tappytserye, ende daer zo was huut ghelezen de warachtegen ghedueregen
pays tusschen den hertoghe Maximilyaen... ende den lande van Vlaendren. Ende daer boven
noch was ghespannen een schoon cleed van tappytserie voor Onze Lieve Vrauwe ende voor
huer stonden ende barrenden 3 wassen toordsen. Voord noch daer boven ooghe an de Halle
stonden de stede speeillieden, ooc voor hemlieden hanghende een schoon cleed van
tappytserye....’
(*) = Gezegelde akte; Fr. Charte (scellée). Zie ons Gloss. à l'Inv. Archiv. Bruges, v .

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1188
lieden vander wet ghesloten ende overeenghedreghen, up in moorghen voor de noene
te doene ende te draghene een solempnele ende devote processie generale, daerinne
datmen draghen zal tweerde Heleghe Sacrament, te vergaderne inden Burch, naer
doude costume, ende van daer te gane duer de Breydelstrate, over de Groote Maerct,
duer de Vlamijncstrate, over de Buerze, over Sint Jansbrugge, duer de
Waepmakerstrate, over de plaetse Malberch ende alzo duer de Oostburchpoorte
weder inden Burch..., omme inde zelve processie... den almoghende God te lovene
ende bedanckene vanden voornoemden generalen goeden ende eendrachtelicken
payse, dat hij ons bij zijnder ghenade ende gracie verleent heift...’
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De inwoners van de straten, waardoor de processie zou trekken, werden verzocht
‘huerlieder huusen te verchieren met tapijtsse, outaren(1), beilden ende anderssins, zo
zij danof eere ende verdiente hebben’ wilden.
Verschillende feestelijkheden werden verder, ‘ter eeren vanden voorseiden blijden
paeyse’, door de wet ingericht. (Zie Reg. id., fol. iiijc lvj vo en vlg.)

Kroning van den koning van Hongarije.
Oorlog met den ‘Grooten Turck’.
- 1527. Ferdinand, broeder van Keizer Karel, had zich, ten jare 1527, tot koning van Hongarije
en Bohemen doen kronen: hij beweerde trouwens, dat hem de kroon toekwam, uit
hoofde van zijne vrouw, die de zuster was van koning Ladislas den VIe en van koning
Lodewijk den IIe, die, ten jare 1526, op het slagveld was gestorven. Jan Zapolski,
vaivode van Transilvanie, deed echter zijn recht op den troon gelden en riep ‘den
Grooten Turck’ te zijner hulp. ‘Met groote menichte van volcke’ drong daarop
Soliman in Hongarije binnen en voerde zelfs zijn machtig leger tot vóor de stad
Weenen, ‘aldaer hij diverssche ende zeer rigoreuse ende straffe assaulten ghedaen
heift’: hij werd evenwel door den ‘conijnc van Hongherijen ende zijne ghealieirde’
verslagen, verloor een groot deel ‘van zijnen volcke’ en werd verplicht ‘met de reste
van zijnder armee’ achteruit te wijken. Soliman gaf zich echter niet overwonnen en
ging steeds voort met in Hongarije ‘groote ende onverwinnelicke scaden ende
tyrannijen’ te stichten. Dientengevolge verleent de paus, op verzoek van den koning
van Hongarije, aan de landen van Z.K. Majesteit ‘van haerwaerts overe’, ‘pardoenen
ende indulgencien.., omme midts dien te commene

(1) Door ‘OUTAREN’ (Autaren) zullen hier bedoeld zijn zulke autaartjes als waarmede de kinderen,
in sommige huisgezinnen Autaar spelen, d.i. de kerkplechtigheden nadoen. Zie bij De Bo,
Westvl. Idiot., vis Autaar en Spelen. - Ook wel, een klein verhoog, op den richel van een
kassijn geplaatst en waarop een of ander godsdienstig beeld, of eene monstrans (voor
kinderautaar), tusschen kleine kandelaren en bloemvaasjes stond.
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teender cruusvaert, ter resistencie van den Grooten Turck’. In overleg met de
Geestelijkheid, beslissen de ‘goede lieden van der Wet’ der stad Brugge, dat, den 12
December 1529, in de Sint-Salvatorskerk aldaar eene ‘solempnele ende devote
processie generael’ zal worden gehouden, en dat men in die processie ‘omme draghen
zal de bulle vanden voorseijden pardoenen ghewaghende’:
Id, Reg. id, fol. vjcxxvj-vjcxxvij: ‘Actum ter clocke xj in Decembre xvcxxix, present
Clayssuene, Breydele, scepenen. - Men gheift Ulieden te kennene hoe dat mijn heeren
vander wet ontfaen hebben van mer gheduchter vrauwe... regente ende gouvernante,
etc., zekere besloten letteren, die men Ulieden hier lesen zal:
Marguerite, archiducesse d'Austrice....
Treschiers et bien amez, vous avez assez entendu la descente du Turck au royaume
de Hongrie... et... vous entenderez par les commis et reputez (sic)(1) de nostre Saint
Pere la cruciate(2) que, pour résistence audit Turck, il a accordé....’
‘Volghende den inhoudene van welcken letteren ende den verzoucke vanden
commissarissen van onsen Heleghen Vadre den paeus, men pardoenen ende
indulgencien, bijden zelven onsen Heleghen Vadre den paeus verleent om de landen
vander Keyserlicke Majesteyt onsen harden gheduchten heere van haerwaerts overe,
up in moorghen voor de noene intronizeren ende inhalen zal binnen der kercke van
Sint Salvators, de welcke pardoenen by onsen Heleghen Vadre den paeus upghestelt
ende ghegheven zijn ter instancie ende begheerte vanden conijnc van Hongherijen,
omme midts dien te commene teender cruusvaert, ter resistencie vanden grooten
Turck, die alreede met groote menichte van volcke commen es in tvoorseijde
conijnckrijcke van Hongherije ende tot voor de stede van Viennen in tlandt van
Oostrijcke, aldaer hij diverssche ende zeere rigoreuse ende straffe(3) assaulten ghedaen
heift, maer es nochtans hendelicke, bijder gracie Godts, ende goede hulpe ende
assistencie vanden voorseijden conijnc van Hongheryen ende zijne ghealieirde zo
gheresisteirt gheweist, als dat hij groote menichte van zijnen volcke verloren heift
ende hendelic met de reste van zijnder armee heift moeten achterwaert tarden, maer
heift nochtans groote ende

(1) Te lezen ‘députés’.
(2) CRUCIATE = Croisade. In Novisimo Diccionario de la lengua castellana (Paris, Garnier
hermanos, 1880): Cruzada, La expedicion militar contra los infieles... Tribunal de Cruzada.
Sanctae Cruciatae tribunal.
(3) STRAF = Sterk, Krachtig, Fel. Zie De Bo, Westvl. Idiot., vis Straaf en Straf, en Verdam, vo
Straf.
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onverwinnelicke scaden ende tyrannijen ghedaen ende noch daghelicx doet in
tvoorseijde lant van Hongherijen, twelc hij noch occupeirt, ende elders daeromtrent,
alzo wel ter zee als te lande, ende noch meer doen zal, ten zij datter bijder voorseijder
cruusvaert ende menichte van volcke zeere gheresisteirt worde. Uten welcken zo es
bijden kerckelicke persoonen ende goede lieden vander wet ghesloten ende
overeenghedreghen up in moorghen voor de noene ghedreghen te zijne eene
solempnele ende devote processie generale binnen der voorseijder kercke van Sint
Salvators, daerinne dat men omme draghen zal de bulle vanden voorseijden pardoenen
ghewaghende, omme inde zelve processie... den almoghenden God te biddene voor..,
voort dat hij den zelven onsen harden gheduchten heere den K., den conijnc van
Hongherien ende allen anderen kerstenen conijnghen ende princen gracie verleenen
wille, dat zij de voorseijde onghelooveghe Turcken resisteren, verdriven ende
teenegadere te nieuten brijnghen moghen, ter vermeerzijnghe vanden heleghen kersten
gheloove ende onse moedere de Heleghe Kercke.’ (11 Dec. 1529.)
*
De Turksche legers hebben nogmaals allerhande verwoestingen in het rijk van koning
Ferdinand aangericht. ‘Nous vous tenons assez adverty’ - schrijft de keizer, den 10n
Maart 1530, aan de Vlaamsche steden, - ‘des execrables maulx, grandes cruaultés,
dépopulacions et ruynes faictes par le turc es parties dAllemaignes et mesmement
es royaulmes et pays de nostre bon frère le roy dHongrie’.
‘Onse Heleghe Vadere den Paeus’ heeft derhalve, - aldus luidt het voorgebod ter
Halle, den 7 April 1530 (n.s.) afgelezen, - ‘upghestelt ende ghegheven, ter instancie
ende begheerte vanden conijnc van Hongherijen, zeere groote indulgencien ende
pardoenen, vele ampleder ende meerdere dan in voorleden tijden in dese landen tot
noch toe gheweist hebben..., omme bij desen middele te commene teender cruusvaert
ter resistencie ende weere vanden grooten Turc, die tjaer voorleden, met groote
machte van volcke cam duer tconijncrijcke van Hongherien tot voor de stede van
Viennen in Oostrijcke, doende aldaer ende alomme elders daer hij passeirde diversche
rigoreuse assaulten ende tyrannien, ende al nu bereet es met groote menichte van
volcke van wapenen, wel tusschen den iijc ende iiijc duusent mannen, ende groote
menichte van artillerie, ghescot ende andere munitien van oorlognen (sic), omme dit
toecommende saisoen weder te keerene met intencie ende

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1192
meenijnghe gheheel kerstenrijcke tonder ende te nieuten te brijnghene, daer toe dat
hij hendelic zouden moghen commen, indiender bij desen ende andere middelen niet
inne voorzien en ware’.
Het Hallegebod gaat in dezer voege voort:
Id., Reg. id., fol. vjcxlij vo-vjcxliiij vo: ‘Actum ter clocke vij in April xxix voor
Paschen, present Cabootre, Everaerts, scepenen. - Ende desen volghende, zo es bijden
kerckelicke persoonen ende goede lieden vander wet ghesloten ende
overeenghedreghen, up in moorghen voor de noene de voorseide pardoenen te
introniserene ende inhalene, met solempnele ende devote processie generale, binnen
der kercke van Sint Salvators, daerinne dat men draghen zal de bulle vanden
voorseiden pardoenen daerof ghewaghende, te vergaderen inden Burch....’

Onlusten in Gelderland.
- 1528. Een verheugend nieuws was bij de regentes aangekomen, betreffende de ‘reductie
vanden steden van Harthem(1) ende Hilsburg, in Gheldren, ter obeissance vanden
keysere, onsen gheduchten heere’. De prinses houdt het er voor, dat de ‘heeren raden
gheordonneirt in Vlaendren’ daarover reeds genoegzaam ingelicht zijn. Zij wil hun
echter mededeeling geven van zekere tijdingen, die haar sedert Vrijdag laatst ter
kennis zijn gekomen: ‘de reductie vander stede van Aerdewijc(2), ende dat die vander
stede van Utrecht, vernomen hebbende dat de Ghelderssche, die de zelve stede
occupeerden, hemlieden vindende zo benaut(3) ende gheoppresseirt bij ghebreke van
vitaillie, ghedelibereert hadden de stede zelve te pillierene ende te habandonnerene,
hebben daerof gheadviseirt Willem Turcq, capitain upde vaert ende andere capitainen
vanden keysere ende van hemlieden begheert assistencie, ende dat bij dien middele
de voornoemde stede ghecommen is in dobeissance vanden keysere, onsen gheduchten
heere, ende dat den

(1) Hattem.
(2) Harderwijk.
(3) Zie boven blz. 1080, nota 1.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1193
meesten deel vanden Gheldersschen, die daer waren, doot zijn of ghevanghen’. Op
verzoek van Zijne Majesteit en naar luid van de brieven van 6 Juli 1528 hun
daaromtrent door de heeren raden geschreven, bevelen de schepenen der stad Brugge,
dat men zes weken lang, elken Donderdag, in al de kerken der stad, processie zal
dragen:
Id., Reg. id., fol. vclxij en vo: ‘Actum ter clocke viij in Hoymaent xvcxxviij, present
Venduel, Thielt, scepenen. - Volghende den inhoudene van welcken lettren ende den
bevelen daerinne begrepen, zo es bijden kerckelicke persoonen ende de goede lieden
vander wet gheordonneirt ende gliesloten, alle Donderdaghe eerstcommende, vj
weken lanc gheduerende, in elcke kercke binnen deser stede, processie ghedreghen
te zijne metten Heleghen Sacramente, omme inde zelve processie den almoghenden
God te lovene ende bedanckene vande victorie ende prosperiteyt die hij verleent
heeft onsen harden gheduchten heere in tvoorseide lant van Gheldere...’

Barberousse verslagen.
- 1518. De alomgeduchte Barberousse, ‘den principalen capiteyn vanden Grooten Turcq’,
in Afrika, was ‘int zelve quartier’, door de Spaansche soldaten, met zijn leger deerlijk
ter dood gebracht. De koning hoopt dan ook, binnenkort geheel Afrika ‘in zijne
subjectie te brijnghene’. Bij brieven van 24 Juli 1518, stellen ‘mijne heeren rade
gheordonneirt in Vlaendren’ de Vlaamsche steden daarmede in kennis; daarop bevelen
de Schepenen van Brugge, den 3n Augustus daaraanvolgende, dat tot nader order,
elken Donderdag, in al de kerken en kloosters der stad, eene processie van
dankbaarheid ‘metten weerden Heleghen Sacramente’ zal gehouden worden: een
persoon uit elk huisgezin is verplicht de plechtigheid bij te wonen:
Id., Reg. id., fol. cliiij vo: ‘Actum den derden dach van Ougst int jaer xvcxviij, present
Voocht, Walle, scepenen. - Men gheift te kennene hoc dat mijne heeren vander wet
gheadverteird zijn bij lettren van mijnen heeren rade gheordonneirt in Vlaenderen,
hoe dat onse gheduchte heere den conijnc hemlieden, bij zijnen brieven in daten
xxiiij Hoymaent letstleden, adverteirde dat zijn volc van wapenen, bijder hulpe Gods,
ligghende in Afrycke, ofgheworpen,
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versleghen ende ghebrocht hebben ter dood den principalen capiteyn vanden Grooten
Turcq, ghenaemdt Barberousse, int zelve quartier, metsgaders ooc alle de lieden van
wapenen, die hij onder hem hadde, bij welcken middelen zijne conijnclike majesteid
hoopt gheheel Afrycke eer langhe daghen in zijne subjectie te brijnghene, lastende
ter causen van dien Gode te danckene ende lovene met processien ende devote
bedijnghen. Uten welcken gheordonneirt es ende gheadviseirt bijden kercklike
persoonen ende goede lieden vander wet, datmen alle Donderdaghe nu
eerstcommende, in elke kercke ende cloostre draghen zal processie metten weerden
Heleghen Sacramente, gheduerende toter tijd dat anders daer up gheordonneird zij,
lastende eenen ijegheliken dat zij uut elken huse eenen persoon zenden willen, elc
in zijn prochiekercke, inde voorscreven processie, up al dat zij houden vanden heere
ende vander wet.’ (3 Aug. 1518.)

De koning van Frankrijk breekt den vrede. - De oorlog in Italië. - Paus
Clemens de VIIe in hechtenis genomen. - De ‘Paix des Dames’. - 1528-1529.
Kort na de overgave van de steden van Hattem en Hilsburg, had de hertog van
Gelderland met Keizer Karel den vrede gesloten. Nieuwe bekommeringen echter
stonden den keizer ie wachten: de koning van Frankrijk, zijn gegeven woord
ongetrouw, had inderdaad zijn leger in Italië en in het koninkrijk Napels laten
binnendringen; de zege bleef evenwel aan de wapens van den keizer. ‘Dans le même
temps - schrijft Gachard(1) - André Doria passait au service de Charles-Quint, et
bientôt après il soulevait Gênes, qu'il reconstituait en république sous le protection
de l'empereur.’ Van al die gebeurtenissen geeft de regentes kennis aan de Vlaamsche
steden: brieven, ‘gheteekent met huerer edeler handt’, vermelden, ‘dat vasten paix
ende conferatie (sic) ghesloten ende gheconcludeirt es’ tusschen den keizer en ‘mer
Chaerles van Gheldre ende zijne ondersaten, ter eere vander zelver Zijne Majesteyt
ende verzekertheden van zijnen landen van heerwaerts overe’; genoemde ‘mer
Chaerles’ heeft van zijn bondgenootschap met den koning van Frankrijk afgezien en
er een met den keizer aangegaan, dien belovende ‘hem te dienene jeghens elcken,

(1) Op. cit., kol. 564.
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niement uutghesteken noch ghesondert(1)’. De regentes zendt verder bericht, dat ‘naer
dien dat de Franchoisen ende andere vianden vander Keyserlijcker Majesteyt,
tonghelijke ende contrevenierende den slote vanden paix van Madril (sic)(2),
gheenvaijert hadden den meesten deel vander Ytalien, ja vander conincrijcke van
Naples, patrimonie vander zelver Zijne Majesteyt, ende daer ghedaen quaet
onghetallich(3)’, het nochtans Gode van hemelrijk beliefd heeft ‘te betooghene zijne
goddelicke justicie ende danof te userene’, zoodanig dat het geheele leger van den
koning van Frankrijk ‘ende van die van zijnder leghe(4)’, zoo ‘bij ziecten ende
smettelicke ghebreken als bij faite van wapenen, teenegadere ontmaect es gheweest,
de capiteyn hooft ende alle die vander armee ghevanghen, doot ende versleghen, het
conijncrijcke van Napels gheheel ende al ghereduceert ter obeyssance vander zelver
Keyzerlijcker Majesteyt, ende ooc de stede van Genuijts (sic)(5)’. Zelfs de capitein
‘messire Andre Dorie’ heeft de zijde van den keizer gekozen en ‘afgheworpen de
galeyen van zijnen vianden’. God zij daarom lof en dank! De heeren ‘raedslieden...
gheordonneirt in Vlaendren’, op last van den keizer, bevelen, bij brieven van 10
October, dat ‘processiën generael’ zullen gedragen worden. De Wet van Brugge
beslist hierop als volgt:
Id., Reg id., fol. vclxx vo-vclxxj vo: ‘Actum ter clocke Sint Donaesdach xiiij in Octobre
xvcxxviij, present Petijt, Aertrijcke, scepenen. Volghende den inhoudene van welcken
lettren, zo es bijden gheestelicke persoonen ende goede lieden vander wet
gheordonneirt ende ghesloten, up in moorghen voor de noene, te doene ende te
draghene een solempnele ende devote processie generale,

(1) Uitgezonderd. Zie Verdam, vo Sonderen.
(2) MADRIL = Madrid (hoofdstad van Spanje). Andere voorbeelden van dien zonderlingen vorm
zijn ons niet bekend. Deze herinnert evenwel aan ‘Madrileno, Madrilena, El natural de
Madrid, y Lo perteneciente á esta villa. Matrilensis’. (Novisimo Diccionario de la lengua
Castellana..., Paris, Libreria de Garnier hermanos, 1880.)
(3) ONGHETALLICH = ‘Ontallijc’, Ontelbaar. Zie Verdam, vo Ongetallijc.
(4) LEGHE: DIE VAN ZIJNDER LEGHE. Naar wij meenen, van Lech of Lach, Mnd. Gelach, Gelege,
Gelech. (Zie bij Verdam, vo Gelach.) Wellicht met de beteekenis van Gezelschap, Aanhang,
Partij.
(5) GENUIJTS = Genua.
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binnen der kercke collegiale van Sinte Donaes..., omme... den almoghenden God te
lovene ende bedanckene vander grooter gratie ende payse....’
*
Paus Clemens de VIIe, die met den koning van Frankrijk tegen Keizer Karel een
verbond gesloten had(1), was, in Meimaand van het jaar 1527, door de keizerlijke
troepen, die de stad Rome waren binnengedrongen, in hechtenis genomen. De keizer,
die echter niet beter wenschte dan met den Heiligen Vader eene overeenkomst te
sluiten, wachtte niet lang om dezen uit de gevangenis te ontslaan. ‘Onse gheduchte
vrauwe de... regente ende gouvernante’ zendt dientengevolge aan de Vlaamsche
steden het blijde bericht, dat ‘zoe heift zekre tydinghe dat onse Heleghen Vader den
paeus, bij ordonnancie vanden keysere, onsen gheduchten heere, ontsleghen es ende
gherestitueirt in zijnder vrijheijt ende liberte, ende dat de voornoemde heeren, Gode
lof, zijn in goede eendrachtichede, vrientscepe ende verstande’. Daaruit zal, is het
te hopen, een algemeene vrede ‘in kerstenrijcke’ volgen, ‘die alle goede kerstenen
behooren te begheerene’. Men love en danke derhalve God, hem biddende ‘dat hij,
bij zijnder goddelicker gracie, paix verleenen wille in kerstenrijcke, ende ooc bewaren
ende onderhouden den keysere, onsen gheduchten heere, de keyserinne, den coninc
ende coneghinne(2) van Bohemen ende mijne heeren hueren kijndren, in ghezonden
ende prosperiteyt’. Bij ‘Hallegebod’ van 18 Januari 1528 (n.s.) gebieden de Schepenen
dat ‘processie generael’ zal worden gehouden:

(1) Gachard, op. cit., kol. 551: ‘Déjà, un mois auparavant (Mei 1526), à Cognac, un traité avait
été conclu entre Clément VII, le rot de France, la république de Venise, les Florentins et le
duc de Milan, par lequel ils s'obligeaient à mettre sur pied une armée de 30.000 hommes
d'infanterie... pour contraindre l'empereur, au cas qu'il ne voulût le faire de bonne grâce, à
restituer, moyennant une honnête rançon, le dauphin et le duc d'Orléans, qui avaient été
délivrés au vice-roi de Naples, sur le Bidassoa..., à laisser le duché de Milan au duc Sforza,
et à rétablir les choses dans les autres parties de l'Italie, en l'état où elles étaient avant la
dernière guerre...’
(2) CONEGHINNE, Wvl., ook Kunneginne = Koningin. Verdam, vo Coninginne, haalt den Mhd.
vorm Küneginne aan. Een voorbeeld van CONIGHINNE:
L. Gilliodts-van Severen, Invent. des Archives Bruges, V, 531: ‘Van wasse gepresenteirt der
conighinne van Yngheland...’ (1462.)
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Id., Reg. id., fol. vcxxxix vo-vcxl vo: ‘Actum ter clocke xviij Lauwe xvcxxvij, present
Boodt, Moye, scepenen. - Volghende den inhoudene van welcken lettren ende den
bevelen daer inne begrepen, zo es bijden kerckelicke persoonen ende de goeden
lieden vander wet ghesloten ende over eenghedreghen up moorghen voor de noene
te doene ende te draghene een solempnele ende devote processie generale binnen
der kercke ende clooster vanden Freremineuren, te vergaderen inden Burch..., omme
inde zelve processie, goddelicke diensten ende sermoenen, diemen aldaer doen zal,
den almueghenden God te lovene ende bedanckene vander aliance ende goeden
verstande, dat, nu onlancx leden, ghemaect ende ghesloten es tusschen onsen heleghen
vadre den paeus ende onsen harden gheduchten heere den keysere, bijder welcker
de zelve onse heleghe vadre den paeus ontsleghen es ende gherestitueirt in zijn
vrijheijt ende liberteijt; voort hem te biddene dat hij bij zynder grondelooser
ghenadichede de zelve heeren in goeder eendrachtichede onderhouden wille ende
eenen generalen paeys verleenen over al kerstenrycke....’ (18 Jan. 1528 n.s.)
*
De keizer is naar Italië vertrokken. - 1529. - ‘Ende omme dieswille dat danof ende
vander welvaert ende prosperité (sic) vander voorseiden onsen gheduchten heere int
zelve voyaige dependeert de eere, estime ende reputacie van Zijnder Majesteyt,
oocmede de welvaert, ruste ende verzekerthede. van allen zijnen conijncrijcken,
landen ende heerlicheden ende van zijnen vassalen, dienaers ende ondersaten, ende
es te hoopene, dat daeruute commen zal eenen goeden finalen paix’, zoo heeft de
regentes de ‘raedslieden gheordonneirt in Vlaendren’, bij brieven uitgenoodigd
‘processien generael’ te doen houden. Te Brugge, krachtens beslissing van de
Schepenen, zal zulke processie den 11 Juni 1529 plaats grijpen:
Id., Reg. id., fol. vjcv en vo: ‘Actum ter clocke x in Wedemaent xvcxxix, present
Snouckaert, Jhane. - Volghende den inhoudene van welcken lettren ende den bevelen
daer inne begrepen, zo es bijden kerckelicken persoonen ende de goede lieden vander
wet, ghesloten ende overeenghedreghen, up in moorghen voor de noene te doene
ende te draghene een solempnele ende devote processie generale binnen der kercke
collegiale van Onser Vrauwen, daer inne datmen ommedraghen zal tweerde Heleghe
Cruce rustende binnen der voorseide kercke, te vergaderne inden Burch..., omme
inde zelve processie... den almoghenden God te biddene voor de ghezonde,
prosperiteyt ende welvaren van onse harden gheduchten
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heere..., voort dat de zelve onse harde gheduchte heere den keysere zijn reyse naer
Ytalien, die hij jeghewoordelic up handen heift... zoo beleeden mach dat die commen
moghen teenen zaleghen ende vruchtbareghen hende...’
*
In September 1529 bericht de regentes hare ‘Trèschiers et bien amez’ de goede lieden
van de Wet der stad Brugge, dat zij van haren heer en neef, ‘monseigneur et nepveu’,
den keizer, brieven heeft ontvangen, haar meldende ‘son arrivée le xme de ce mois
avec toute son armée, sans infortune ou mesaventure en sa cité de Jennes(1), quil y
ait trouvé toute obéyssance et y ait esté receu à son grant honneur et espérast bon
succez en ses affaires de pardelà, moiennant la grace de Dieu’. De regentes vraagt
dat ‘processie generael’ gedragen worde en de Wet beslist:
Id., Reg. id., fol. vjcxvj vo: ‘Actum ter clocke iiij in Septembre xvcxxix, present
Chelier, Everaerts, scepenen. - Uten welcken zo es bijden kerckelicke persoonen
ende de goede lieden vander wet ghesloten ende overeengedreghen, up in moorghen
voor de noene te doene ende te draghene een solempnele ende devote processie
generale binnen der kercke van Sinte Salvators, daerinne datmen draghen zal den
fiertere vanden heleghen sandt ende vriendt Gods mijn heere Sinte Eloy, te vergaderne
inden Burch..., omme... den almoghenden God te lovene ende bedanckene vander
grooter gracie, die hij onsen harden gheduchten heere den keysere in zijn voorseide
reyse ende arriveren zonder quade aventuere ter goeder havene verleent heift; voort
hem te biddene dat hij den zelven onsen harden gheduchten heere den keysere verleene
ghezondichede, prosperiteyt...’
*
‘Découragé par les revers de ses armes, fatigué d'une lutte qui épuisait toutes les
ressources de son royaume, désireux surtout de ravoir ses fils, François Ier aspirait à
un accomodement avec son rival(2).’ Aan twee beroemde prinsessen, Louise de Savoie,
de moeder van François den Iste, en Margareta van Oostenrijk, de moei van Keizer
Karel, werd de lastige taak opgedragen, den vrede tusschen de twee onverzoenlijke
vijanden voor te bereiden. De ‘raedslieden sghecoren keysers... gheordonneirt in
Vlaendren’ berichten de Vlaamsche steden dat zij dienaan-

(1) JENNES, de stad Genua, Fr. Gênes.
(2) Gachard, op cit., kol. 567.
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gaande zijn ‘gheadverteirt dat zekere dachvaert ende vergaderijnghe gheadviseirt
ende ghesloten es corts ghehouden te zijne binnen der stede van Camerijck’, tusschen
genoemde prinsessen, ‘ten fijne ende omme te commene tot eenen generalen pays’.
Zulks kan evenwel ‘zonder de hulpe ende zonderlinghe gracie van God almachtich’
niet verkregen worden. Daarom vragen zij dat ‘bij die vanden gheesteliken state’
alle week ‘processie generael’ zou worden gedragen. De Schepenen van Brugge
beslissen dientengevolge:
Id., Reg. id., fol. vjcvij en vo: ‘Actum ter clocke vij in Hoymaendt xvcxxix, present
Bavelare, Pantin. - Volgende den inhoudene van welken lettren ende den bevelen
daerinne begrepen, zo es bijden kerckelicke persoonen ende goede lieden vander wet
ghesloten ende overeenghedreghen, up in moorghen voor de noene te doene ende te
draghene een solempnele ende devote processie generale binnen der kercke collegiale
van Sinte Donaes..., te vergaderne inden Burch..., omme inde zelve processie,
goddelicke diensten ende sermoenen, diemen aldaer doen zal, den almoghenden God
te biddene voor..., voort dat de vergaderijnghe, die jeghewoordelic up handen es
binder stede van Camerijcke tusschen onse gheduchteghe vrauwe de eertshertoghinne
van Oostrijcke, regente, etc., ter eender zijde, ende de regente van Vranckerijcke ter
andere, zo beleet mach worden als dat daer ute comme eenen generalen pays over
al kerstenrijcke.’ (7 Juli 1529.)
Er werd bovendien beslist, ‘de processiën, die bijden laetsten ghebode gheordonneirt
waren ghedreghen te zijne, alle Zondaghe, in elcke kercke, metten Heleghen
Sacramente ghecontinueirt ende noch onderhouden te wordene, ordonnerende ende
bevelende, dat elc wie hij zij zijn diligencie doe omme den almoghenden Godt
neerstelic ende devotelicke te biddene, dat alle zaken moghen commen teenen
zaleghen ende vruchtbareghen hende’. (Reg. id., 1513-30, fol, vjc viij.)
De vermaarde ‘Paix des Dames’ werd, door het wijs beleid van de twee prinsessen,
den 5 Augustus 1529, te Kamerijk gesloten. De ‘goede lieden vander Wet’ der stad
Brugge, bij voorgebod van 17 Augustus, brengen die blijde mare ter kennis van de
inwoners en berichten verder de bevolking, ‘datmen den paeys alhier uutroepen zal
moorghen voor de noene, oocmede dat onsen harden gheduchten heere den keysere,
upden xxvijen dach van Hoymaent laetsleden ghereet was omme te embarquierene,
in meenijnghe te doen zijn voiaige in Italien
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ende bij dien middele te commene tot eenen generalen paeyse over al kerstenrijcke’.
Zij gebieden ten slotte dat ‘processie generael’ zal gehouden worden:
Id., Reg. id., fol. vjcxj: ‘Actum ter clocke xvij Ougst xvcxxix, present Snouckaert,
Breydele. - Zo eist dat bijden kerckelijcke persoonen ende goede lieden vander wet,
volghende den bevelen hemlieden ghedaen van skeysers weghe, ghesloten ende
overeenghedreghen es, up in moorghen voor de noene, naer de publicatie vanden
voorseiden paeyse, te doene ende te draghene een scoone ende solempnele processie
generale binnen der kercke collegiale van Sinte Donaes..., te vergaderne inden
Burch..., omme... den almoghenden God te lovene ende bedanckene vander grooter
gracie die hij ons bijden voorseiden paeyse verleent heift; voort hem zeere
neernstelicke ende devotelicke te biddene voor tonderhout ende continuatie van dien;
ende dat hem ghelieve duer zijne grondeloose goetheyt ende ontfarmarticheyt onsen
voorseiden harden gheduchten heere den keysere in zijn voornoomde voyaige te
gheleedene ende conduyserene ter goeder ende zalegher havene, ende zijn groote
ende hooghe affairen zo te dirigierene als dat die commen moghen ter eeren ende
exaltacien van Zijnder Majesteyt ende ter ruste ende verzekerthede van al
kerstenrijcke; voort dat den almoghenden God ons verleenen wille ghetijdich wedere,
zo dat de vruchten up tland staende drooghe ende met lieve in scuere gheraken
moghen.’
De Wet beslist daarenboven, ‘dat de processie diemen onlancx ghedreghen heift
binnen deser stede alle Zondaghe in elcke kercke metten Heleghen Sacramente, noch
onderhouden ende ghecontinueirt zal worden tot dat daerop anders gheordonneirt
zal zijn, omme den almoghenden God te lovene ende bedanckene vander grooter
gracie dat hij ons bijden voorseiden paeyse verleent heift; voort hem te biddene dat
die vast ende gheduerich bliven mach; dat hij onsen harden gheduchten heere den
keysere in zijn voiaige naer Ytalien voorspoet verleene met zalicheden, ende dat hij
dese stede ende de inzetene van diere beschermen ende bewachten wille van
pestilencien ende alle andere plaghen’. (Reg. id., 1513-30, fol. vjc xv: ‘Actum ter
clocke xxv in Ougste xvc xxix, present Snouckaert, Breydele, scepenen.’)
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Keizerlijke ‘dachvaert’ te Augsburg.
- 1530. Keizer Karel verlaat Italië in 1530.
Door tusschenkomst van ‘de raedslieden skeysers vanden Romeynen...,
gheordonneirt in Vlaenderen’, ontvangen de Vlaamsche steden bericht, vanwege
mevrouw de regentes, dat de keizer ‘van zijnen voiaige van Ytalie weder ghekeert
es tot inde stede van IJsbrouc(1), in goeden ghezonde ende dispositie van zijne persoon,
in wille ende meenijnghe hem te vijndene zeere corts inde stede van Ausbourg of
andere stede in Duutschen landen, ende aldaer te houdene eene keyserlicke dachvaert,
omme te voorsiene te bescudde ende versekerthede van geheel kerstenrijcke’. De
regentes beveelt ‘daerof Gode te doen danckene’. Derhalve bevelen de Schepenen
der stad Brugge:
Id., Reg. id., fol. vjcxlvj: ‘Actum ter clocke ij in Meye xvcxxx, present Chelier,
Theerlync, scepenen. - Volghende welcken lettren ende den bevelen daerinne
begrepen, zo es bijden kerckelicke persoonen ende goede lieden vander wet ghesloten
ende over eenghedreghen, up in moorghen voor de noene te doene ende te draghene
een solempnele devote processie generale binnen der kercke van Onser Vrauwen,
daer inne dat men draghen zal tWeerde Heleghe Cruce rustende binnen der voorseide
kercke, te vergaderen inden Burch... Omme den almoghenden God te lovene ende
te bedanckene van dat onsen harde gheduchte heere den keysere ghearriveirt es (zijn
voiaige in Ytalie vulcommen) in de duudsche landen tot binnen zijnder stede van
Ysbrouc, in goede ghezonde ende dispositie van zijnen lichame....’

Het Zwijn en Brugge-zeehaven.
Het Zwijn, de aloude voorhaven der stad Brugge, werd meer dan ooit door een steeds
aangroeiende verzanding bedreigd. Grootsche werken waren, ten koste der Stad en
door behulp van de Leden 's Lands van Vlaanderen, uitgevoerd om daartegen te
worstelen, ontzaglijke sommen gelds besteed om het stoppen van het ‘Sinte Marie
veer gheseit tZwarte Ghat’ te verzekeren.

(1) YSBROUC = Inspruck, in Oostenrijk.
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Dat moest trouwens de redding zijn! Tot overmaat van ongeluk, had een geweldige
storm, den 4 Maart 1510, de werken grootendeels vernield! Er moest opnieuw een
onderzoek worden ingesteld ‘naer de middelen tot verbetering van den Zwene’ of
tot het bewerken der ‘poins et articles par lesquelz ledit Zwin se pourroit amender,
tant pour le bien et ressource de la ville de Bruges, comme à l'augmentation et
entretenement de tout le pays de Flandres en général, et à la conservacion des demaine
et aydes de nos seigneurs’(1).
Bij Hallegebod van 22 April 1514, manen derhalve de Schepenen der stad Brugge
de inwoners aan, met de meeste godsvrucht deel te nemen aan de ‘processie generael’,
die den eerstkomenden Maandag (24 April) zal gedragen worden, om Gods mildsten
zegen te bekomen voor ‘zeker particulier concept, dat nu up handen es..., ten
welvarene van deser stede ende lande van Vlaendren’:
Id., Reg id., fol. xix vo: ‘Actum ter clocke xxij in April naer paesschen xvcxiiij, present
Mattheeus de Voocht ende Willem de Boot, scepenen.
Men gheift u te kennene, hoe dat bijden kerckelicke persoonen ende de goede
lieden vander wet deser stede ghesloten ende gheordonneert es te doene ende te
draghene eene devote processie generale binden cloostre vanden Predicaren, up in
Maendaghe voorden noene nu eerstcommende, in welcke processie men draghen sal
tweerde Heleghe Sacrament, te vergaderne inde Burch naerder costume ende van
daer te gane met devocien duer de Oostburchpoorte, over de Oochstrate, over de
oude Muelenbrugghe, ende also binden voorseiden cloostre, daermen eenen
solempnelen dienst doen sal, omme inde zelve diensten ende sermoenen den
almoghenden God te lovene ende danckene van zijnder gracie, voordt te biddene
voorde gezonde, prosperiteijt ende welvaren van onsen gheduchten heere ende alle
huere edelen, voor paeys ende eendrachticheijt van alle hueren landen ende
ondersaten, voordt omme te biddene voor de prosperiteyt, voorspoet ende neeringhe
vander stede van Brugghe, ende specialic dat zeker particulier concept, dat nu up
handen es, mach commen ten goeden ende vruchtbareghen effecte, ten welvarene
van deser stede ende lande van Vlaendren....’ (22 April 1514.)

(1) Zie bij L. Gilliodts-van Severen, Bruges Port de mer: Etude historique sur l'état de cette
question, principalement dans le cours du seizième siècle (Bruges, 1895), blz. 77 en vlgg.
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't Is een droeve bladzijde uit Brugge's geschiedenis, welke ons hier voor de oogen
ligt! De geleerde heer L. Gilliodts-van Severen heeft ze meesterlijk in zijn Bruges
Port de mer uiteengezet. Waar de ongelukkige stad, - die was geweest ‘la chief ville
du pays de Flandres en fait de marchandise’ en was toen ter tijde ‘tournée en grant
povreté et désolacion’(1), - meende op steun te mogen rekenen, vond zij anders niet
dan tegenkanting, afgunst en nijd! ‘Les trois membres représentés par les magistrats
de Gand, d'Ypres et du Franc, s'étaient longuement concertés; chose étonnante, ils
le firent à Bruges même, dans cette ville-soeur, que l'amitié aurait dû unir plus
étroitement et qu'une âpre jalousie meditait d'anéantir(2).’
't Gevaar was groot! De Schepenen beslissen, den 17 Juli 1515, dat men ‘processie
generael’ in de stad zal houden, opdat God ‘deze stede voorspoet verleenen wille
int werc, dat zoe jeghewoordelic voor handen heift, in(3) voordernesse(4) ende
beterijnghe vanden Zwene ende ghemeenen oorboire deser stede’:
Id., Reg. id., fol. lxvj: ‘Actum ter clocke den xvijen dach van Hoymaendt ao xvcxv,
present Steenhuuse ende Ommejaghere, scepenen. - Men gheitt U te kennene, hoe
bijden kerckelicken persoonen ende de goede lieden vander wet van deser stede
ghesloten... es up in moorghen voorder noene te doene ende te draghene eene zeere
devote ende solempnele processie generale binnen der kercke collegiale van Sinte
Donaes..., omme inde zelve processie, goddelicke diensten ende sermoenen, diemen
daer doen zal, den almoghende God te biddene voor de ghezonde, prosperiteyt ende
welvaren van onsen gheduchten heere ende prince ende van die van zijnen edelen
bloede, zo dat huerlieder groote ende lastege affairen moghen commen teenen goeden
ende vruchtbareghe hende; voordt dat Godt ons verleenen wille goedt ende ghestadich
wedre, zo dat de vruchten upt

(1)
(2)
(3)
(4)

Bruges Port de mer, blz. 133.
Bruges Port de mer, blz. 96.
In met de beteekenis Tot.
VOORDERNESSE = Vordering. Fr. Avancement, Progrès. Zie ons Gloss. à l'Inventaire Archives
ville de Bruges, vo Voordernes. Een voorbeeld in eene oorkonde van 30 Nov. 1488: ‘Ten
oorboore ende voordernesse van onsen cloostere...’. (Staatsarchief te Brugge, Fonds der
Predikheeren, oud nr 3085, voorloopig blauw nr 5719.)
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velt staende moghen met lieve inghedaen werden, ter sustentacie vanden menschen,
ende dat hij dese stede voorspoet verleenen wille int werc, dat zoe jeghewoordelic
voor handen heift, in voordernesse ende beterijnghe vanden Zwene ende ghemeenen
oorboire deser stede, ende dat hij die bij zijnder gracie sparen ende beschermen wille
van smette of haesteghe ziecten....’ (17 Juli 1515.)
‘L'histoire est un éternel recommencement’, heeft een scherpzinnige denker ergens
geschreven. Brugge, mijn geliefkoosde geboortestad, heeft in de laatste tijden
nogmaals ondervonden wat afgunst is, wat nijd vermag, - en ondervindt het nog
dagelijks.
God betere 't!

Slot.
Men merke 't wel, bovenstaande bladzijden zijn enkel te beschouwen als een bijdrage
tot de geschiedenis van de ‘processiën generael’ hier te lande. Wat wij, bij het
schrijven daarvan alleen beoogden, was, inzonderheid wat de stad Brugge betreft,
eenige bouwstoffen aan te brengen.
Moge onze studie den Vlaamschen geschiedschrijvers welgevallig wezen!
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Registers.
I. - Zaken.
A
Aalmoezen. De inwoners van Brugge, door de Schepenen aangemaand tot het
doen van ‘aelmoessenen ende caritate’. (1529.) 1142.
- Het doen van ‘aelmoesen, tot reparacie ende refectie vander kercke
ende clooster’ van ‘Spermaillen’ buiten Brugge. (1514.) 1086.
- Zie verder op Vasten.
‘Abijt.’ Zie op Kleedij.
Aflaten. Zie op Pardoenen.
Africa. Zie op Mooren.
Ambachten: ‘Ambochten, neerijnghen, ende ghilden’, te Brugge. Voorschriften
voor de ‘ambochten, neerijnghen ende ghilden’, welke aan de Heilig
Bloedprocessie deelnamen. 1074-1076.
- De ‘dekenen van allen ambochten ende neerijnghen met hueren
vijnders ende ouderlinghen ende voort allen andren’ verplicht aan
‘processiën generael’ deel te nemen. 1084-1085.
- De ‘dekenen ende elc deken met zynen heede’ nemen deel aan eene
‘processie generael’. 1106.
- ‘Elc deken van den 52 ambochten..., elc met zinen heede’, id. 1109.
- ‘Alle dekenen, vynders ende zoorghers van allen ambochten, ghilden
ende neerynghen...’ te Brugge, ‘die ghewuene zijn te gane inde
processiën van deser stede’, verplicht ‘in zwarten abyte’ te komen.
1123-1124. - Andere teksten o.a. 1138, 1166.
- Officiëele bijwoning van de uitvaart voor keizer Maximiliaan: de
‘dekenen elc met twee vijnders..., elc in zwarten abijte’. (1519.)
1093.
- De ‘ambochten ende neerynghen van der stede’, op de Groote Markt
vergaderd ‘omme pays te vercryghene’ (8 December 1490),
vergezellen, met den standaard ‘der poorterye vander stede’, eene
‘processie generael’ tot in de kerk van Sint-Donaas. 1120-1121.
- Verbod ‘te werken ende te doen werken van allen ambochten’. 1063.
- Gebod ‘van zijnen tijdelicke wercke ofte ambocht te cesserene’.
1064-1066. - Ook ‘Mesdach houden’. 1142. - Zie verder 1093, 1094,
1165, 1172-1173, 1184.
- ‘Outaren van allen ambochten ende neerijnghen.’ Ter gelegenheid
van de uitvaart van keizer Maximiliaan (1519), moet aan al zulke
autaren mis gedaan worden. 1093-1094.
‘Amende.’ Zie op Boetedoening.
‘Annunciaten’: Klooster ‘vanden Annunciaten, buten der Eselpoorte’ (Brugge).
‘Processie generael’ naar dat klooster gedragen. 1148.
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Aqua gregoriana of ‘Eau Gregorianne’, tot herwijding van een kerkhof.
1091-1092.
Augsburg. Zie op Keizer Karel.
‘Augustinen’, (klooster) te Brugge. ‘Processiën generael’ naar dat klooster
gedragen. 1096, 1103, 1132, 1181.
Autaar. Zie op Ambachten en op Processiën. Ook de Woordenlijst, b.v. Autaar:
DE (n) AUTAAR. Zie op Confrerie van den Autaar.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1206

B
Bannelingen ingeroepen. 1064.
Barberousse, ‘den principalen capiteyn vanden Grooten Turcq’, verslagen.
(1518.) Processiën te Brugge. 1193-1194.
Bedevaert: Jaarlijksche bedevaart tot de Sint-Janskapel, te Brugge. Hoe door
de Wet geregeld. 1073.
- Id., ‘tSinte Adriaens ende tSinte Anne buten’ Brugge, bij het
heerschen van de pest. (1523.) 1140-1141.
Begijnhof. Zie op Wijngaard.
Beloften. Ter gelegenheid van een jubileum te Brugge, de biechtvaders
gemachtigd af te nemen ‘alle beloften, hoe die moghen gheschiet zijn, gheweert
alleenlic de vier meeste...’. (1514.) 1086.
N.B. De Vier groote beloften zijn: gewillige armoede, eeuwige zuiverheid,
volkomene gehoorzaamheid (Catechismus, 39e les): deze worden in het klooster
gedaan en geoefend; - en de belofte in een klooster te gaan: ‘Votum ingrediendi
religionem’. (Nota, ons door den Z.E. heer kanunnik A.C. DE SCHREVEL,
aartspriester van het Bisdom Brugge, medegedeeld.)
‘Beternesse.’ Zie op Boetedoening.
Biecht. Zie op Tafel: Heilige Tafel en op Zonden.
Biechtvaders. Zie op Beloften.
‘Blasphameiren.’ Zie op Godslasteraars.
Blauw (kleur.) Zie op Rood.
Blijde inkomst van den Prins te Brugge, op 18 April 1515. Door de Wet genomen
schikkingen. ‘Processie generael’. 1164-1167.
Boctedoening: ‘Amende’. Het gaan van lieden in de ‘Processiën generael’, ‘in
voorme van amende ende beternesse’. Teksten. (1479 tot 1484.) 1126-1127.
Bohemen. Zie op Hongarije.
Boter. Het gebruik van boter in den Vastentijd. Vergunningen daaromtrent.
Teksten uit 1489, 1490, 1528, enz. 1080, 1081, 1082, 1083, 1084.
Boterhuis: het voormalige ‘Bueterhuus’ (Fr. Halle au beurre), te Brugge. 1081.
‘Bretesche’ aan het Hallegebouw, te Brugge: ‘La bretecque de ladicte ville de
Bruges’, of de ‘Ghebodtveynstere in die Halle’, alwaar de ‘Hallegeboden’
werden afgeroepen. 1061-1064. - Het versieren daarvan, ter gelegenheid van
politieke gebeurtenissen, (Teksten, uit 1482 en 1489.) 1187-1188. Bij den tekst,
op blz. 1188 aangehaald, en welke met de woorden: ‘Ende ter Halle voorseyd...’
aanvangt, voege men: Het Boeck van..., blz. 319.
Brooduitdeeling: Uitdeeling van brood of andere spijzen, of Uitdeeling van
‘provenden’, in het Schepenhuis te Brugge. (1519.) 1093.
- Het ‘teeken’. 1094.
Brugge-Zeehaven. Verzanding van het Zwijn. Grootsche werken, ten koste
van de Stad, met behulp van de Leden 's Lands van Vlaanderen, uitgevoerd.
1201-1202. - Den 4 Maart 1510, de werken, door een geweldigen storm,
grootendeels vernield. 1202. - Een nieuw ‘concept’ op handen, ‘ten welvarene
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van deser stede’. (1514.) ‘Processie generael’ te Brugge. 1202. - Tegenwerking
vanwege Gent, Iperen en het Vrije. De Schepenen te Brugge bevelen, dat
‘processie generael’ zal gedragen worden, opdat God ‘deze stede voorspoet
verleenen wille int werc, dat zoe jeghewordelic voor handen heift...’. (17 Juli
1515.) 1203-1204. - Nog dagelijks ondervindt Brugge, wat afgunst is, wat nijd
vermag!.... God betere 't! 1204.
Burg, te Brugge. De afkondiging van een ‘Hallegebod’, ‘in den Burch’ gedaan.
Was dat geen buitengewoon geval? (1490.) 1064.
- Sermoenen aldaar, op last van de Schepenen. (1311, 1410, enz.)
1090-1091.
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Burgemeesters. De oude burgemeesters verplicht zekere kerkelijke plechtigheden
bij te wonen. 1093, 1166.
Burgerlijke overheid. Zie op Magistraat.

C
‘Cabaretten’. Zie op Drankhuizen.
‘Caermers’, te Brugge: ‘Ten clooster van Onzer Vrouwenbroeders, ten Carmers’.
‘Processiën generael’ naar dat klooster gedragen. 1096, 1103, 1157.
Ceremoniëel. Zie op Kleedij en Vrede.
Christendom. Bedroevende en onrustwekkende toestand in geheel de
Christenheid: het Christendom door de ongeloovigen bedreigd: ‘Processie
generael’. (1523.) 1179-1181. - Zie verder op ‘Processiën generael’.
Christen Geloof. Zie op Geloof.
‘Collegen’: De ‘Collegen’, te Brugge. 1123.
‘Colluevere.’ Zie op ‘Spelen van recreacien’.
Communie (Heilige). Zie beneden op Tafel: Heilige Tafel.
Confrerie van den Autaar. Aanteekeningen over die instelling vroeger en ten
huidigen dage. 1117.
- Nog heden in absoluten zin: DE(n) AUTAAR. B.v. in: Hij maakt deel
van DEN AUTAAR = Hij is lid van de Confrerie van den Autaar.
(Brugge.)
Confrerieën, in kerken. Het ‘Schild’, voor de flambeeuwen ten dienste van
Confrerieën en voor de kleedij van den ‘knaap’. 1107-1108.

D
Does (Ter) en Ter Doest: Abdij te Lisseweghe, bij Brugge. De Schepenen van
Brugge verzoeken dat klooster om gebeden. (1480, 1481.) 1087, 1089.
Donaas, Donatiaan. Zie op ‘Sint Donaes’.
Drankhuizen: ‘Taveernen of cabaretten’. Verbod, te Brugge, op Zon- en
feestdagen, van 9 tot 11 uur, drankhuizen open te houden. 1068-1069. - Ook
gedurende ‘processiën generael’. 1122, 1124, en verder passim.
Duurte: ‘Bijden ghebreke ende groote dierte van coorne ende van andre vruchten
vander eerden’. ‘Processie generael’. (1524.) 1143.

E

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

‘Eed’: ‘Ontamelike ende orrible eeden zweeren’. 1078. - ‘Horryble heeden.’
1079. - ‘Quade onnomelicke heede.’ 1079. Zie op Godslasteraars.
Eechout: ‘Ten Eechoute’. Abdij te Brugge. Processiën generael’ naar dat klooster
gedragen. 1098, 1103.
- ‘Den habd van den Heechoute.’ 1111.
Eieren. Het gebruik van eieren in den Vastentijd. Vergunningen daaromtrent.
Teksten uit 1491 en 1524. 1082, 1083.
Engeland. Zie op Frankrijk, op Keizer Karel, op Kleuren der stad Brugge, en
op Lancaster en York.
Engelsche kleuren. Zie op Kleuren.
‘Esbatementen spelen’, en ‘tghenoughelieste ende boerdelicste esbatement
spelen’. 1149.

F
Feestdagen. Zie op Zondagrust.
Feestelijkheden, te Brugge. Ter gelegenheid van de verkiezing van den koning
tot koning van het Roomsche Rijk. (1519). 1148-1149. - Id., van de Blijde
Inkomst van den Prins. (18 April 1515.) 1164-1165. - Id., van het verbond
gesloten tusschen onzen prins en den koning van Frankrijk. (1516.) 1168.
Fierters van der Stede (van Brugge). Zie beneden op Stadsrijven.
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‘Figuerenende personnaigen’, in de Heilig Bloedprocessie te Brugge. 1074.
‘Spelen ende figueren.’ 1077.
Flambeeuw. Bijzonderheden. 1109-1110. Zie verder de Woordenlijst.
Frankrijk. Vrede tusschen Frankrijk en Engeland, in 1514 gesloten. Voor
Vlaanderen moest deze vrede de heilzaamste gevolgen hebben. ‘Processie
generael’ te Brugge. 1162-1164.
- Zie verder op Keizer Karel en op ‘Processiën generael’.
‘Freren Mineur’ of Minderbroeders, te Brugge, - ‘Ten Freren.’ - ‘Ten broeders
vanden Freminueren’, of ‘Ten clooster van de Freren’. ‘Processiën generael’
naar dat klooster gedragen. 1095, 1098, 1103, 1179, 1197.

G
‘Garsoenen van der stede.’ Zie beneden op ‘Stedegarsoenen.’
Gebeden. Kloosters, in zekere omstandigheden, door de Schepenen van Brugge
om gebeden verzocht. (1408, 1476 enz.) 1087-1089.
- Vergelding. 1087-1088.
Gedenkdagen van den Vorst. Zie beneden op ‘Processiën generael’.
Gelderland Onlusten in Gelderland. Processiën te Brugge. De ‘reductie’ van
de steden van Hattem en Hilsburg ‘ter obeissance vanden Keysere’. (1528.)
1192-1193.
- De hertog van Gelderland sluit den vrede met Keizer Karel. (1528.)
1194.
Geloof: ‘Helich kersten gheloof’. Zie op ‘Processiën generael’.
Geloofszaken. De Schepenen van Brugge doen een man aanhouden, welke
‘eeneghe zaken’ voorstelde, ‘contrarie ons ghelove’. (1420.) 1092.
- Zie op Augsburg.
‘Ghilden.’ Zie op Ambachten.
- ‘De cleene ghilden.’ 1075.
Godsdienstig gevoel. Het godsdienstig gevoel hier te lande. Hoe het in vroeger
dagen diep ingeworteld was. 1061.
Godsdienstzaken. Zie op Geloofszaken en op Magistraat.
Godslasteraars. Verordeningen, door de geestelijke en tevens door de burgerlijke
overheid, tegen de godslasteraars uitgevaardigd. Hallegebod door de Schepenen
van Brugge, den 5 Februari 1518, afgekondigd. 1078.
- Schrikverwekkende straffen op godslasteraars toegepast.
Voorbeelden wat Brugge betreft. (1484, 1489 en 1490.) 1078-1079.
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Goede Vrijdag. Sermoen dien dag, op den Burg te Brugge, op last van de
Schepenen, gedaan. (1410-11.) 1090. - Andere teksten (1456 en 1488). 1090.
Grippen. Zie op Riolen.
Groote Markt, te Brugge. Verbod aldaar, op Zon- en feestdagen markt te houden
(1522.) 1068-1069.
- Streng gebod door de Schepenen, ter gelegenheid van zekere
kerkelijke feestdagen, de Groote Markt, te ruimen. (1513, 1514,
1516.) 1070-1071.
- Sermoen aldaar. (1456.) 1090.
‘Grooten Turck’. Zie op Hongarije.
‘Groot water.’ Zie op Overstrôoming.

H
‘Haestighe ende smettelicke ziecten.’ ‘Processie generael’ te Brugge, om van
God te bekomen, dat Hij de stad ‘beschermen wille van haestighe ende
smettelicke ziecten’. (1513.) 1131. - Id., ‘... van smettelicke ziecten ende
pestilencien’. (1515.) 1134. - Andere teksten. 1139, 1143 en vlgg.
- De pest bedreigt Brugge. (1514.) Genomen maatregelen. Bevel
‘processie generael’ te dragen. 1137-1138.
- ‘De pestilencie ende haesteghe ziekte.’ De stad Brugge, daardoor
deerlijk beproefd, in 1523. Verbod bedevaarten te doen ‘'t Sinte
Adriaens ende tSinte Anne...’. 1139-1141.
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Zie verder op Zweetende ziecte en op ‘Processiën generael’.

Halle, te Brugge. (Het thans nog bestaande Hallegebouw.) Het venster met
koperen balustrade, waaruit de Hallegeboden werden afgekondigd.
Bijzonderheden daaromtrent. 1061-1062, 1063. Zie op ‘Bretesche’.
- De schikkingen voor den Vasten ter Halle openbaar afgekondigd.
(1480 1490, 1491, 1522, enz.) 1079 en vlgg.
- Versiering ter gelegenheid van eene ‘processie generael’. (1491.)
1116.
Hallegeboden: De ‘Hallegeboden’ der stad Brugge, eene bron, tot vaststelling
van de tusschenkomst, in vroeger dagen hier te lande, van de burgerlijke overheid
in het regelen van godsdienstzaken. 1061.
- De verzameling Registers der Brugsche Hallegeboden gaat van het
jaar 1490 tot 1790. Inzonderheid het Register over 1513 tot 1530
geraadpleegd. Opschrift van dat Register. 1064.
- Vanwaar hun naam. Waar zij werden afgeroepen. 1061-1062.
- Hunne afkondiging ‘metten heere ende metter wed (wet)’ en ‘metter
klocke’. Wat daardoor bedoeld werd. 1062.
- Hoe dit afkondigen heette. 1063-1064.
- Werden soms ook geboden aan 't schepenhuis (stadhuis) afgelezen?
Althans, een geval op 8 Sept. 1490. 1064.
- Aanhef van de Hallegeboden, bij het afkondigen van ‘Processiën
generael’. 1131.
Handboog. Zie beneden op ‘Spelen van recreacien’.
Heer: de afkondiging van de ‘Hallegeboden’ te Brugge, ‘metten heere ende
metter wed’. Wat daardoor te verstaan. 1062-1064.
Heilig Bloed, of Reliquie van het Bloed van den Zaligmaker, te Brugge in de
Kapel van het Heilig Bloed bewaard. - Confrerie van het Heilig Bloed:
‘Ghezelschap van den Heleghen Bloede’. Neemt deel aan eene ‘processie
generael’. (1486.) 1107-1108.
- ‘Devies’ van het Heilig Bloed: ‘Wapene van den Heleghen Bloede’
of ‘Cleedynghe van den Heligen Bloede’. 1108.
- Reliquie. Zie op Heiligdommen.
Heilig Bloeddag, te Brugge. Streng gebod, ter gelegenheid van dit feest de
Groote Markt te ruimen. 1070-1071.
- Sermoen op den Burg. (1311.) 1090-1091.
Heilig Bloedprocessie, te Brugge. Alles wat het inrichten dier processie
eenigszins betrof, kwam bij het Magistraat der stad in nauwe aanmerking. 1074.
- Het Magistraat zelf regelde de inrichting van den godsdienstigen
stoet. 1074-1075.
- Verbod de orde van den ‘Ommegang’ te verstoren. 1074.
- Bevel voor den stoet plaats te maken. 1076-1077.
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Verbod, van uit de goten der huizen, met steenen te gooien naar de
‘personnaigen’ die in de processie gingen ‘ende speelden’.
1077-1078.

Heiligdommen: het ALLERHEILIGSTE SACRAMENT DES AUTAARS; - het HEILIG
BLOED; - ook RELIQUIEËN VAN HEILIGEN. - Overzicht van de Heiligdommen,
welke te Brugge in ‘Processiën generael’ werden gedragen. 1127-1128. - (Zie
ook beneden vo Stadsrijven.)
- Hoeveel maal enkele van deze Heiligdommen, van 14 Februari 1477
tot 25 Juli 1491, te Brugge in ‘processiën generael’ werden
gedragen. 1129-1130.
Overzicht van de Heiligdommen gedragen in de ‘processiën generael’,
welke, naar het Register der Hallegeboden van 1513-1530, worden vermeld:
- ALLERHEILIGSTE SACRAMENT: 1099, 1110, 1117, 1118, 1119, 1122,
1127, 1129, 1135, 1143, 1150, 1155, 1158, 1166, 1169, 1188, 1193,
1194, 1200, 1202.
***
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HEILIG BLOED. 1099, 1106, 1111, 1115, 1116, 1117, 1128,
1129-1130, 1148, 1168, 1184.
HEILIG KRUIS. 1128, 1129, 1158, 1181, 1197, 1201.
‘Sinte Baselis.’ 1098, 1110, 1127, 1128, 1129-1130, 1139, 1157,
1164, 1179, 1181.
‘Sinte Donaes.’ 1099, 1105, 1109, 1118, 1120, 1127, 1128,
1129-1130, 1132, 1150, 1152, 1153, 1156.
‘Sinte Bonifacius.’ 1098, 1110, 1127, 1128, 1129-1130, 1133, 1135,
1156, 1160.
‘Sinte Loy.’ 1098, 1110, 1127, 1128, 1129-1130, 1133, 1135, 1156,
1161.
‘Sinte Aernoud’, Sint Arnulphus (van de abdij van Oudenburg).
1128.
Sint Eleutherius. 1130.
Sint Jan Baptista. 1128.
Sinte Maximus. 1128, 1129-1130.
‘Sinte Godelieve van Ghistel.’ 1111-1112, 1130.

Heilige Geest. Zie op Mis.
Heilige Tafel. Zie op Tafel.
Hongarije: Kroning van Ferdinand, broeder van Keizer Karel, tot koning van
Hongarije. Jan Zapolski doet zijn recht op den troon gelden en roept den ‘Grooten
Turck’ te zijner hulp. Verwoestingen door Soliman in Hongarije en vóor Weenen
aangebracht. De paus verleent ‘pardoenen ende indulgencien... teender
cruusvaert...’. ‘Processie generael’, te Brugge. (1527.) 1189-1192. - Zie ook
1135-1136.
‘Hooftmannen.’ Zie op ‘Poorterije’.
Huisgezin. Een persoon ‘uut elcken huus’, te Brugge, verplicht zekere kerkelijke
plechtigheden bij te wonen. 1138, 1142, 1144, 1182. - Zie ook: ‘den hoofden
van elcken huuse’, 1147; - ‘een persoon uut elcken huuse, thooft vanden zelven
huse wesende’, 1172; - ‘elc hooft vanden huse’, 1174.

I
Indulgenciën. Zie op Pardoenen.
Italië. ‘Een busscop van Italien’ houdt eene preek te Brugge. (1456.) 1090.
- Zie op Keizer Karel.

J
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‘Jacopinen’ (‘Predicaers’, ook ‘Predicaren’ of ‘Broeders vanden Predicaren’),
te Brugge. 1089, 1090, 1091.
- ‘Processiën generael’ naar dat klooster gedragen. 1096, 1097, 1098,
1103, 1112, 1130, 1133, 1139, 1202.
‘Jacoppinessen’, te Brugge. 1087, 1089.
Jubileum. Zie op Pardoenen.

K
Kaas. Het gebruik van kaas in den Vastentijd. Vergunningen daaromtrent.
Teksten uit 1491, 1524 enz. 1081, 1082, 1083, 1084.
Kaatsen. Zie op ‘Spelen van recreacien’.
Kapel. Zie op Sint...
Karthuizerinnen: ‘tSaertruesinnen’, bij Brugge, 1087, 1088, 1089.
Karthuizers, buiten Brugge: ‘tSartruesen’. 1087. - ‘tSertruesen’, 1087. - ‘ten
sChaertreusen’, 1097. - ‘ten Saertruesen’. 1099. - ‘Ten Sartruezen buuten
Brugghe’. 1103.
Keizer Karel. ‘Processiën generael’ te Brugge gedragen, ter gelegenheid van
de hieronder volgenae politieke gebeurtenissen, uit de regeering van KEIZER
KAREL:
- Sluiten van den vrede tusschen Frankrijk en Engeland, ten jare 1514.
1162-1164.
- Blijde inkomst van den prins te Brugge, op 18 April 1515.
1164-1167.
- Bondgenootschap, op 13 Augustus 1516, tusschen onzen prins en
den koning van Frankrijk. 1167-1168.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1211
-

-

-

-

-

-

-

Prins Karel tot koning van Castille enz. gekroond. (1518.)
1147-1148.
Barberousse, ‘den principalen capiteyn vanden Grooten Turcq’,
verslagen. (1518.) 1193-1194.
Zijne ‘Conijnclicke Majesteyt van Spaingnien’ (graaf van
Vlaanderen) tot koning van het Roomsche Rijk verkozen. (1519.)
1148-1149.
Zegepraal door de legers van zijne Koninklijke Majesteit op de
Mooren behaald. (1520.) 1168-1169.
Kroning van Keizer Karel, in 1520: ‘Zijn entreye binnen zijnre
keyserliker stad van Aken’ en zijne ‘wijdinghe, unctie ende
coronacie’. - François de Ie, koning van Frankrijk, ziet deze
verkiezing met leede oogen aan en valt den keizer aan: hij neemt
het koninkrijk Navarra in. Brieven van den keizer dienaangaande.
De keizer verzoekt om gebeden. (22 Juli 1521.) 1169-1171. - Andere
brieven. (13 September 1521.) 1171-1174. - Nieuwe brieven (3
December 1521): de legers van den keizer hebben de Franschen
verjaagd en 't koninkrijk Navarra wedergewonnen. 1174-1175.
Bondgenootschap tusschen Keizer Karel en den koning van
Engeland. Relaas, door den keizer, van zijn ‘passaige par Engleterre’,
of van het bezoek door hem aan zijn bondgenoot gebracht. (1521.)
1175-1176. - De keizerlijke troepen maken zich meester van
Fontarabye. 1177. - Inval van den koning van Engeland in
‘Bretaigne’. 1177-1178.
Bondgenootschap van Keizer Karel met de ‘Venecianen’. (1523.)
1181-1182.
De beroemde slag te Pavia, op 24 Februari 1525 (n.s.). De koning
François de Ie gevangen genomen. 1182-1186
De vrede tusschen Keizer Karel en François den Ie gesloten. (14
Januari 1526.) 1186 en vlgg.
Vrede tusschen Keizer Karel en den hertog van Gelderland. (1528.)
1194.
De koning van Frankrijk, zijn gegeven woord ongetrouw, laat zijn
leger in Italië en in het koninkrijk Napels binnendringen. Keizer
Karel gaat een bondgenootschap aan met den hertog van Gelderland.
Andere gebeurtenissen. Nederlaag der Franschen. (1528-1529).
1194-1195.
Paus Clemens de VIIe, door de keizerlijke troepen in hechtenis
genomen. (1527.) De paus uit de gevangenis ontslagen. (1528.)
1196-1197.
François de Ie wenscht den vrede. Twee beroemde prinsessen (zijne
moeder en de moei van Keizer Karel) worden belast den vrede
tusschen de twee onverzoenlijke vijanden voor te bereiden. - De
vermaarde ‘Paix des Dames’ (5 Augustus 1529). 1198-1200.
Keizer Karel vertrekt naar Italië. (1529.) 1197, 1198.
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Zijne ‘coronacion impériale’ (24 Februari 1530 als ‘empereur
d'Allemagne’ (Gachard. Biographie nationale: III: Charles-Quint,
kol. 579). 1150-1151.
‘Dachvaert’ te Augsburg. (1530.) 1201.
Zie op Mooren en op Paus.

Kerkelijke feestdagen. Zie op Zondagrust.
- Ter gelegenheid van kerkelijke feestdagen, (Kerstdag, Paschen,
Sinxen), bevelen de Schepenen te Brugge de Groote Markt te
ruimen, de straten te reinigen en de riolen te kuischen. 1070-1071.
Kerken en kloosters, te Brugge, in het algemeen. Bevel ‘processie’ aldaar te
dragen, 1134, 1135-1137, 1138, 1139, 1142, 1143-1144, 1182, 1192, 1194.
- Uitvaart tot zielelafenis van de gesneuvelden op het slagveld van
Pavia. 1184-1185.
Kerkfabrieken. Bij gelegenheid van de afkondiging van buitengewone
vergunningen voor den Vasten, manen de Schepenen te Brugge de inwoners
aan, aan de ‘fabrijcken vander kercken’ aalmoezen te doen. (1523, 1524.)
1082-1084.
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Kerkgebouw. Benaming van zekere onderdeelen eener kerk. 1143-1144.
Kerkhof te Brugge ‘ghevioleirt’. Zie beneden op Vrijplaats.
Kerkplechtigheden: Officiëele kerkplechtigheden, te Brugge. 1089, 1092-1095.
‘Kermesse coucxkins’, te Brugge. Verkoop daarvan op Zon- en feestdagen
verboden. 1069.
Kerstdag. Zie op Kerkelijke feestdagen.
Kleedij. - Ceremoniëel: ‘Zwart abijt’. 1093, 1094, 1123, 1124,
Kleuren der Stad Brugge: Rood, Blauw en Wit, of Wit en Rood. 1113-1115.
- Met het oog op een tekst uit Het Boeck van..., hebben wij, op blz.
1114, de vraag gesteld, of soms Rood en Blauw ook niet als
Stadskleuren hebben dienst gedaan. Voorzeker ten onrechte. - Men
merke op, dat deze kleuren te Brugge werden gebruikt door ‘de
goeden coopmannen ende de nacye van den Inghelschen’, voor de
versiering, op 7 Juli 1483, van een deel van de Carmerstraat, ‘ter
cause van hueren nyeuwen kuenync’: ‘Doe hadden dYngelschen
behanghen an beede zyden van der strate toot... met lakenen rood
ende blaeu...’ (Het Boeck van..., blz. 56.) ROOD ENDE BLAEU zullen
wellicht de Engelsche kleuren zijn.
Kleuren van Engeland. Zie hierboven op Kleuren der Stad Brugge.
Klinker, te Brugge. 1090.
Klok: de afkondigingen te Brugge ‘metten heere ende metter wed’ en ‘metter
klocke’. Wat daardoor te verstaan is. 1062-1064.
Klokken. Zie op Kloosters.
Kloosters, in zekere omstandigheden, door de Wet van Brugge om gebeden
verzocht. 1087-1089.
- Kloosters omtrent Brugge, door de Schepenen verzocht om, op den
dag van eene ‘processie generael’, ook processie te houden.
1104-1105.
- Ter gelegenheid van den slag te Pavia, aangemaand de klokken te
doen luiden. 1183, 1185.
Kluizenaarsters: ‘Clusenessen’. Door de stad Brugge om gebeden verzecht.
1088.
Koren. Zie op Duurte en beneden op ‘Processiën generael’.
Kramen of Stallen, te Brugge. Bevel deze, tegen zekere feestdagen, van de
Groote Markt weg te nemen. 1071.
- Id.: ‘cramen, houten of andre dijnghen’, ‘tusschen der
Bouverijepoorte ende den Burch, voort upde sijnghele vander vesten
deser srede’. Bevel deze ter gelegenheid van de Heilig
Bloedprocessie, weg te nemen. 1074.
Kruisboog. Zie op ‘Spelen van recreacien’.
Kruisprocessiën, te Brugge. 1104.
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L
Lancaster. De Oorlog van de Roode en Witte roos, tusschen het huis van York
en dat van Lancaster. (1452-1485.) 1114-1115.
Levensmiddelen. Zie op Duurte.
Lijkdienst. Zie op Uitvaart.

M
Magdaleene: ‘Ter Magdaleene buuten Brugghe’. ‘Processie generael’ daarnaar
gedragen. 1103.
Magistraat der stad Brugge. Schikkingen door het Magistraat voor de
‘Processiën generael’ genomen. 1109 en vlgg.
- Officiëele bijwoning van kerkelijke plechtigheden. 1093, 1109,
1115-1116, 1125, 1166.
- Het dragen van flambeeuwen in de Heilig Bloedprocessie of in
‘processiën generael’ vanwege de Stad. Zie op ‘Stedegarsoenen’.
- Zijne tusschenkomst in zaken, die den godsdienst aanbelangen. Z.
op Biecht;
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- Godslasteraars; - Groote Markt: Heilig Bloed en vigg. rubrieken;
- Heilige Tafel; - Kerkelijke feestdagen; - Riolen; - Straten; Uitvaart; - Vasten; - Zondagrust, enz.
Magistraat onzer Vlaamsche steden. Dezes tusschenkomst in godsdienstzaken.
Hoe deze tusschenkomst zich in allerlei omstandigheden veropenbaarde.
1061-1095.
‘Manghelmaerct’, te Brugge. 1069.
Markt. Het houden van markt te Brugge op de Zon- en feestdagen verboden.
1068-1069.
- Zie op Groote Markt.
Melk. Het gebruik van melk in den Vastentijd. Vergunningen daaromtrent.
Teksten uit 1491, 1524, enz. 1080, 1081, 1082, 1083, 1084.
‘Mesdaghen.’ Zie op Zondagrust.
Messen. Verkoop daarvan te Brugge, op Zon- en feestdagen verboden. 1069.
Minderbroeders. Z. op ‘Freren Mineur’.
Mis van den ‘Heleghen Gheeste’, ter gelegenheid van ‘processiën generael’.
1089, 1125, 1132, 1133.
Mooren. De oorlog tegen de Mooren, in 1520. Zegepralen door de legers van
onzen prins behaald. ‘Processie generael.’ 1168-1169.

N
Neringen. Zie op Ambachten.
‘Notablen’ te Brugge. Verplicht zekere kerkelijke plechtigheden bij te wonen,
1093, 1166.

O
‘Obsequen ende uutvaerd.’ Zie beneden op Uitvaart.
‘Observanten’: ‘Buiten der Ezelpoorte (te Brugge), ten Observanten’. ‘Processie
generael’ naar dat klooster gedragen. 1103.
Officiëele kerkplechtigheden en sermoenen. Zie op Kerkplechtigheden.
‘Ommeganc’ der ‘Processiën generael’ te Brugge. De groote en de kleine
omgang. 1126. - ‘Zo zal men gaen den cleenen ommeganc...’ 1126.
Omroeper, te Brugge. 1090.
Ongeloovigen. Zie op Christendom.
Onze-Lieve-Vrouw-Boodschap. Dit feest. in het jaar 1516, tot op den Dinsdag
na Beloken Paschen uitgesteld. Nota, Hallegebod door de Schepenen van Brugge
uitgevaardigd. 1070.
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Onze-Lieve-Vrouwkerk, te Brugge. 1096, 1103, 1107, 1110, 1111, 1120, 1133,
1135, 1137, 1145, 1150, 1168, 1181, 1197, 1201.
Oorlog: ‘de groote onruste... ende onhendelike quaden’, die 't Christendom
‘lijdt ende sustineirt bijden oorloghen....’. 1143.
Overstróoming: ‘Groet water’, ‘Groot water’, in Vlaanderen. (1422.) 1096.
- Te Brugge, in 1407. 1096.

P
Paardenmarkt, te Brugge: ‘Peerdefeest’. Viel de paardenmarkt in de
Paaschdagen, dan werd zij uitgesteld. 1072. - Id., voor die van Sint-Jacobsdag.
1072.
‘Paix des Dames.’ Zie boven op Keizer Karel.
‘Pardoenen ende Indulgenciën’ (of de buitengewone aflaten door den Paus
vergund). Te Brugge, ter Halle, met ongewone plechtigheid afgekondigd. De
te houden solemniteit. 1084-1085.
- ‘Schoone, groote, zonderlinghe ende excellente pardoenen ende
gracien’, verleend ten jare 1514. Bij Hallegebod afgekondigd.
1085-1086.
- Jubileum: ‘Plainière jubelee... pour le terme de trois ans continuelz
et entresuyvans lun lautre’ (1517.) ‘Proces-
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-

sie generael’ te Brugge, tot het overbrengen vande ‘originele bullen’
naar de O.-L.-Vrouwkerk. 1145.
‘Schoone pardoenen ende indulgenciën’, verleend ten jare 1524.
Hallegebod. 1145-1147.
‘Omme midts dien te commene teender cruusvaert ter resistencie
van den Grooten Turck’. ‘Processie generael’ te Brugge. (1527.)
1190.

Paschen. Zie op Kerkelijke feestdagen.
Paus. Het leger van den paus vereenigt zich met dit van Keizer Karel tegen den
koning van Frankrijk. (1521.) 1170.
- De paus door de keizerlijke troepen in hechtenis genomen. (1527.)
1196-1197.
- ‘Processiën generael’ te Brugge, ter gelegenheid van de verkiezing
van eenen paus. 1158-1161.
- Paus Urbaen van Rome en Paus ‘Clemens van Avengnon’. De
Bruggelingen bijven den paus van Rome getrouw. 1091.
Pavia. De beroemde slag te Pavia: 24 Februari 1525 (n.s.). 1182-1180.
‘Personnaigen.’ Zie op ‘Figueren’.
Pest. Zie op ‘Haestighe... ziecten’.
Politieke gebeurtenissen. ‘Processiën generael’ te Brugge, ter gelegenheid van
politieke gebeurtenissen. 1162 en vlgg. Zie ook 1087-1089.
- Zie op Keizer Karel, alsook op Engeland, Frankrijk, Gelaerland,
Mooren, Paus, Portugal.
‘Poorterije’: de ‘hooftmannen vander poorterije’, te Brugge. Verplicht aan eene
‘processie generael’ deel te nemen. 1138.
- ‘De hooftmannen.’ 1123.
Portugal. Te Brugge, in 1458, eene ‘processie generael’ gedragen ‘over den
conync van Portugale’. 1097.
‘Predicaren.’ Zie op ‘Jacopinen’.
Prins: De Prins. Meestal werden de ‘Processiën generael’, op rechtstreeksch
verzoek van den prins gehouden. 1131.
- Zie op ‘Processiën generael’.
Prinsenhof, te Brugge. 1166.
Processiën. Het plaatsen van ‘autaren’ op den doortocht daarvan. 1116-1117.
‘Processiën generael’ Het in voege komen der ‘Processiën generael’ in onze
gewesten: dagteekent uit de eerste jaren der 15e eeuw. 1095.
- Teksten wat inzonderheid de stad Brugge betreft. 1095-1099.
- Hoe de ‘Processien generael’ met het einde der 15de eeuw toenamen.
1099.
Uitlegging daarvan. 1100.
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‘Processiën generael’ gehouden te Brugge gedurende de jaren
1468-76. 1100.
Id., van 1479 tot 1491. 1102-1103.
Id., van 1513 tot 1530. 1101.
Wat al omstandigheden tot het houden van ‘processie generael’
aanleiding gaven. 1131 en vlgg.
Wie over het uitgaan van zulke processiën besliste: de Goestelijkheid
en het Magistraat. 1131.
Edoch, de meeste werden gehouden op verzoek van den prins. 1131.
De aanhef van de Hallegeboden, bij het afkondigen van zulke
processiën. 1131.

Inrichting. Al wat de inrichting der ‘Processiën generael’ te Brugge kon
aanbelangen, werd door het Magistraat, in overleg met de Geestelijkheid,
geregeld. 1103-1104.
- ‘Processiën-generael’, op uitdrukkelijke begeerte van de Schepenen
gedragen. 1104.
- Naburige kloosters verzocht om, op den dag van eene ‘processie
generael’, ook processie te houden. 1104-1105.
- ‘Te vergaderne in den Burch naer costume.’ Zie inzonderheid blz.
1133, nota 1.
De Ommegang: de groote en de kleine ‘ommegang’. 1126.
- Verbod te werken. Verbod gedurende de ‘processie generael’
ambachten of neringen te doen. 1122 en vlgg.
***
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Geen taveernen open te houden. Verbod id., taveernen of
‘cabaretten’ open te houden. 1122 en vlgg.

Voortzetting van ‘Processiën generael’, of daaraanvolgende gewone
processiën. Drie dagen lang: De drie Sinxendagen. (1519.) 1135.
- ‘Alle weke, zo langhe onse voorseide wapenijnghe (het leger van
den Keizer) te velde wezen zullen’. (Oorlog met Frankrijk, in 1521.)
1172-1173.
- ‘Alle Donderdaghe’, te beginnen met 26 September 1521 tot
wederroepens. (Bleef in voege tot 28 October.) 1173.
- ‘Alle Donderdaghe’, processie in al de kerken en kloosters, te
Brugge, ‘alzo langhe als de keyserlijcke majesteit te velde zijn zal’.
(1523.) 1182.
- Eenmaal in de week, van 6 December 1527 tot Lichtmis 1528.
1135-1136. - Id., gedurende twee maanden. (1524.) 1143-1144.
- ‘Alle Donderdaghe, vj weken lanc geduerende, in elcke kercke
binnen deser stede...’ (1528.) 1193. - Zie ook 1199.
- ‘Alle Zondaghe’ in elke kerk, van 18 Augustus 1529, ‘tot dat daerop
anders gheordonneirt zal zijn’. 1200.
- 1e tot 4e October 1529. 1141-1142.
***

Samenstelling van den stoet. De ‘Processiën generael’ zuilen eenvoudig
processiën van devotie zijn geweest, zooals tot op onze dagen de Kruisprocessiën
zijn gebleven. 1104. - Met het oog daarop, zij gelet op de hieronder volgende
plaats uit de beschrijving van eene ‘Processie generael’, die te Brugge den 4
Juli 1491 werd gehouden: ‘Ende al de crucen van der voorzeyde processye
waren daer rondomme (het “trezoor” op de Groote Markt opgericht) ghesteld...’.
1117. - Andere tekst: ‘Ende quamen alle met haren crucen weder toot voor de
Halle...’ (1489.) 1118.
*** De Plechtigheid. De plechtigheid moest indrukwekkend zijn:
- De Wet te Brugge woont ze bij. 1105.
- Het barvoets gaan in de processie. 1106 en vlgg.
- Eene processie door de aanwezigheid van Maria van Bourgondié
opgeluisterd. 1106.
- Keizer Maximiliaan woont eene ‘processie generael’ bij. (1486.)
1107.
- De ‘Stacie’. 1113 en vlgg.
- ‘Omme in de zelve processie, goddelike dienst ende sermoenen
diemen daer (in de kerk waarnaar de processie gedragen werd) doen
zal...’ 1133. - Andere teksten. 1132, 1138, 1150, 1153, 1161. enz.,
enz.
***

Heiligdommen. De eer in de ‘Processiën generael’ aan de daarin gedragen
‘heiligdommen’ bewezen. 1109 en vlgg.
- Zie verder op Heiligdommen.
***
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*** De deelnemenden. De deelnemenden aan de ‘Processiën generael’: houding

en kleedij. 1122 en vlgg.
*** Intentie. Lijst van ettelijke ‘processiën generael’ gedurende de jaren
1513-1530 gedragen. Voor welke ‘intentie’ de meeste daarvan werden gehouden.
1101.
- Soms ‘processie generael’ voor een driedubbele intentie gehouden.
Voorbeelden. 1101-1102. - Andere teksten, passim.
- Na de hoofdintentie, worden meermalen andere algemeene
‘intentiën’ bijgevoegd. In vele der aangehaalde teksten komt zulks
voor. Zie b.v. 1159, 1160.
Overzicht der vermelde ‘Processiën generael’, met aanwijzing van de
‘intentie’ waarvoor zij gehouden werden. - Zie hoofdzakelijk op Keizer Karel
en op Politieke gebeurtenissen.
- Het Geloof: Voor de ‘vermeersijnghe ende zalichede vanden
heleghen kerstenen gheloove...’ (1513.) 1131. - ‘Ter vermeerzijnghe
vanden heleghen kersten gheloove ende onse moedere de Heleghe
Kercke.’ (1529.) 1191.
- Christendom: ‘Voor de eendracht onder alle christene prinsen’
(1513.)
***
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Processiën generael. (Vervolg.)
1131. - ‘Ter ghemeender welvaerd van kerstenrijcke....’ (1517.) 1153. - ‘Voor
paeys ende eendrachtichede van gheheel kerstenhede...’ Ook: ‘Omme twelvaren
van kerstenhede’. (1519.) 1133. - Andere tekst. 1135. - ‘Ende tusschen de kersten
princen ende huerlieder landen te verleenene generalen ende universelen paix’
(1527.) 1136. - ‘Ende ter ruste ende verzekerthede van al kerstenrijcke.’ (1529.)
1200, enz.
- ‘Pardoenen’: Voor het verleenen van ‘Pardoenen ende Indulgencien’
door den paus. (1517.) 1145; (1524.) 1145-1147; (1527.) 1190.
- Paus: Voor de verkiezing van een paus. (1513, 1522, 1523.)
1158-1161.
- Vrede: Omdat ‘pays ghesciet’ is. (1483.) 1099. - ‘Om eenen goeden
waerachteghen generale pays’. (1491.) 1105. - ‘Om pays...’ (1491.)
1113. - Andere teksten. 1134, 1139, 1148, 1153, 1197, enz.
- Vrede in Vlaanderen: ‘Om pays, ruste ende welvaerd generalic den
ghemeenen lande van Vlaendie...’ (1491.) 1113.
- De Prins: ‘Over onsen gheduchten heere ende prince.’ (1420 en
1421.) 1095. - ‘Voor den voorspoet, welvaert ende prosperiteyt
van... onsen gheduchten heere’ (1519.) 1133. - ‘Omme de zalichede,
welvaren, ghesonde ende prosperiteyt van onsen harden gheduchten
heere.’ (1515.) 1134. - Andere teksten. 1135, 1138, 1139 enz. - ‘Om
‘Gode te lovene vander gracie die onzer gheduchter prince ghesciet
was’. (1470.) 1105. - ‘Dat ons... prinche, zyne vianden zoude
mueghen wederstaen’. (1479.) 1106.
- Gezondheid van den prins: ‘Omme de ghesonde van onzen
gheduchten heere’. (1462.) 1097-1098. - ‘Om de gezondichede
ende... van onzen lieven erfachtegen heerdhsertoghe...’ (1491.)
1113. - ‘Omme te biddene voor de ghezonde, prosperiteit ende...’
van den keizer. (1523.) 1182; enz.
- ‘Over onzer gheduchter vrauwen ende princessen.’ (1429.) 1096; (1430), 1097. - ‘Voor de ghesondichede van onser harde gheduchter
vrauwe ende princesse’. (1482.) 1099.
- Gedenkdagen en Varia. - Maria van Bourgondië geligt van haren
tweeden zoon. (1481.) 1151-1152.
- Afsterven van keizer Maximiliaan. (1519.) 1150.
- Voor den keizer en dezes broeder den koning van Hongarije en
Bohemen. (1527.) 1135.
- Geboorte van Philips den IIe. (1527.) 1149.
- De koning heeft besloten eene reis naar Spanje te doen. (1517.)
1152-1155.
- De koning is voornemens ‘haerwaerts over te commene’. (1520.)
1156-1158.
- ‘Van der victorie’ die de prins ‘hadde jeghen sine viande’. (3 Sept.
1421.) 1095-1096.
- ‘Ter eeren vander alianche’ door den prins gesloten met ‘den
hertoghe van Venegen’ (1472.) 1098.
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Ter causen... vanden bestande ghemaect tusschen den coninc van
Vranckerike’ en onzen prins. (1483.) 1098.
Over ‘den conync van Portugale’. (1458.) 1097.
Overstróoming: ‘Jeghen tgroote watere’. (1422.) 1096.
Het weder: ‘Omme thebbene ghetidich wedere’. (1480.) 1099. ‘Om ghetydich weder.’ (1491.) 1113. - Opdat God ‘drooghe ende
ghetijdich wedre verleenen wille’. (1529.) 1139. Andere teksten.
1200, enz. - ‘Dat Godt ons verleenen wille goedt ende ghestadich
wedre, zodat de vruchten.... (1515.) 1203-1204.
Besmettelijke ziekte: Om bescherming tegen ‘haesteghe ende
smettelicke ziecten’. 1131, 1141-1142, 1164, enz. - Zie boven op
‘Haestighe ziecte’.
Zie verder op Brugge-Zeehaven en op Kerken en kloosters.

‘Provende’: Uitdeeling van ‘provenden’ in het Schepenhuis, te Brugge. 1093.
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R
Raad van Vlaanderen, te Gent: ‘Mijne heeren van den Edelen Rade in
Vlaenderen’. Hun tusschenkomst in zake ‘Processiën generael’. 1131, 1143,
1152, 1155, 1159, enz., enz.
‘Recreacie.’ Zie op Spelen.
Reliquiekisten, of Reliquieën, te Brugge in de ‘Processiën generael’ gedragen.
Zie op Heiligdommen.
‘Ryven van der stede’ (van Brugge). Zie beneden op Stadsrijven.
Riolen of Grippen. Streng gebod vanwege de Schepenen, te Brugge, de riolen,
ter gelegenheid van zekere kerkelijke feestdagen, te kuischen. 1070-1071. - Zie
ook: 1165.
Rome Zie op Paus alsook op ‘Stoel van Roomen’.
Rondklinker, te Brugge. 1090.
Rood en Blauw, - Rood, Wit en Blauw en Wit en Rood. Zie boven op Kleuren
der stad Brugge.
‘Roosen hoed.’ Onder eene processie te Brugge, hadden de priesters die het
Allerheiligste droegen, beurtelings een ‘roosen hoed’ op hun hoofd. (1486.)
1112-1113.
‘Roosen rood ende witte.’ Verbod, te Brugge, in 1491, zulke rozen te dragen.
Hoe dit uit te leggen is, 1114-1115.

S
Sacrament: Het Allerheiligste Sacrament des Autaars. Zie op Heiligdommen.
‘Sacramentsprocessie’, te Brugge, 1126.
‘Sarasynen’: ‘Omme te treckene up de Sarasynen’. (1458.) 1097.
Sarepta. ‘Den Suffregaen (van Doornik). busschop van Sarepten’. 1081. - ‘Den
busschop van Charepten, ghezeyt den Sufflegaen (sic) van Doornicke, 1110,
1111. - Andere tekst. 1115.
Schepenen. Zie op Magistraat.
Schepenhuis, te Brugge. Zie Stadhuis.
Schermen. Zie op ‘Spelen van recreacien’.
Schoolkinderen: De ‘schoolkinderen’ te Brugge, in eene ‘processie generael’.
(1479.) 1105-1106.
Sermoenen, op last der Schepenen te Brugge gedaan. 1089-1091, 1095, 1096,
1097, 1098, 1099.
- Wensch door den prins uitgesproken, betreffende het houden van
sermoenen, in zijne bezittingen alhier, als gevolg op zekere
predikingen in Frankrijk gehouden. 1100.
- Sermoenen, onder de ‘processiën generael’: ‘Omme in de zelve
processie, goddelike dienst ende sermoenen diemen (in de kerk
waarnaar de processie gedragen werd) doen zal... God neernstelic
ende devotelic te biddene voor...’. 1133. - ‘... binder voorseide
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kercke, daermen schoonen dienst ende sermoenen doen zal...’ 1134.
- ‘... omme in de zelve processie, diensten ende sermoenen...’ 1139.
- Andere teksten. 1150, 1153, 1158-1159, 1161, 1181, enz.
‘Synghele vander vesten’, te Brugge. 1074.
Sint-Andries (abdij bij Brugge). 1087, 1089.
- ‘tSinte Adriaens.’ 1140-1141.
‘Sinte Annebuten Brugghe.’ 1140-1141.
‘Sinte Baefs’, bij Brugge. 1089.
‘Sinte (Sainte) Claren’, te Brugge. 1099.
‘Sinte Cristoffels kercke’, te Brugge, 1069.
‘Sint Donaes’-kerk, te Brugge. 1084, 1089, 1092, 1095, 1098, 1103, 1107, 1109,
1115, 1118, 1122, 1128, 1132, 1135, 1138, 1143, 1145, 1148, 1150, 1151, 1155,
1156, 1158, 1159-1160, 1164, 1166, 1169, 1171, 1173, 1176, 1184, 1196, 1199,
1200, 1203.
Sint-Gilliskerk, te Brugge. 1103.
‘Sinte Jacops’ kerk. 1157.
Sint-Jan (kapel), te Brugge. Jaarlijksche bedevaart. De Schepenen regelen het
houden daarvan. 1073.
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‘Sinte Kathelinen’, buiten Brugge. 1089.
‘Sinte Cruus buuten’ Brugge. 1103.
Sint Michiels, bij Brugge. 1089.
‘Sinte Pieters up den Dijk’, bij Brugge. 1089.
Sint-Salvatorskerk, te Brugge. 1065, 1084-1085, 1097, 1098, 1099, 1103, 1129,
1133, 1135, 1137, 1153, 1161, 1190.
- Het kerkhof ‘ghevioleirt’. 1091-1092.
Sint Truden (abdij bij Brugge). 1087, 1089.
Sinxen. Zie op Kerkelijke feestdagen.
Spelden: ‘Spellen’. Verkoop daarvan te Brugge op Zon- en feestdagen verboden.
1069.
‘Spelen van recreacien’: ‘tSpel vanden cruusboghe, handboghe, colluevere,
scermen, caetsen...’. Verbod te Brugge, op Zon- en feestdagen, van 9 tot 11 uur,
zich aan zulke spelen over te geven. 1068-1069.
Spelen, in eene processie. Zie op ‘Figueren’.
‘Spelen van sinne.’ 1184.
Spermalie, ‘Spermaillen’. ‘Spermaelgen’: klooster van Nieuw Jerusalem, gezeid
Spermalie, te Moerkerke, later te Brugge. 1085-1086, 1087, 1089.
‘Stacie’: Het houden van een plechtige ‘Stacie’, bij het uitgaan van ‘processiën
generael’. 1113 en vlgg. En verdere teksten passim.
Stad: De stad. Zie op Magistraat.
Stadhuis, te Brugge. Werden soms aldaar ‘Hallegeboden’ afgekondigd? Een
geval althans op 8 September 1490. 1064.
Stadskleuren. Zie op Kleuren.
Stadsprocessiën, te Brugge. 1126.
Stadsrijven, te Brugge: - De dry weerde ryven ende fierters van der stede’ (van
Brugge): ‘Sinte Donaes, Sinte Bonifacius en Sinte Loy’, of de patronen van de
drie hoofdkerken dezer stad, te weten de collegiale kerken van Sint-Donaas (‘S.
Donaes’), toen ter tijde de kathedrale kerk, van Onze-Lieve-Vrouw (S.
Bonifacius) en van Sint-Salvator (‘Sinte Loy’). 1130.
Stads... Zie op Stede...
Stallen. Zie op Kramen.
‘Stedegarsoenen’ te Brugge, belast, vanwege de Stad. met het dragen van
flambeeuwen in de Heilig Bloedprocessie en in ‘processiën generael’. 1106,
1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1115, enz.
- Zulke eer werd evenwel, vanwege de stad, alleen aan bepaalde
heiligdommen bewezen. 1109 en vlgg.
Stedeklok. Afkondiging van de hallegeboden met voorafgaand gelui der
stedeklok. 1062.
‘Stoel van Roomen.’ Zie op Zonden.
Straffen tegen godslasteraars. 1078-1079.
Straten. Gebod door de Schepenen te Brugge, de straten, ter gelegenheid van
zekere kerkelijke feestdagen, te reinigen. 1070-1071. Ook, ter gelegenheid van
eene processie. 1121. - Zie nog: 1165.
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T
Tafel: Heilige Tafel of Tafel des Heeren: ‘Helich Sacrament’. - Ter
gelegenheid van eene ‘processie generael’, wakkeren de Schepenen van Brugge
de inwoners aan, dien dag ‘te biechte ende ten Helegen Sacramente’ te gaan.
(1491.) 1105.
- De ‘Zweetende ziecte’ te Brugge. (1529.) De inwoners, door de
Schepenen aangemaand zich ‘in state van graciën’ te stellen.
1141-1142.
- Zie ook een belangrijken tekst, 1146.
Taveernen. Zie op Drankhuizen.
Toevlucht. Zie op Vrijplaats.
Tong. Het doorsteken van de tong. Eene straf. 1079.
Toogdag: De toogdagen van de paardenmarkt of ‘Peerdefeest’, te Brugge. 1072.
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‘Tooghen ende personaigen’, te Brugge, ter gelegenheid van de Blijde Inkomst
van den Prins, op 18 April 1515. 1165.
- Zie ook op ‘Figueren’.
Toondag. Zie op Toogdag.
Trompetslag. Afkondiging van hallegeboden met trompetslag. 1062.
Turk: de ‘Grooten Turck’. Zie boven op Hongarije en op Keizer Karel.

U
Uitdeelingen van brood en andere spijzen. Zie op Brooduitdeeling.
Uitklinker. 1090.
Uitvaart. Uitvaart van keizer Maximiliaan, te Brugge op 15 Maart 1519. Op
kosten der Stad gedaan en door het Magistraat geregeld. 1092-1095.
- Uitvaart, te Brugge, tot zielelafenis van de gesneuvelden op het
slagveld te Pavia. (1525.) 1184-1185.

V
Vasten: ‘De heilige tijd van den Vasten’. Buitengewone vergunningen. De
schikkingen voor den Vasten werden te Brugge, namens het Magistraat, ter
Halle openbaar afgekondigd. Voorbeeld, 8 Maart 1522. 1080. - Voorbeelden
uit de jaren 1489, 1490 en 1491. 1079-1082. - Voorbeelden uit 1524 en 1528.
1082. - De Schepenen nemen de afkondiging van buitengewone vergunningen
te baat, om de inwoners aan te sporen aalmoezen te doen. 1082-1084.
- Een vasten van twee dagen. ‘Binnen deser stede (Brugge) es
begonnen te regnerene... de zweetende ziecte...’: de inwoners van
Brugge, door het Magistraat tot het houden van dien vasten
aangemaand, (1529.) 1141-1142.
- Zie ook een tekst uit 1524. 1146.
Venetië: ‘Venegen’. Keizer Karel gaat een bondgenootschap met Venetië aan.
(1523.) 1181.
Versiering van huizen, vroeger en ten huidigen dage. 1121.
- Het ‘behanghen’ van huizen. 1164-1165.
Vier Ordenen. 1090.
Vijgen: ‘Fygen’. Het behangen van een ‘toordse’ met ‘fygen’, bij eene
boetedoening. 1127.
Vischroeden. Verkoop er van op Zon- en feestdagen te Brugge verboden. 1069.
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Vlaamsch. ‘Copie van lettren van placate in Vlaemsche’, op uitdrukkelijk
verzoek van den keizer aan de Vlaamsche ‘steden ende doorpen’ gezonden. (29
Juli 1521.) 1171.
- Brieven van den keizer, eerst in het Fransch te Brugge ter ‘bretesche’
afgelezen, daarna beknopt in de Vlaamsche taal aan het volk
voorgehouden. (9 Augustus 1522.) 1178.
Vogels: ‘Ghevoghelte’. Verkoop er van op Zon- en feestdagen te Brugge
verboden. 1069.
Vrede ‘tusschen der crone van Vranckericke ende den lande van Vlaendren.’
(Januari 1482.) Afkondiging ter ‘bretesche’ te Brugge. Ceremoniëel. 1187-1188.
Vreugdevuren. 1168.
Vrijgeleide ter gelegenheid van een Jubileum verleend. (1516) 1085.
Vrijplaats. Op het kerkhof van Sint-Salvator, te Brugge, was een banneling
schuilgegaan. De Schepenen doen den man met geweld daarvan halen. Het
kerkhof, aldus ‘ghevioleirt’, moet herwijd worden. (1410.) 1091-1092.
Vrouwen. Moesten in de ‘Processiën generael’ afgezonderd blijven van de mans.
1122-1123.
Vruchten der aarde. ‘Processie generael’ om te bidden ‘dat alle vruchten up
eerderijcke staende ter perfectie commen ende in scuere gheraken moghen’.
1139. Zie boven op Duurte en verder op ‘Processiën generael’, rubriek Het
Weder.
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W
Water: ‘Groot water’. Zie boven op Overstróoming.
Weder. Bijzonder guur is de winter van het jaar 1480. De Schepenen van Brugge
vragen om gebeden. 1087.
- ‘Schoon ende ghetijdich’ weder. ‘Processie generael’ om God te
‘dancken ende te lovene vanden schoonen ende ghetijdeghen
wedre...’ (1516.) 1139.
- Buitengewoon gure winter: 1521-1522. ‘Processie generael.’ 1142.
Werkklok, te Brugge. 1066.
Wet. ‘Wed’: de afkondigingen te Brugge ‘metten heere ende metter wed’. Hoe
te verstaan. 1062-1064.
Wijngaard, te Brugge. ('t Begijnhof.) - ‘Ten Wingaerde.’ 1097. - ‘Ten
Wyngaerde’. 1099, 1128.
- ‘Ten clooster van den Wijngaerde.’ 1103.
Wit. (Kleur.) Zie op Rood.

Y
York. Zie op Lancaster.

Z
‘Ziecte.’ Zie op ‘Haestighe ziecte’ en op ‘Zweetende ziecte’.
Zoetendale. (Gewezen abdij bij Maldeghem.) 1087, 1089.
Zondagrust: De Zondagrust en de kerkelijke feestdagen. Synodale statuten,
ten jare 1527, door den bisschop van Doornik, daaromtrent uitgevaardigd. Te
Brugge in de Sint-Salvatorskerk openbaar gemaakt. 1065.
- In die statuten waren evenwel zekere ‘mesdaghen’, te Brugge
vanouds onderhouden, niet vermeld. ‘Mijn heeren vander Wet’
willen daarin voorzien. Hallegebod van 13 Juli 1527. 1065-1066.
- Verbazend lang is de lijst van die rustof feestdagen. Wat al
‘mesdaghen’ te Brugge in voege waren. Algemeene lijst. 1066-1068.
- Op het stipt nakomen van de zondagrust, werd door de Wet steeds
een wakend oog gehouden. Erge misbruiken in het vieren van den
dag des Heeren waren echter te Brugge ingeslopen. De Schepenen
vaardigen, den 20 September 1522, een Hallegebod uit. om daaraan
een einde te maken. 1068-1069.
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Zonden. Ter gelegenheid van een jubileum, te bekomen ‘verghevenesse van
allen sonden a pena et culpa..., al waren se zo groot datmer om zouden moeten
versoucken den stoel van Roomen...’. (1514.) 1086.
‘Zondig leven.’ In brieven uitgaande van de ‘regente van den lande van
haerwaertsovere’ en houdende verzoek om ‘processie generael’ te dragen: ‘Alle
welke kwalen ongetwijfeld spruiten uit onze zonden’. (1524.) 1143.
- ‘...dat wij bij onsen zonden ende mesdaden den almoghenden God
zo grootelicx verbolghen hebben...’ (1523.) 1180.
Zuivel. Wat men daardoor vroeger bedoelde. Wat ten huidigen dage. 1081.
‘Zweetende ziecte.’: ‘eene groote ende zeere smettelicke ziecte, die men heet
de zweetende ziecte...’. Zij heerscht te Brugge in 1529. ‘Processie generael’
wordt gedragen. 1141-1142.
‘Zwijn.’. Zie op Brugge-zeehaven.
Zwitsers: De Zwitsers vallen den koning van Frankrijk aan. (1514.) 1162.
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II. - Woordenlijst.
Accord (Association). 1186.
Aerdewijc (Harderwijk). 1192.
Aller à l'offrande. 1093.
Amorcer. 1146.
Arbeiden met bedinghen. 1088.
Arc de triomphe. 1165.
Autaar, Outaar (kinderautaar). 1189.
- Autaar spelen. 1189.
- Zie het Register van zaken, Autaar 2o.

Benauden tijd. 1080, 1142.
Beghunnen (= Beginnen). 1178.
Behanghen (Een huis -). 1164.
Becleeden (Een huis -). 1165.
Beuk of Pand (eener kerk). 1144.
- Beucke van de Sacristie. 1144.
- Noortbeuck. 1144.
- Sneeuw beucke. 1144.
- Zuytbeucke. 1144.
Bezegeltheid. 1188.
Bidden over... 1185.
Biddende ordenen. 1174.
Bidstreghe. 1073.
* Biechtvaerder. (Biechtvader.) 1086.
Binnen: Processie dragen ‘binnen’ eene kerk = naar deze kerk. 1133.
Bistandich (Behulpzaam). 1171.
Bouticle (Boutique). 1165.
Boutijcle (Boutique). 1165.
Châsse (Reliquiekist). 1098.
Chemise: En chemise. 1126.
Cruciate (Fr. Croisade). 1190.
Dangier of fortune. 1154.
Devies (van het Heilig Bloed, te Brugge) 1108.
Devyse: Der stede devyse. 1114.
De weke. Zie op Week.
Docterael. Zie op Sermoen.
Drynckers stellen. 1124. (Bij misslag werd ‘Dryneders’ gedrukt.)
Dromen. 1077.
Dromijnghe. 1077.
Duechdelic. 1146. (Er werd bij misslag ‘duechelic’ gedrukt.)
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Duechdelic werc. 1168.

Duechelic. Zie op Duechdelic.
Eau Gregorianne. 1091.
Eeraud (Heraud, Wapenbode). 1063.
Exploit (Action d'éclat). 1168.
Festieren (Fr. Fêter). 1178.
Figuer: Spelen ende figueren. 1077.
Flambeeuw. 1109-1110. - FLAMBEAUSE OFTE TOORTSE: ‘Hebbende van
ghelijcken ooc barnende flambeausen ofte toortsen in dhandt...’ (Despars, Cron.
van Vlaendr., IV, 174.)
FORTUNA. 1154.
Fortune (Geluk, Voorspoed). 1154.
- (Storm op zee). 1154.
- (‘Ongheluc of mesval’). 1154.
Fortune de mer. 1154.
Fraey (Fray) ende ghesont. 1140, 1141.
Frisch en gezond. 1140.
Gaen ten offrande. 1093.
Gans ende ghesont. 1140, 1141.
Garsoen. Zie op Stedegarsoen.
‘Gheammuerciert’. Wellicht te lezen: ‘Gheannunciert’. 1145.
Gheduerich (Duurzaam). 1176.
Ghedueilic (Standvastig). 1168.
Gelaet: Sonder port ofte gelaet. 1179.
Genuijts (Genua). 1195.
Geschildert. 1107.
Ghesondert (Uitgezonderd). 1195.
Ghesont. Zie op Fraey en op Gans.
Gestadich. 1125.
Ghestadicht. 1125.
Ghestaet: dies ghestaet... 1125.
Ghestaetheyt. 1125.
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Goddelijc, voor Godelijc (Goed). 1146.
Godelieve: Teeken van Sinte Godelieve. 1108.
Gracelic. 1121.
Halle: Ter Halle huut, gheroupen (met komma na huut) en Ter Halle huut
gheroepen. Over deze twee lezingen. 1062.
Harthem (Hattem). 1192.
Hebbelic: Hem (zich) hebbelic hebben. 1122.
- Hem (zich) hebbelicke stellen. 1075.
Hebben: Hem (zich) hebben. 1167.
Hoopelicker. 1083.
Houtaar. 1119.
Huutgheven by den ghebode van der stede. 1063-1064.
Huutlezen: Ter Halle huutlezen. 1063.
IBERICUM MARE. 1155.
Jennes. (Genua.) 1198.
Kalsyere (Kalsijder). 1127.
Capelle. 1117.
Keesse (Keerse, Kaars). 1125.
Kiinder overslop. 1076.
‘Kindren’: De kinderen van Sint Donaes. 1115.
Cleedynghe van den Helegen Bloede. 1108.
Clinker (Klinker, Omroeper). 1090.
Knapelijc, Knapelijn. 1152.
Coneghinne (Koningin). 1196.
Conighinne. 1196.
Cootkin (Kootje, dimin. van Jacob). 1079.
Laboureeren. 1160.
Leghe: Die van zijnder leghe. 1195.
Lichten (Aanbrengen van licht). 1132.
Lief: Met lieve. 1152.
Lynwaed: In hun lynwaed. 1126.
Loop-bode. 1104.
Loveren (Laveeren). 1155.
Madril (Madrid). 1195.
Maison de religion. 1136.
Makere (Zaligmaker). 1143.
Manghelmaerct. 1069.
Marché de bric-à-brac. 1069.
MARE: IBERICUM MARE. 1155.
MARIS TEMPESTAS. 1154.
Meenijnghe (Bedoeling). 1156.
- In meenijnghe zijn. 1156.
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Mendiants: Les Quatre -. 1173.
- Frères ou Religieux mendiants. 1174.
Mendicanten. 1173.
Mer: Prendre la mer. 1153.
Mettre à la voile. 1153.
Middelbeuke (eener kerk). 1144.
Nefs latérales. 1143. (Op blz. 1144, nota, regel 27, werd, bij misslag, Nef litérale
gedrukt.)
Noordbeuk, Noortbeuck (eener kerk). 1144.
Noort ommeganck (eener kerk). 1144.
Noortpant (eener kerk). 1144.
Nuchtent (Uchtend). 1185.
Offeren: Gaen ten offrande. 1093.
Offrande. Zie op Offeren.
Offrande: Aller à l'offrande. 1093.
Omgang. Zie op Ommeganc.
Ommeganc (de Zijbeuken eener kerk). 1143.
- Omgang van den koor. 1144.
- Noort ommeganck. 1144.
- Suut ommeganck. 1144.
Onbehovelic (Onheusch). 1171.
Ongheregheldelic. 1167.
Onghetallich (Ontelbaar). 1195.
Ontraken (Ontsnappen). 1182.
Ontrocht: uit Ontraken. 1182.
Onvertellick (Onvertelbaar). 1172.
Oordenen: Den Vier Oordenen. 1173.
Op... Zie op Up...
Orde: Biddende orden. 1174.
Overslop. 1075-1076.
- Klinder overslop. 1076.
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Pant. Zie op Noortpant, Suudtpant.
Pardoen. 1084.
Paruer: Der stede paruer. 1113.
Personaigen. Zie op Tooghen.
Poorte (Arc de triomphe). 1165.
- Poorte van triumphe. 1165.
Port (Fr. Faveur). In verschillende Fransche en Vlaamsche uitdrukkingen. 1179.
Pourtour du choeur. 1143.
Poussée (Action de pousser). 1077.
Prendre la mer. 1153.
Processie: De aangehaalde teksten hebben: - PROCESSIE DOEN ENDE DRAGHEN:
‘Ghesloten ende over een ghedreghen... te doene ende te draghene eene
solempnele processie generale...’ 1085. Zie ook blzz. 1122, 1132, 1133, 1135
enz., enz.
- Ook, PROCESSIE DOEN: ‘Als men aldaer processie generael dede
over onzer gheduchter vrauwen...’. 1096. Zie ook 1161.
- PROCESSIE DRAGHEN: ‘In een processie generael, die doe gedreghen
was ten Jacoppinen...’. 1097. Zie ook 1171, 1191, 1193, 1194.
- PROCESSIE HOUDEN ENDE DRAGHEN: ‘Dat men up den... zoude
houden ende draghen processyen generael...’. 1105. Zie ook 1109,
1111, 1112, 1128, enz.
- ‘Processie generael.’ In al de vermelde teksten ‘processie generael’
of ‘processie generale’. - Men zei ook ‘Generale processie’: L.
Gilliodts-van Severen, Invent. Archiv. Bruges, IV, 421: ‘Doe men
aldaer dede de generale processie ter eere van Gode, over onsen
gheduchten heere...’ (1420.)
Provende. 1094.
Quader temperdaghen. 1080.
Ravitaillement. 1168.
Religie (Kiooster). 1136.
Religioen (Klooster). 1136.
Reposoir. 1117.
‘Rive (Reliquiekist). 1098.
Sacristie beucke. 1144.
Scepe: tScepe ende tseijle ghaen. 1153.
Schild (voor flambeeuwen, enz.). 1107.
Schilden (Met een schild voorzien). 1107.
Schilderen: Geschildert (Met een schild voorzien). 1107.
Seijl. Zie op Scepe.
Sermoen docterael. 1097.
Sneede (= Sneeuw). 1142.
Sneeuw beucke. 1144.
Sobren ende benauden tijd. 1080.
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Spaensche Zee. 1155.
Spectacle van stomme personagien. 1166.
Spelen ende figueren. 1077.
Stacie, Stacye. 1093, 1118, 1119, 1120.
- Stacye houden. 1120.
Stage. 1119.
Stede-garsoen (Stedebode). 1104.
Steken. 1123.
Stomme personagien. 1166.
Straf (Sterk, Fei). 1190.
Surplis. 1075.
Suudtpant (in eene kerk). 1144.
Taneyt (Runkleurig). 1063.
Teeken (Looden penning). 1094.
Teeken (= Devies). 1108.
Tielke (Tilic). 1074.
Tilic (op het gestelde uur). 1074.
Toochdag (Toogdag, Toondag). 1072.
Tooghen ende personaigen. 1165, 1166.
Tresoor, Trezoor, 1116, 1117, 1118.
Uitgeven. Zie op Huutgheven.
Uitlezen. Zie op Huutlezen.
Uitvaart. Zie op Uutvaerd.
Uytsendelicke bode. 1104.
Up in morghen. 1085.
Upset (Opzet). 1176.
Upsluten (Opsluten, Sluiten). 1165.
Uutvaerd (Uitvaart). 1092-1093.
Vaan. 1121.
Vaandel. 1121.
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Vasticheid (Vastheid). 1161.
Verdrach, Verdragh: Zonder faveur... ofte verdragh, enz. 1179.
Verdraghen (Fr.: Garder de...). 1138.
Vermeersijng (Vermeerdering). 1135.
Vermindernis (Vermindering). 1169.
Vermindertheid (Vermindering). 1169.
Verslegene (Gesneuvelde). 1186.
Verstant (Overeenkomst). 1186.
Vervarschen. 1168.
Vervarschijnghe. 1168.
Verweect: Den haermen verweecten. 1082.
Verwinnen (Iets machtig worden). 1146.
Vieren (Verlichten). 1168.
Vierig. 1125.
Vilénie. 1184.
Vilonnie. 1184.
Vlag. 1121.
Votle: Mettre à la voile. 1153.
Voorghebod. 1064.
Voorhoeden (Verhoeden). 1140.
Voorkerk. 1144.
Walsch (Fransch). 1186.
Wapen: Der stede wapenen. 1113.
- Wapene van den Helegen Bloede. 1108.
Week: De weke (Te week). 1172.
Weerdelic (Wereldlijk). 1105, 1111.
Wyflick (van het vrouwelijk geslacht). 1152.
Wivekins zaterdach. 1082.
Ysbrouc (Inspruck). 1201.
Zate houden. 1172.
Zee: Spaensche Zee. 1155.
Zielmesse over de zielen van... 1185.
Zuidtpandt (eener kerk). 1144.
Zuytbeucke. 1144.
Zuudtpandt (eener kerk). 1144.
Zuvel (Zuivel). 1081.
Zuvelhuus. 1081.

III. - Personen.
Adriaan (Boyens) de VIe, paus. 1159, 1160.
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Albery (‘Broeder Janne -’). 1097.
Barberousse. Zie het Register van zaken.
Baremaker (Gillis de), ‘suffregaen van den busschop van Doornicke, busscop
van Sarepten’. 1110.
Bisschop van Doornik. 1065, 1066, 1067, 1069, 1079 (‘officieren vanden hove
van Doornicke’), 1080, 1081, 1082, 1083.
- Zie op Officiaal.
Boyens (Adriaan). Zie op Adriaan.
Bussche (Jacob van den). 1079.
Clemens de VIIe, paus. 1160, 1196.
Clement (‘Meester Victoor -’). 1097.
Doria (André). 1194.
Ferdinand, koning van Hongarije. Zie het Register van zaken, op Hongarije.
‘France metter Tassche.’ 1091.
François de Ie, koning van Frankrijk. Zie het Register van zaken, op Frankrijk.
Gailliard (Jan-Jacob). 1094.
Ghistele (‘Meester’ Jan van). 1099.
Gruuthuuse: ‘Minen heere van den Gruuthuuze’. 1106, 1112.
- Louis de Bruges. 1112.

Halewyn (Charles van), ‘heere van Huutkerke’. 1109.
- ‘Loys’ van Halewyn. 1112.
Hughen: ‘Broeder Hughen, den Jacopyn’. 1091.
Huutkerke: Mijn heere van -. 1109.
Ysendike (Matheus van). 1092.
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Jean de Medicis, paus. 1158.
Jonghe (Willem de). 1104.
Jules de Medicis, paus. 1160.
Karel de Stoute. 1087.
Keizer Karel. Zie het Reg. van zaken.
Kien (Meester ‘Anthuenis’) 1097.
Climmere (‘Broeder Janne den’). 1096.
Leffinghe (Victor van). 1091, 1092.
Leo de Xe, paus. 1158.
Louis de XIIe, koning van Frankrijk. 1162.
Louise de Savoie. 1198.
Lukebus (‘Broeder Janne -’).’ 1096.
Maes (‘Meester Jacop’). 1099.
Margareta van Oostenrijk. 1198.
Maria van Bourgondië. 1087, 1088, 1089, 1151.
‘Martine, 't wyf van eenen gheheeten Pieter Prysbier.’ 1078.
Massenhove (Willem van), ‘baetseleir in theologie’. 1098.
Maximiliaan (Aartshertog, later Keizer). 1063, 1088, 1089, 1092, 1162.
Medicis. Zie op Jean de Medicis en op Jules de Medicis.
Meebele (Pieter). 1099.
Metteneye (Pieter). 1109.
Mil (‘Meester Adriaen den -’). 1099.
Minne (Michiel fs Jans). 1079.
Obrecht, ‘stedegarsoen’ te Brugge. 1092.
Officiaal van Doornik. 1091.
Pas (Adriaan), ‘baetseleir in theologie’. 1098.
Peenen: ‘Mijnheer van -’. 1112.
Philips de Goede. 1097.
Prysbier (Pieter). 1078.
Ronse (Alfr.), oud-schepen en volksvertegenwoordiger, te Brugge. 1104.
Sarepten: ‘de Suffregaen (van Doornicke), busschop van Sarepten’. 1081.
Soliman. Zie het Register van zaken, op Hongarije.
Stoc (‘Broeder Jan Stoc, prioor van den Jacoppinen’, te Brugge). 1098.
Turcq (Willem). 1192.
Vindegoet (‘Meester Janne -’). 1097.
Wernaerd (Simoen). 1127.
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Zapolski (Jan). 1189.
Zwarte (‘Fransoys de -, broeder van den covente van den Jacopinen, in
Brucghe’.) 1089, 1090, 1096.

IV. - Plaatsnamen.
Affricke: tland van -. 1168.
Algerbe. 1168.
Augsburg. 1201.
‘Calays..’ 1137.
‘Doornicke.’ 1137.
Fontarabye. 1177.
Gelderland. Zie het Reg. van zaken.
Gent. 1091.
Genua. 1195, 1198.
Hampton. 1176.
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Harderwijk. 1192.
Hilsburg. 1192.
Italië. 1194.
Kamerijk. 1199.
Madrid. 1195.
Mechelen. 1063.
Napels. 1194.
Navarra. 1170 en vlgg.
Pavia. 1182 en vlgg.
Portugal. 1097.
Saint-André, in Biscaye. 1176.
Saint-Cloud (‘Sinte Cloo’). 1089.
Soleure. 1098.
Solimere. Te lezen ‘Soluuere’ of ‘Soleure’. 1098.
‘Teroaen’. 1088.
Valenciennes. 1095.
Valladolid: Vailladolj. 1147, 1149.
‘Viennen in Oostrijcke.’ 1190.
Villa-Viciosa de Oviedo. 1154.
Weenen. Zie op ‘Viennen’.
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V. - Algemeen register.
I.
Blz.
Het godsdienstig gevoel hier te lande in 1061
vroegere dagen. - De burgerlijke overheid
en dezer tusschenkomst in
godsdienstzaken. - De Brugsche
‘Hallegeboden’
Ons plan

1065

De zondagrust en de kerkelijke
feestdagen

1065

Het in eere houden der kerkelijke feesten 1070
De Heilig Bloedprocessie te Brugge en
het Magistraat

1073

De godslasteraars

1078

De schikkingen voor den Vasten

1079

Het afkondigen van de ‘Pardoenen ende 1084
Indulgenciën’
Kloosters om gebeden verzocht

1087

Officiëele kerkplechtigheden en
sermoenen. Andere bijzonderheden

1089

II.
Het in voege komen der ‘Processien
generael’ in onze gewesten

1095

Hoe de ‘Processiën generael’ met het
einde der 15de eeuw toenamen

1099

De eer in de ‘Processien generael’ aan
de daarin gedragen ‘Heiligdommen’
bewezen. - De ‘Stacie’. - Schikkingen
door het Magistraat genomen

1109

1122
De deelnemenden aan de ‘Processiën
generael’: houding en kleedij. - Verbod
gedurende de processie ‘ambachten of
neeringen te doene’, of ‘taveernen’ open
te houden. - De ‘Ommegang’
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Het gaan van lieden, in de ‘Processiën
generael’, ‘in vorme van amende’. - De
Heiligdommen daarin gedragen

Blz.
1126

Welke omstandigheden al tot het houden 1131
van ‘processie generael’ aanleiding
gaven. - Eenige voorbeelden: de pest
bedreigt de stad; het weder is ongunstig;
de oorlog woedt; de paus verleent een
jubileum. - ‘Processiën generael’ ter
gelegenheid van de gedenkdagen van het
Vorstelijk Huis
‘Processiën generael’, ter gelegenheid
van de verkiezing van eenen paus

1158

III.
‘Processiën generael’, ter gelegenheid
van politieke gebeurtenissen

1162

De vrede tusschen Frankrijk en Engeland 1162
gesloten. 1514
Blijde inkomst van den Prins te Brugge, 1164
op 18 April 1515
Bondgenootschap, op 13 Augustus 1516, 1167
tusschen onzen prins en den koning van
Frankrijk
De oorlog tegen de Mooren, in 1520

1168

Kroning van Keizer Karel, in 1520. De 1169
koning van Frankrijk valt den keizer aan
Samenspanning tegen Frankrijk: Keizer 1175
Karel en de koning van Engeland gaan,
in 1521, een bondgenootschap aan. - De
Franschen verslagen
Bedenkelijke tijdsomstandigheden. 1523. - Het Christendom door de
ongeloovigen bedreigd

1179

Bondgenootschap met Venetië, in 1523. 1181
De keizer trekt te velde. De slag te Pavia,
op 24 Februari 1525
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De vrede tusschen Keizer Karel en
François den Ie, den 14 Januari 1526
gesloten

1186

Kroning van den koning van Hongarije. 1189
Oorlog met den ‘Grooten Turck’. 1527
Onlusten in Gelderland. 1528

1192
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Blz.
1193

Barberousse verslagen. 1518

De koning van Frankrijk breekt den vrede. - De oorlog in Italië. - 1194
Paus Clemens de VIIe in hechtenis genomen. - De ‘Paix des Dames’.
1528-1529
Keizerlijke ‘dachvaert’ te Augsburg. 1530

1201

Het Zwijn en Brugge-zeehaven

1201

Slot

1204
I.

- Zaken

1205

II.

- Woordenlijst

1221

III.

- Personen

1224

IV.

- Plaatsnamen

1225

V.

- Algemeen Register

1227

Blz. 1071,

regel 21,

staat: eene
ghepitten;

lees: eeneghe pitten;

1123,

regel 19,

staat: zwarte

lees: zwarten;

regel 25,

staat: dekenen
vynders

lees: dekenen,
vynders;

1124,

regel 36,

staat: Dryncders

lees: Drynckers;

1144,

regel 32,

staat: litérale

lees: latérale;

1146,

regel 25,

staat: duechelic

lees: duechdelic;

1169,

regel 22,

staat: keyserljker

lees: keyserliker;

1188,

regel 35.

Vooraan den regel voege men bij: Het
boek van..., blz. 319:

Registers:

Errata:
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Vergadering van 20 November 1912.
Aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, bestuurder; V. DELA MONTAGNE,
onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren: Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, JAN
BOLS, KAREL DE FLOU, Jhr. Dr KAREL DE GHELDERE, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE
CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Kan. AM. JOOS, Prof.
Dr. JULIUS MAC LEOD, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. C. LECOUTERE, Dr. EUG. VAN OYE,
FRANK LATEUR en Dr. LEO GOEMANS, werkende leden;
de heeren Dr. IS. BAUWENS en Dr. LEO VAN PUYVELDE, briefwisselende leden.
De heeren Minister JORIS HELLEPUTTE en Prof. Dr. J. MANSION, werkende leden,
en Dr. JULIUS PERSYN, briefwisselend lid, hebben bericht gezonden dat zij verhinderd
zijn de vergadering bij te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de October-vergadering, dat wordt
goedgekeurd.
***

Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de heer Bestendige Secretaris de lijst over
van de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Royaume de Belgique. Ministère de l'Industrie et du Travail. Administration de
l'Industrie. Statistique des cuirs et peaux bruts (1905 à 1909), suivie d'un Aperçu
relatif à la consommation de la viande. Bruxelles, 1912.
Inventaires des Archives de la Belgique publiés par ordre du Gouvernement, sous
la direction de l'Administration des Archives générales
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du Royaume. Chartes et Cartulaires des duchés de Brabant et de Limbourg et des
pays d'Outre Meuse. Première partie, Tomes I, II, III. Bruxelles, 1910-1912.
MASSART (J.). - Recueil de l'Institut Botanique Leo Errera (Université de Bruxelles)
publié par JEAN MASSART. Tome VII, avec dix-sept figures intercalées dans le texte
et quarante planches. Bruxelles, 1911.
Bibliothèque Coloniale Internationale. Institut Colonial International. Bruxelles.
Compte-rendu de la Session tenue à Bruxelles, le 29, 30 et 31 juillet 1912.
Bruxelles-Paris-Londres-Berlin-La Haie, 1912.
Woordenboek der Nederlandsche Taal. Achtste deel, 8ste afl. Last-Leenen, bewerkt
door Dr. J. HEINSIUS, met medewerking van Dr. R. VAN DER MEULEN. 's-Gravenhage
en Leiden, 1912.
Id. Derde deel, 19de afl. (7de afl. van het 2de stuk). Doopen-Doorstappen, bewerkt
door Dr. J.A.N. KNUTTEL Id.
Id. Twaalfde deel, 1ste afl. P.-Pacht, bewerkt door Dr. G.J. BOEKENOOGEN. Id.
Tijdschriften. - Bibliographie de Belgique, no 15-16, 1912. - Bulletin des
Commissions royales d'Art et d'Archéologie, nos 5-6, 1912. - Le Musée belge, no 4,
1912. - Revue Sociale Catholique, no 12, 1912. - Revue de l'Université de Bruxelles,
no 1, 1912-1913. - Wallonia, nos 9-10, 1912. - Bulletin des Musées Royaux, no 10,
1912. - Arbeidsblad, nrs 17-18. 1912. - Tijdschrift van Land- en Tuinbouw, nr 3, 1912.
- Annales des travaux publics, no 5, 1912.
Door de Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, te Antwerpen:
KRIJN (E.H. Jos.), kapelaan te Valkenburg. - De Katakomben van Valkenburg, als
een Apologie van het Roomsche Geloof. (Nr 157 van de Verzameling).
Door de ‘Kais. Akademie der Wissenschaften’ te Weenen:
Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien
Philosophisch-historische Klasse. Band LV en LVI.
Sitzungsberichte id. 166. Band, 3. Abhandlung; - 168. Band, 6. Abhandlung; 169. Band. 4. 5. Abhandlung; - 170. Band, 3. 8. 9. Abhandlung.
Door de ‘Videnskabs-Selskabet’, te Christiania:
Skrifter utgit av Videnskapsselskapet i Kristiania. 1911: I.
Matematisk-Naturvidenskabelig Klasse 1. & 2. Bind. Kristiania 1912. - II.
Historisk-Filosofisk Klasse. Id.
Forhandlinger i Videnskapsselskapet i Kristiania. Aar 1911. Kristiania, 1912.
Door de ‘Kungl. Universitets-Biblioteket’, te Lund (Zweden)
COLLIANDER (SELMA). - Der Parallelismus im Heliand, von SELMA COLLIANDER.
Lund, 1912.
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HOLMQUIST (HJALMAR). - Luther, Loyola, Calvin. I deras reformatoriska genesis
en kyrkohistorisk parallellteckning af HJALMAR HOLMQUIST. Lund, 1912.
NORLIND (ARNOLD). - Die geographische Entwicklung des Rheindeltas bis um
das Jahr 1500. Eine historisch-geographische Studie von ARNOLD NORLIND. Lund,
1912.
AHLSTRöM (AXEL). - Vara Medeltidslagar. Studier I Fornsvensk stilistik och
prosarytmik av AXEL AHLSTRöM. Lund, 1912.
Acta Universitatis Lundensis. Nova Series. Lunds Universitets Arsskrift. Ny foljd.
Första afdelningen. Teologi, Juridik och Humanitiska Aemnen. VII. 1911. Lund,
1910.
KOCK (AXEL). - Etymologisk Belysning av Nagra Nordiska ord och Uttryck av
AXEL KOCK. Lund, 1911.
- Umlaut und Brechung im Altschwedischen. Eine Uebersicht von AXEL KOCK.
I-II. Lund, 1911-1912.
LARSSON (HANS). - Evighetsfilosofien i Platons Faidon. En filosofisk orientering
av HANS LARSSON. Lund, 1912.
Door de ‘Académie Impériale des Sciences’, te St.-Petersburg:
Bulletin, nos 14-15, 1912.
Door de ‘Reale Accademia dei Lincei’, te Rome:
Rendiconti. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol.
XXI, fasc. 5o-6o.
Door de ‘Republica de Colombia’, te Bogota:
Boletin de Historia y Antigüedades. Organo de la Academia Nacional de Historia.
os
N 33 en 85-88.
Revista del Ministerio de Obras Publicas. Nos 2-5, 1912.
Circular num. 340 y Cuadro demostrativo. Bogota, 1912.
Informe de la Corte Suprema de Justicia al Congreso de 1912. Id.
SEGISMUNDO DEL REAL DE GANDIA. - La Sierra Nevada y los Orfelinatos de La
Goajira por el PADRE SEGISMUNDO DEL REAL DE GANDIA, Misionero Capuchino.
Id.
Door den heer Prof. AD. DE CEULENEER, werkend lid, te Gent:
CEULENEER (AD. DE). - Histoire de Belgique. Quelques notes sur un livre récent.
S.l.n.d.
- C.-Ph. Serrure (1835). Id.
Door den heer Dr. ISID. BAUWENS, briefwisselend lid, te Aalst:
Nederlandsch Woordenboek en Kunstwoordentolk der Geneeskunde 10de afl.:
Bouillonkoppen-Bunchosia.
Door Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen:
La Vie diocésaine. Bulletin du Diocèce de Malines. Tome VI, fasc. VIII.
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Door den heer Kan. Dr. CH. CAEYMAEX, te Mechelen:
CAEYMAEX (C.). - Summarium Orationum quae in Missali leguntur. Louvain,
1911.
- Recitatio Officii divini et celebratio Missarum ad normam Bullae ‘Divino afflatu’.
- Nomenclature liturgiqae latine,
- Anthologie liturgique.
- Sacramentalia. Mechelen, 1912.
- De talen op onzen kansel. Leuven, 1912.
- Over het ontstaan en de heerlijkheid der katholieke liturgie. Mechelen, 1911.
- Wanneer zullen wij Paschen vieren? Overdruk uit Ons Geloof. Brugge, z.j.
- Over het nieuwe Brevier. Id. id.
- Jesus-Christus in de Liturgie.
- ‘Overwin hierdoor!’.
- Hert van Jesus, bron van Leven en Heiligheid.
Door den heer FR. R. JORDENS, der Abdij van Tongerloo:
JORDENS (FR. R.). - Naar aanleiding van een jubelfeest. Tongerloo, 1909.
- Liederentrits op de eerste H. Communie van Frans Casteels. Tongerloo, z.j.
(1908.)
- Het schoonste der Historie. Op het vijfentwintigjarig Pastoorschap van den zeer
eerw. heer Michiel Biddeloo en naar aanleiding van zijne bewering: 't Is 't schoonste
niet van mijne Historie. Tongerloo, 1912.
- De Witte en Roode Roos. Tongerloo, 1911.
- De musschen van ‘'t heilig Begijntje’. Z. pl. of j.
Door den heer L. MAETERLINCK, bewaarder van het Museum van Schoone Kunsten,
te Gent:
MAETERLINCK (L.). - Péchés Primitifs. (Art et Folklore.) Paris, 1912.
Door den heer ARIE SANDERS, te Averbode.
ARIE SANDERS. - Een Wereldje. Schetsen en Typen. Door ARIE SANDERS.
Averbode, 1912.
Door den Heer Dr. A.J.J. VANDEVELDE, bestuurder van het Stedelijk Laboratorium,
te Gent:
VANDEVELDE (A.J.J.). - Over zure oplossingen van kaliumzouten (tweede
mededeeling) (Overdruk uit Handelingen van het XVIe Vlaamsch Natuur- en
Geneeskundig Congres, gehouden te Leuven.)
Door de Redactie:
Museum, nr 2, 1912 - De Vlaamsche Hoogeschool, nrs 8-9, 1912. Tijdschrift der
Gemeentebesturen, nrs 8-9, 1912. - Répertoire d'Art et d'Archéologie, no 2, 1912.
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Ingekomen boeken. - Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen:
De Gids, November 1912. - Journal des Expositions, no 42, 1912. - Plantyn, no 8,
1912.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Biekorf, nrs 19-22, 1912. - St -Cassianusblad, nr 11; Bijvoegsel, nrs 19-20, 1912. - De
Vlaamsche Gids, nr 6, 1912. - Onze Kunst, nr 11, 1912. - De Maasgouw, nr 9, 1912.
- Neerlandia, nr 11, 1912. - Het Katholiek Onderwijs, nr 12, 1911-1912; nr 1,
1912-1913. - De Opvoeder, nrs 29-30, 1912. - De Opvoeding, nr 11, 1912. - Christene
School, nr 23, 1911-1912; nrs 1-2, 1912-1913. - De Schoolgids, nrs 43-47, 1912. Studiën, nr 4, 1912. - Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, nr 4, 1911. - Dietsche
Warande en Belfort, nr 10, 1912. - Badische Heimat, nr 5, 1912. - Korrespondenzblatt,
nr 3, 1912. - Zeitschrift der Vereins für rheinische und westfälische Volkskunde, nr
3, 1912.
Ingekomen brieven. - De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in kennis met
de hieronder volgende ingekomen brieven:
1o) Verslag over de Plechtige Vergadering van 4 Augustus. - Brief van 20 October,
waarbij de Weled. heer V. GODEFROID, secretaris van 's Konings bevelen, namens
Zijne Majesteit dank betuigt voor de toezending van een overdruk van het verslag
over de Plechtige Vergadering van 4 Augustus.
2o) Te Deum. - Brief van 19 November, waarbij de Weledelgeboren heer Baron DE
KERCHOVE D'EXAERDE, gouverneur der provincie, het Bestuur en de heeren Leden
der Academie uitnoodigt tot het plechtig Te Deum dat, Dinsdag, 26n November, te
11 uur, in de hoofdkerk van Sint-Baafs, ter gelegenheid van 's Konings naamdag,
zal gezongen worden.
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Mededeeling door den Bestendigen Secretaris.
Wedstrijden voor 1913. Ingekomen prijsantwoord. - PRIJSVRAAG: Het Limburgsch
dialect in de provincie Luik beoosten Maze. - Den 19 October is ingekomen een
antwoord met kenspreuk: Ieder vogel zingt zooals hij gebekt is.

Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De heer
V. DELA MONTAGNE, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over
de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Zijn aanwezig de heeren: Prof. AD. DE CEULENEER, voorzitter; Jhr. Dr. KAREL DE
GHELDERE, ondervoorzitter; KAREL DE FLOU, Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Eerw. JAN
BOLS, EDW. GAILLIARD, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, leden, en V. DELA
MONTAGNE, lid-secretaris.
Het verslag der September-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
1o) Leven en werken der Zuidnederlandsche schrijvers. Voorstel door den heer
V. DELA MONTAGNE de uitgave te hernemen. - Memorie van toelichting. Bepreking.
De heer Dr. J. MUYLDERMANS ondersteunt het voorstel van den heer V. DELA
MONTAGNE. Wij zijn t'akkoord, zegt hij, dat men, om gegronde redenen, het eerste
ontwerp eener uitgave van ‘Leven en Werken der Zuidnederlandsche Schrijvers’
laten varen heeft. Edoch, dit beteekent niet, dat alle ontwerp moet van kant gestooten;
o neen, volstrekt niet! Leven en werken onzer Zuidnederlandsche schrijvers
verhandelen, moet hier, in België, gedaan worden, wil men iets nauwkeurigs, iets
volledigs voortbrengen. Gerust mogen we zeggen, dat wij, Belgen, best onze eigen
toestanden kennen, en ook best in staat zijn om ons hier de noodige inlichtingen aan
te schaffen. Het geldt niet enkel over de algemeen bekende schrijvers te spreken,
maar in bibliographisch opzicht mogen wij minder bekende evenmin vergeten. Nu
nog kunnen wij, zonder moeite, tal van bijzonderheden bij
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vrienden en bloedverwanten der afgestorvenen opsporen. Te oordeelen naar al den
arbeid welken men zich getroost om naam en boeken van schrijvers uit vorige eeuwen
uit de vergetelheid te redden; te oordeelen naar het genot dat wij daarbij smaken,
mogen we besluiten, dat wij, met het oog op de toekomst, verdienstelijk werk zullen
verrichten met thans op te teekenen wat ongetwijfeld binnen tien, binnen twintig
jaren bijna onvindbaar, bijna onachterhaalbaar zal zijn. Hetgene wij alzoo te weet
komen, verzamelen wij ter Academie als in eene schatkamer, waar, zoo noodig, wij
zelven zullen uit putten en waar ook onze opvolgers voorraad zullen vinden om te
verwerken. - Het plan van uitgave dat ons geacht medelid voorstelt, naar aanleiding
van het Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, is practisch zeer wel uit
te voeren: dit is onbetwistbaar; het bewijs ligt vóór ons. Alle leden kunnen daar het
hunne toe bijdragen; vrienden kunnen meêwerken, en derhalve zal onze Commissie
immer nieuw werk vinden op een veld dat tot haar gebied behoort. Werken is leven.
Zoo niet elk jaar, toch alle twee, drij jaren kunnen wij licht eene aflevering
drukveerdig afhebben, en daartoe zullen wij ook benuttigen hetgeen er goeds ligt in
de vorige gestaakte uitgave. Kortom, ik stel voor, het plan van den heer DELA
MONTAGNE in de kartons niet te houden, maar het noodige te doen om er zoodra
mogelijk de hand ter uitvoering aan te steken.
Aan de verdere bespreking namen deel, de heeren Mr. DE PAUW, A. DE CEULENEER
en V. DELA MONTAGNE.
De heer EDW. GAILLIARD stelt voor de Nota van Dr. MUYLDERMANS te laten drukken
en, tegen de eerstkomende vergadering, aan de Leden der Commissie mede te deelen.
Verder verklaart de heer GAILLIARD, zich gaarne ter beschikking der Academie
te stellen, voor het inzamelen en classeeren, ten behoeve der Commissie, van
biographische bijzonderheden bij het afsterven van hedendaagsche Vlaamsche
schrijvers.
2o) Historische bibliographie der Belgische gemeenten, door FR. DE POTTER
begonnen. Voortzetting der uitgave, door den heer VICTOR FRIS, leeraar aan het
Koninklijk Athenaeum, te Gent. - Antwoord van de familie DE POTTER.
- De heer Bestendige Secretaris zegt, dat hij tot nog toe, vanwege den heer FRANS
DE POTTER, op zijn schrijven van 28 September, geen antwoord ontvangen heeft.
3o) Nederlandsche Bibliographie, door Wouter Nijhoff. - Brief van den heer WOUTER
NIJHOFF, uit 's Gravenhage
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(25 October 1912), met mededeeling van eenige exemplaren van de eerste aflevering
van genoemd werk (Bibliographie van de jaren 1500 tot 1540). De heer NIJHOFF
doet een beroep op het Bestuur der Academie, opdat het door zijn invloed bewerke,
dat Belgische inrichtingen opgewekt worden hem, bij het voltooien van zijn werk te
steunen. - Om advies naar de Commissie verzonden.
Deze vraag geeft aanleiding tot eene bespreking, die in de eerstvolgende vergadering
zal voortgezet worden.
2o) Bestendige Commissie voor het onderwijs in en door het Nederlandsch. - De
heer GUSTAAF SEGERS, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over
de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Zijn aanwezig de heeren: Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, voorzitter; Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS, ondervoorzitter; Eerw. J. BOLS, Prof. A. DE CEULENEER, Prof. Dr.
JULIUS MAC LEOD, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, Kan. AMAAT JOOS, en Prof. Dr. C.
LECOUTERE, leden, en GUSTAAF SEGERS, lid-secretaris.
Het verslag over de September-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
Bestuur der Commissie. - Verkiezing van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris
voor het tijdstip 1 Januari 1913 tot 31 December 1914. - Worden verkozen:
tot voorzitter, de heer Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS;
tot ondervoorzitter, de heer Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD;
tot secretaris, de heer GUSTAAF SEGERS.
Voorstel. - De heer voorzitter stelt voor te onderzoeken in welke taal het onderwijs
in vroegere dagen gegeven werd. Spreker denkt dat, indien al de leden der commissie
hunne medewerking daaraan verleenen, de Commissie nuttig werk kan verrichten.
De heer Prof. MAC LEOD ondersteunt dit voorstel. Hij haalt o.a. aan, dat vroeger
aan eene school een leergang van driehoeksmeetkunde op uitstekende wijze in het
Nederlandsch gegeven werd.
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De heer voorzitter herinnert er aan, dat bij de herinrichting der humaniora, Prof.
David het noodzakelijk achtte dat de Latijnsche taal in het Nederlandsch onderwezen
werd.
De heer BOLS. deelt mede, dat in de Kempen gedurende langen tijd het
Nederlandsch de voertaal van het onderwijs van het Latijn was.
Volgens den heer MAC LEOD zouden de inlichtingen, die de heeren leden over
deze aangelegenheid kunnen inwinnen, op kaartjes worden geschreven. Deze kaartjes
zouden door de Commissie tot latere benuttiging bewaard worden.
- Er ontstaat eene bespreking over de uitspraak der vreemde persoons-, plaats- en
familienamen. De heer kan. JOOS zal daarover eene lezing houden.

Letterkundige mededeelingen.
1o) Door den eerw. heer JAN BOLS, over verschillende liturgische werkjes, door den
heer Kan. Dr. CAEYMAEX aan de Academie geschonken en in verband staande met
het doel van het Salsmans-Fonds.
In den naam van kanunnik Dr. CAEYMAEX, professor aan het Groot Seminarie te
Mechelen, heb ik de eer aan de Koninklijke Vlaamsche Academie eenen overdruk
aan te bieden van twaalf schriften over liturgie:

1o Over het ontstaan en de heerlijkheid der katholieke liturgie (Mechelen,
1911).
't Is als de inleiding van deze nieuwe reeks liturgische schriften, die een vervolg
uitmaken van de verhandelingen in 1911 besproken. Wij lezen hier hoe onze liturgie
uit den aard van den godsdienst ontstond, en hoe onontbeerlijk de liturgische
plechtigheden waren bij de Joodsche en Heidensche bekeerlingen; voorts hoe de
eerste geloovigen aan de goddelijke diensten deelnamen, hoe dit deelnemen
verkwijnde, doch hoe sinds eenigen tijd een gelukkige ommekeer te aanschouwen
is en men meer op het Missaal wijst, een boek dat sedert ongeveer twee duizend
jaren op onze autaren ligt en er dagelijks gebezigd wordt. Beschouwingen over de
kunst in 't algemeen en de aloude kerkmuziek in 't bijzonder sluiten deze leerzame
verhandeling.

2o Summarium orationum quae in Missali leguntur (Lovanii, 1911).
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Dr. CAEYMAEX toont ons de wondere verscheidenheid en diepe wijsheid van de
Mis-oraties, eene kostelijke mijn voor den kanselredenaar en eene rijke bron van
godvruchtige gevoelens voor den geloovige.

3o Nomenclature liturgique latine (Louvain, 1911).
Daar de Grieksche taal in de Roomsche Kerk tijdens de IIe en IIIe eeuw hoog in
aanzien stond, werden de benamingen der aan den eeredienst behoorende personen
en zaken veelal in 't Grieksch aangeduid. Latijnsche woorden kwamen nochtans ook,
vooral later, overvloedig in de liturgie voor, en het is met die Latijnsche benamingen
dat de schrijver zich bezighoudt, om uit de afleiding hunne oorspronkelijke beteekenis
en soms hunne afwijking ervan in den loop der eeuwen vast te stellen.
4o en 5o Het zal niemand verwonderen dat de hooggeleerde professor aan de door
Pius X in 1911 voorgeschreven verandering nopens het bidden van de Getijden twee
schriften wijdt, namelijk a. Over het nieuwe Brevier en b. Recitatio Officii divini et
celebratio Missarum ad normam Bullae ‘Divino afflatu’.
Met reden merkt de schrijver aan bij het begin zijner eerste studie: ‘Het zal velen,
zoowel als mij, getroffen hebben, hoe zoo 'n feit van volstrekt kerkelijken aard niet
alleen de belangstelling gaande maakte van de geestelijkheid, maar ook van de
ontwikkelde wereldlijken. Zou dit verschijnsel - naast vele andere - geene aanduiding,
om niet te zeggen een bewijs, zijn dat het peil van het liturgisch, kerkelijk leven bij
ons volk aan het stijgen is?’

6o De bron des levens (Antwerpen, 1912).
Dit is het opschrift van den nadruk eener overheerlijke schilderij door Jan van Eyck
(† 1440), een meestergewrocht waar het H. Drijvuldigheidsmuseum van Madrid
mede pronkt. Dit afbeeldsel onder de oogen van zijne lezers stellende, vindt Dr.
CAEYMAEX gelegenheid om te bewijzen, wat de schilderkunst betreft, dat een
verstandig aanschouwen der tafereelen boven de autaren en op de muren van de
parochiekerken de godsdienstige ontwikkeling van ons volk machtig bevorderen
kan.

7o Wanneer zullen wij Paschen vieren? (Brugge, 1912).
Deze vraag wordt sedert eenigen tijd in verschillende landen druk besproken, teneinde
eene overeenkomst te treffen voor het vieren van het paaschfeest op een
onveranderlijken datum. ‘Wat bezwaar brengt de huidige maatschappij tegen de
bestaande schik-
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king in? Wat voordeel vermoedt zij uit eene wijziging te trekken? Wat zou men in
dien zin al voorstellen?... Zouden de zonen der Kerk aan de geestelijke overheid niet
mogen voorleggen, dat, in het belang van handel en nijverheid, eene verandering
voor den datum van Paschen aan velen wenschelijk blijkt op onze dagen?’ Die vragen
worden beurtelings onderzocht.

8o De talen op onzen kansel.
Allerbelangrijkst opstel, waarin over de volgende punten licht geworpen wordt: De
vroegere bisdommen waren door de taalgrens niet afgebakend... Van vóór eeuwen
kenden, in onze bisdommen met Vlamingen en Walen, vele geestelijken beide
landspraken... Vreemde priesters alhier woonachtig leerden de taal genoeg aan om
voor ons volk te preêken... In 1638 sermoonden de Jezuïeten te Brussel driemaal ter
week in het Vlaamsch, en tweemaal in het Fransch... Van in de XVIe eeuw werd
meermaals voor ontwikkelde lieden bij plechtige predikatiën het Latijn aangewend.

9o Dit nr (Mechelen, 1912)
handelt over de Sacramentalia of den liturgischen opschik waar de Kerk de
sakramenten meê tooit. Doch ook buiten het toedienen van de sakramenten is er in
den eeredienst spraak over Sacramentalia, b.v. voor de Loven, bij het gebruik van
wijwater enz. Dit alles wordt in boeiende, dikwijls dichterlijke taal uiteengezet.

10o Anthologie liturgique (Louvain, 1912).
Over het samenstellen van eene liturgische bloemlezing - die niet enkel aan de
studenten van onderwijsgestichten, maar ook verder aan het uitgelezen publiek der
ontwikkelden groote diensten zou bewijzen - worden hier zulke praktische wenken
gegeven, dat ze als gesneden brood voor een' verzamelaar staan opgedischt, en men
genegen is den buitengewoon belezen schrijver toe te fluisteren: ‘Het voorgesteld
werk is in uw artikel meer dan halfweg: voltooi het gij zelf! En wat gij aanraadt voor
het Fransch, doe het ook voor onze eigene taal!’

11o Jesus-Christus in de liturgie (Brugge, 1912).
Jesus-Christus is de stichter, de voornaamste bedienaar en het voornaamste voorwerp
der liturgie: deze drijvoudige stelling licht de schrijver toe door verrassende
schriftuurteksten, klinkende bewijzen, degelijke ophelderingen.
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In 't begin van 1913 zal het zestienhonderd jaar geleden zijn dat de volle vrijheid van
godsdienst door de Romeinsche keizers Con-
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stantijn en Licinius geschonken werd, tengevolge van de overwinning door den
eerstgenoemde op Maxentius aan de Ponte Milvio behaald, waar de glorierijke
labarum-vlag met het Kruis en het opschrift ‘In hoc signo vinces!’ aan het hoofd der
scharen prijkte. Ter gelegenheid van het heuglijk verjaringsfeest schreef Dr.
CAEYMAEX eenige prachtige bladzijden ter verheerlijking van het kruisbeeld.
2o) Door den heer Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, over de hieronder volgende werken:
A.) - ARIE SANDEN. Een Wereldje. Schetsen en Typen. Drukk. Averbode, ter abdij,
1911. Een boek van 286 blzz. 22 × 16 ct.
B.) - Kan. R. JORDENS. Een zestal dichten, gedrukt ter drukkerij van de abdij van
Tongerloo:
a].
Naar aanleiding van een Jubelfeest. (Het geldt hier het 50-jarig bestaan der
Norbertijner Kanunnikessen te Neerpelt.)
b].
Liederentrits op de Eerste H. Communie van Fr. C. te Chastre-Noirmont.
c].
De Musschen van ‘'t heilig Begijntje’.
d].
Het schoonste der Historie. Aan Kan. Mich. Biddeloo, op zijn 25-jarig
pastoorschap.
e].
De witte en roode Roos.

In den naam der eerw. heeren schrijvers leg ik deze schriften ter tafel onzer Academie.
- In de abdij van Tongerloo zet Kan. JORDENS met eere de overlevering van wijlen
ons geacht medelid S. DAEMS immer voort. Meer dan eene lettervrucht schonk hij
ons reeds ten geschenke. Hem zij uiter herte dank...
- En in de abdij van Averbode is de heer ARIE SANDEN vlijtig werkzaam. Na onder
eigen naam een dichtbundel te hebben uitgegeven, een dichtbundel die te recht
gewaardeerd wordt, schreef hij nu ‘Een Wereldje’, een boek met schetsen en typen,
dat allergunstigt wordt onthaald zoo in 't Noorden als te onzent. In 't voorbijgaan zij
herinnerd de uitvoerige en lezensweerdige bespreking welke de Heer ‘Joost’ er aan
toewijdde in 't eerste blad van het ‘Handelsblad van Antwerpen’, 9-10 November
l.l. Het beter doen kennen, dan hij het doet, kan ik niet, en ik herhaal dan ook wat
hij o.a. schreef: ‘Zooals dit wereldje ons is voorgesteld, is het vol leven en waarheid.
De typen, die ons ge-
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schetst worden, en de schetsen, welke de schrijver ons voorhangt, zijn zóó sprekend,
dat men zou zweren dat alles is gemaakt naar 't levend model, in handel en wandel
nauwkeurig afgekeken’. En ten slotte: ‘Ik raad alle liefhebbers van goede lectuur,
vloeiende en zuivere taal, levendig uitbeelden, gezonden geesteskost en edele
strekking, dit boek te lezen’.
Dien raad durf ik ook geven, en te gelijker tijd zij den heer Kan. A. dank en hulde
voor zijn degelijk boek.

Dagorde.
1o) Karel Boury-Fonds. REGLEMENT. Maatregelen ter uitvoering van het Reglement,
door den Bestendigen Secretaris voorgesteld en door de Bestendige Commissie voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde aangenomen. - Ter goedkeuring aan de Academie,
in pleno vergaderd, voorgelegd.
De Nota, door den Bestendigen Secretaris, aan de Vergadering medegedeeld, luidt
als volgt:
De Commissie voor Prijsvragen heeft den wensch uitgesproken, dat de maatregelen
ter uitvoering van het Reglement voor het BOURY-FONDS met de practijk in
overeenstemming zouden worden gebracht.
Dientengevolge, heeft de Bestendige Secretaris de eer gehad een ontwerp ter
goedkeuring voor te leggen aan de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en
Letterkunde, die met het beheer van het Fonds belast is. In hare vergadering van 16
October heeft die Commissie dit ontwerp aangenomen.
Deze Maatregelen ter uitvoering worden thans aan de Academie in pleno vergaderd,
onderworpen.

I.
Voortaan zullen afzonderlijke prijsvragen voor liederteksten en voor muziek
uitgeschreven worden.
Na afloop van een wedstrijd, zullen de interesten van de vier eerstvolgende jaren
(= 1000 fr.) en desnoods de overgeschoten gelden, besteed worden tot uitgave
en verspreiding der bekroonde liederen.
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II.
Eerst vier jaar na de beoordeeling en uitgave van de thans voor 1914 uitgeschreven
prijsvraag voor muziek, - dus in het jaar 1918 - zullen de hieronder voorgestelde
bepalingen van toepassing zijn.

III.
Beurtelings zullen gevraagd worden:
1o) Tien liederen voor het lager onderwijs, hoogste klassen, waaronder vijf
inzonderheid voor meisjes;
o Tien vaderlandsche liederen voor het Volk.
2

IV.
Derhalve:

A. - Voor 1922:
1o) Voor dichters, in 1918 eene prijsvraag uitschrijven voor tien liederen (lager
onderwijs, hoogste klassen), waaronder vijf inzonderheid voor meisjes.
Prijs: 250 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1919.
Uitreiking van den prijs op de Plechtige Vergadering van het jaar 1920.
2o) Voor toondichters, in 1920 eene prijsvraag uitschrijven voor het brengen op
muziek van de bekroonde liederteksten.
Prijs: 250 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1921.
Uitreiking van den prijs op de Plechtige Vergadering van het jaar 1922.
1923-1926: Uitgave en verspreiding der liederen.

B. - Voor 1930:
1o) Voor dichters, in 1926, eene prijsvraag uitschrijven voor tien vaderlandsche
liederen voor het Volk.
Prijs: 250 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1927.
Uitreiking van den prijs op de Plechtige Vergadering van het jaar 1928.
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2o) Voor toondichters, in 1928, eene prijsvraag uitschrijven voor het brengen op
muziek van de bekroonde liederteksten.
Prijs: 250 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1929.
Uitreiking van den prijs op de Plechtige Vergadering van het jaar 1930.
1931-1934: Uitgave en verspreiding der liederen.
Enz.
- De voorgestelde maatregelen worden goedgekeurd.
2o) Plechtige vergadering van 1913. - Vaststelling van den dag waarop die
vergadering zal gehouden worden. - Wien uit Noord-Nederland als feestredenaar
uit te noodigen?
De vergadering wordt vastgesteld op Zondag, 29 Juni. - Op voorstel van den heer
Onderbestuurder, zal de heer G. KALFF, hoogleeraar te Leiden, buitenlandsch eerelid
der Academie, beleefd verzocht worden op de Plechtige Vergadering een voordracht
te komen houden.
3o) Verkiezing van den Bestuurder en van den Onderbestuurder voor het
dienstjaar 1913. - Het Bestuur was voornemens voor de plaats van Onderbestuurder,
de candidatuur voor te stellen van onzen hooggeachten collega den Weled. heer JORIS
HELLEPUTTE, minister van Landbouw en Openbare Werken, sedert 1904 werkend
lid der Academie. Onze Koninklijke Instelling zou er voorzeker hoogen prijs op
stellen, den weledelen heer Minister tot onderbestuurder voor het jaar 1913, en
vervolgens tot bestuurder te mogen uitroepen. De heer J. HELLEPUTTE heeft echter
den wensch uitgesproken, ditmaal niet in aanmerking te komen. - De heeren JAN
BOLS, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE en Dr. L. SIMONS hebben reeds vroeger hetzelfde
verlangen uitgesproken.
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De Vergadering gaat tot de verkiezing over.
a] Verkiezing van den Bestuurder:
Worden, door den heer Bestuurder, tot stemopnemers aangewezen, de heeren Jhr.
Mr. Nap. de Pauw en Prof. Mr. Julius Obrie.
Wordt verkozen, de heer V. DELA MONTAGNE.
b] Verkiezing van den Onderbestuurder:
Worden tot stemopnemers aangewezen, de heeren K. de Flou en Jan Bols.
Wordt verkozen, de heer Kan. AM. JOOS.
4o) Lezing door den heer Gustaaf Segers: Dr. Renier Snieders herdacht: 1812-1912.
- De heer SEGERS leest eene verhandeling over Dr JAN RENIER SNIEDERS, naar
aanleiding van het eeuwfeest der geboorte van dezen Kempischen schrijver.
Spreker herinnert er aan dat al de schrijvers van beteekenis, die de grondslagen
legden onzer herboren letterkunde, in de Koninklijke Vlaamsche Academie, ter
gelegenheid van hun eeuwfeest, werden gehuldigd. Ons Genootschap bewees hierdoor,
dat het al zijne aandacht aan den bloei der volksletterkunde wijdt.
HENDRIK CONSCIENCE werd dit jaar op onze plechtige vergadering op treffende
wijze herdacht; in onze September- en Octoberzittingen werd de geliefde schrijver,
door hoogst bevoegde vakmannen, als botanist, als kenner der geneeskunde gehuldigd.
Tot in de geringste dorpen werd CONSCIENCE gevierd; gansch het Vlaamsche Volk
nam aan deze feesten deel. Op de verblijdende beteekenis daarvan, met het oog op
de toekomst van onzen stam, wordt gewezen.
Dr. JAN RENIER SNIEDERS werd in engeren kring gevierd. Te Turnhout, waar hij
gedurende eene halve eeuw heeft geleefd en gewerkt, werd het eeuwfeest zijner
geboorte den 13 en 14 October, door gansch het Kempische volk, op hartelijke wijze
herdacht.
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De Koninklijke Vlaamsche Academie was op deze feesten vertegenwoordigd.
De heer SEGERS weidt eenigszins uit over de eerste levensjaren van SNIEDERS, en
kenschetst hem als schrijver van dorpsverhalen, waarvan de stof aan het leven der
Kempenaars en de bewoners der Noord-Brabantsche Meierij is ontleend.
Als geneesheer, als wetsdokter had de schrijver ruimschoots de gelegenheid het
land en de bewoners van allerlei stand van dichtbij na te gaan. Hij was een scherp
opmerker; weinigen kenden het landleven zoo alzijdig als hij.
Als schrijver huldigde RENIER SNIEDERS een gezond, bezadigd realisme. Hij is
een boeiend, onderhoudend verteller.
Enkele werken worden door den heer SEGERS ontleed; De Lelie van het Gehucht
wordt als SNIEDERS' beste werk beschouwd.
SNIEDERS is gemoedelijk, geestig en waar; doch altijd deftig en zedelijk. Als
weinigen weet hij den volkstoon te treffen; zijne werken vormen eene aangename,
gezonde lectuur.
Dr. JAN RENIER SNIEDERS was een onzer verdienstelijkste letterkundigen, een
weldoener voor Ons Volk.
- Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de Vergadering dat de lezing van den
heer G. SEGERS in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
De vergadering wordt te 4 uur gesloten.
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1812-1912
Dr. Jan Renier Snieders herdacht
door Gustaaf Segers.
Geen door en door gezonder natuur dan die van hem. Zijne werken dragen
er den stempel van gelijk zijn leven. Overal gezond verstand, gezonde
smaak, gezonde zin voor het gezonde.
NICOLAAS BEETS.

I.
De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft in de laatste jaren herhaaldelijk hulde
gebracht aan tal onzer schrijvers, die als baanbrekers onzer herboren letterkunde
moeten betracht worden.
Over JAN-FRANS WILLEMS, DAVID, PRUDENS VAN DUYSE, LEDEGANCK,
DAUTZENBERG, Vrouwe COURTMANS, THEODOOR VAN RYSWIJCK, VAN PEENE,
werden lezingen gehouden, waarin de onwaardeerbare diensten werden herinnerd,
die zij aan onze taal en aan ons volk bewezen hebben.
HENDRIK CONSCIENCE werd in onze plechtige vergadering op treffende wijze
gehuldigd; onze grootste nationale schrijver werd daarenboven, in de September- en
Octobervergadering, als man der wetenschap, der planten- en geneeskunde,
bestudeerd.
Overal, waar onze taal klinkt, van de duinen der Noordzee tot de boorden der
Maas, werd het eeuwfeest van den schrijver van De Leeuw van Vlaanderen herdacht,
en wat te dezer gelegenheid vooral goed deed aan het Vlaamsche hart, aan allen die
waarlijk onze taal en ons volk liefhebben, was, dat ons volk, gansch ons volk, aan
deze feesten heeft deel genomen.
Wij mogen het bevestigen, wij zijn er getuigen van geweest: wat wellicht nooit
gebeurd is, sinds de herbloeiing onzer natio-
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nale letterkunde, sinds het ontstaan van onzen nationalen taalstrijd; ons volk werd
‘in die edele geestdrift ontvonkt’, waar Dr. de Vries over spreekt; het is als een man
opgestaan, om den grooten schrijver te herdenken, die meer dan een ander tot onze
nationale heropstanding heeft bijgedragen, en wien het het zuiverste kunstgenot te
danken heeft.
Deze feesten, Mijne Heeren, strekken niet alleen ter eere van CONSCIENCE, welke
aan gansch zijn volk, aan zijn volk, dat werkt, zulke weldaden van nationalen,
zedelijken en verstandelijken aard heeft bewezen; zij strekken insgelijks tot eer aan
dat volk, aan ons goed, oprecht, gezond volk, dat zijnen nationalen, zedelijken,
verstandelijken weldoener zoo dankbaar heeft herdacht.
Ik druk er op, geachte Collega's, want het werd m.i. niet genoeg gedaan: voor
CONSCIENCE is het zeker een benijdbare roem, honderd jaren na zijne geboorte
zoozeer door zijn volk te worden gevierd; maar de eer, die aan dit volk, aan gansch
dit volk toekomt, dat, in eene opwelling van dankbaarheid, zijne geestdrift, zijne
nationale geestdrift, lucht geeft, is even groot, heeft dezelfde beteekenis.
En, wij mogen het zeggen: het volk, het arbeidende volk, dat stoffelijken arbeid
verricht, dat gedeelte der bevolking, hetwelk onze nationale zeden onverbasterd heeft
bewaard, bij wie de Vlaamsche taal de natuurlijke, ik zou haast zeggen de
instinktmatige uiting is van het Vlaamsche gemoedsleven, het merg en tevens het
geraamte onzer maatschappij, onze kracht in het verleden, en onze hoop in de
toekomst; dat volk heeft CONSCIENCE, onzen volksschrijver, bij uitmuntendheid,
vooral gevierd. Dat maakt ons gelukkig, dat doet ons dit edel volk nog meer
liefhebben, dat doet ons met een onwrikbaar vertrouwen de toekomst te gemoet zien.
Daarom, Mijne Heeren, stroomt mijn hart over van dankbaarheid voor ons Vlaamsche
Volk; ik breng het, van op het spreekgestoelte der Koninklijke Vlaamsche Academie,
mijne oprechte hulde, mijn diepgevoelden dank.

II.
In hetzelfde jaar dat HENDRIK CONSCIENCE het eerste levenslicht aanschouwde,
kwam JAN RENIER SNIEDERS ter wereld.
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Zijn invloed op ons volk was stellig minder machtig. Maar, hij was een talentvol
schrijver, die den juisten volkstoon wist te treffen. Zijne verhalen, waarvan de
meesten, zich door meer dan gewone verdienste onderscheiden, dringen tot het volk
door, in mijne streek vooral. RENIER SNIEDERS is een der lievelingen van de
Kempenaars, en mijne streekgenooten schenken hunne liefde aan hem, die dit verdient.
Ook in RENIER SNIEDERS' werken vindt ons volk, ons arbeidende volk, opbeuring
en verpoozing in zijne moeilijkheden van stoffelijken en zedelijken aard, uitspanning
in zijn harden arbeid. De nederigste smaakt daarbij aesthetisch en letterkundig genot;
zijn nationaal gevoel, zijn stamtrots wordt versterkt, terwijl hem liefde voor al wat
schoon en goed, afkeer voor al wat laag en onedel is, wordt ingeboezemd.
RENIER SNIEDERS was een noest en eerlijk arbeider op het letterveld; een der
eersten, welke de Koninklijke Vlaamsche Academie tot hare buitenlandsche eereleden
benoemde: het past dus dat hij hier, ter gelegenheid van zijn eeuwfeest, dankbaar
worde herdacht.
De Koninklijke Vlaamsche Academie toont aldus al hare belangstelling in onze
volksletterkunde. Zij heeft dit sedert hare stichting gedaan, gelijk het ‘Gedenkboek
van de feestviering van haar vijf en twintigjarig bestaan 1886-1911’ dit ten overvloede
bewijst.

III.
Den 22 November 1812, werd JAN RENIER SNIEDERS in het Noord-Brabantsch dorp
Bladel geboren.
AUGUST SNIEDERS, schreef in het ‘Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche Academie
van het jaar 1889’ eene keurige levensschets van zijnen broeder;
Volgens onzen oud-bestuurder zou de familie van adellijken oorsprong zijn.
‘Verscheidene eeuwen verbleef die familie in dat dorp(1); zij stamde af van een
Utrechtschen edelman, Nicolaus Cuyl, die in de 16de eeuw Holland verliet’ om het
tumult ende rebellie datter in Holland was tegen den Konink van Hispaniën’. Hij
vestigde zich vooreerst te Tilburg, dan in het godshuis van Postel en later vindt

(1) Bladel.
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men zijne familie te Bladel, waar meer dan één schepen en president der Dingbank,
meer dan één voornaam geestelijke uit zijn geslacht geboren werd(1).’
De Sniedersen zijn in mijne streek algemeen bekend. Over hunnen adellijken
oorsprong heb ik daar nooit iets gehoord; dat de familie tot de deftigsten der
Kempische Meierij behoorde, weet daarentegen klein en groot; dat het rijkbegaafde
broederpaar, RENIER en AUGUST, haar meer dan anderen tot eer verstrekte, zal ook
bezwaarlijk in twijfel getrokken worden.
Wat even zeker is, is dat beiden, in het ouderlijke huis eene voortreffelijke
opvoeding genoten, en dat deze huiselijke opvoeding den gunstigsten invloed op
hunne letterkundige loopbaan uitoefende, valt elkeen in 't oog die hunne werken
leest. Om zich van de innigheid, van de vertrouwelijkheid, van den familiegeest,
welke in die boerenwoning te Bladel heerschten, een denkbeeld te vormen, leze men
in AUGUST SNIEDERS' Klokketonen, Het Vaderhuis; het is een der schoonste bladzijden
uit het werk van den schrijver. Het is schoon, omdat de herinneringen uit den
kindertijd zoo levendig opdagen: het is schoon, omdat het juist gezien en diep gevoeld
is.
‘Daer is een geest’, schreef AUGUST SNIEDERS, reeds hoog bedaagd, en wanneer hij,
als dagbladschrijver, in de partijtwisten eene hoofdrol speelde, ‘daar is een geest,
die altijd om mij zweeft, die in de groote oogenblikken des levens tot mij spreekt:
en immer een richtsnoer van mijne daden is geweest.
Ik noem dien geest ‘den geest van het vaderhuis’; want als hij tot mijn gemoed
spreekt, adem ik andermaal in den frisschen luchtkring die het huis omwaait, waar
mijne wieg op den steenen vloer kantelde, waar de schoot mijner moeder het zachtste
dons, en waar hare schaduw, als zij over mijne wieg schoof, zoo zacht was als de
schaduw van den vleugel eens cherubs...
‘Gegroet, gegroet, o vaderhuis, in wiens schaduw zooveel geslachten der mijnen
onder het vroolijke wiegekleed, gelijk onder het kille baarkleed hebben gerust!
Gegroet, gegroet! Gij toch veroudert niet, en, zooals de vader daar gewoond heeft,
wonen er thans de zonen, schier omgeven door hetzelfde huisraad.
Op dien stoel, aan het groote, heldere heerdvuur heeft de vader gezeten; ja, daar
in dien hoek! Hij staarde, evenals die hem zijn

(1) Jaarboek van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde, 1889. Derde
jaar, blz. 59.
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voorgegaan, op dezelfde witte wanden, waarop het gezellig vuur glanst, schimmen
en schaduwen werpt.
Daar zat onze moeder, oud en grijs, altijd met den glans der eerlijkheid op het
wezen, over haar naaiwerk gebogen; daar zat ze, dáár, 's avonds te bidden, wanneer
de heilige stilte slechts afgebroken werd door het tikken der hooge hangklok.
Gegroet, gegroet, o huis! Gij zijt met ons vergroeid! Gij zijt ons heiligdom, en wie
het verlaten heeft, keert immer tot u terug, vooral als de stormen des levens zijn hert
hebben gewond.(1)’

IV.
Deze innigheid, deze familiegeest, deze liefde tot de natuur, tot de geboortestreek,
hadden den gunstigsten invloed op de ontwikkeling van het letterkundig talent van
Renier Snieders.
Hij had daarbij het geluk een aangenamen, een vroolijken kindertijd te beleven.
RENIER was een beeld van een jongen; zijn dorp lag ver van de groote steden, zelfs
van de verkeerswegen verwijderd: het was met eenen krans van dennebosschen
omgeven; het had de heide, de onafzienbare Kempische heide, de levenwekster bij
uitmuntendheid, in zijne onmiddellijke nabijheid.
‘SNIEDERS was onrustig, levendig van karakter; als knaap leerde hij vele zaken,
die men in het ouderlijk huis niet bijzonder noodig achtte. Zwemmen, schaatsenrijden,
op de hoogste boomen der omliggende bosschen klauteren, gansche dagen in de
velden ronddolen, en zijne strikken bewaken, waren zijne geliefkoosde
uitspanningen.(2)’
Hij was gelijk de beroemde Duitsche staatsman, van wien Klaus Groth zong:
He kenn den Vagel an den Slag,
Leep gern hernm den ganzen Dag
Un flog ok dann und wann mal sach
En beten ut den Swengel(3).

(1) AUGUST SNIEDERS, Klokketonen.
(2) Nederlandsche schrijvers voor het Middelbaar Onderwijs. JAN RENIER SNIEDERS, 1812-1912.
door V. RAEYMAEKERS, blz. 5. - Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde van het jaar 1830
tot heden door TH. COOPMAN, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie, en L.
SCHARPÉ, hoogleeraar te Leuven, blz. 221.
(3) Furst Bismarck. Sein Leben und Wirken, von HERMANN JAHNKE, blz. 30.
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Het familieleven, het genot der natuur, het uitgelaten spel werkten hier op de
gelukkigste wijze samen om den jongen naar lichaam en ziel te ontwikkelen, om zijn
gemoed voor frissche indrukken ontvankelijk te maken, om SNIEDERS voor te bereiden
om die boeiende verhaler, die scherpe opmerker van het landleven te worden, die hij
inderdaad geworden is: ‘De natuur toch is de ware levensatmosfeer der kindsheid,
en zonder de natuur en haar genot, worden, naar het woord van wijze pedagogen,
nooit gansche, ware menschen opgevoed(1)’.
Op het hooge belang van het spel, van het uitgelaten spel, in een pedagogisch
opzicht, vestigde ik de aandacht in mijn verslag over de werkzaamheden onzer
Commissie voor onderwijs in en door het Nederlandsch. Ik haalde daar o.a. de
woorden van Nicolaas Beets aan, die als weinigen de kinderen kende en liefhad: ‘De
goede Hemel zegene u allen, goede jongens, die ik ken, en rond mij zie en liefheb!
en doe u lang en vroolijk spelen; en als de ernst des levens komt, zoo geve hij u ook
een ernstig harte daartoe(2)’.

V.
De ernst des levens brak voor RENIER SNIEDERS aan; hij begon zijne Latijnsche
studiën te Roermond, en zette die te Eindhoven voort. In 1833 trok hij de grenzen
over om aan de Hoogeschool van Leuven de geneeskunde te studeeren. Het diploma
van geneesheer behaalde hij met groote, dat van heelmeester met de grootste
onderscheiding na het afleggen zijner laatste examens voor de centrale Jury te
Brussel(3).
In 1839 vestigde SNIEDERS zich als geneesheer te Turnhout en bleef er tot zijnen
dood, den 9 April. 1888.
In de levensbeschrijving van zijnen broeder spreekt AUGUST SNIEDERS met den
grootsten lof over RENIER, als geneesheer, en ik mag getuigen dat die lof geenszins
overdreven is.
In gansch de Kempen was Dokter SNIEDERS bekend; hij genoot er de gezondste
populariteit. In de moeilijkste gevallen werd hij geroepen, en wat hem niet weinig
tot eer strekt, tot op

(1) Op. cit., blz. 31.
(2) Camera Obscura, blz. 4.
(3) Nederlandsche Schrijvers, u.s., blz. 5.
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zijn hoogsten ouderdom ontzag hij zich niet, hij, de letterkundige, de romanschrijver,
zich, bij nacht en ontij, uren ver, te voet, te paard, per Kempische sjees, door onze
bosschen en heiden, vaak door ongebaande wegen naar de hutten der stroopers en
smokkelaars te begeven, hoewel hij zeker was daar nooit de minste belooning voor
te ontvangen.
In zijne treffende lijkrede getuigde de heer Procureur des Konings, bij de Rechtbank
van eersten aanleg te Turnhout, Dierckx van Ryckevorsel, die vooral aan Snieders
als wetsdokter hulde bracht: ‘Gelukkig die u hebben gekend! Gij hebt hen gesticht
door de zuiverheid van uw hart, de strengheid van uwen levenswandel, de
werkzaamheid van uwen geest, en de mannelijke onderwerping van uw christelijk
geweten’.
Plechtiger, indrukwekkender werden in onze groote steden onze nationale helden en
kunstenaars gevierd, maar wat hartelijkheid en eensgezindheid betrof, konden stellig
deze feesten het bij de Turnhoutsche Conscience- en Sniedersfeesten van 13 en 14
October laatstleden niet halen. Gansch de bevolking nam daar deel aan: uit al de
Kempische dorpen, zelfs uit de geringste, waren talrijke afgevaardigden aanwezig;
uit Bladel honderd vijftig, met den heer Burgemeester aan het hoofd.
‘Dokter SNIEDERS’, - zegde Dokter Vermeersch, sprekend namens het Kempisch
Geneeskundig Syndikaat, bij de ontvangst ten Stadhuize - ‘was een bekwaam
geneesheer, een gouden hart, een beste confrater’.
‘Hier leefde en stierf’, - sprak Dokter Vogels, bij het inhuldigen van den
gedenksteen in SNIEDERS' woonhuis, - ‘een man met edele geestvermogens, een
Vlaamsche held, in wiens boezem een gouden hart klopte.
‘Hier leefde een heeler, die gedurende eene halve eeuw door het licht van zijne
uitmuntende wetenschappelijke kennis, en door de zalvende kracht van zijn
gemoedelijk woord den lijdenden evenmensch heul en vertroosting bracht’.
‘Wat Dokter RENIER SNIEDERS hier als mensch, als burger, als geneesheer geweest
is, hoort mij niet toe u te zeggen’, - mocht ik naar waarheid in mijn feestrede getuigen,
- ‘zou beneden de werkelijkheid blijven. Zijn lof is in aller monden, niet alleen te
Turnhout, maar in gansch de Kempen(1)’.

(1) De Kempenaar, nummer van 19 October 1912.
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VI.
Reeds als student aan de Hoogeschool, als lid van het taal- en dichtlievend
genootschap Met Tijd en Vlijt, hield SNIEDERS zich met letterkunde bezig.
In 1842 stichtte hij te Turnhout de letterkundige vereeniging de Dageraad, die tot
1876 bestond.
In de twee bundels Dauwdroppelen (1847) en Geschied- en Zedekundige
Voorlezingen over de Kempen (1851-1852) die het genootschap uitgaf, komen
verscheidene stukken van den dokter voor, die het ambt van Voorzitter bekleedde.
Het Kind met den Helm was het eerste werk, waarmede de letterkundige de aandacht
van het publiek op zich vestigde.
‘De bijval welke in 1852 aan RENIER SNIEDERS eerste prozastuk van grooteren
omvang, Het Kind met den Helm, te beurt viel, werd beslissend voor zijne roeping
als romanschrijver.’
‘Toen ik eens’, - verhaalt August, - ‘omstreeks dat jaartal mijnen broeder bezocht,
vond ik het handschrift dezer novelle, die hij in de zittingen van het genootschap had
voorgelezen, gansch voltooid op zijne schrijftafel. Er bestond nog geen bepaald plan
van uitgaaf. Met zijne toestemming nam ik het manuscript meê, en zond het, sierlijk
gedrukt en opgeluisterd door eene prachtige plaat van Bernard Wittkamp, de wereld
in.’
‘Van dat oogenblik was de naam des vertellers in de rangen onzer schrijvers
gevestigd(1).’
De verhalen volgden elkander spoedig op. Zij, die weten welke drukke practijk
SNIEDERS had als geneesheer, watal werk hem zijn ambt als wetsdokter, als dokter
der gast- en godshuizen, der gevangenis, opleverde, kunnen bezwaarlijk begrijpen
waar hij den tijd vond tot het schrijven van al die uitgebreide verhalen. Maar, hun
die zelf schrijven, komt dit geenszins wonder voor. Ik, althans, ken weinig
letterkundigen, in wier werken de vreugde van het opstellen, van het voortbrengen,
duidelijker, krachtiger doorstraalt dan bij RENIER SNIEDERS. Het schrijven maakt
hem gelukkig, is hem eene behoefte. Het kost hem geene moeite. Het vloeit, het rolt
er uit, zouden de Kempenaars zeggen. Hij begint te vertellen en blijft vertellen.

(1) Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde, u.s., blz. 223.
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Dit heeft zeker zijn goeden kant. Vooreerst is de schrijver vloeiend; hij is nooit
verlegen, en van zelf natuurlijk. Hij is gezond, opgewekt van karakter, geestig, joviaal,
aangenaam. Daar zijn werk hem, ondanks hem zelf, ontvloeit, moeten zijne
persoonlijke karaktertrekken zonder gemaaktheid in zijne verhalen overgaan; zij
moeten er mede verbonden zijn, er deel van uitmaken. Daarom zijn SNIEDERS' werken
eene aangename lektuur. De schrijver, de geestige, de luimige schrijver; de wijze
dokter, de goedronde Noord-Brabantsche Kempenaar; de deugdzame mensch, de
aangename mensch, houdt den lezer gezelschap.
Dit is niet al.
SNIEDERS vertoont hier een zeer eigenaardigen, een kenschetsenden karaktertrek.
Hoezeer zijne kunstopvatting met die van Hendrik Conscience verschilt, heeft hij
toch eene hoofdeigenschap met den schrijver van De Leeuw van Vlaanderen gemeen,
die onontbeerlijk is om het Vlaamsche volkshart te behagen en te roeren. Ik bedoel
de artistieke oprechtheid, de vertrouwelijkheid, de deugden, die den mensch als
mensch, doen waardeeren en liefhebben.
De mensch wordt nooit van den kunstenaar gescheiden. Gelijk de mensch is, is
de kunstenaar. Al zijne goede en min goede eigenschappen stralen in zijn werk door,
ten minste als hij oprecht is. De Musset zegde dat zijne verzen met zijn hartsbloed
geschreven waren.
SNIEDERS gevoelt zich onweerstaanbaar genoopt om met zijne lezers in betrekking
te komen. Hij komt heel dicht bij hen. Zij zien hem, zij zien den mensch, een goed
mensch, een wijs mensch, een vriendelijk mensch. Hij is vroolijk, joviaal, deftig;
doch nooit gemeen, noch ceremonieël. Hij heeft veel te vertellen en kan schoon,
boeiend vertellen. Ook laat hij niet na aan zijne lezers duidelijke begrippen over vele
zaken in te planten. Zij voelen zich in aangenaam gezelschap, en tevens, onder het
smaken van kunstgenot, tot het goede aangespoord. Wat wonder dat zij hem hun
vertrouwen schenken, hem liefhebben!
Deze eigenschap verklaart, gelijk ik hooger zegde, dat SNIEDERS, ondanks zijne
drukke bezigheden, zoo gemakkelijk schreef, zooveel werk voortbracht. Zijne goede,
doch tevens zijne min goede hoedanigheden, worden er door verklaard. Zijn groot
gemak van schrijven, zijne behoefte daartoe, ondanks zijn zwaar beroepswerk, beletten
hem soms de noodige strengheid
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jegens zich zelf in acht te nemen. Aldus is zijn werk ongelijk; enkele verhalen zijn
hem waarlijk onwaardig. Ook gebeurt het, dat, zelfs in zijne beste werken, de schrijver
in bijzonderheden treedt, die weinig tot het afbeelden der karakters, tot het
verwikkelen en ontwikkelen van het verhaal bijdragen; ‘doorgaans, zelfs na een
voortreffelijk begin op dwaalpaden versukkelt; want zijn zucht om allerlei verzinsels
uit te spinnen, is hem meestal te sterk’(1).
Wat ervan zij, een schrijver moet naar zijn beste werk beoordeeld worden, en
houdt men hiermede rekening, dan kan RENIER SNIEDERS' verdienste bezwaarlijk te
breed uitgemeten worden.

VII.
Ten einde de letterkundige strekking van RENIER SNIEDERS' werken, zijne
kunstopvatting, te verklaren, geeft AUGUST SNIEDERS eene ethnographische schets
van de Kempen en zijne bewoners, het land waar de verhalen voorvallen, waar de
personen verblijven die hij opvoert:
‘Droomende maagden en uitterende jongelingen vindt men schaars in de Kempen.
De mensch is in deze streek niet erg vatbaar voor het overgevoelige.
Immers, hij is sterk gebouwd, onverpoosd aan den arbeid, opgegroeid in het besef
hoe moeilijk het is om aan het dagelijksch brood te geraken, verstoffelijkt in vele
levensopvattingen, niet verwijfd door eene weeke opvoeding of verderfelijke lezing....
In opvatting zijn de boeren wat ze inderdaad zijn: altijd eene mengeling van goede
en booze neigingen, echter het goede in overwicht genomen, niet zelden zeer
zonderling in hunne handeling, hardnekkig aan eene gewoonte vasthoudend, hoe
kleingeestig die ook zijn moge; onverzetbaar in het godsdienstige, vaak lijdelijk
zwijgend, doch nadenkender en slimmer dan door het uiterlijke wordt aangegeven.
Doorgaans heeft de Kempische boer eene groote dosis volkswijsheid, hij neemt
het leven zooals het hem wordt toegezonden. Met weinig tevreden speelt echter de
winzucht eene rol in zijn bestaan(2).’

(1) Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde, u.s., blz. 223.
(2) Jaarboek der Academie, 1889.
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VIII.
In een wetenschappelijk opzicht is deze schets zeker niet onverdienstelijk, hoewel
zij niet geheel en al van eenzijdigheid vrij te pleiten is. Maar eene kunstheorie wordt
er niet door verklaard. Om een enkel voorbeeld aan te halen: ook in de Kempen treft
men droomende jongelingen en uitterende maagden aan. Conscience ziet die in Het
IJzeren Graf, in Baas Ganzendonck, RENIER SNIEDERS ziet die niet in Neel de
Kleermaker noch in De Zoon van den Scheerslijper. Dichters zien wat zij willen. De
Kempische boer is lijdzaam. Niet in Snieders' werken, althans. En hier vertoont zich
een zijner meest kenmerkende eigenschappen.
Zijne helden behooren niet tot de verfijnde wereld. Menschen, die stellig weinig
aanbevelingswaardig zijn, komen er talrijk in voor.
Zij werken en slaven, zijn op het geld uit als de duivel op de ziel. Zij smokkelen
en stroopen: steken gemakkelijk de vuist uit, en het knipmes speelt op de kermissen
eene al te groote rol.
Toch zijn die lieden niet walgelijk: toch verkeeren wij gaarne in hun gezelschap.
Ondanks ons zelven gevoelen wij ons tot hen aangetrokken. Waarom? Omdat ze
waar, natuurlijk, uitgelaten; doch niet gemeen zijn. De schrijver heeft zijne modellen
scherp afgekeken: hij heeft hun verblijf nauwkeurig opgenomen; hij heeft hun al
hunne eigenschappen gelaten; doch hij heeft, - en dit legt hunne aantrekkelijkheid
uit, dit verheft het werk tot kunstwerk, - hij heeft er zijnen adem over geblazen: hij
heeft er een deel van zijne ziel in gestort.
De kunst is de uitdrukking der maatschappij; ja: doch het werk van eenen
kunstenaar of letterkundige kenmerkt zijn karakter, evenals de vrucht den boom,
waarop hij tot rijpheid kwam. Zoo zal een verhaal van SNIEDERS of Conscience ons
zeker meer leeren over het karakter dezer schrijvers dan over de streek, waar hunne
verhalen voorvallen, en de personen die zij opvoeren.

IX.
Mij komt het moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk voor, door middel van algemeene
beschouwingen, een juist denkbeeld van den trant, van de werkwijze eens schrijvers
te geven. Ik
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laat daarom RENIER SNIEDERS zelf spreken. Van nu af verzeker ik, dat het tafereeltje
echt Kempisch, door en door Sniederaansch is.
Marc Munter, de marskramer, is het zwerversleven beu, ofschoon het hem nogal
veel geld opgebracht heeft. Hij zou zich liever in het dorp vestigen, zich met landbouw
bezig houden en trouwen.
Ho ho! zei Braam, dat is goed overlegd, wel trouw dan maar, hoe eer hoe beter,
- Eer gezegd dan gedaan, er loopt dikwijls al oneindig veel water over het land,
vóór men daartoe kan geraken; neen, dat gaat zoo gemakkelijk niet.
- In mijnen tijd ging dat van zelf. Toen zei men; ‘hoor eens Lisbeth, Hanna of
Truike, ik wou wel gaarne met u trouwen; zeg nu maar kortaf, ja of neen.’ Gewoonlijk
zeiden de meisjes ja, en daarmede was de zaak afgedaan. Is dat zoo niet, Claar?
voegde hij er bij, met zijn pijp naar zijn vrouw wijzend.
Claar nam haar bril af, legde de stopkous op haar schoot en antwoordde, even
glimlachend:
- Och ja, en waarom moeten daarom complimenten gemaakt worden; is dat geen
gekheid? Nu, ja, dat is maar gekheid.
- Nu, zoo moet gij ook handelen, Marc, hernam Braam Solm.
- En dat zal ik ook, verduiveld! zei Munter; zeg eens Metge(1), hij wees met den
vinger naar de dochter die bij haer spinnewiel zat, wij zouden een goed paar zijn:
wilt gij met mij trouwen? Zeg maar kortaf, ja of neen.
- Ja, maar dat is nu toch wel wat al te kras, zei Braam, half lachend.
- Och, hij meent het niet, lachte Metge, terwijl zij haar spinnewiel even stilhield.
- Zou ik het niet meenen? sprak Marc; ja, zeker, 't is echt gemeend, ik ben een
deugniet, als ik het niet in de ziel meen... Zeg maar ja of neen.
- Wie kan daar zoo maar eensklaps op antwoorden? meende Metge, glimlachend.
- Wel waarom niet? hernam Marc; in uws vaders tijd ging het niet anders.
- Ja, maar toch ging het zoo kras niet, zei Braam, half lachend.
- Kom, kom, Metge, 't is maar gekheid van Marc Munter, lachte de moeder.

(1) Mechtildis.
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- Neen, op mijn woord van eerlijk man, 't is volstrekt geen gekheid, hield Marc vol,
waarom zou dat niet gemeend zijn?
Met een langen schaterlach liep Metge de deur uit.
- Wat zonderlinge meid, zei Braam, waarom gaat ze nu loopen?
- Denkt gij ook misschien dat men u zal opeten, riep de moeder haar achterna,
blijf maar eens op uw spinnewiel zitten.... Zou men niet zeggen, dat ge een kind zijt
zoo te gaan loopen als een gekkin?
- 't Is altijd eene aardige meid geweest, maar goed in de ziel, lachte de vader.
- Nu, wat zegt ge! zei Marc; ik heb nog al geld, en een eerlijk man ben ik ook; of
weet iemand iets op Munter te zeggen?
- Neen, dat niet, Marc, antwoordde Solm, ik ken u van toen gij een kind waart,
niet hooger dan mijn lange zondagspijp, die daar vóór het venster staat.
- En aan niemand ben ik een roode duit schuldig, zelfs bij den koopman, die mij
sedert twee jaar mijn goed levert, is alles aangezuiverd, lachte de marskramer.
- Ja, dat wil ik gelooven, sprak Braam; maar wat duivel, waarom loopt die meid
nu de deur uit?
Zijn vrouw stond op, deed de deur met een spleet open, en riep:
- Metge, wat is me nu dat toch voor gekheid, zoo maar in eens weg te loopen?
Kom maar spoedig binnen; het is buiten al veel te koud.... in mijn tijd waren de
meisjes heel anders.
- De meisjes hebben altijd gekke kuren in 't hoofd, meende Braam, met het hoofd
schuddend.
- Nu, wat zegt ge? hernam Munter, al wederom, ik zou wel gaarne uw schoonzoon
worden. Zijn wij geen oude en goede kennissen? Ge waart een vriend van mijn vader
en oom Simon mocht u goed lijden.
- Uw vader heb ik goed gekend. en Knokkel was een doorbraaf man, meende
Braam, maar komt die meid nu haast binnen, ja of neen? Heeft dat nu lang genoeg
geduurd? Marc Munter spreekt in vollen ernst.
Eindelijk kwam Metge, rood als een dakpan en schaterend van lachen binnen.
- Ga daar zitten, meid, beval de vader; wees nu eens een oogenblik ernstig, zooals
het betaamt.
- Luister Metge, sprak Marc, we kennen elkaar van ouds; ge zijt altijd goed voor
mij geweest, en vriendelijk ook; ik wil met u trouwen... 't is gemeend of hebt ge geen
zin?
- Och kom, ik trouw met niemand, antwoordde Metge; wat zouden de menschen
zeggen?
- En waarom zoudt ge niet trouwen? onderbrak de vader; en wat zegt ge daar, wat
de menschen zouden zeggen?
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- Wie heeft daar zaken mede? vroeg vrouw Solm, en waarom zoudt ge niet trouwen?
Ja, waarom niet?
- Daarom niet, antwoordde Metge; och, alles kan ik dat toch zoo niet zeggen.
- Of hebt ge ook een oog op dien langen Wapper; ge weet wien ik bedoel! vroeg
Braam.
- Vader maakt altijd gekheid, lachte Metge.
- Een doodarme jongen, die... maar Marc Munter, dat is iets anders.
- Rijk ben ik wel niet, zegde Marc, maar toch heb ik een fraaie duit gewonnen.
Hij trok een linnen zakje uit, maakte de dunne kempen koord los, waarmede het
was toegebonden, en schudde den inhoud op de tafel. Bijna de helft van het tafelblad
lag met goudstukken bedekt.
- Eerlijk geld met leuren gewonnen, zei Marc; en nog ziet ge heel mijn rijkdom
niet; ik bezit nog viermaal meer.
Braam Solm en ook zijn vrouw waren recht gesprongen, en staarden met verbazing
op dat glinsterend goud.
Nu een of twee handvollen gouds is ook een heele zeldzaamheid bij een
eenvoudigen landbouwer.
- Nu, wat zegt ge? vroeg Marc voor de zesde maal.
- Mijne toestemming hebt gij, antwoordde Braam.
- De mijne ook, voegde de vrouw er bij: wat zegt gij er van, Metge?
- Nu, als Marc dan niet anders wil, antwoordde het meisje, terwijl het gloeiend
rood der dakpan weer op haar aangezicht verscheen.
- Top, alles afgedaan! riep Braam.
- Top! zei Marc, terwijl hij zijn toekomenden schoonvader een zwaren slag in de
hand gaf, als hadde hij hem eenvoudig eene melkkoe afgekocht.
- Kom, vrouw, geef een glaasje brandewijn, zei Braam; daar, Marc, laat ons eens
opstoppen.
En hij reikte hem zijn tabakdoos over(1).
‘Het tooneel is naar het leven geschetst, verzekert de schrijver zelf.
Men twijfele er niet aan. Ik voeg er bij, dat het vol pit en humor is, en tevens vol
kleur en leven. Het is scherp opgemerkt, zelfs tot in de details; 't is gezond, smakelijk,
aangenaam: een lief, guitig, echt Kempisch schilderijtje. Kempisch door de per-

(1) Novellen uit de acht Zaligheden door Dr. RENIER SNIEDERS. (Turnhout). Turnhout,
Boekdrukkerij Splichal-Roosen, blz. 134 en vl5.
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sonen, door de stoffeering, de teekening en de samenstelling; Kempisch door den
Kempischen adem, die er over heen is geblazen, door den geest waarmede het is
doortrokken,

X.
Gezond, dat is SNIEDERS' kunst vooral ik spreek niet van zijne laatste werken.
De schrijver is gezond, en tevens volbloed optimist. Aan hunne voorvaderlijke
zeden blijven zijne helden getrouw. Zij leggen hardnekkigheid aan den dag om de
deugden hunner vaderen ongeschonden te bewaren. Ook hunne ondeugden. De
moderne beschaving, of wat men zoo noemt, is in hunne oogen een gruwel. Voor
het steedsche leven en voor de stedelingen gevoelen zij een onweerstaanbaren afkeer.
Met de voorschriften der wellevendheid drijven zij den spot. Toch is fierheid of
liever trotschheid een hunner hoofdkenmerken.
SNIEDERS' rijke boeren en boerinnen zijn even verwaand, even hooghartig als de
edellieden. Zij wanen zich even hoog boven hunne minderen verheven. Daarbij
hebben zij in hooge mate, wat ik standesbesef noem. Rijk zijn, uitgestrekte hoeven
bezitten, zegt veel; maar tot eene familie behooren die reeds lang in het bezit daarvan
is, zegt meer. Men deugt niet voor burgemeester of schepen, indien de voorouders
dit ook niet waren.
De mindere man: de kleine pachter, de strooper, de smokkelaar is ook, op zijne
manier, trotsch. Hij ook waant zich boven zijns gelijken verheven, boven menschen,
die op eene andere manier hun brood verdienen, en vooral tegenover vreemdelingen.
Allen, die geene Kempenaars zijn, zelfs, in vele gevallen, de bewoners van een
ander dorp, zijn minderwaardigen; dit is Evangelie. Daartegen staat hunne
zedelijkheid. De heiligheid van het huwelijk is boven alles verheven. Het bederf der
steden bestaat voor hen niet, is hun niet bekend. Ze zijn wakker, doortrapt, geestig,
en slim, ook sluw.
Zoo ziet SNIEDERS de Kempenaars.
Reeds zegde ik dat hij zijne helden goed kent. Deze beheersching der stof treft
allen, die de werken van dezen schrijver lezen en zelf het land bewonen, dat hij
beschrijft, die met de menschen verkeeren, die hij opvoert.
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Vele schrijvers, die het landleven beschrijven, houden zich bij algemeenheden. Ik
leg hun dit hier niet ten laste.
RENIER SNIEDERS voert in zijne werken menschen op van allerlei stand: van den
rijksten boer, tot den armsten stakker. Hij stelt hen voor aan hun werk: hij doet hunne
familieaangelegenheden, hunne financieële moeilijkheden kennen, en treedt daarover
in de uitvoerigste bijzonderheden.
De landbouw heeft voor hem zoomin geheimen als de smokkelhandel.
Ik sprak over de uitvoerige bijzonderheden waarmede de helden gemaald zijn.
Men versta mij wel. Plaats- of persoonsbeschrijvingen komen in Snieders' werk
weinig voor. Hij is over 't algemeen daarmede sober. Zijne personagien spreken zelf;
wij handelen, gaan met hen om. Hij voert den Kempenaar op, gelijk hij is, ‘wie er
leibt und lebt’, zou de Duitscher zeggen. De verhalen rieken naar den Kempischen
grond; en den beminnelijken schrijver wordt men overal gewaar.
Aldus wordt eene eigenschap verklaard, waar vroeger reeds over gesproken werd:
de werken van SNIEDERS zijn aangenaam om lezen.
‘Dokter Marcus’ is in dit opzicht hoogst verdienstelijk. Streng genomen is dit
verhaal niet geheel van overdrijving vrij te pleiten; doch, de humor, de lach is
aanstekelijk.
Het tafereel der prijsuitdeeling op de Latijnsche School o.a. is onbetaalbaar.
Daar wordt eene Latijnsche redevoering gehouden over het nut der wiskunde.
Bijna niemand verstaat er een woord van, en toch wordt de redevoering geestdriftig
toegejuicht.
Daarop volgt een Grieksch tooneelspel, want ‘Grieksch is al ruim zoo schoon als
Latijn’.
De rentmeester scheen niet te luisteren naar hetgeen hem zijn broeder in het oor blies;
hij had gedurig het oog, dan op den griffier van het vredegerecht, dan op den
deurwaarder en dan op het lid van den gemeenteraad met zijn witten das en gesteven
halsband. Evenals gedurende de redevoering over de wiskunde, zaten die heeren
onophoudelijk met het hoofd te knikken of te schudden en trokken allerlei gezichten,
om iedereen te doen gelooven dat zij volkomen verstonden wat door de twee jonge
Grieken gezegd werd.
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Meer dan honderd mannen stonden recht, of waren op stoelen en banken geklommen,
ten einde de twee redenaars goed in het oog te hebben; de vrouwen zaten met open
mond te luisteren; sommigen deden niets dan lachen, anderen weenden van
aandoening(1).
Raak.

XI.
Op de Pijnbank bevat uitmuntend geslaagde schetsen en De Meesterknecht is een
schoon verhaal.
De Lelie van het Gehucht houd ik voor SNIEDERS' meesterswerk, en ik aarzel niet
het een meesterstuk te noemen, een der beste dorpsverhalen, die ik heb gelezen. De
samenstelling valt alleszins te prijzen, en de karakterontleding werd in onze
letterkunde zelden zoover gedreven. Arie van de Schans en zijn vader, de oude
Urkhoven, vader en zoon Lombout zijn als met een penseel geschilderd, en hunne
geheimste roerselen worden als met een onteedmes bloot gelegd. Ook Dwina, de
heldin, is voortreffelijk. Al deze personages zijn daarbij wel onderscheiden, echt
Kempische typen.
De Lelie van 't Gehucht is niet alleen merkwaardig om de karakterontleding: het
is boeiend, schoon verteld, en vol innig gevoel. Het verhaal bevat tal van tafereelen
vol gloed en leven; door en door Vlaamsch schilderwerk. Het messengevecht in den
Arend doet u ijzen. Het is groote kunst: te verwonderen is het dat men dit prachtig
stuk nog in geene bloemlezing heeft opgenomen.
In de Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde van het jaar 1830 tot heden, door
Th. Coopman en L. Scharpé, wordt het talent van SNIEDERS juist beoordeeld.
‘Ongeëvenaard is de kunst van RENIER om boeiend en onderhoudend zijne menschen
aan den praat te houden; voortdurend wordt gedialogeerd. De dorpelingen, welke hij
teekent - met spitsvoudige zielsontleding laat hij zich niet in - hebben den eenvoud
en de groote gaven of gebreken van het landvolk; eigenzinnige boeren, schier om
niets bekommerd, dan om hunne akkers en hun vee, gretig naar geld en goed; ruw,
sluw en doortrapt; ook wel ijdel en verwaand; daarnaast echter vriendelijke wezens
ook, vol toewijding en zelfverloochening, vervuld met het verhevenst gevoel van
plicht,

(1) Dokter Marcus, blz. 24.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1264
eerlijk, trouw en edelhartig allen, zoowel de boozen als de braven, steeds uit éen
stuk.
Den geboren verteller doet het oogenschijnlijk deugd zich zelven in het verhaal
te mengen. Men gevoelt dat hij in de eerste plaats zich als lezers juist diegenen
voorstelt, wier lust en last en vroomheid hem bij voorkeur tot thema strekken; tevens
dat hij iets meer bedoelt dan het verschaffen van aangename tijdkorting voor den
regenachtigen zondagnamiddag of den vervelenden langen winteravond. In de
verafgelegen Kempenhutten en hoeven, welke hij als geneesheer bezoekt, wil de
letterkundige het zijne bijdragen tot loutering der zielen en zeden, zoodat zijne
lievelingsspreuken Eerlijk duurt het langst, of Weldoen en niet omzien of op God
betrouwen, als het ware den indruk samenvatten, van het meerendeel zijner
vertellingen’(1).
RENIER SNIEDERS is een volksschrijver, een Kempisch volksschrijver. Het volk leest
zijne werken gaarne, en ook aan de ontwikkelden verschaffen zij genot. Zij leiden
alle naar het goed. Zij verheerlijken het landleven, en zijn in den besten zin van het
woord, nationaal.
Weinigen hebben zooveel goeds gesticht, weinigen hebben dan ook in zulke mate
de dankbaarheid van het Vlaamsche volk weten te verwerven als de uitstekende
letterkundige, de terecht befaamde geneesheer, JAN RENIER SNIEDERS.
Nog een enkel woord!
Een oogenblik was het mijn plan de aandacht te vestigen op de lessen, die uit deze
feesten ter verheerlijking onzer nationale volksschrijvers voortvloeien. Ik denk echter
dat het gepaster zal zijn dit later op vollediger wijze te doen.
Dit slechts zij het mij geoorloofd van nu af te verklaren.
Voor mij verdienen Conscience en Snieders, Sleeckx en Antoon Bergmann wat
meer dan in een historisch opzicht bestudeerd te worden. Voor mij zijn zij onze
meesters. Wij mogen, noch kunnen schrijven gelijk zij: de tijd drukt zijnen stempel
op alle kunst. Maar, wij zijn hunne rechtstreeksche opvolgers, wij hoeven hunne
rechtstreeksche erfgenamen te zijn. Wij moeten in voeling met hen blijven. Wij
moeten ook in voeling blijven met ons volk. Ons werk moet, evenals dat onzer
voorgangers, duidelijk, bevattelijk, genietbaar, zedelijk en na-

(1) Blz. 223.
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tionaal zijn, en daarbij echte volkskunst wezen. Onze nationale schrijvers zijn een
zegen geweest voor ons volk, dat in tijden van bangen nood onze nationale taal en
onze nationale zeden heeft bewaard. Dat mogen wij nooit vergeten!
Aan het volk zijn wij onze kunst verschuldigd; wij staan in den dienst van het
volk!
De groote dichter Karl Stieler verklaarde van zijne werken:
Dem Volke sollen sie gehören,
Das von der blauen Meeresfluth
Bis an der Berge letzte Föhren
Sein stilles, theures Tagwerk thut.
Sie sollen ihm die Arbeit lichten,
Dem Volk, aus dessen ewgen Grün,
Uns allen, die wir denken, dichten,
Die sprossenden Gedanken blühn.
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Kleine verscheidenheden.
131. - Deelban.
De DEELBAN was niet het Proces tot boedelbeschrijving, zooals Verdam zegt.
Daardoor verstond men wat in het Fr. Ban de partage (Appel d'héritiers) heet. Het
was dus de Openbare omroeping, de Afkondiging of Bekendmaking van rechtswege
gedaan, door den officier bij de Wet daartoe aangesteld, dat zoo een, die in eene
erfenis gerechtigd is, ‘claecht omme deelen’ (L. Gilliodts-van Severen, Cout. de
Bruges, I, 329, uit een Reglement van omstreeks het jaar 1305), of ‘versouc doet...
omme te verheffene ende te verdeelne(1) tieghen die aeldinghers’ (Op. cit., I, 334,
ibid.); met andere woorden, het was de Oproeping tot ‘alle de ghone die deel hebben
en heesschen willen int goedt vanden dooden, dat zy commen ter plaetsen hemlieden...
beteekent, binnen den naesten veertich daghen..., om verdeel ende partaige te makene’
(L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 270).
Zulke afkondiging heette ROUPEN EENEN WETTELIKEN DEELBAN en DEELBAN DOEN.
Wanneer het b.v. de nalatenschap gold van een poorter buiten de stad Iperen
overleden, dan wilde de wet, ‘omme dat elc ende elc weiten zoude..., dat men bi
eenen bode vander steide weighe zenden zal, tSondaechs naest volghende den daghe
dat hier tYpre een zulc deelban ghedaen wert, ter prochiekerke binder hoochmesse,
daer de doode te wonene plach ende ghestorven es, ende daer in de kerke doen roepen,
hooghe ende overluut, dat hier 't Sondaechs te vooren eenen deelban gheroupen es,
ten fyne...’ (Id., II, 350):
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 349-350: ‘Deelbannen hier (te Iperen)
gheroupen van poorters buten overleden zal

(1) Dit VERHEFFEN ENDE VERDEELEN is, in den hieronder volgenden tekst, het Fransche LEVER
ET PARTIR:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 351: ‘Que à tiltre des privilèges et franchises de
la dite ville (d'Yppre), les parens et amis des bourgois et bourgoises d'icelle du costé de la
mère avoient et ont le droit de lever et partir les biens, ambedeulx héritaiges et cateilz,
demourez de et après la mort d'iceulx bastars bourgois, où qu'ilz soient estans ou gisans
dedens la ville et chastellenie d'Yppre...’ (1451.)
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men bi eenen messagier zenden doen(1) Sondaechs daer naer in de kerke daer hy
overleet.
Omme dat eeneghe hem beclaecht hebben, dat, als haerleden vriend ende maech
binnen stede wonende, ghestorven was, poorter zynde, daer of men hier binder stede
dede roupen eenen wetteliken deelban, zy verachten ende versteken waeren van harer
hoyrie, by dat zyt niet en wisten noch thaerer kennesse commen was..;
So es gheordeneert omme dat elc ende elc weiten zoude, zo wanneer eenich deelban
ghedaen ware van eenighen dooden, poortere zynde, ende buuter stede wonende
ende ghestorven, dat men...., ten fyne dat zine vrienden ende maghen ende alle de
ghonne die van hem deelen zullen willen, weiten moghen waer en wat plaetsen men
hier binder stede de uutdeelinghe doen zal ten costen van den goede, dat achter den
zelven dooden bleven zal zijn.’ (1449.)
Hij die een Deelban begeerde ‘ghedaen thebben’, moest daarvan inken doen bij den
griffier van de vierschaar, die, in bijzijn van den schouteet of van den baljuw en van
twee schepenen, den eerstvolgenden Zondag, met de vereischte plechtigheid, tot de
afkondiging overging:
Id., op. cit., I, 46: ‘Als iemandt begheert deelban gedaen thebben van een poorterlick
sterfhuys, tsy buyten ofte binnen de stede ghevallen, ofte oock van inwoonder der
selver stede, sal tselve te kennen gheven aenden greffier van de vierschare, die metten
schoudt, ofte bailliu ende twee schepenen, op eenen Sondagh, voor de hooghmisse,
ter marckt, voor de vaulte den selven deelban sullen doen.
Welcken deelban een vande messagiers der voorseyder stede sal condighen terstont
naer de hooghmisse, inde kercke daer den overleden prochiaen was, verclaerende
dat alle de ghone die deel heesschen willen int goet van den overledenen, tselve
moeten commen verclaeren ter vierschare binnen de naestcommende veertich
daghen..., ten fyne(2) van verdeel ende partaige te maken...’ (Cout. homol., 1619 - Zie
ook op. cit., I, 276, de costume van 1535.)
Indien nu ‘de hoirs’, binnen den genoemden tijd, ‘haerlieder recht niet en quamen
te kennen geven’ en zij tot de verdeeling niet waren overgegaan, of in 't vriendelijke
‘vereenst en

(1) Wellicht bij misslag werd gedrukt ‘deen’: ‘zenden deen’. Uit de aangehaalde teksten, mag
blijken dat er hier geenszins spraak is van ‘Bans de partage. ...AFFICHÉS par messager AUX
VALVES DE L'ÉGLISE du lieu du décès.
(2) Er staat bij misslag ‘ten syne’.
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waren’, hij, ‘die den deelban heeft ghedaen doen’, was gehouden den 41en dag daarna
in de vierschaar te verschijnen ‘ende aldaer versoecken aenden schout ofte bailliu,
present twee schepenen ende den greffier, den voortheesch’.
Dit zijnde gedaan, werd, ‘op 't versoeck vande vervolgers vanden deelban, jeghens
de non comparanten ghewesen default ende herdaghinghe ten laste van alle de ghone,
die ten deele eenich recht willen pretenderen, jegens den naesten dyngedagh...’.
Dit DEELBAN DOEN luidt, in de ‘Coutume homologuée’ van Gent, Legghen drie
ghenachten van ghedeele; - hij die den ‘deelban’ heeft doen doen, heette ‘Legghere
van ghenachten’ of die ‘heeft ghedaen legghen de vier ghenachten van ghedeele’.
(Zie bij A.E. Gheldolf, Cout. de Gand, I, 120 en 122.)
Tenir ung DEELBAN DE LOY, vinden wij hieronder:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 351: ‘Et que en ensuivant ce droit et
possession le dit (sic) feu Pol van den Nieuwenhuus, bourgois trespassé de la dicte
ville, le dit Jehan Pardieu (hoir de feu Pol van den Nieuwenhuus) avoit fait tenir ung
deelban de loy à Yppre, à la plache là u il appartenoit, des biens demourez après le
mort du dit Pol...’
Vandaar het ww. DEELBANNEN, 't Goet vanden sterfhuuse doen deelbannen, d.w.z.,
De rechthebbenden bij ‘deelban’ oproepen:
Id., op. cit., I, 560: ‘Ende dat de madelare of madeleghe zijn ghehouden de hoirs
ende aldynghen van den sterfhuuse up te roupene ende tgoet vanden sterfhuuse te
doen deelbannen; ende indien hem niement hoir of aeldynghe en fondeert, zo blyft
de madelare ofte madeleghe int gheheele goet ende in allen schulden ende lasten.’
EDW. GAILLIARD.
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achterplat

Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde Aug.
Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe te kennen aan den schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk, zonder
onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.
Het eerste tijdvak
zal de jaren 1912 en 1913 omvatten en wordt derhalve den 31 December 1913
gesloten. Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of
werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent (met vermelding op het adres: Voor den Aug. Beernaert prijs), - vóór 5 Februari
1914 in te zenden.
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Vergadering van 18 December 1912.
Aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, bestuurder; V. DELA MONTAGNE,
onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren: Jhr. Mr. NAP. DE PAUW Prof Mr. JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, JAN BOLS,
KAREL DE FLOU, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. L. SIMONS, Prof AD. DE
CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Kan. AM. JOOS, Prof.
Dr. JULIUS MAC LEOD, Dr. HUGO VERRIEST, IS TEIRLINCK, Prof. Dr. C. LECOUTERE,
Dr. EUG. VAN OYE, FRANK LATEUR, Dr. LEO GOEMANS en Prof. Dr. J. MANSION,
werkende leden;
De heeren OMER WATTEZ, Dr. IS. BAUWENS en Dr. LEO VAN PUYVELDE,
briefwisselende leden;
De heeren Minister JORIS HELLEPUTTE, werkend lid, en Dr. JULIUS PERSYN,
briefwisselend lid, hebben bericht gezonden dat zij verhinderd zijn de vergadering
bij te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de November-vergadering, dat wordt
goedgekeurd.

Afsterven van Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouw de GRavin van
Vlaanderen.
- Dadelijk nadat de Bestendige Secretaris deze droeve mare ontvangen had, heeft
hij, tot teeken van rouw, de nationale vlag aan den gevel van het Academiegebouw
halfstok laten hijschen.
Bij het openen der vergadering, brengt de bestuurder Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS
eerbiedig
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hulde aan de doorluchtige afgestorvene. Hij spreekt de deelneming uit van de
Koninklijke Vlaamsche Academie in den rouw van Z.M. den Koning, Beschermheer
der Academie, en in den rouw der Koninklijke Familie over het afsterven van H.K.H.
de Gravin van Vlaanderen, Prinses MARIA VAN HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN. Hij
herinnert aan de edele waardigheid en de verheven deugden van Hare Koninklijke
Hoogheid, die voor gansch België het toonbeeld was der vaderlandsche vrouw en
der wijze teerhartige moeder. Blijven haar naam en haar voorbeeld voortleven in de
dankbare herinnering van het Belgisch Volk!
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS richt tot de Vergadering de hieronder volgende
toespraak:
Waarde Collega's,
U zeggen hoe, op den 26 November l.l., op 's Konings naamdag, de jubelklokke plots
stil viel voor de doodsklok, en het huldelied aan den Vorst overging in eenen treurzang
op 's Vorsten moeder: dit ware u herhalen hetgene dien dag het hert van alle
rechtgeaarde Belgen met verstomming sloeg.
Als een dief in den nacht had de dood de hooggeboren Vrouw-Weduwe Gravin
van Vlaanderen, MARIA-LOUISA-ALEXANDRINA-CAROLINA, PRINSES VAN
HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN, weggerukt, en, beweende Z.M. KONING ALBERT
met de diepbeproefde Koninklijke Familie eene teerhertige moeder, het Belgisch
volk voelde mede zich getrof-
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fen door den onverwachten slag, die eene begaafde vorstin, eene voorbeeldige en
vaderlandsche vrouw aan zijne oprechte bewondering en dankbare liefde ontroofde.
O wij mogen nog zóó gewoon zijn aan de spreuk van den latijnschen dichter:
‘Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas - Regumque turres’, - wat
Vondel naschreef: ‘De dood slaat huis noch deur voorbij’, - toch zijn er van de slagen
dier geheimzinnige diefegge, die altijd even diep blijven treffen. Was het hier het
geval niet? De rouw der Koninklijke Familie schijnt een rouw geworden voor gansch
het volk, omdat ons Koninklijk Stamhuis dagelijks inniger met het belgisch volk
versmelt, en dat wij beseffen, hoe het gevaar dat uit de donkere toekomst van lieverleê
opdoemt, beider lot, beider bestaan vastsnoert tegenover hetzelfde beiden bedreigend
gevaarte.
Met die gedachte bezield heb ik heden de eer, in u aller naam aan onzen doorluchtigen
Vorst en hoogen Beschermheer en aan de Koninklijke Familie, de hulde onzer
oprechte deelneming in hun smertelijk verlies aan te bieden.
Is het eene rechtmatige plicht onzer vaderlandsliefde, het is tevens eene spontane
betuiging onzer diepgevoelde vereering jegens de vrome vorstin, die zulke groote
plaats innam in de waardeering van 's lands deftige bevolking. Wel bracht zij in 1870,
bij hare aankomst in 'tnieuwe vaderland, den edelen luister mede van hare hooge
geboorte en de innemende bevalligheid van hare uitstekende
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gaven; doch hetgene haar voor immer inburgerde onder ons volk, en de achting vol
eerbied in liefde vol bewondering in de herten deed overgaan voor haren persoon,
waren de voorname waardigheid en de bescheidene maar verhevene deugden, die
zij als vrouw en als moeder blijken deed in het openbare en in het huiselijk leven;
waren nog hare wijze en verlichte hulpveerdigheid ten dienste van kunst en
wetenschap, en hare vorstelijke milddadigheid voor armen en noodlijdenden. O ja,
de liefde des volks was de prijs harer deugden, en die liefde omtooide haren naam
met eenen krans, waar al de eereperels van afkomst en geboorte bij tanen. Heerlijk
kan het klinken in het oor der wereld, dat Hare Koninklijke Hoogheid MARIA VAN
HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN de afstammelinge was van een aloud en roemrijk
geslacht, de dochter van een' prins die als eerste minister het koninkrijk Pruisen eens
bestuurde, de bloedverwante van een keizerlijk-koninklijk Stamhuis, de moeder en
zuster van koningen; maar bij haar afsterven de stemme te vernemen van arme
vrouwen uit de volksbuurten, die weenend bij de poort van het paleis zich verdringen
en smeeken ‘om nog eens de goede prinses te mogen zien’, o zulke stemme klinkt
luider, klinkt heerlijker, naar mij dunkt, dan alle officiëel eerbewijs; zulke lofspraak
op de volkslippen, in 't aanschijn der dood, overtreft alle eeretitels van macht en
geboorte: zij is voorwaar de welsprekendste, de ingrijpendste van alle lijkredenen...
Ook zal hij die op Zaterdag, 30 November l.l., den prachtigen lijkstoet zag
voorbijgaan welke het
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stoffelijk overschot der diepbetreurde vorstin tot hare laatste rustplaats voerde, bij
zich zelven gevoeld hebben, dat de rouw niet in die pracht en staatsie zat, maar wel
in het hert des volks. De Grieksche historicus hadde hier wederom geschreven: ‘Men
vierde hare begrafenis met de grootste plechtigheid, en hare deugd werd er verheerlijkt
door al wat rijk en schitterend eene lijkkoets kan versieren. Edoch, die sieraden waren
noch het goud en ivoor noch de pracht eener ijdele en trotsche weelde, o neen! maar
de genegenheid, de eerbied en de erkentenis, haar bewezen door hare medeburgers
en door hare vijanden zelven’(1).
Meer dan veertig jaren leefde Mevrouw de Gravin van Vlaanderen het leven onzer
natie meê in al den eenvoud harer goedheid, doch met al de bewustheid harer plicht.
Die plicht vervulde zij met al de zorg eener vrouw, aan wie God de taak oplegt het
hert en het karakter eens konings te vormen. In die gewichtige plichtvervulling was
zij de sterke en voorzichtige vrouw uit de Heilige Boeken, was zij de voorbeeldige
echtgenoote en moeder, die ons volk stichtte door onberispelijken wandel, christene
zeden en ouderlijke bezorgdheid.
Schonk de Heer aan heur gevoelig moederherte menige voldoening, o wie zegt,
of de alsem op den bodem des bekers niet alles verbitterde! Want zij kende, ja
gevoelde diep het lijden, het lijden eener moeder... En, zong eens de dichter:

(1) Plutarchus in het Leven van Paulus Emilius.
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‘Moeders weten
Alleen hoe pijnlijk 't moederherte bloedt,
Als haar een zoon wordt van den schoot gereten,
Waar hij zoolang in liefde werd gevoed(1)’; -

o zij alleen, teerlievende moeder, heeft gevoeld, hoe bloedig heur hart verscheurd
werd, toen haar een zoon, de zoon van hare heiligste bekommernis, in den bloei der
jaren werd ontrukt, Prins BOUDEWIJN, terwijl, in de naaste kamer, eene geliefde
dochter als met de dood aan 't worstelen lag. God is wonder in zijne schikkingen,
Mijne Heeren!
U die droeve bladzijde uit het leven van wijlen Mevrouw de Gravin van Vlaanderen
voorleggen, ware u gansch het hert schetsen dier beproefde moeder, herte gekneed
uit krachtdadigheid, liefde en zelfopoffering, teergevoelig moederhert dat zóó bitter
bloeden moest, toen haar ingedrukt werd hetgeen dezelfde dichter heet: den
‘Laatsten stempel aller grootheid,
Het adderspog van lasterende snoodheid,
Het knagen van den machteloozen nijd!’

Mijne Heeren, waar wij die treurige gebeurtenis herdenken, is het enkel om nog eens
onze hulde te betuigen aan hare moederlijke kloekmoedigheid; om te herinneren,
hoe het lijden haar neersloeg doch niet onderdrukte, niet ontmoedigde; haar
integendeel, zuiverder beeld dan ooit der christene moederliefde, verhief in aller
bewondering, en haar in de eenzaamheid van het familieleven schatten

(1) Jan Van Beers.
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van teederheid en wijsheid deed opdelven om te verwerken in de opvoeding van haar
dierbaar overblijvend kroost.
Vaderlandsch toonbeeld van plichtvervulling in 't huiselijk leven! Moge heden
meer dan ooit dat hooge voorbeeld tot les verstrekken!
‘Mijne eerbiedweerde moeder was uit eene familie gesproten, bij wie de vervulling
der plicht vóór alles en vooraan stond. Zij zelve, sedert den dag waarop zij verkoos
Belg te worden, stelde al hare eer, al hare betrachting in 't goede te doen, en eene
zelfopoffering zonder perk of paal aan de welvaart van 't nieuwe vaderland te
besteden’. Zoo sprak Koning ALBERT tot de afgeveerdigde
Volksvertegenwoordigers, die hem den rouw der Kamer kwamen uitdrukken, en hij
voegde er bij: ‘Gelooft mij, Mijne Heeren, dat die moeder ons opgebracht heeft in
de gevoelens der vurigste vaderlandsliefde, ons op 't herte drukkend geene andere
bezorgdheid te hebben dan de vervulling der plicht, en geen ander doel te beoogen
dan de grootheid en het welzijn des vaderlands’. Waarde Collega's, in die verheven getuigenis ligt de grondreden der hulde, welke
wij op dit ure aan de nagedachtenis van de doorluchtige Moeder van onzen
vorstelijken Beschermheer bewijzen. Edele moeder, bezield met diep overtuigde
plichtbeseffing! Vaderlandsche vrouwe met heilige toewijding aan 't welzijn van 't
gemeenebest! Zij kende en smaakte het lief en het leed dezer wereld; doch hare
sterkte was het Kruis des Heeren; op zijne

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1276
armen leunde zij om de kruisen des levens te dragen; onder zijnen zegen trok zij de
eeuwigheid in.
Blijven heur naam en heur voorbeeld voortleven in de dankbare herinnering van
ons volk; wezen zij als een balsem op de wonden, welke hare plotselinge dood in de
herten van hare dierbaren sloeg! Dien wensch bieden wij met diepen eerbied als de
hulde onzer rechtmatige deelneming aan onze welbeminde Vorsten en aan de
Koninklijke Familie! God verhoore dien wensch, en schenke aan de doorluchtige
overledene het loon van hare edele deugden!
- Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de Vergadering dat, namens de
Academie, een brief van rouwbeklag aan Zijne Majesteit den Koning zal gezonden
worden.
***

Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de heer Bestendige Secretaris de lijst over
van de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
DUBREUCQ (RENÉ), Capitaine Commandant Adjoint d'E. M., du Régiment des
Grenadiers, Membre du Conseil Colonial. - A travers le Congo belge Récit de voyage
de Banana au Katanga, publié sous les auspices de l'Expansion belge. Revue
mensuelle illustrée, 4, rue de Berlaimont. Bruxelles, 1909.
TIMMERMANS (B.), Professeur de l'Enseignement supérieur des Pays-Bas. L'évolution de Maeterlinck. Bruxelles, 1912.
Tijdschriften. - Bibliographie de Belgique, Première partie, nos 17-19, 1912. Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie, nos 7-8, 1912. - Revue
Sociale Catholique, nos 1-2, 1912-13. - Revue de l'Université de Bruxelles, no 2, 1912.
- Tooneelgids, nr 2, November 1912. - Bulletin bibliographique et pédagogique du
Musée
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belge, nos 8-9, 1912. - Sommaire idéologique des ouvrages et revues de philosophie.
Novembre 1912. - Revue néo-scolastique de philosophie, Novembre 1912. - Bulletijn
der Maatschappij van Geschied- en oudheidkunde, nr 7, 1912. - Bulletin des Musées
Royaux, no 11, 1912. - Arbeidsblad, nrs 19-20, 1912.
Door de Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, te Antwerpen:
SALOMONS (ANNIE). - De vrouw in de Nederlandsche Letterkunde. (nr 158 der
Verzameling.)
Door de ‘Société de littérature wallonne’, te Luik:
Bulletin. Tome 54. Liége, 1912.
Door de Redactie van den Leidschen Studentenalmanak:
Almanak van het Leidsch Studentencorps voor 1913. 99ste jaargang. Leiden.
Door het Groningsch Studentengenootschap ‘Vindicat atque polit’, te Groningen:
Groningsche Studentenalmanak voor 1913. 85ste jaargang.
Door de ‘Kaiserliche Akademie der Wissenschaften’, te Weenen:
Denkschriften. Philosophisch-Historische Klasse Band LVI, nr II.
Sitzungsberichte. Id. 170. Band, 5, Abhandlung.
Door de ‘Kónichlich Bayerische Akademie der Wissenschaften’, te Munchen:
Abhandlungen. Philosophisch-philologische und historische Klasse. XXVI. Band,
3. Abhandlung; - XXVII. Band, 1. u 2. Abhandlung.
Sitzungsberichte. Id. 1912, 2.-5. Abhandlung.
BISSING (FR. W. v). - Der Anteil der ägyptischen Kunstam Kunstleben der Volker.
Festrede gehalten in der offentlichen Sitzung der K. Akademie der Wissenschaften,
am 9 März 1912 von FR. W.v. BISSING, a.o. Mitglied der philosophisch-philologischen
Klasse. München, 1912.
Door ‘Historisch-literarischer Zweigverein des Vogesen Clubs’, te Strassburg:
Jahrbuch fur Geschichte, Sprache und Literatur Elsass-Lothringens. XXVIII.
Jahrgang. Strassburg, 1912.
Door de ‘Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna’:
Memorie. Classe di Scienze morali. Serie I, Tomo VI, 1911-12. Sezione di Scienze
Storico-Filologiche. Fascicolo Unico. Bologna, 1912.
Id. Sezione di Scienze Giuridiche. Id.
Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna.
Classe di Scienze Morali. Serie prima. Vol. V (1911-12).
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Door de ‘Académie Impériale des Sciences’, te St.-Petersburg:
Bulletin, nos 16-17, 1912.
Door het ‘Consulado general de la Republica Argentina’, te Antwerpen:
MARTINEZ (ALBERTO B.). - La République Argentine en 1912. Résumé
géographique, agricole, zootechnique, industriel et économique.
Door den heer Dr. LEO VAN PUYVELDE, briefwisselend lid, te St.-Amandsberg:
De Student, 3de en 5de jgg 1882-83 en 1884-85.
Kwaepenninck, nrs 1, 2 en 3, (1879-1881).
Onze Vlaamsche Wekker, nrs 10-11, 1886.
Onze dageraad, jgg. 1876 en 1879.
SCHRANT (J.M.). - Redevoering van JOANNES MATHIAS SCHRANT, over het
beoefenswaardige der Nederlandsche tale, zoo om haar zelve, als om hare
voortbrengselen. Gehouden, ter aanvaarding van het Hoogleeraarambt in de
Nederlandsche Taal- en Letterkunde aan de Hoogeschool te Gent, den derden van
Louwmaand MDCCCXVIII, Gent, 1818.
Door Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen:
La Vie diocésaine, Novembre 1912.
Door den heer Dr. LAPORTA, te Lier:
Jellen en Mietje, naar de nagelaten veranderingen en verbeteringen van den
schrijver (K. BROUCKAERT.) Gevolgd door het avond-partijtjen. Nieuwe uitgave.
Gent z.j.
Door den heer Mr. J.G.C. JOOSTING, rijksarchivaris in Drente, te Assen:
JOOSTING (J.G.C.). - Drentsch Plakkaatboek, bijeengebracht door Mr. J.G.C.
JOOSTING, rijksarchivaris in Drente. Deel I, 1412-1633. Leiden, 1912.
Door de heer A. VANDERSCHELDEN, boekhandelaar, te Gent:
Leven van Sinte Amand, Patroon der Nederlanden, dichtstuk der XIVe eeuw. Eerste
deel. Gent. 1842.
P.G. - Minnelijke en geleersaeme t'Saemen-Spraeke tusschen den Engel Bewaerder
en de Ziele handelende van de vier Uyttersten en de voornaemste middelen, die
leyden tot het Rycke Godts. Uytgegeven door P.G. Tot Ghendt, 1722.
Jaarboekje van de stad en het arrondissement Turnhout, voor het schrikkeljaar
1848. Bevattende Gedichten door Dr. J.R. SNIEDERS, 1ste jaar. Turnhout.
BLIECK (H.). - Nieuwe Vlaemsche Spraekkunst, met de Fransche in betrekking
gebragt; opgedragen aen Zijne Doorl. Hoogweerdigheid J.-B. Malou, bisschop van
Brugge; door H. BLIECK, pastoor te Waesten. Derde druk. Rousselaere, 1861.
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HUBERTZ (P.-J.). - Vaderlandsch Lees- en Leerboek voor openbaar en bijzonder
onderwijs, door P -J. HUBERTZ. Leuven, 1877
ROUCOURT (TH. J.-E). - Beknopte Spraakleer der Nederlandsche Taal, ten gebruike
der scholen van middelbaar onderwijs, door TH.J.-E. ROUCOURT. Negende uitgave.
Mechelen, 1884
MAUGER (CL.). - Nieuwe volmaeckte spraeckkonst, inne-houdende de regelen om
seer gemackelyck ende op korten tydt de Fransche Taele te leeren: met ses-en-veertigh
seer nuttige Fransche en Nederduytsche samenspraeken, gevolght van eenige Brieven
voor de koop lieden, door CLAUDIUS MAUGER Alles oversien gecorrigeert, ende
gestelt op een beter order. Nieuwen druck. Utrecht, z.j.
SLEECKX. - Voorbeelden van Stijl- en Letterkunde, getrokken uit de Nederlandsche
schrijvers. Leesboek ten gebruike der Normaalscholen en andere onderwijsgestichten,
door SLEECKX. Luik, z.j.
Door den schrijver:
HELMUS, - Zal ik rooken? Zal ik niet rooken? door den ouden HELMUS. St-Truiden,
z.j. (Tweevoud.)
Door de Redactie:
De Vlaamsche Hoogeschool, nrs 10-11. 1912. - Tijdschrift der Gemeentebesturen,
nr 10, 1912. - Museum. Maandblad voor Philologie en Geschiedenis, nr 3, 1912.
Ingekomen boeken. - Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen:
BAUWENS (Dr. IS.) - Nederlandsch Woordenboek en Kunstwoordentolk der
Geneeskunde, Heelkunde, Artsenijbereidkunde en Hulpwetenschappen Meestal
afleidend en vertalend, veelal verklarend of beschrijvend, door Dr. ISID BAUWENS.
Antwerpen-Aalst (z.j.). Aflev. 1-10.
Deutsches Worterbuch von JACOB GRIMM und WILHELM GRIMM. Vierzehnten
Bandes, 1. Abt, 2. Lief. Wehr-Wehtag. Bearbeitet von Dr. A. GÖTZE.
Zentralblatt fur Bibliothekswesen, Nov. 1912. - St.-Lucas, nr 9, 1912. Gand-Exposition, nos 21-22, 1912. - Journal des Expositions, nos 30, 33, 43-46. 1912.
- Plantijn, nrs 9-10 (Ons Jaarboek), 1912. - De Gids, December 1912.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Vlaamsche Arbeid, nr 11, 1912. - Biekorf, nr 23, 1912. - Bijdragen tot de Geschiedenis,
bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, November 1912. St.-Cassianusblad, nr 12 en Bijvoegsel, nrs 21-
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23, 1912. - Onze Kunst, nr 12, 1912. - De Vlaamsche Kunstbode, nrs 9-10, 1912. Neerlandia, nr 12, 1912. - Het Katholiek Onderwijs, nr 2, 1912-13. - De Opvoeder,
nrs 31-33, 1912. - De Opvoeding, nr 12, 1912. - Christene School, nr 3-4, 1912. - De
Schoolgids, nrs 48-49, 1912. - Studiën, nr 5, 1912. - Volkskunde, nrs 11-12, 1912. Dietsche Warande en Belfort, nr 11, 1912 - Zeitschrift des Vereins für Volkskunde,
nr 4, 1912. - Les Marches de l'Est, nr 15, 1912.

Voor den Aug. Beernaert-prijskamp Tijdstip 1912-1913) werden de
hieronder volgende boeken ingezonden.
Door den heer R. KIMPE, te Lier:
KIMPE (R.). - Levenswetten, door REIMOND KIMPE. Antwerpen, z.j.
Ingekomen brieven. - De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in kennis met
de hieronder volgende ingekomen brieven:
1o) Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor 1913. - Goedkeuring.
- Brief van 17 December, waarbij de Weledele Heer Minister van Wetenschappen
en Kunsten, aan de Academie afschrift stuurt van het Koninklijk Besluit van 4
December, houdende goedkeuring van de verkiezing van de heeren V. DELA
MONTAGNE en Kan. AM. JOOS, wederzijds tot bestuurder en onderbestuurder der
Academie voor het jaar 1913.
2o) Plechtige Vergadering van 1913. - Brief van 25 November, waarbij de heer G
KALFF, ons hooggeacht buitenlandsch eerelid, bericht dat hij gaarne gehoor zou
gegeven hebben, aan de uitnoodiging der Academie, om, op de aanstaande Plechtige
Vergadering, een voordracht te komen houden, maar dat hij door ambtsplichten
verhinderd is daaraan gevolg te geven.
3o) Historische Bibliographie der Belgische gemeenten, door FRANS DE POTTER.
(Zie boven blzz. 748-750.) - Brief van 11n December, waarbij de heer FRANS DE
POTTER zoon, den Bestendigen Secretaris bericht
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dat de Familie DE POTTER de gevraagde toestemming verleent. - (Deze brief zal aan
de Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie worden
medegedeeld.)
4o) Van de Ven-Heremans-Fonds. - a.) 3e Kongres der Vlaamsche Bedienden
van de Openbare Besturen. Regelingscommissie. - Brief van 23 November, waarbij,
namens de Regelingscommissie, aan de Koninklijke Vlaamsche Academie de
hieronder volgende wensch wordt medegedeeld:
‘De Vlaamsche beambten van de openbare besturen, op 29e September 1912, in het
Paleis der Akademiën, te Brussel, buiten allen partijgeest in kongres vergaderd,
spreken den wensch uit, dat de Koninklijke Vlaamsche Academie, die over een fonds
- (het Van de Ven-Heremans-Fonds) - beschikt waaruit de kosten voor het drukken
van werken betrekking hebbende op rechtsgeleerdheid kunnen worden bestreden,
de mogelijkheid zou onderzoeken eene prijsvraag uit te schrijven voor het
vervaardigen van een handboek, waarin de inrichting van de gemeente, met de
veelvuldige diensten welke tot deze behooren, in een klare, bevattelijke, doch zuivere
taal zou worden beschreven.’
Bij dit schrijven gaat als Memorie van toelichting, een uittreksel uit een Vertoog,
aan genoemd Congres gedaan door den heer JEF MENNEKENS, afdeelingshoofd bij
het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek.
Het Bestuur heeft beslist, beide stukken om advies te verzenden naar de Bestendige
Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde, die met het beheer van het Van de
Ven-Heremans-Fonds belast is. - (Zie beneden op Mededeelingen namens
Commissiën.)
b.) Ter uitgave aangeboden verhandeling: Onze Bakers, door den heer Dr. W.
BROECKAERT, uit Antwerpen. - Brief van 15 December, waarbij Dr. BROECKAERT
genoemde verhandeling aan de Academie ter uitgave aanbiedt.
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Daar deze verhandeling in het bestek van het Van de Ven-Heremans-Fonds valt,
heeft het Bestuur den brief van Dr. BROECKAERT, om advies verzonden naar de
Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde, die het beheer van dit
Fonds heeft.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Commission d'enterinement des diplômes académiques. - In het Staatsblad
van 5 December lezen wij, dat genoemde Commissie voor het tijdstip 1 December
1912 tot 30 November 1913, samengesteld is uit de heeren Charles en Holvoet,
raadsheeren aan het Verbrekingshof en uit zes heeren Leden van de Académie Royale
de Belgique, te weten 2 uit de Académie de médecine, 2 uit de Classe des lettres en
2 uit de Classe des sciences.
Mag het niet zonderling voorkomen, dat de Koninklijke Vlaamsche Academie,
bij de samenstelling van de Commission d'entérinement niet in aanmerking komt? (De Vergadering belast den Bestendigen Secretaris de welwillende aandacht van den
Weledelen Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten daarop te vestigen.)
2o) Wedstrijden voor 1913. - a) Ingekomen prijsantwoord. - PRIJSVRAAG:
Vakwoordenlijst van het Bakkersbedrijf. - Den 15 December is een antwoord
ingekomen, met kenspreuk: Eigen brood bovenal.
b) PRIJSVRAAG: De Fransche Pleiade. Bij brieve van 15n December, onderteekend
‘EEN MEDEDINGER’, wordt aan de Academie bericht gezonden, dat iemand, die sinds
langen tijd bezig is met een antwoord over ‘den invloed van Ronsard en zijne Pleiade
op de Nederlandsche letterkunde’, dat tot zijn leedwezen niet heeft kunnen afwerken.
‘Mocht aan de Academie geen antwoord van andere mededingers zijn geworden’,
dan verzoekt haar ‘EEN MEDEDINGER’, de prijsvraag tot
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31 December 1914 aan te houden. - De Bestendige Secretaris doet opmerken, dat
gezien er, voor 1914, reeds zes prijsvragen zijn uitgeschreven, er aan dit verzoek
geen gevolg zal kunnen gegeven worden; hij stelt echter voor, het schrijven van ‘EEN
MEDEDINGER’ om advies te verzenden naar de in 1913 te benoemen Commissie voor
Prijsvragen - (Goedgekeurd.)

Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De heer K. DE FLOU, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over
de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, voorzitter; Prof. Dr. C.
LECOUTERE, ondervoorzitter; EDW. GAILLIARD, Jhr. Dr. K. DE GHELDERE, Prof. Dr.
W. DE VREESE, TH. COOPMAN, Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, leden, en K DE FLOU,
lid-secretaris.
Het verslag der October-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
Kleine Verscheidenheden, door den heer EDW. GAILLIARD medegedeeld: (Een
venster) Veryseren, Verglasen, Bevreden met staende glas. - Aerd, Art (List,
Behendige streek). - Dootscauwinghe. - Also varynck als... - Hanzerie. - Hem (zich)
bevreesen. - Beheveltheit, Mesquaem. - Toveraer, Toverigghe. - Banden van ysere.
- Vermeneghen. - Schilderie (Blazoen).
- De Commissie beslist dat die stukjes in de Verslagen en Mededeelingen mogen
opgenomen worden.
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer TH.
COOPMAN, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, voorzitter; Prof. Dr. J. MAC
LEOD, ondervoorzitter, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, Prof. Dr. W. DE VREESF, IS.
TEIRLINCK, OM. WATTEZ,
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Dr. L. SIMONS, Eerw. JAN BOLS, leden, en TH. COOPMAN, lidsecretaris.
Het verslag der October-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat:
Van de Ven-Heremans-Fonds. - Brief van de Regelingscommissie van het Congres
der Vlaamsche Bedienden van de Openbare Besturen, houdende verzoek dat door
dit Fonds zou uitgeschreven worden eene prijsvraag ‘voor het vervaardigen van een
handboek, waarin de inrichting van de gemeente met de veelvoudige diensten welke
tot deze behooren, in een klare, bevattelijke, doch zuivere taal zou worden
beschreven’. - Door het Bestuur, naar de Commissie om advies verzonden.
- Aan deze vraag kan geen gevolg gegeven worden, daar voor de volgende jaren
reeds een aantal prijsvragen ziju uitgeschreven. Mocht echter eene verhandeling,
zooals deze die gewenscht wordt, aan de Academie ter uitgave worden aangeboden,
dan zou de Commissie voorstellen het stuk aan het oordeel van twee Leden te
onderwerpen, met verzoek advies uit te brengen over het al of niet opnemen der
verhandeling onder de uitgaven der Academie.
2o) Afschrift van het Sint-Peterburgsche Hs. van VONDEL's Tassovertaling, door
Juffrouw NORAH DE VREESE bezorgd. - Voorstel door den Bestendigen Secretaris,
de uitgave daarvan aan de afschrijfster op te dragen. - Verslag door de heeren Dr. L.
SIMONS en Dr. J. PERSYN.
- De Commissie sluit zich bij dat voorstel aan. (Door de Academie in pleno
vergaderd goedgekeurd.)
Inleiding op die uitgave. De heer Dr. SIMONS, op zijn verzoek, van het schrijven
daarvan ontlast zijnde, aanstelling van het Lid, wien dit zal opgedragen worden.
De Commissie denkt dat Mejuffer NORAH DE VREESE best zelve de Inleiding kan
maken. - De Bestendige Secretaris wordt verzocht haar daarmede in kennis te stellen.
3o) Van de Ven-Heremans-Fonds. - Voorstel tot opneming onder de uitgaven van
het Fonds, van een verhandeling ‘Onze Bakers’, door Dr. W. BROECKAERT, uit
Antwerpen.
- De heer BROECKAERT zal verzocht worden zijn werk, zoohaast het voltooid is,
bij de Academie ter inzage in te zenden. De Bestendige Secretaris wordt opgedragen
hem daarvan bericht te geven.
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Dagorde.
1o) Wedstrijden voor 1913. - Prijsvraag over: Klankleer van het Gentsch dialect.
Een antwoord ingekomen, met kenspreuk: ‘Liever Gents dan Frans’. - Benoeming
van den Keurraad.
Prijs: 600 fr.
Worden tot beoordeelaars benoemd de heeren: Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Prof.
Mr. JULIUS OBRIE en Dr. LEO GOEMANS.
2o) Staatsprijskamp: Driejaarlijksche wedstrijd voor Nederlandsche
Tooneelletterkunde: Negentiende tijdvak: 1910-1912. - Vaststelling van de
voordracht van tien Leden aan den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en
Kunsten, ter benoeming van een Keurraad van vijf leden, waaraan de beoordeeling
van den Prijskamp zal worden opgedragen.
- Er wordt tot deze voordracht overgegaan. Aan den Weledelen Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten zal daarvan mededeeling gegeven worden.
3o) Levensbericht van H.J. Schimmel, gewezen buitenlandsch eerelid der Academie,
overleden te Bussum den 14 November 1906. - De heer OMER WATTEZ,
briefwisselend lid, wien het schrijven van dit levensbericht was opgedragen, spreekt
den wensch uit, daarvan ontslagen te worden. De Vergadering beslist den heer TACO
H. DE BEER, buitenlandsch eerelid te Amsterdam, beleefd te verzoeken, zich daarmede
te willen belasten.
4o) Lezing door den heer Prof Dr. J. Mansion: Kelten en Germanen. - Dr. MANSION
behandelt naar aanleiding van het boek van C JULLIAN, Histoire de la Gaule, de
betrekkingen tusschen de talen der Germanen en die der Kelten en toetst aan de
uitkomsten der taalkunde JULLIAN's theorie van de oorspronkelijke eenheid dezer
twee volksstammen. De Oudgermaansche talen
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zijn genoegzaam bekend om eene vergelijking mogelijk te maken en wat de Keltische
betreft er bestaat geene reden om, met JULLIAN, het Keltisch karakter der talen van
Ierland en Groot-Britannie in twijfel te trekken. Spreker onderzoekt dus den
woordenschat in beide groepen en kan zonder moeite talrijke ontleeningen van het
Germaansch uit het Keltisch vaststellen. De aanrakingspunten op het gebied van de
accentleer zijn merkwaadig maar moeten waarschijnlijk als toevallig uitgelegd
worden, daar de chronologie der Germaansche klankwetten onmogelijk te vereenigen
is met de hypothese eener gemeenschappelijke Italisch-Keltisch-Germaansche
accentuatie. Dat de Kelten met de Germanen zekere eigennamen gemeen hadden,
bewijst niets meer dan dat ze naburen geweest zijn. En als wij tot de verbuiging en
vervoeging overgaan, laten de zeer talrijke punten waar de twee groepen uiteengaan
geen ander besluit toe, dan dat Keltisch en Germaansch hier geene nauwere
verwantschap vertoonen. Integendeel heeft het Keltisch duidelijke
aanknoopingspunten met het Italisch, wat eens te meer de onhoudbaarheid van
JULLIAN's hypothese bewijst.
- Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de Vergadering, dat de studie van
Dr. MANSION in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
***

Vooraleer de vergadering voor gesloten te verklaren, richt de heer Bestuurder Dr.
JAC. MUYLDERMANS tot de aanwezigen de hieronder volgende toespraak:
WAARDE COLLEGA'S,
... Nog een woord ten afscheid. Dit woord is een woord van innigen dank voor u
allen.
Uwe zoo vriendelijke dienstveerdigheid heeft het zeer van den last der eer, waar
ik vroeger eens op zinspeelde, in ruime mate verlicht: in steê er van hebt ge mij het
genot geschonken
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van eene gulle en openhertige medewerking om den bloei onzer Koninklijke Instelling
te bevorderen. Dank, dank uiter herte! Dank inzonderheid aan de twee waarde en
dierbare Collega's, die met mij in het Bestuur zetelden, en wier omgang mij menigen
zoo leerrijken als aangenamen stond verschafte: dank aan den geachten Heer
Voorzitter voor het toekomend jaar, in wien ik een wijzen, voorzichtigen en
bezadigden raadsman aantrof: wat mij verzekert dat de Koninklijke Vlaamsche
Academie zich gerust op hem verlaten mag; dank aan den geachten Heer Secretaris,
op wien ouderdom en krankheid geenen vat hebben, en die beide vergeet in eene nog
immer jeugdige naarstigheid! Hij blijve nog lang, met 's Heeren believen, de spil der
academische werkzaamheden en aller toonbeeld in orde en stiptheid.
Toen uw welwillend vertrouwen mij, vóór eenige maanden, tot Bestuurder verkoos,
dorst ik aandringen op het afwerken van hetgeen eenigszins op den achterkant scheen
te liggen. Ik ondervond sedert met welke moeilijkheden men vaak af te rekenen heeft;
maar, al schijnt me in dat opzicht alles met naar wensch afgeloopen, toch troost ik
mij nog in de gedachte, dat mijn opwekken, dat mijn aandacht-richten op dat punt,
niet spoorloos zal verloren zijn. Dagelijks meer en meer zal men de noodzakelijkheid
gevoelen de baan te zuiveren van achterstallige plicht en schuld en vroeger genomen
besluiten.
Ondertusschen mogen wij toch in dit jaar met voldoening wijzen op menige
degelijke uitgave. Ik bedoel namelijk het 1e deel der ‘Vergelijkende Klank- en
Vormleer der Middelvlaamsche Dialecten’ des heeren JACOBS; het 3e deel van het
‘Brabantsch Sagenboek’ der heeren IS. TEIRLINCK en A. DE COCK: het ‘Jaarboek
van 1912’ en het ‘Gedenkboek’ van ons Jubeljaar. Wanneer ik de zóó keurig, zóó zorglijk opgestelde registers naga die dit
Gedenkboek sluiten, denk ik altoos met zekere spijt, dat dergelijke registers nog niet
konden opgemaakt worden voor onze talrijke ‘Verslagen en Mededeelingen’. Zooveel
schoons en zooveel goeds, ja zooveel zeldzaams en wetensweerdigs ligt er in die
maandelijksche bijdragen, ik zei bijna, ongenaakbaar verborgen en vergeten, en God
geve, dat eerlang iemand den moed hebbe dit benediktijnerwerk aan te steken, al
ware 't maar voor deze of gene der Commissiën. Het nut dat zulke arbeid zou
opleveren, gave den neerstigen bewerker op aller erkentenis voor immer recht.
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Men heeft ook kunnen waarnemen, dat, dank aan de bemoeiingen van onzen heer
Secretaris, de dagorde onzer maandelijksche vergaderingen bijna telkens eene
voorlezing vermeldde. In Januari ging de heer SEGERS ‘Op wandel met Vondel’. De
heer DE COCK vertelde ons over ‘De onwondbaarheid en de Achilleshiel’. Dr. HUGO
VERRIEST handelde over ‘Kunstscholen’. Dr. VAN PUYVELDE stelde een ‘onderzoek
in naar de oorzaken van wijzigingen in de Middeleeuwsche Iconographie’. Kanonik
JOOS zette de reeks zijner pedagogische studiën voort met eene verhandeling over
‘Algemeene Termen’. De heer GAILLIARD gaf ons andermaal eene proeve zijner
onverpoosde opvorschingen in zijne lezing over ‘De processiën generael’. Op de
feestvergadering werd ‘HENDRIK CONSCIENCE herdacht in zijn leven en streven’
door uwen Bestuurder, en die hulde werd naderhand volledigd door den heer
TEIRLINCK in zijne studie over ‘Conscience als botanist’, en door Dr. BAUWENS in
zijne bijdrage over ‘Conscience in de geneeskunde’. Op onze plechtige vergadering
vereerde nog Dr. BOEKENOOGEN onze Academie met zijne zaakrijke verhandeling
over ‘De lectuur van ons volk vóór Conscience’. Eindelijk in November l.l. werd
met piëteit door den heer SEGERS herdacht ‘Dr. Renier Snieders en zijn werk in de
Kempen’, en daareven juichten wij nog toe de historische verhandeling van Dr.
MANSION over ‘Kelten en Germanen’.
Mijne Heeren, hier konde nog aangestipt het werk onzer vier Commissiën. Daar ook
viele de aandacht te vestigen op menige verdienstelijke mededeeling; edoch, dit kort
overzicht laat niet toe ze beurtelings op te sommen; overigens ligt dit altemaal
breedvoeriger geboekt in onze immer bladenrijker wordende Verslagen. Men late er
mij zonder meer uitleg voorbijgaande op wijzen, evenals op de schikkingen van meer
huiselijken aard, die ons op sommige vergaderingen bezig hielden. Onder deze vallen
aan te merken het reglement nopens den ‘Aug.-Beernaert-prijs’, en de maatregelen
nopens den wedstrijd voor toondichters uit te schrijven door het Karel-Boury-fonds.
Zij ten slotte nog bijgevoegd, dat verschillende uitgaven op dit oogenblik ter perse
zijn(1), en wij hopen, dat de leden der

(1) Op dit oogenblik werkt men ter drukkerije voort aan 1) het Xe deel der Bibliographie van
den Vlaamschen Taalstrijd; 2) aan de uitgaven van: Visioen van Tondalus; 3) Leekebijdragen
tot de Geschiedenis van Vlaanderen, inzonderheid van Gent; 4) Idioticon van
Zuid-Vlaanderen: 5) Toponymie van den Reinaert; 6) Gedichten en Fragmenten; 7)
Schilderkunst en Tooneelvertooningen; 8) Brieven van, aan en over Hendrik Conscience.
Met een ander tiental werken heeft men begonnen: met de uitgaven van 1) Geschiedenis van
het Onderwijs; 2) Gheert Groot; 3) Vocabulario 4) De Belgische Taalwetten; 5) Spiegel van
's Menschen Behoudenesse; 6) Eerste Bliscap van Maria; 7) Plaatsnamen in België; 8)
Bibliographie der Belgische gemeenten; 9) Toponymie van Westelijk Vlaanderen; 10)
Idioticon van het Leuvensch Dialect.
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Koninklijke Academie en allen die in onze werkzaamheden belang stellen, zich
eerlang in dezer verschijning zullen mogen verheugen.
In den loop van 1912 verloor onze Instelling een harer oudste briefwisselende leden.
Wijlen WALTER VAN SPILBEECK heeft, jammer! niet al kunnen leveren wat zijne
verkleefdheid aan de Academie wel geerne hadde bijgedragen: eene onverbiddelijke
kwaal had zijne krachten gebroken. Jonge, begaafde leden werden in den schoot der
Academie opgenomen: hunne geleerdheid en hunne werkzaamheden zullen de
lofweerdige overleveringen uit vroegere dagen voortzetten. Zoo wasse nog immer
krachtiger uit onze eendracht onze macht!
Met dien wensch uiter herte geef ik het bestuur over in de handen van onzen
waarden vriend DELA MONTAGNE, en stuur ik nog eens mijn oprechten dank tot al
de geachte collega's.
De heer GUSTAAF SEGERS vraagt het woord.
Spreker is diep overtuigd de tolk te zijn van al de Leden der Koninklijke Vlaamsche
Academie; hij zegt den aftredenden Heer Bestuurder dank voor de diensten die hij
gedurende zijn bestuursjaar aan Ons Genootschap heeft bewezen, en wenscht hem
geluk met de uitstekende wijze waarmede hij onze vergaderingen heeft geleid. Deze
zijn inderdaad vruchtbaar geweest: in ruime mate hebben wij dit onzen hooggeachten
heer Bestuurder te danken. Hij aanvaarde daarvoor nogmaals ons aller oprechten
dank. (Toejuichingen.)
De vergadering wordt te 4 1/2 gesloten.
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Kleine verscheidenheden.
132. - Boven.
Wat den hieronder volgenden tekst betreft, wijst BOVEN op de Hoogere overheid,
nl., met het oog op den ontvanger eener belasting, op hen die boven hem staan, in
wier handen hij op bepaalde tijden moet storten, aan wie hij derhalve rekenschap
verschuldigd is, met wie hijzelf moet afrekenen:
L. Gilliodts-van Severen, Cont. Salle et Châtellenie d'Ypres, I, 340: ‘Dat zo wanneer
hy zo langhe gheboricht (gheborecht, geborgd) heift elken zine zittinghe (te lezen:
“zettinghe”), dat hys zelve gheen langher vutstel boven ghecrighen mach, zo zal die
ontfangher op eenen Zondach doen ghebieden in die prochie kercke, dat hem elc up
bringhe of zende de zettinghe die hy ghepoint es binnen vij daghen daer naer...’
(Keure van 1429.)
De vertaling zou dus best luiden: Que si le receveur a déjà accordé de si longs délais
à quelque contribuable, que lui-même ne peut obtenir de nouveau délai de son
supérieur, il.... - en niet Lorsque le receveur aura averti le contribuable qu'on ne
peut lui accorder un plus long délai pour le payement de ses tailles, il...., zooals een
schrijver meende.

133. - * Overdrach vanden bevelen.
Men leze: OVERDRACH VANDEN BRIELEN. Er is hier spraak van den ‘Overdraeghe’
op de ‘Iperleet’, te Brielen, bij Iperen. Men zie over de ‘Overdragen’(1), ons Gloss.
à l'Invent. Archives Bruges, vo Overdrach, en inzonderheid den tekst uit Annales de
la Société d'Emulation, 2e reeks, VII, 213, aldaar aangehaald. Eenige verdere
aanteekeningen komen bij Verdam voor. Alph. Vandenpeereboom vermeldt den
‘Overdragh’ ten Brielen, ‘au Breuil’, in zijn Ypriana, IIIe deel, blz. 244, nota 4.
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 492: ‘Wie der stede assize ofte maletote
ontdroughe, waert te peerde, te waghene, te scepe, te halze....

(1) Alph. Vandenpeereboom, in zijn Ypriana, IV, 90, spreekt van Overdrachten, welke de stad
Iperen, reeds vóor het jaar 1290, op de Iperleet had doen maken.
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Ende, inder ghelycke, die toverdrach vanden bevelen (vanden Brielen, lyden souden
met zinen goede in scepen gheladen, zonder betalen de votrseide assize of maletote...’
(1535.)
Over ‘TE HALZE’, uit bovenstaanden tekst, zie men wat wij zegden over het dragen
van koopwaren ‘à col’, in onze Keure van Hazebroek, IV, blz. 347, vo Somme.
Wat het tweede deel van den tekst betreft, men zal licht begrijpen, dat de verklaring
door ‘Celui qui consent à transporter ces marchandises en fraude, chargées dans
son bateau,...’ niet in aanmerking komen kan.

134. - Afprijzen.
In zake van het heffen van het ‘issue’ -recht op goederen, die met lijftocht of ‘douarie’
belast waren, beteekende AFPRIJZEN: De waarde van genoemd ‘douarie’ doen
vaststellen en van de totale waarde der goederen aftrekken, zoodat alleen op de
overblijvende som de verschuldigde rechten werden geheven. De tekst luidt:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres. I. 66: ‘Ende daer tot laste vande
goedinghen die yssuwe schuldigh syn. waeren eenige ravestissementen ofte douarien,
sullen de selve douarien afghepresen worden ende dyssuwe van het surplus betaelt...’
(1619.)
Id., op. cit., I, 585: ‘Ende zoo verre ten laste van eenighe vande zelve goedynghen
waeren ravestissementen ofte douarien, den weduware ofte weduwe zullen in dat
gheval de zelve lasten afgheprezen worden, ende dissuwe van tsurplus betaelt...’

135. - * Ongherude.
Moet dat woord niet ONGHERADE gelezen worden, en in verband gesteld met Onraed
= Sordes, Squalor, Immunditia (Kiliaan), dus Afval, Vuil, enz. Ziehier den tekst:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Salle et Châtell. d'Ypres, I, blz. 330: ‘Item, dat
niement werpe gheene maniere van ongherude in de beke te Werveke, zulc als dode
catten, honden ofte eeniche ander maniere van vullicheden, up de boete van iij lb.’
(Keure van 1422.)
Men vergelijke met ‘Onredene of mul’, door ons in onze Keure van Hazebroek, II,
176 en IV, 421, kol. 2 (vo Vulheid) aangehaald: ‘So wie so doet onredene in den
waterganc of mul inwerpt...’.
EDW. GAILLIARD.
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Kelten en Germanen, door J. Mansion.
Dat in het oud Germanië, ten oosten van den Rijn, ook Keltische bevolkingen
gewoond hebben, dit feit wordt door niemand bestreden. Door Caesar (B. Gall. VI,
24) en door Tacitus (Germ. 28 en 43) wordt het ten stelligste verzekerd en ook de
nieuwere commentatoren hebben het algemeen erkend. Om een voorbeeld te geven,
heette de streek die we nu nog onder den naam Bohemen kennen aanvankelijk met
eene half Keltische en half Germaansche benaming Boiohaemum (Tacitus, Germ.
28), d.i. het heim, de Heimat der Boii: nu deze Boii waren ongetwijfeld Kelten en
ze stonden niet alleen te midden der Germaansche volkeren. Eene andere
merkwaardige bijzonderheid is de naam * Walhóz (ohd. Walha, ags. Wealhas enz.,
hieruit ook Waal), die bij de Germanen, Keltische of Romaansche vreemdelingen
aanduidt. Dit woord is niets anders dan de Germaansche vorm van den naam der
Keltische Volcae, een stam van welken Caesar (VI, 24) getuigt dat hij in Germanië
gevestigd was.
Hoe zal men zich dat samenwonen van Kelten en Germanen in dezelfde gewesten
voorstellen? Waren het broeders uit één stam gesproten en eerst laat, door den loop
der tijden in taal en zeden verschillend geworden? Ofwel zijn de twee groepen, die
wij onder den naam van Kelten en Germanen kennen, van het begin af als twee
duidelijk te scheiden eenheden te beschouwen? Ziedaar eene oude vraag, die door
de laatste onderzoekingen van C. Jullian over de geschiedenis der Galliërs eene
nieuwe belangstelling heeft gewekt en die ik hier van het taalkundige standpunt in
het kort zou willen behandelen.
***

Voor de tijdgenooten van Caesar en van Tacitus zijn Germanen en Kelten in taal en
zeden duidelijk gescheiden. Dat vroegere berichtgevers ze niet van elkander kenden,
dat voor de eerste Grieksche reizigers alle barbaren uit het Noorden
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gelijk waren, bewijst nog niet dat er onder hen geen verschil bestond. Het komt hier
op de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid der zegslieden aan. Voor veel
Europeanen zijn Chineezen en Japanners niet te onderscheiden: hieruit moet men
nog niet opmaken dat ze aan elkander volkomen gelijk zijn, noch dat ze aanvankelijk
dezelfde taal zouden gesproken hebben. Tusschen Galliërs en Germanen bestond,
tot op zekere hoogte, eene uiterlijke gelijkenis: blonde haren, blauwe oogen, rijzige
gestalten worden als kenmerken van beide stammen gegeven. Moet men hieruit
afleiden dat beiden oorspronkelijk één volk uitmaakten, dat zich eerst kort vóór het
begin der geschiedenis in twee groepen gesplitst had? Ofwel was de kloof die nu
nog bestaat tusschen den lichten Galliër en den zwaren Duitscher even diep in oudere
tijden, zoodat zij in het oud Germanië wel buurlieden konden zijn maar nooit één
volk uitmaken? Ziedaar de vraag die wij op te lossen hebben.
In zijne in veel opzichten merkwaardige Histoire de la Gaule (Paris, Hachette
1908-1909) is Camille Jullian beslist opgetreden voor de oude opvatting, dat Kelten
en Germanen één van oorsprong zijn. Het gemeenschappelijk stamland van beiden
is Nederduitschland(1). Van daar zijn de veroveraars gekomen die Gallië en
Noord-Italië tot een Keltisch gewest hebben gemaakt; van daar zijn verder de Cimbers
en Teutonen uitgegaan toen zij de jarenlange zwerf- en rooftochten ondernamen,
waaraan de wapens van Marius een einde maakten. Van daar ook zullen in latere
tijden zuiver Germaansche drommen, door dezelfde aandrift voortgestuwd, het Zuiden
van Europa komen bedreigen en ten slotte op de puinen van het Romeinsche rijk
jonge barbarenkoninkrijken stichten. Tusschen deze verschillende gebeurtenissen
moet geen onderscheid gemaakt worden. De rooversbenden van de VIIe eeuw vóór
Christus staan bekend als Kelten; acht honderd jaren later zullen zij Germanen,
Franken of Saksen, heeten. Een grondig onderscheid bestaat er niet, alleen is het
verschil van datum in aanmerking te nemen. ‘Les Celtes ne différaient point
sensiblement des autres populations de la Basse Allemagne’(2). Maar laat eenige

(1) Histoire de la Gaule, I, blz. 229.
(2) I, blz. 231.
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eeuwen voorbijloopen en het verschil zal overgroot worden. ‘Transrhénans et Celtes
de la Gaule ne se ressembleront bientôt plus. Les émigrés connurent des cieux plus
limpides, des terres plus fertiles, une vie plus gaie et plus sûre; ils se mêleront à
d'autres peuples, ils prendront des habitudes nouvelles, changeront le caractère de
leurs dieux, les formes et les mots de leur langage. Leurs frères de la Basse Allemagne
demeureront fidèles à leurs vieilles pratiques, derrière le double abri de leurs forêts
et de leurs tourbières: Celtes de l'Elbe, Hyperboréens d'entre la Baltique et les monts
Hercyniens, tous ces peuples des plaines du nord resteront plus longtemps semblables
à euxmêmes, immobiles dans leur horizon fermé’(1).
Zooals Gij ziet, laat de stelling van Jullian aan duidelijkheid niets te wenschen over.
De Kelten zijn slechts afgescheiden Germanen. Kan nu deze stelling uit het taalkundig
oogpunt aangenomen worden en kan zij op eenige waarschijnlijkheid aanspraak
maken? Dat zal het voorwerp van deze lezing zijn.
***

Dat de talen der Kelten en die der Germanen takken zijn van den Indogermaanschen
stam; dat Keltisch, Germaansch en Italisch met het Grieksch de westelijke groep
onder de Indogermaansche talen uitmaken; dat zijn waarheden die op den huidigen
dag niet meer hoeven bewezen te worden en niemand denkt er aan ze te bestrijden,
ook niet de heer Jullian. Verder kan niet geloochend worden dat het Germaansch
meer aanrakingspunten heeft met het Latijn dan met het Grieksch en algemeen wordt
ook hetzelfde van het Keltisch aangenomen. De vraag is dan alleen in welke
verhouding Italisch - feitelijk dan het Latijn, daar de andere Italische talen te weinig
bekend zijn - Keltisch en Germaansch tot elkaar staan. Bestaat er eene Kelto-Italische
groep tegenover de Germaansche of eene Kelto-Germaansche tegenover het Latijn?
Ofwel moeten de drie groepen op ééne lijn gesteld worden, even verwijderd van
elkander?(2) Heeft Jullian met zijne opvatting gelijk, dan zal

(1) I, blz. 242-243.
(2) Ik spreek niet van de hypothese, dat er eene Germaansch-Italische eenheid zou bestaan, die
door niemand wordt verdedigd.
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de juistheid zijner hypothese ongetwijfeld door de talen uitgewezen worden en de
tweede alternatieve zal de eenige ware blijken te zijn: Keltisch en Germaansch
vormen, ook taalkundig gesproken, slechts ééne groep.
Over de Germaansche talen in oudere tijden zijn we tamelijk goed onderricht. Van
het Gotisch bezitten we teksten uit de vierde eeuw na Christus en wat de overige
Oudgermaansche talen betreft, laat de vergelijkende grammatica ons toe hare
oorspronkelijke gedaante te reconstrueeren. Overigens betuigen het Angelsaksisch
van de VIIe eeuw, het Oudhoogduitsch en het Oudsaksisch van de VIIIe zoo
klaarblijkelijk hunne verwantschap met het Gotisch van Wulfila, dat er geen twijfel
kan bestaan, of ze vroeger ook zeer gelijk aan het Gotisch waren. Door middel nu
van de eigennamen kunnen wij nog hooger opklimmen en ons een min of meer
gelijkend beeld vormen van het Germaansch in de eerste tijden na onze jaartelling.
Aangaande de Keltische groep zijn we er niet zoo goed aan toe. De taal der oude
Galliërs is op weinige brokken na, talrijke eigennamen, eenige glossen en een paar
opschriften, spoorloos verdwenen. Onze kennis van het Keltisch is bijna uitsluitend
gegrond op de talen door de Keltische inwoners der Britsche eilanden gesproken,
het Iersch en Gaelisch in Ierland en Schotland, het Welsh in Wales dat met het
Bretonsch(1) als vertakking in Frankrijk eene afzonderlijke groep uitmaakt. Al deze
spraken zijn Keltisch, d.w.z. er kan niet aan getwijfeld worden dat ze zeer nauw
verwant zijn met de taal der oude Galliërs. De karige overblijfselen van de laatste
zijn toch voldoende om de klankleer van het Keltisch in algemeene trekken vast te
stellen en deze vindt men in het Iersch en Welsh duidelijkterug. Algemeen Keltisch
is de verandering van idg. ē tot i: aan rīx, rīgo- der Gallische eigennamen beantwoordt
Iersch ri, rig, vgl. lat. rēx, koning. De silbische r is in het Keltisch ri, zoo ie. Brigit
‘de verhevene’, gall. Brigiani, Brigantia; het wegvallen van p in den anlaut, ie. althir
= lat. pater kan men ook

(1) Het Bretonsch is niet uit het oude Gallisch afkomstig, maar werd in de Ve eenw uit
Groot-Brittanje naar Klein-Bretagne gebracht door Britsche uitwijkelingen, die voor de
Angelsaksische invallen naar het vasteland gevlucht waren.
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in Gallische namen als Litugena (litu- = gr. πλατ ) terugvinden. Eindelijk keert het
suffix -āco-, dat in zooveel Gallische eigennamen voorkomt: Dumnacus (Welsh
Dyfnawc), Benacus, Divitiacus, Agisiaca (vrouwennaam, Holder); in plaatsnamen:
Avitacum, Camaracum, Neriacum, Vatiacum, Tornacum, ook in het Iersch en Welsh
terug als -ach, -awc: marcach equester (Welsh marchawc) cumachtach machtig
(Welsh kyfoethawc)(1). Kortom het Keltisch karakter der talen van Ierland en Wales
wordt door geen enkel geleerde betwist, of hij moet, zooals C. Jullian, daartoe
gedrongen zijn door het belang van zijne eigen theorie. Als wij echter zien met welke
bewijsgronden de algemeen erkende zienswijze bestreden wordt, welke onrijpe en
vage hypothesen voorgesteld worden om te betoogen dat Iersch en Welsh geen
Keltisch zijn, dan kunnen wij volstaan met tot de orde over te gaan Jullian weet niet
of hij het Iersch als Liguursch, als eene vóor-Keltische taal van Engeland of ten slotte
toch als een Keltisch dialect(2) moet beschouwen. Eenige verwantschap van het Welsh
met het Gallisch zou hij op grond van de eigennamen wel geneigd zijn aan te nemen(3).
Maar hij vergeet daarbij dat het Welsh van het Iersch niet te scheiden is. Zoolang
Jullian ons niets duidelijkers te geven heeft dan deze onsamenhangende hypothesen
aangaande de Keltische talen, blijven wij voorts gelooven, dat de talen van
Groot-Brittanje en Ierland wel degelijk Keltisch zijn, nauw verwant met het oude
Gallisch. En bijgevolg gebruiken wij deze gegevens zonder voorbehoud om ons een
beeld te vormen van het voorhistorisch Keltisch en dit met het Germaansch te
vergelijken.
Aanrakingspunten tusschen Keltisch en Germaansch zijn eerst en vooral in den
woordenschat te vinden. Germaansche woorden als *marh- voor paard - bij ons
voortlevend in merrie, maarschalk, eigenlijk paardenknecht -, als ambacht dienaar
(in dezen zin ouder dan in de beteekenis bediening), komen ook bij de Kelten voor.
Ons woord rijden is verwant met een Gal-

(1) Zie over deze bijzonderheden der Kelt. talen BRUGMANN, Grundriss I2, blz. 14, 135, 468,
517; II2, 1, blz. 500.
(2) Histoire de la Gaule, I, blz. 231. Leur langue c'était celle dont les langues germaniques et
britanniques [ik cursiveer] sont aujourd'hui les petites-filles ou les petites-nièces, très
différentes d'elle.
(3) Id. II, blz. 364 n.
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lisch rēda wagen; kar staat gelijk met lat. carrus, maar dit laatste is Keltisch, echtlatijn
zegt men currus; got. reiks heerscher, stemt overeen met kelt. *rīg-, ie. rī, rīg; enz.
De lijst zou langer kunnen gemaakt worden van woorden die uitsluitend Keltisch en
Germaansch zijn en de vraag is, hoe deze merkwaardige overeenkomsten uit te leggen
zijn. Voor enkele der aangevoerde vormen is geen twijfel mogelijk: ze zijn zeker als
ontleeningen van het Germaansch aan het Keltisch te beschouwen. Zooals boven
(blz. 1294) opgemerkt, wordt de idg. ē in het Keltisch ī: aan lat. rēx, rēg-is beantwoord
dus regelmatig Keltisch *rīg-. Het Germaansch daarentegen heeft ē in de oostelijke
groep, ā in de noordelijke en westelijke talen: got. wērjan gelooven (naar tuz-wērjan
twijfelen), ohd. wār waar, verwant met lat. vērus. Men zou dus voor ‘koning’ in het
Gotisch *rēks verwachten en *rāk in het Westgermaansch. Daar nu Oost- en
Westgermaansch ī hebben (got. reiks heerscher, ags. rīce, os. rīki, ohd. rīhhi
koninkrijk), zoo is maar éene uitlegging mogelijk, nl. dat het woord reiks enz. uit
het Keltisch ontleend is. Voor veel termen echter zijn we niet even gelukkig als met
reiks. Dat marh paard, uit het Keltisch zou komen is mogelijk, maar door de klankleer
niet te bewijzen; hetzelfde geldt van rijden, kar en van veel andere. Als wij nu
opmerken dat deze woorden meest samenhangende reeksen vormen, de eene met
betrekking tot het paardrijden, de andere tot het ambacht van den wagenmaker; dat
zulke woorden als ijzer, lood en andere ook Kelto-Germaansch zijn; dan wordt het
duidelijk dat we hier met ontleeningen van cultuurwoorden te doen hebben. Anders
gezegd ontleende het eene volk de rijkunst of het gebruik van wagens, of de bewerking
der metalen van het andere. En met de nieuwe voorwerpen drongen ook de nieuwe
benamingen buiten hun oorspronkelijk gebied. Juist op dezelfde wijze zijn talrijke
Engelsche woorden uit de sfeer van de politiek en van de sport, Italiaansche uit de
muzicale terminologie en veel andere in de meest verschillende talen aangenomen.
Nu in al de genoemde gevallen zijn de Kelten ongetwijfeld als de leermeesters der
Germanen te beschouwen. De voorliefde der Galliërs voor het paardrijden wordt
door Caesar betuigd(1); het strijden op een wagen komt in Brittanje,

(1) CAES. B.G. IV, 2. Hierover JULLIAN, II, blz. 186 en volg. Bij de Germanen speelde de ruiterij
dezelfde rol in veel geringer mate.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1298
niet bij de Germanen voor. De vaardigheid van zekere Keltische bevolkingen in het
smeden van wapens is eveneens genoegzaam bekend(1). Hieruit volgt noodzakelijk
dat de beschaving van Gallië naar Germanië en niet omgekeerd overging, en
denzelfden weg zullen ook de cultuurwoorden hebben gevolgd. Hoe men zich dezen
cultuurinvloed van het eene volk op het ander moet voorstellen is twijfelachtig; maar
het staat vast dat de Galliërs ontegensprekelijk beschaafder waren dan de Germanen.
Dit is voldoende om de onwaarschijnlijkheid van Jullian's theorie te doen uitkomen.
Reeds in voorhistorische tijden zijn Keltisch en Germaansch verschillend genoeg
om ons de onderscheiden bestanddeelen van hun woordenschat te laten herkennen.
Dat zij vroeger één stam zouden uitgemaakt hebben en ééne taal zouden gesproken
hebben, daarvoor bestaat niet de minste aanwijzing.
Buiten de tot hiertoe aangehaalde overeenkomsten, levert de vergelijking van den
Keltischen en Germaanschen woordenschat nog andere aanrakingspunten op, die
even merkwaardig zijn hoewel lastiger uit te leggen. Waarom de wortels van woorden
als eed, erve, reden, zenden en andere uitsluitend Keltisch en Germaansch zijn, ofwel
speciaal in dezelfde beteekenis in de twee taalgroepen opkomen, daarvoor kunnen
zeer verschillende verklaringen gegeven worden. Voor Jullian zal die
gemeenschappelijke woordenschat uit den grijzen voortijd dagteekenen, toen Kelten
en Germanen slechts één volk waren. Anderen zullen omzichtiger zijn, en in acht
nemen dat naburige volken gemakkelijk woorden onder malkander ruilen. Van
gewaagder hypothesen kunnen we zwijgen. De hoofdzaak is op te merken dat in
deze overeenkomsten niets voor en ook niets tegen Jullian's opvatting spreekt. Wij
hoeven ook niet lang bij de Italisch-Keltisch- Germaansche woorden stil te staan.
Dat het woord ‘visch’ lat. piscis, ie. ïasc, got. fisks buiten onze drie taalgroepen niet
voorkomt en dat nog veel vergelijkingen van dien aard te vinden zijn, bewijst alleen
het bestaan van eene westelijke groep onder de Indogermaansche talen. Maar voor
of tegen de eenheid van Kelten en Germanen laat zich hieruit geen bewijsgrond halen.

(1) Zie b.v. SCHRADER Reallexikon, blz. 174 en vlg. TACITUS, Germ. 43.
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Woorden zijn slechts het uiterlijk hulsel der taal, ze worden ontleend en kunnen als
een vreemde mantel weggeworpen worden als ze voor hun dienst niet meer deugen.
Inniger verbonden met de ziel der taal zijn de intonatie van elken tongval en de
accentwetten die ze beheerschen. In het Germaansch en ten deele in het Keltisch
heerscht de aanvangsbetoning. Het Gotisch heeft reeds een sterken nadruk op de
eerste lettergreep van ieder woord, juist gelijk de nieuwere Germaansche talen:
píudinassus koninkrijk, qímandans komende, sándidēdun zonden. In het Iersch draagt
eveneens de eerste lettergreep den klemtoon. De overeenkomst gaat zelfs nog verder.
In samengestelde woorden betoont het Germaansch het eerste lid der samenstelling,
als deze een naamwoord is: got. ándanēms aangenaam, ándahafts antwoord, ndl.
vóórdeel, óórkonde; maar is het een werkwoord dan krijgt het tweede lid den
klemtoon: got. andníman, aannemen, andháfjan antwoorden, of ndl. verdéélen,
erkénnen. Deze wet, veel strenger doorgedreven dan thans, heerscht in alle
Oudgermaansche talen. Nu het Iersch vertoont in de samengestelde werkwoorden
afwijkingen van de wet der aanvangsbetoning: in de meeste vormen - niet in den
imperatief - betoont het Iersch het tweede lid van de samenstelling, juist gelijk het
Germaansch(1). Bij het Iersch en het Germaansch kan men nog het Latijn voegen, als
men den aanvangsnadruk, die in het voorclassisch Latijn voor alle woorden heerschte,
als een waar accent opvat. Eene treffende overeenkomst schijnt er aldus te bestaan
tusschen Italisch, Keltisch en Germaansch. Zekere taalkundigen zijn zoover gegaan
dat zij al deze feiten uit de accentleer tot een machtig geheel hebben vereenigd en
als het ware het gebouw van de gemeenschappelijke Germaansch-Keltische-Italische
betoning hebben willen optrekken(2). Dit kan mij niet anders voorkomen dan als een
colossaal misverstand. De overeenkomst bestaat alleen tusschen het Iersch (Manx
en Gaelisch inbegrepen) en het Germaansch. Het Italisch moet buiten spel blijven
daar we den aanvangsnadruk alleen in het Latijn goed kennen(3) en zelfs in het Latijn
is het verre van

(1) Zie THURNEYSEN, Revue Celtique, VI, blz. 312.
(2) THURNEYSEN, t.a.p. blz. 313, BRUGMANN, Grundr., I2 blz. 982.
(3) Over het Italisch accent buiten het Latijn, zie VENDRYÈS, Recherches sur l'histoire et les
effets de l'intensité initiale, blz. 48, en ERNOUT Les éléments dialectaux du vocabulaire latin,
blz. 38 n. 1.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1300
zeker dat die nadruk een waar accent was. Overigens maakt het Latijn geen verschil
tusschen werkwoorden en naamwoorden, het vertoont dus geen volkomen parallelisme
met de feiten uit het Keltisch en Germaansch gebied. En ten overvloede is het
Latijnsch verschijnsel in de IIIe eeuw vóór Christus reeds een afgeloopen proces, dat
alleen aan de achtergelaten sporen te erkennen is. Als we ons nu tot het Gallisch
wenden, moeten wij bekennen dat we zooveel als niets weten aangaande den
klemtoon. In een boven genoemd artikel (Rev. Celt. VI, 311) wijst Thurneysen op
een voorbeeld, waaruit blijkt dat één, zegge één woord van Gallischen oorsprong in
het vulgair Latijn eene aanvangsbetoning als in het Iersch bezat. Uit Tricasses is over
Trícas het fr. Troyes geworden. Kon men nog andere voorbeelden van dien aard
aanvoeren, er zou hieruit eenig licht kunnen vallen op de tot nu toe volkomen duistere
accentuatie van het Gallisch. Maar voorloopig blijft Tricasses - Troyes de eenige
getuige van de aanvangsbetoning in het Gallisch. In den oostelijken tak van het
insulair Keltisch bewaren Welsh en Bretonsch geen spoor van een accent op de eerste
lettergreep. De Oorkeltische betoning die men met het Germaansch of Latijnsch
stelsel in verband brengt, is in werkelijkheid eene totaal onbekende grootheid,
aangaande welke wij wel vermoedens kunnen hebben maar geene zekerheid. Nu
gebruikt men deze onbekende x om betrekkingen tusschen de Latijnsche en
Germaansche stelsels aan te knoopen! Deze verbluffende hypothese staat met zooveel
woorden bij Brugmann (Grundriss, I2, blz. 982) te lezen: gegermaniseerde Kelten
zouden het Italo-Keltisch gebruik aan de Germanen overgemaakt hebben. Feitelijk
bestaat er slechts éene vraag: berust de overeenkomst tusschen Iersch en Germaansch
aangaande het accent der samengestelde woorden op toeval, ja of neen? Thurneysen
gebruikt om zijne zienswijze te staven eene zeer verlokkelijke redeneering. Het
voorvoegsel com- (lat. cum) heeft in het Iersch twee vormen com- met bewaring der
m, con- met overgang van m tot n. Waar men eene vaste samenstelling heeft, met
het accent op het voorvoegsel, blijft de m; waar echter het voorvoegsel voortonisch
is, krijgt men con-. Daar het nu eene algemeene Keltische wet is dat m in den auslaut
n wordt - aldus reeds in de Gallische opschriften - zoo zullen de samenstellingen met
com- vóór de verandering van m tot n reeds composita
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geweest zijn. Bijgevolg zijn de accentwetten van het Iersch even oud als de
ontwikkeling van m tot n, d.w.z. Oorkeltisch(1). Dit interessant betoog van Thurneysen,
hoe vernuftig ook, is niet ten volle overtuigend. Een zoo natuurlijke klankwijziging
als die van auslaut- m tot n kan in elk Keltisch dialect op zeer verschillende tijdstippen
zijn geschied. Ook het Duitsch kent deze verandering: maar terwijl ze in het
Oudhoogduitsch reeds zegeviert blijft het naburig Nederlandsch nagenoeg vrij van
deze wijziging: vgl. bodem, boezem, vadem met du. Boden, Busen, Faden. Als wij
verder in het oog houden dat buiten het Iersch geene andere Keltische taal met
zekerheid de aanvangsbetoning vertoont, dan zal de bewijskracht van Thurneysen's
argument niet al te groot schijnen. En eene afdoende veroordeeling van geheel het
stelsel is o.i. in de chronologie der Germaansche klankwetten te vinden.
Wij kunnen den voorhistorischen loop der Germaansche klankleer in drie
onderscheiden tijdvakken verdeelen: 1) de periode der wet van Grimm, 2) de periode
der wet van Verner, 3) de aanvangsbetoning. Wat 2) aangaat, veronderstelt de wet
van Verner een voortleven van het Indogermaansch accent in het Germaansch, ten
minste als we de gewone uitlegging aanvaarden(2), en de derde periode reikt tot in
historische tijden. Hoe lang elk tijdvak geduurd heeft laat zich alleen vermoeden,
maar de oudste Germaansche eigennamen (Ie eeuw na Chr.) maken het waarschijnlijk
dat toen de tweede periode reeds afgeloopen was. Nu de oudste aanrakingen tusschen
Kelten en Germanen zijn reeds vóór de eerste periode geschied. Dat bewijzen
ontleeningen als got. reiks, heerscher, reiki rijk, uit Kelt. *rīg- (zie boven blz. 1296),
met k uit g, dus toepassing van de wet van Grimm; Germ. *marha-paard uit Kelt.
marka(3), met h uit k, ook naar de wet der klankverschuiving. Hieruit volgt dat de

(1) THURNEYSEN, Rev. Celt., VI, blz. 312.
(2) LOGEMAN's uitlegging in Tenuis en Media (Gent, 1908, vgl. Rev. de l'Instr. publ. 52, blz.
48-55 [1909]) is nog ver van algemeen erkend te zijn.
(3) μ ρ α paard, bij PAUSANIAS 10, 19, 12 is als Gallisch woord aangegeven. Het Iersch zegt
marc en de ontleening door het Germaansch blijkt m.i. voldoende uit de boven blz. 1296
uiteengezette beschouwingen.
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aanvangsbetoning in de Germaansche talen verscheiden eeuwen later dan de oudste
ontleeningen aan het Keltisch opkomt. Eeuwen lang hebben dus Germanen en Kelten
samengewoond eer de laatsten aan hunne naburen de aanvangsbetoning meedeelden.
Bijgevolg is het weinig waarschijnlijk dat deze eigenaardigheid verband zou houden
met den aanvangsnadruk in het Latijn, die denkelijk zeer oud is, ouder misschien
dan de wet van Grimm. Dit laat ons duidelijk de ware toedracht der zaken inzien:
wat in het Latijn misschien vóór het begin der eerste periode reeds afgeloopen was,
begint in het Germaansch eerst met de derde. De rol der gegermaniseerde Kelten van
Brugmann is een zuiver denkbeeldige gissing, wij weten niet eens hoe de Kelten
betoonden. Tusschen de feiten van de drie westelijke takken van het Indogermaansch
is elk historisch verband onmogelijk: de hypothese stuit op een onoverkomelijk
chronologisch bezwaar. De aanvangsbetoning in het Germaansch is te jong, in het
Latijn te oud als dat ze met elkander zouden kunnen samenhangen. En in het Keltisch
is alles zoo onzeker dat wij niet eens weten of de aanvangsbetoning bij hen Oorkeltisch
of eerst Iersch is.
Mocht iemand aan de juistheid onzer redeneeringen twijfelen - in chronologische
berekeningen als deze kan men gemakkelijk een zwak punt ontdekken - wij zouden
ten antwoord kunnen wijzen op het feit dat de aanvangsbetoning ook buiten onze
drie taalgroepen heerscht, zoo in het Tschechisch. Sorbisch, Hongaarsch en Lettisch.
Men heeft in deze talen zeker met geen invloed van de voorhistorische accentstelsels
te doen, hoewel men ook hier samenhang heeft gezocht(1). Eveneens vertoont in de
moderne uitspraak van het Sanskriet het accent groote overeenkomst met den
Latijnschen klemtoon. Nochtans is er niet het minste verband. Meer dan toeval is
daarachter niet te zoeken.
De kennis van de eigennamen is een gewichtig onderdeel van de taalstudie dat dikwijls
het middel verschaft om dieper in

(1) Als Tschechisch, Sorbisch en Hongaarsch onder Duitschen invloed de eerste lettergreep
betonen, waarom hebben b.v. het Poolsch en het Sloveensch dienzelfden invloed niet
ondergaan? Waarom heeft het Nederlandsch of het Engelsch het Fransch accent niet
aangenomen? De ontleening van een vreemd accent acht ik a priori voor zeer onwaarschijnlijk.
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de oudheid te dringen dan de gewone bronnen het toelaten Op dit gebied, gelijk
elders, hebben we merkwaardige overeenkomsten tusschen Keltisch en Germaansch
te boeken. Deels is de overeenstemming op de Indogermaansche vorming der
eigennamen terug te brengen: in het Sanskriet, Grieksch, Slavisch, Keltisch en
Germaansch zijn in den grond de regels dezelfde. Maar zekere overeenkomsten zijn
speciaal Keltisch en Germaansch. De Gotische koningsnamen Alareiks, piudareiks,
Theodoricus of Diederik klinken als een echo van echt Gallische namen als Ambiorix,
Dumnorix; en feitelijk dient in beide groepen de stam rīg-, rīk- tot het vormen van
eigennamen. Ohd. Haduwalh is de letterlijke omzetting van Kelt. Catuvolcos; enz.
Verder nog gaat de overeenkomst: een koning der Cimbers heet op echt Keltische
wijze Boiorix, een hoofd der Amsivariers Boiocalus; andere namen, als Ariovistus
kunnen even goed als Keltisch of als Germaansch uitgelegd worden. Wat valt er
hieruit te besluiten? Daar deze namen uit een tijd bekend zijn, toen Germaansch en
Gallisch zeker zeer verschillend waren, zoo is maar ééne gevolgtrekking gewettigd,
nl. dat Keltische namen door Germanen zijn aangenomen. Nu ligt hierin niets dat
ons uitermate zou moeten verbazen. In onze dagen zijn veel Latijnsche (Claudius,
Emilius, Antonius, Clemens, Felix, enz.), Grieksche (Andreas, Alexander, Eugenius,
Catharina, Philippus, Nicolaus), Germaansche (Edward, Adelgond, Hendrik,
Lodewijk, Karel, enz.) eigenamen internationaal geworden. Dit kan ten deele
teruggaan op de populariteit van zekere heiligen in de middeleeuwen of later. Maar
dat is zeker de eenige reden niet. Wat de laatste reeks betreft, wij zien na de invallen
der barbaren een massa van Germaansche namen in Romeinsche streken opkomen.
Fredebert, Hildebert, Hildebrand, Raginmund, Raginald, Amalaricus, enz. zijn
Fransche namen in de middeleeuwen en zij getuigen hoe gaarne menschen die geen
Germansch spraken zich met Germaansche namen smukten. Als nu in oudere tijden
Germanen van Keltische namen voorzien optreden, dan is daarmee nog niet bewezen
dat ze Keltisch spraken. En naast de enkele Keltische namen die door Germanen
gedragen worden kunnen wij op duizende zuiver Germaansche eigennamen wijzen,
die ons duidelijk genoeg getuigen dat Germanen en Kelten twee onderscheiden volken
waren. Weer erkennen wij in het feit dat we bespreken een teeken van den
cultuurinvloed van de Galliërs op
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de Germanen. Dat de Galliërs de Germanen ver vóór waren in beschaving, blijkt
genoeg uit de vergelijking van beide volkeren bij Caesar. Ook hadden de Germanen
in vroeger tijden dikwijls voor de Kelten moeten onderdoen. Als zij nu van hunne
overwinnaars eigennamen ontleenden, deden zij niets anders dan hetgeen op hunne
beurt Franschen en Italianen deden, toen zij aan Frankische of Langobardische
heerschers moesten gehoorzamen(1). Een bewijs voor de stelling van Jullian is in deze
feiten niet te vinden, eerder het tegenovergestelde; want zij verplaatsen de
betrekkingen tusschen Kelten en Germanen in een veel jongeren tijd dan Jullian
veronderstelt.
***

We komen nu tot het hoofdpunt: de bouw der Germaansche talen met dien der
Keltische vergeleken. Want daarop komt het aan. Willen wij betoogen dat het
Germaansch op een gegeven oogenblik met het Keltisch één is geweest, dan moeten
wij in de vormleer aanrakingspunten aanwijzen die elken twijfel uitsluiten. En
omgekeerd zullen we ze onmogelijk kunnen vereenigen als de buigingsvormen
volkomen verschillend blijken te zijn in de twee groepen.
Het Iersch vertoont in zijne verbuiging eene merkwaardige overeenkomst met het
Latijn. Waar het laatste avus avī zegt, heeft het oudste Iersch eveneens genitief avi
(uit ouder *aviī) ‘des kleinzoons’. Deze ī-uitgang, die in de algemeene beteekenis
van den genitief slechts in het Italisch en in het Keltisch voorkomt, is aan de
Germaansche talen volkomen vreemd. De nominatief meervoud van dezelfde stammen
is op -ī in het Keltisch gelijk in het Latijn op -ei -ī, wat overeenkomt met οι van het
Grieksch (lat. equī, grie, πποι, ie. eich uit *echī). Eindelijk is de instrumentalis
meervoud gekenmerkt door een b- uitgang, die op

(1) Over eene (vermeende) Keltische overheersching in Duitschland, zie BREMER Grundriss
der germ. Philol. III2, blz. 787-789. De sterke cultuurinvloed der Kelten op de Germanen
schijnt me niet te bewijzen dat er werkelijk eene Keltische heerschappij in Germanië zou
bestaan hebben. Een soortgelijken invloed hebben de Ieren op de Scandinaviërs uitgeoefend,
zonder dat er sprake zou kunnen zijn van eene Iersche overheersching, wel in tegendeel.
Hierover AX. OLRIK, Nordisches Geistesleben in heidnischer u. frühchristlicher Zeit
(Heidelberg 1908, vertaling van W. Ranisch) biz. 79-89.
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ééne lijn te stellen is met -bhis, -bhyas van het sanskriet, -bus van het Latijn en - ι
van het Grieksch. Wat nu van de Germaansche verbuiging? Zooals reeds opgemerkt
werd, is de ī-uitgang(gen.sg.) er onbekend. De nominatief meervoud op -oi (germ.
-ai) wordt er alleenlijk bij de pronomina (got. pai dezen) en adjectieven (blindai
blinden) aangetroffen, nooit bij substantieven. Eindelijk kennen de Germaansche
talen, gelijk de Balto-slavische, wel een -mi- (-mo-?) uitgang in den instrumentalis
van het meervoud, maar ze hebben geen spoor van -bhis-, -bhjos- formantia. Wat
den nominatief van het meervoud betreft, is de verdeeling der uitgangen, -ôs nominaal
-oi pronominaal, juist dezelfde als in het Indisch, wat te denken geeft dat het
Germaansch en het Arisch hier den oorspronkelijken toestand bewaren. Even scherp
is de scheidingslijn tusschen Germaansch en Keltisch als we den mi- instrumentalis
beschouwen. De genitief enkelvoud van het Germaansch (got. pis wulfis, ohd. thes
wolfes) is blijkbaar pronomimaal, te vergelijken met c'eso van het Slavisch, τ ο van
het Grieksch, maar zonder parallel in het Keltisch. Kortom, de nominale verbuiging
van het Germaansch heeft wel algemeene Indogermaansche trekken met de Keltische
gemeen, maar voor de eigenaardigheden van haar bouw helt ze nu eens naar het
Slavisch, dan eens naar het Grieksch over; terwijl het Keltisch met het Italisch hand
aan hand gaat.
Aangaande de pronominale verbuiging zal ons oordeel wat moeilijker te vellen
zijn, daar het Oorkeltisch hier minder goed te bereiken is. Aan een anderen kant
spreekt het Germaansch in dezen zeer duidelijk. Eigenaardig is in het Arisch (skr.
tasmai aan dezen), een deel van het Italisch (ombr. esmei huic, esmik ei) en het
Germaansch (got. pamma aan dien, uit *pazmô?) de inlassching van -sm-, -m- alsook
(minder algemeen) van -sj-, -s-, tusschen stam en uitgang van de demonstrativa. Het
Germaansch heeft hier weer met merkwaardige getrouwheid den ouden toestand in
eere gehouden. Van het Keltisch kan hetzelfde niet beweerd worden: de genitief
enkelvoud in het Iersch is de zeker nominale genitief op -ī (voor het mannelijk
althans), de -sm-, -sj-, -s- vormen zijn er totaal onbekend en van de scherpe scheiding
tusschen nominale en pronominale verbuiging die aan het Germaansch eigen is,
weten de ons bekende Keltische talen niets. Dit is nog geen bewijs dat het Keltisch
niet eenmaal op het standpunt van het Germaansch zou gestaan hebben; maar de

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1306
afstand tusschen beide wordt er niet kleiner door, als we zien, dat het Germaansch
in zijne verbuiging evenveel aanrakingspunten heeft met het Slavisch als met het
Keltisch.
Tot dezelfde slotsom zal een onderzoek van de vervoeging leiden. Op één punt stemt
het Oudiersch goed overeen met het Germaansch, in de trouwe bewaring van het
Indogermaansch perfect. Maar ook in deze bewaring blijven de twee groepen van
elkander onderscheiden. Het Germaansch heeft vooral de klinkerafwisselingen van
den Indogermaanschen ablaut bewaard, en ze zelfs verder ontwikkeld; het Iersch
heeft hiervan slechts sporen overgehouden. Het Germaansche type van sterk
praeteritum is zonder reduplicatie, het Iersch heeft vooral redupliceerende vormen.
Voor de rest levert de vervoeging weinig kenmerkende eigenaardigheden op. De joi- afwisseling bij de jo- praesentia is is ook Italisch en Balto-slavisch; de -ejocausativa zijn buiten het Keltisch en het Germaansch nog verre verbreid. De mediale
uitgang van den tweeden persoon op -thēs heeft sporen in het Keltisch achtergelaten
(BRUGMANN Grundriss II1, blz. 1379), misschien ook in het Germaansch (got. mu
idēs ‘gij meendet’ = skr. mathās ‘gij dacht’) Maar -thēs bestaat eveneens in het
Grieksch en Sanskriet en het Germaansch gebruik heeft niet de minste betrekking
met de Keltische aanwending van het formans. Eindelijk is de ontwikkeling die het
-tó- participium in het Keltisch en in het Germaansch genomen heeft zoo
uiteenloopend als ze maar zijn kan en beide groepen hebben afzonderlijk nieuwe en
vruchtbare deelwoordenformaties geschapen(1).
Na zoo nauwkeurig mogelijk de overeenkomsten aangeduid te hebben moeten we
nu op de belangrijke verschillen wijzen, die het Keltisch en het Germaansch in de
vervoeging vertoonen. De s- aoristen zijn in het Germaansch zoo goed als onbekend.
Daarentegen zijn de ss- praeterita een van de kenteekenen der Keltische talen(2). Een
merkelijk verschil dus tusschen de twee groepen. Wij zien verder dat het Keltisch
eene eigenaardige samenstelling met den wortel *bhewā, te vergelijken met lat.
amā-bo, in den zin van het futurum gebruikt, terwijl het Germaansch hier
hulpwerkwoorden bezigt. De oude

(1) Zie BRUGMANN, Grundriss, II1 blz. 1426.
(2) BRUGMANN, Grundriss, I2, blz. 15, II1, blz. 1185, 1198.
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Indogermaansche optatief is in het Gotisch nog zeer duidelijk te herkennen en in de
overige Germaansche talen even goed bewaard. Nu het Keltisch schijnt dezen modus
volkomen verloren te hebben; weer is dit eene overeenkomst met het Italisch, waar
de thematische optatief verdwenen schijnt en de athematische door enkele vormen
vertegenwoordigd is. Nog duidelijker komt deze Italo-Keltische gemeenschap te
voorschijn als wij de r- formantia van het passief, lat. agitur, aguntur, sacrātur, enz.,
in oogenschouw nemen en de overeenkomstige vormen van het Keltisch vergelijken
die dezelfde of eene soortgelijke rol vervullen: ie. -sechethar ‘sequitur’, -sechetar
‘sequuntur’. Het Germaansch kent niets dergelijks: het Gotische medio-passief laat
zich met de Grieksche, niet met de Italo-Keltische vormen vergelijken. Ten slotte
zijn de afwezigheid van den dualis in het Keltisch, de formatie van de infinitieven
en ten deele van de participia, het gebruik van injunctiefvormen zooveel punten waar
het Germaansch en het Keltisch gansch uiteenloopende wegen zijn ingeslagen.
***

Als algemeen besluit blijkt dus uit het voorafgaande dat noch de verbuiging, noch
de vervoeging in het Germaansch nauwere verwantschap met het Keltisch aanwijzen.
In tegendeel levert de vormleer zeker niet toevallige aanrakingspunten op tusschen
Keltisch en Italisch. Alleen in den woordenschat kan de overeenkomst tusschen
Keitisch en Germaansch merkwaardig genoemd worden. Maar juist deze
merkwaardige gelijkenis van twee taalgroepen die voor 't overige zoo weinig gemeens
hebben verbiedt ons al te licht aan hunne eenheid van oorsprong te gelooven. Bij
enkele der woordovereenkomsten is de hypothese eener ontleening waarschijnlijk,
bij andere noodzakelijk. Waar de klankleer ons in den steek laat, hoeven we geenszins
tot de onbewezen hypothese van eene gemeenschappelijke afstamming onze toevlucht
te nemen, daar de nabuurschap van beide volkeren in historischen en voorhistorischen
tijd vaststaat. Als wij al de gegevens samenvatten, spreekt alles voor en niets tegen
de opvatting dat Kelten en Germanen, zoo hoog wij in den loop der tijden opklimmen,
twee verschillende eenheden uitmaken. Zelfs de plaatsnamen van Duitschland
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heeft men onderzocht, met het gevolg dat in veel gevallen het Keltisch element als
een oudere geologische laag onder het Germaansch is te voorschijn gekomen. De
stad Eisenach, vroeger Isinacha vertegenwoordigt een Keltisch Isenacum (vgl.
Tornacum). De Rijn draagt een Keltischen naam en Bremer en Kossina hebben, op
Müllenhoff's voetsporen, in talrijke waternamen van Duitschland (op -apa, -epe, -pe;
-affa, -eff, -fe) een Oudkeltisch apā (vgl. lat. aqua) teruggevonden(1). Indien de heele
Keltische philologie sedert meer dan zestig jaar niet op een dwaalspoor geraakt-is,
dan is de stelling van C. Jullian onhoudbaar. Ten tijde van Caesar spreken de
Germanen eene andere taal dan de Galliërs, daar Ariovistus de Gallische taal door
een langdurig gebruik had moeten aanleeren (Caesar I, 47). In vroeger tijden was
het hetzelfde daar de geschiedenis van het Keltisch naar eene Italo-Keltische, niet
naar eene Kelto-Germaansche eenheid heenwijst. Bij gevolg mist de theorie van
Jullian allen grond zoodra wij ze aan de taalkunde toetsen. Het samenwonen van
Germanen en Kelten aan de Noordzee is door niets bewezen. Voor geen enkel tijdperk
is de identificeering der twee volkeren waarschijnlijk en het gewichtig feit der
Italo-Keltische betrekkingen blijft in deze hypothese onuitgelegd, daar Jullian voor
het optreden der Galliërs in het Donaudal een zeer jongen datum aangeeft. Zeker
kunnen hier en daar de uitkomsten van de taalkunde hypothetisch genoemd worden.
Maar een systeem dat indruischt tegen al de erkende conclusiën der wetenschap
veroordeelt zich zelf; waar geene andere getuigen spreken, levert de taalstudie kostbare
oorkonden, die de geschiedschrijver niet ongestraft kan versmaden.

(1) MÜLLENHOFF, Deutsche Altertumskunde, II, blz. 207 vlg.; BREMER Grundriss der germ.
Phil. III2, blz. 774 vlg., 801 vlg.
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Register.
Bijzondere Registers:
1o) Alphabetische lijst der Nederlandsche en der Latijnsche Plantnamen, gaande bij
de lezing: Conscience-Botanist, door den heer IS. TEIRLINCK. Blzz. 851-863.
2o) Registers: I, Zaken; - II, Woordenlijst; - III, Personen; - IV, Plaatsnamen; V, Algemeen register, alle gaande bij de lezing: De ‘Processiën generael’ en de
‘Hallegeboden’ te Brugge, door den heer EDW. GAILLIARD. Blzz. 1205-1229.

Maandelijksche Vergaderingen.
17 Januari 1912

Blz. 5

21 Februari

129

20 Maart

193

17 April

269

22 Mei

349

19 Juni

503

17 Juli

Blz. 577

7 Augustus

701

25 September

733

16 October

925

20 November

1230

18 December

1269

Plechtige Vergadering van 4 Augustus: 641.

I. - Zaken(1).
A
Aalst. Zie op Oudheidkundige Kring.
AANGEBODEN BOEKEN: Aan de Academie aangeboden boeken. Zie beneden op
Boeken.
AANGEKOCHTE BOEKEN. Zie op Boeken.
Aanteekeningen, of letterkundige mededeelingen betreffende aan de Academie
aangeboden boeken. Zie beneden op Bibliographische aanteekeningen.
(1) Behandelde woorden zijn overgebracht onder het lemma Woordregister, dat op het Register
van zaken volgt.
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Aardrijkskunde. Verslag door Prof. AD. DE CEULENEER, over de werkzaamheid
der Academie op het gebied der aardrijkskunde, gedurende de jaren 1886-1911.
741.
‘Abselon.’ Zie op ‘Historie lied’.
Academia Regia Disciplinarum Neerlandica. Zie op Akademie.
ACADEMIE: DE KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.
Gedenkboek van de feestviering van
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haar vijf-en-twintigjarig bestaan: 1886-1911. Dit boek van de pers gekomen.
- Opgave van de Verslagen over de verschillende onderdeelen van de
werkzaamheid der Koninklijke Vlaamsche Academie, gedurende de jaren
1886-1911, welke in het boek voorkomen. 741-742.
- Zie ook op Diploma, op Medaille en op Zegel.
- ACADEMIEGEBOUW. Gezichten uit het Academiegebouw,
welke bij het Gedenkboek gaan. 742.
Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. Schenkt boeken aan de
Academie. 12, 132, 195, 270, 352, 504, 579, 940, 1232, 1278.
- Académie Royale d'Archéologie de Belgique, te Antwerpen. Schenkt
boeken aan de Academie. 130, 270, 350, 578, 939.
Academie. Zie ook beneden op Accademia en op Akademie.
Accademia, te Bologna: Reale Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna.
Schenkt boeken aan de Academie. 132, 1277.
- Accademia, te Rome: Reale Accademia dei Lincei. Schenkt boeken
aan de Academie. 195, 270, 705, 735, 1232.
Achilleshiel. Zie op Onwondbaarheid.
Advocaat. Zie op Incident.
AFGESTORVEN LEDEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE. Zie het
Register van personen, op Spilbeeck (van).
Afsterven van H.K.H. Mevrouw DE GRAVIN VAN VLAANDEREN, op
26 November 1912. Tot teeken van rouw, de nationale vlag aan den gevel van
het Academiegebouw geheschen. 1268. - Toespraak van den heer Bestuurder
bij het openen der December-vergadering. 1269 en vlgg.
Afsterven van den Weled. Heer Minister van Staat AUGUST BEERNAERT,
stichter van het Aug. Beernaert-Fonds. Zie het Register van Personen, op
Beernaert.
‘Afvraeginge van belo, aen haer moeder tot den houwelyken staet.’ Markthed.
Zie beneden op Censuur.
Akademie, te Amsterdam: Koninklijke Akademie van Wetenschappen (Academia
Regia Disciplinarum Neerlandica). Mededeeling betreffende den Wedstrijd ‘ex
Legato Ha'ufftiano’ voor 1912 en 1913. 272.
- Plaat met voorstelling van het adres, door haar aan de Koninklijke
Vlaamsche Academie vereerd, ter gelegenheid van dezer jubelfeest
(1911). 742.
- Schenkt boeken aan de Academie. 939.
Akademie, te Berlijn: Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften.
Plaat met voorstelling van het adres door haar aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie vereerd, ter gelegenheid van dezer jubelfeest (1911). 742.
- Schenkt boeken aan de Academie. 131, 350, 578-579, 735.
Akademie, te Munchen: Königlich Bayerische Akademie der Wissenschaften.
Schenkt boeken aan de Academie. 12, 351, 1277.
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Akademie, te Praag: Ceské Akademie Cisare Frantiska Josefa pro Vedy,
Slovesnost a Umeni. Schenkt boeken aan de Academie. 351.
Akademie, te Weenen: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. Schenkt
boeken aan de Academie. 12, 194, 351, 504, 579, 1231, 1277.
Akkerplanten. Gekweekte akkerplanten, door CONSCIENCE in zijne werken
vermeld. 847-850.
Albuminen. Bibliographie. 995-996.
‘Amilia.’ Zie op ‘Hermanus’.
Amsterdam. Zie op Akademie en op Vereeniging.
Amulet. Voorbeelden daarvan in de middeleeuwsche heldenpoëzij. 220-221. In de Grieksche Oudheid. 221. - De tooverbalsem van Iason en het bad van
Achilleus, en de ‘Achilleshiel’. Parallel van die beide amuletsoorten in de
Duitsche Siegfriedsage. 221-223.
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Van velerhande amuletten of tooverformulieren. 223-229.

Antialcoolische Bond van Oost-Vlaanderen, te Gent. Schenkt boeken aan de
Academie. 11.
Antisemitisme (Het) te Byzantium. Verhandeling, ter opneming in de Verslagen
en Mededeelingen, door den heer EM. DE STOOP, leeraar aan het Koninklijk
Athenaeum te Gent, aan de Academie aangeboden. - Door het Bestuur om advies
verzonden naar de Bestendige Commissie voor Geschiedenis. 15. - De
Commissie stelt twee verslaggevers aan. 16. - Verslagen door de heeren Prof.
AD DE CEULENEER en Prof. Dr. JOS. MANSION uitgebracht. 138-142. - De
Commissie beslist tot de uitgave. De Academie keurt goed. 142.
Antwerpen: De stad Antwerpen. Schenkt een boek aan de Academie. 735.
- Zie op Académie en op Paedologisch Genootschap.
Antwerpen, met de Antwerpsche en Limburgsche Kempen. Volkswijsheid over
het weer in deze gewesten. Uitgeschreven prijsvraag. 906.
Antwerpsche Kempen. Zie op Antwerpen.
Argentina. Zie op Republica.
Ascetische traktaten.. Hs. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 151.
Association des anciens Mellistes. Schenkt een boek aan de Academie. 130.
Audenaerde. Zie op Oudenaerde.
AUG. BEERNAERT-FONDS. Zie beneden op Beernaert.
‘Aventmael ons Heren.’ Hss. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 149.

B
Baden: Badische Heimat, te Freiburg im Breisgau. Schenkt boeken aan de
Academie. 12, 351.
- Badischer Verein für Volkskunde, te Freiburg im Breisgau. Schenkt
boeken aan de Academie. 132.
Bakers. Zie op Onze Bakers.
Basel. Zie op Sonntagsblatt.
Bayerische Akademie. Zie op Akademie.
Bedienden. Zie op Vlaamsche bedienden.
Beeldspraak. Zie op Kunstvorm.
BEERNAERT: AUG. BEERNAERTFONDS (Zie Verslagen en
Mededeelingen, jaargang 1911, blz. 852, kol. 1.) Koninklijk Besluit houdende
goedkeuring van het Fonds. 355.
- Reglement. Ontwerp. Eerste bespreking in vergadering van de
Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. (21
Februari 1912.) 137-138. - De bespreking voortgezet. (20 Maart.)
208-209. - Id. (17 April.) 276. - Het ontwerp door de Commissie
aangenomen; zal gedrukt worden en aan de dagorde der Academie
in pleno gebracht. 358-359. - De tekst van het Reglement bepaald

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

vastgesteld: het zal ter goedkeuring aan den heer BEERNAERT en
aan den heer Minister van Wetenschappen en Kunsten worden
voorgelegd. 514. - De heer BEERNAERT keurt goed. 708. Goedkeuring door den heer Minister. 740. - Het aldus goedgekeurde
Reglement, in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen. 884-885.
BEERNAERT: AUG. BEERNAERTPRIJSKAMP. Bericht. 1054.
*** Eerste tijdvak: zal de jaren 1912-1913 omvatten en derhalve den 31
December 1913 gesloten worden. - Bericht. Voorstellen door den Bestendigen
Secretaris. Naar de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde
om advies verzonden. De Commissie hecht hare goedkeuring aan de voorgestelde
maatregelen. 946.
- Inzending der mededingende werken. Dient, in dubbel, vóor 10
Februari 1914 gedaan. 946.
- Ingezonden boeken. 942, 1280.
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BEGROOTING DER ACADEMIE. Begrooting voor het dienstjaar 1912. Door de
Commissie voor Rekendienst vastgesteld. In de Februari-vergadering ter tafel
gebracht en, na kennisneming, door de Academie aangenomen. Zal aan den
Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten ter goedkeuring worden
voorgelegd. 146.
Bekroonde verhandelingen. Lijst der ter pers zijnde verhandelingen. 355.
Belgische gemeenten. Z. op Bibliographie.
‘Belo.’ Zie op ‘Afvraeginge’.
Berlijn. Zie op Akademie.
Beschermingscomiteit. Zie beneden op Werkmanswoningen.
BESTENDIGE COMMISSIËN bij de Academie. Zie beneden op Commissiën.
BESTUUR DER ACADEMIE VOOR 1913: Verkiezing van Bestuurder en
Onderbestuurder. 1244-1245. - Koninklijk Besluit houdende goedkeuring der
verkiezing. 1280.
Bibliographie: Bibliographie van het Romeinsche recht. 286-287, 293, 294,
297.
- Id., van het Volksrecht. 310.
- Id., van het Statutenrecht. 316-317.
- Id., van het Canonieke recht. 321.
- Id., van het Wetboek van Beide Sicihën. 332.
- Id., van het Wetboek van Rome. 336.
- Id., van het Wetboek van Toscane. 338.
- Id., over de Albuminen. 995-996.
- Id., over de Globulinen. 997-998.
- Id., over de Prolaminen. 1004.
- Bibliographie, in verband met de studie van den heer DE COCK, over
De onwondbaarheid en - de Achilleshiel. 241-244.
Bibliographie: Historische Bibliographie der Belgische gemeenten, door
FRANS DE POTTER. Aanood door den heer VICTOR FRIS, leeraar aan het
Koninklijk Athenaeum te Gent, de uitgave voort te zetten. Door het Bestuur naar
de Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie om advies
verzonden. 748. - Nota door den heer EDW. GAILLIARD, bestendigen secretaris,
over het ontwerp en over den staat der uitgave, met voorstel eene sub-commissie
van drie leden te benoemen. 749. - Dit voorstel aangenomen: de sub-commissie
benoemd. 750. - De Bestendige Secretaris belast, de familie DE POTTER om de
toelating tot benuttiging van het materiaal door den heer FR. DE POTTER
nagelaten, te verzoeken. 750 - De Familie DE POTTER verleent de gevraagde
toestemming. 1280.
Bibliographie: Nederlandsche Bibliographie, door WOUTER NIJHOFF. Schrijver
doet een beroep op het Bestuur der Academie tot het bekomen van steun bij
Belgische inrichtingen, bij het voltooten van zijn werk. Om advies verzonden
naar de Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
1236-1237.
Bibliographische aanteekeningen, met betrekking op de Censuur onder de
regeering van Napoleon I. Zie beneden op Censuur.
Bibliographische aanteekeningen:
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-

Door den heer Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, over: Lichte Lanen,
door JOZ. DE VOCHT. 17-18.
Door den heer JAN BOLS, over twee uitgaven van AL. WALGRAVE.
143-144.
Door Prof. A. DE CEULENEER, over: De voormalige Latijnsche
scholen, te Geeraardsbergen, door E. SOENS. 211-212.
Door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, over: Op den wandel met
taalgidsen, door R. SCHRIJVERS. 710-712.
Door den heer IS. TEIRLINCK, over: Hendrik
Conscience-Tentoonstelling: 1812-1912. Catalogus, en over Hendrik
Conscience: De Leeuw van Vlaanderen. Jubeluitgave, 1812-1912.
751-753.
Door den eerw. heer JAN BOLS, over verschillende liturgische
werkjes van Kan. Dr. CAEYMAEX, 1238-1241.
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Door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, over werken van ARIE SANDEN
en van KAN. R. JORDENS. 1241-1242.

Biblioteca communale, te Bogota (Colombia). Schenkt een boek aan de
Academie. 504.
Biblioteca nacional de Bogota (Colombia). Schenkt boeken aan de Academie.
352, 504, 579.
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, van Prof. Dr. WILLEM DE VREESE. Zie
op Photographietoestel.
Bibliotheek: Koninklijke Bibliotheek, te Brussel. Een exemplaar van de medaille
der Academie aan haar ‘Cabinet des Médailles’ vereerd. 14.
Bietebauw (De). Mededeeling over De Bietebauw, door den heer Dr. Joz.
CUVELIER, afdeelingsoverste aan het Rijksarchief, thans algemeen
Rijksarchivaris, te Brussel, aan de Academie ter uitgave aangeboden. Op
voorstelder Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde, beslist de Academie het stuk in de Verslagen en Mededeelingen
te laten opnemen. 137. - Het stuk opgenomen. 159-162.
‘Biencorf der H. Roomsche Kercken van Isaac Rabbotenu.’ Prijsvraag. 513,
911.
Bloemen, door CONSCIENCE in zijne werken vermeld. 831-838.
‘Blome der doechden.’ Zie op Potter.
‘Boek der Natuer.’ Zie beneden op ‘Eenige bladzyden...’.
Boekdrukkers. Zie op Deviezen.
BOEKEN: Lijst der aan de Academie aangeboden boeken. 10-13, 129-130,
193-198, 269-272, 349-350, 503-505, 577-580, 704-706, 733-739, 938-940,
1230-1233, 1276-1279.
- Boeken voor de Boekerij der Academie aangekocht. 14, 133, 198,
272, 353, 506, 580-581, 706-707, 739, 940-941, 1234, 1279.
Boekerij. Zie op Bibliotheek.
Boekerij der Academie - I. BOEKEN. Zie op Boeken.
- Jaarijksch verslag door den Bestendigen Secretaris. 145 en 148.
- II. AFDEELING HANDSCHRIFTEN. Lijst der handschriften, door den
heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, ten behoeve der Academie,
bereidwillig gephotographeerd. 145 en 149-152.
Boerden. Hs. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 150.
Bogota (Colombia). Zie op Bibliotheca.
Bologna, Zie op Accademia.
Bond. Zie op Antialcoolische.
Boomen. Boomen door CONSCIENCE in zijne werken vermeld. 808-820.
Botaniek. Zie op Conscience-botanist.
BOURY: KAREL BOURY-FONDS. JAARLIJKSCH VERSLAG. Zie beneden op
Fondsen.
- Reglement. Wijziging door den Bestenargen Secretaris voorgesteld.
Door het Bestuur naar de Bestendige Commissie voor Nieuwere
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Taal- en Letterkunde om advies verzonden. - Advies door de
Commissie uitgebracht. 945.
MAATREGELEN TER UITVOERING, door de Academie, in vergadering
van 20 November 1912 goedgekeurd. 1242-1244.
Eerste uitgeschreven wedstrijd, voor dienters en toonaichters.
GEVRAAGD: 25 schoolitederen voor het lager onderwijs (gedichten
en muziek). Verslagen van den Keurraad. 473-502. - Een der
ingezonden bundels gedichten bekroond (Geen der ingezonden
verzamelingen hederen bezit, wat de muziek betreft, de vereischte
hoedanigheden, om door de Academie bekroond te worden.)
592-594. - Tekst der 25 bekroonde gedichten. 886-904.

Voor 1914. een wedstrijd voor toondichters uitgeschreven. 912. - Keuze der
tien op muziek te brengen gedichten. - Het voorstel betref-
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fende die keuze geeft aanleiding tot een langdurige bespreking. (Vergadering
van 7 Augustus 1912) 716. - Voortzetting der bespreking. (Vergadering van 25
September.) Voorstellen op het bureel neergelegd. 753-754. - Stemming. 946.
Brabantsch: Topographische grens van het Oostvlaamsch en het Brabantsch.
Uitgeschreven prijsvraag. 908.
Brabantsch Sagenboek, door A. DE COCK en IS. TEIRLINCK. Het Derde deel
(Historische Sagen) van de pers gekomen. 355.
Bremen. Zie op Stadtbibliothek.
Briefwisseling. Zie op Conscience.
BRIEVEN. Ingekomen brieven. 14-15, 134, 198, 272-274, 354, 506, 581-583,
708, 740, 942-943, 1234, 1280-1282.
‘Broeder en Suster.’ Zie op ‘t' Saemenspraeke’.
‘Brouckaert (D'heer ende meester Pieter Jacob), berugten genéesheer.....’ Een
marktlied door ‘J. De busschere, componist’. (1811.) 605-608.
Brugge. Zie op ‘Processiën generael’ en op Société.
‘Brulocht.’ Zie op Ruusbroec.
Brussel: De Tapijtwevers van Brussel in de XVe eeuw. Verhandering door
Dr. JOZ. CUVELIER, algemeen rijksarchivaris te Brussel, ter opneming in de
Verslagen en Mededeelingen, aan de Academie aangeboden. - Naar de
Bestendige Commissie voor Geschiedenis om advies verzonden. 200. - Verslagen
door de heeren V. DELA MONTAGNE en EDW. GAILLIARD uitgebracht. 356-358.
- De Commissie beslist tot de uitgave. De Academie keurt goed. 358. - De studie
opgenomen. 373-414.
Busscher (De): ‘Jean De Busscher, chansonnier à Roulers’. (1811.) Zie op
Censuur.
Byzantium. Zie op Antisemitisme.

C
Cabinet des Médailles. Zie op Bibliotheek.
CANDIDATEN VOOR DE OPENSTAANDE PLAATSEN VAN BRIEFWISSELEND LID
EN VAN BUITENLANDSCH EERELID. Het recht voor de werkende Leden, aan de
Commissie tot voorstelling van candidaten, een schrijven te richten om
candidaturen voor te stellen. Beslissing der Academie. 367-368.
- Zie op Lidmaatschap der Academie.
Canonieke recht. Zie op Bibliographie.
Cartularium van Gent. Hs. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 152.
Catalogus. Zie op Frenswegen.
Censuur: De Censuur onder de regeering van Keizer Napoleon I, in het
Departement der Leie. Bibliographische aanteekeningen, door KAREL DE
FLOU. - De Censuur, steeds een machtig wapen in de handen van willekeurige
heerschers. Nooit was de Censuur op de voortbrengselen der drukpers sterker
ingericht dan tijdens het keizerrijk van Napoleon den Eerste. 597-598. -
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Markthedje ‘Tuyndag-Liedje’, door J. SMAELEN-MOERMAN, drukker te Iper,
aan de Censuur onderworpen. Bijzonderheden daaromtrent. 598-600. - Het lied
opgenomen. 600-604. - Aan de Censuur onderworpen: Gebedenboek: ‘Straele
der goddelijke Liefde’, door weduwe DE MOOR EN ZOON. 604-605. - Id., door
‘JEAN DE BUSSCHER, chansonnier à Roulers’: ‘De maegd te jong misleyd’,
‘Deologhe’ en ‘Contredans à la mode’. 605. - Id., door de weduwe De Moor:
‘Rouw-gezang...’ en ‘Zedelijk liedeken op de geboorte van onsen lieven
zaligmaker’, alleber door ‘J. DE BUSSCHERE, componist’. 605. - De twee liederen
opgenomen. 606-612. - Id., door een ongenoemden zanger (1811):
‘Vreugd-gesang van twee Schotters...’. 612. - Id., door ‘PIERRE MAES,
chansonmer à Bruges, rue groeninge’ (1811): ‘Historie lied getrokken uyt de
ramsalige dood en leven
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van Abselon’, ‘Minne liedeken...’ en ‘Liedeken gemaekt in het leven voorgevallen
van pieter Maes’. De drie stukken opgenomen. 613-621. - Id., door den
liedjeszanger JAN GERREWÉ (GAREWEY, GERREWINCK, GARWIG) en zijn maat
JAN LEFEVRE, van Wareghem. Vier van hun liederen opgenomen: ‘Leerzaem
histori-Lied...’, ‘t' Samenspraeke tusschen...’, ‘Gezang... op eene onegtte moeder’
en
‘Afvraeginge van belo...’. 621-630. - De Censuur trad ook wel eens werkdadiger
op dan bij geschrift. Een geval verhaald. 630-631. - Reeks uitgaven, die door
de Censuur, met of zonder wijzigingen, toegelaten werden. (1812-1813.)
631-633. - Slot. 633-634.
- Twaalf liederen in handschrift, in verband met de besproken liederen,
door den heer K. DE FLOU aan de Acadedemie geschonken. 940.
Cercle Archéologique, Mechelen. Schenkt boeken aan de Academie. 194.
Cercle Archéologique et Historique d'Audenarde. Schenkt een boek aan de
Academie. 130.
Cerealiën, door CONSCIENCE in zijne werken vermeld. 847-848.
Christiania. Zie op Videnskabs...
Colloquia. Zie op Erasmus.
Colombia. Zie op Bogota en op Republica.
Commissie tot redactie van den Delftschen Studentenalmanak voor 1912, te
Delft. Schenkt een boek aan de Acamie. 11.
Commissie van Advies voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatien, te 's
Gravenhage. Schenkt boeken aan de Academie. 11.
COMMISSIEN bij de Academie: Bestendige Commissiën en andere.
*** I. - Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde. (Zie Versl. en Meded., jaarg. 1911, Register van zaken, blz. 854,
kol. 1.) - Verslag door Prof. Dr. C. LECOUTERÉ over de werkzaamheid der
Academie en der Commissie op het gebied der Middelnederlandsche en
Germannsche philologie, gedurende de jaren 1886-1911. 741.
- BESTUUR DER COMMISSIE: 1 Januari 1913 tot 31 December 1914.
Worden verkozen: tot voorzitter, de heer Prof. C. LECOUTERE; tot
ondervoorzitter, de heer IS. TEIRLINCK; tot secretaris de heer KAREL
DE FLOU. 944.
- VERSLAGEN. Verslagen door den heer KAREL DE FLOU, secretaris
der Commissie, uitgebracht over de vergaderingen door de
Commissie gehouden. Verslag over de vergadering van 24 Februari
1912. 134-137. - Id., van 20 Maart. 200-208. - Id., van 17 April.
274-275. - Id., van 19 Juni. 509-512. - Id., van 7 Augustus. 709. Id., van 16 October, 944. - Id. van 18 December. 1283.
- AAN DE ACADEMIE, TER OPNEMING IN DE Verslagen en
Mededeelingen, AANGEBODEN VERHANDELINGEN, NAAR DE
COMMISSIE OM ADVIES VERZONDEN:
1o) De Bietebauw, door den heer Dr. JOZ. CUVELIER. Zie
op Bietebauw.
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2o)
3o)
-

-

Oude Glossen, door Dr. BUITENRUST HETTEMA. Zie
op Glossen.
Hans Vintlers ‘Pluemen der Tugend...’, door KAREL
VAN GORP. Zie op Vintler.

Krediet der Commissie. Geene Middelnederlandsche tekstuitgaven
zijn sedert geruimen tijd van de pers gekomen. Daar jaarlijks een
krediet van 5000 fr. daarvoor hoofdzakelijk bestemd is, vestigt Jhr.
Mr. NAP. DE PAUW de aandacht daarop. 709. - Antwoord door den
voorzitter der Commissie. 709.
Uitgaven der Commissie. Uitgaven thans ter pers. 354.
Prijsvraag door de Commissie voorgesteld. 512.

***

II. - Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. Verslagen door de heeren Dr. JAC.
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MUYLDERMANS, Dr. JULIUS MAC LEOD, Mr. JULIUS OBRIE en IS. TEIRLINCK,
over de verschillende onderdeelen van de werkzaamheid der Academie op het
gebied der nieuwere taal- en letterkunde, gedurende de jaren 1886-1911. 741.
- BESTUUR DER COMMISSIE: 1 Januari 1913 tot 31 December 1914.
Worden verkozen: tot voorzitter, Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD: tot
ondervoorzitter, eerw. JAN BOLS; tot secretaris, TH. COOPMAN, 945.
- VERSLAGEN. Verslagen, door den heer TH. COOPMAN, secretar is
der Commissie, uitgebracht over de vergaderingen door de
Commissie gehouden. Verslag over de vergadering van 21 Februari
1912, 137-138. - Id., van 20 Maart. 208-209. - Id., van 17 April.
276-277. - Id., van 22 Mei. 358. - Id., van 19 Juni. 512-513. - Id.,
van 7 Augustus. 710. - Id., van 16 October, 945-946. - Id. van 18
December 1283-1284.
- AAN DE ACADEMIE TER UITGAVE AANGEBODEN VERHANDELINGEN,
DOOR HET BESTUUR NAAR DE COMMISSIE OM ADVIFS VERZONDEN:
1o) Geschiedkundig overzicht van het Italiaansch
Strafrecht, door Prof. LADISLAUS VON THÓT. - Zie op
Italiaansch Strafrecht.
o
2 ) Briefwisseling van, met en over Conscience, door den
heer Dr. A. JACOB Zie op Conscience.
o
3 ) Erasmus' Colleqnia, door den heer Dr. H. DE VOCHT.
Zie beneden op Erasmus.
o
4 ) Onderzoekingen over Tarweproteïnen, door de heeren
Dr. A.J.J. VANDEVELDE en L. BOSMANS. 945. - Zie op
Tarweproteïnen.
-

-

Aug Beernaert-Fonds. Bericht. Aan de Commissie om advies
voorgelegd. Zie op Beernaert-Fonds.
Boury-Fonds. Wijziging aan het Reglement, aan de Commissie om
advies voorgelegd. Zie op Boury-Fonds.
Voorstel betreffende de eventueele uitgave van VONDEL's
Tasso-vertaling, naar de Commissie om advies verzonden. 509. Zie beneden, op Vondel (Tasso-vertaling).
Uitgaven der Commissie. Uitgaven thans ter pers. 354.
Prijsvraag door de Commissie voorgesteld. 513.

***

III. - Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
- Verslag door de heeren Prof. AD. DE CEULENEER, A. DE COCK en Dr. JAC.
MUYLDERMANS, over de werkzaamheid der Academie op het gebied der
aardrijkskunde, geschiedenis en kunst, der folklore en der Vlaamsche Beweging,
gedurende de jaren 1886-1911. 741-742.
- VERSLAGEN over de vergaderingen door de Commissie gehouden.
Verslag door den heer V. DELA MONTAGNE, secretaris der
Commissie, over de vergadering van 17 Januari 1912. 16. - Id., door
den heer JAN BOLS, waarnemenden secretaris, over die van 21
Februari. 138-142. - Id. door den heer V. DELA MONTAGNE, over
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-

die van 22 Mei. 356-358. - Id., over de vergadering van 17 Juli,
door den heer EDW. GAILLIARD, waarnemenden secretaris. 584-585.
- Id., door den heer JAN BOLS, waarnemenden secretaris, over de
vergadering van 25 September. 746-750. - Id., door den heer V.
DELA MONTAGNE, over de vergadering van 20 November.
1235-1237.
AAN DE ACADEMIE, TER OPNEMING IN DE Verslagen en
Mededeelingen AANGEBODEN VERHANDELINGEN, NAAR DE
COMMISSIE OM ADVIES VERZONDEN:
1o) Het Antisemitisme te Byzantium, door den heer EM.
DE STOOP. - Zie op Antisemitisme.
o
2 ) De Tapijtwevers van Brussel in de XVe eeuw, door
den heer Dr. J. CUVELIER. - Zie op Brussel.
Historische Bibliographie der Belgische gemeenten. Het aanbod
van den
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-

heer VICTOR FRIS, om het voortzetten van het werk op zich te nemen,
naar de Commissie om advies verzonden. 748. - Zie verder op
Bibliographie.
Uitgaven der Commissie. Uitgaven thans ter pers. 354.
Zie op Lezingen in de Academie.

***

IV. - Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het
Nederlandsch. - Verslag, door den heer GUSTAAF SEGERS, over de
werkzaamheid der Academie en der Commissie op het gebied van het onderwijs,
gedurende de jaren 1886-1911. 742.
- BESTUUR DER COMMISSIE: 1 Januari 1913 tot 31 December 1914.
Worden verkozen: tot voorzitter, Kan. Dr.JAC. MUYLDERMANS; tot
ondervoorzitter, Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD; tot secretaris, G.
SEGERS. 1237.
- VFRSLAGEN. Verslag door den heer GUSTAAF SEGERS, secretaris
der Commissie, over de vergadering van 17 Januari 1912, 17. - Id.,
van 20 Maart. 210. - Id., van 22 Mei. 359-364. - Id., van 17 Juli.
585. - Id., van 25 September. 750-751. - Id., van 20 November.
1237-1238.
- AAN DE ACADEMIE TER UITGAVE AANGEBODEN VERHANDELING,
DOOR HET BESTUUR NAAR DE COMMISSIE OM ADVIES VERZONDEN:

-

-

Proeve van Encyclopedisch Onderwijs, door den heer MICHEL
THIERY. Zie op Encyclopedisch Onderaeijs.
HANDELINGEN DER COMMISSIE: Bijblad tot de Verslagen en
Mededeelingen.
Eigen orgaan der Commissie. Zie op Lezingen in de Academie.
Eene Motie door den heer EDW. GAILLIARD, over Uitspraak der
Vlaamsche familienamen en plaatsnamen onder het Fransch
spreken, op beslissing der Academie, in de Handelingen opgenomen.
745.
Zie op Lezingen in de Academie.

***

IV. Commissie tot voordracht van Candidaten voor het Lidmaatschap
der Academie. (Briefwisselende Leden en Buitenlandsche Eereleden.)
Benoeming der Commissie voor het jaar 1912. 146.
- Openstaande plaatsen van briefwisselend lid en van buitenlandsch
eerelid. De Commissie belast het noodig getal candidaten voor te
stellen. 277.
- Verslag namens de Commissie. Bespreking der candidaturen.
Bijgevoegde candidaturen. 367. - (Zie ook boven op Candidaten.)
- Zie verder op Lidmaatschap.
***

VI. - Commissie voor Prijsvragen: Commissie belast met het voorstellen
van uit te schrijven prijsvragen, Benoeming der Commissievoor 1912. 594. Opmerking door H.A. DE CEULENEER over de samenstelling der benoemde
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Commissie: vroeger werden de voorzitters der verschillende Commissiën
aangewezen om van bedoelde Commissie deel uit te maken. 712. - Uit eene
nota door den Bestendigen Secretaris aan de Academie medegedeeld, blijkt dat
die stelling verkeerd is: sedert 1906, werd de Commissie voor Prijsvragen
samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier Bestendige Commissien, met
toevoeging van den Bestendigen Secretaris. 712.
- Een schrijven, betreflende het aanhouden van de prijsvraag over de
Fransche Pleiade, naar de Commissie om advies verzonden. 1282.
***

VII. - Commissie voor Rekendienst voor het jaar 1912. Benoeming. 19.
*** VIII. - Reglementscommissie. (Zie Verslagen en Mededeelingen, Register
van zaken, jaargang 1909, blz. 966. i.v. Wet der Academie, kol. 1, derde alinea,
en jaargang 1911, blz. 856, onder Commissien, VIII.) - Die Commissie, met de
heeren Bestuurder en Onderbestuurder voor het loopende dienstjaar 1912
aangevuld. 582.
*** IX. - Commissie voor Incunabelstudie. Zie op Incunabel-bibliographic.
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X. - Commissie van beheer voor het Salsmans-Fonds. Zie op Fondsen.
Commission d'entérinement des diplómes académiques, voor het tijdstip 1
December 1912 tot 30 November 1913. De Bestendige Secretaris stelt de vraag,
of het niet zonderling mag voorkomen, dat de Academie, bij de samenstelling
dier Commission niet in aan merking komt: hij wordt belast, de welwillende
aandacht van den heer Minister van Wetenschappen en Kunsten daarop te
vestigen. 1282.
Congres: XXXIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, te Antwerpen.
(25-29 Augustus 1912.) - De Academie uitgenoodigd zich op dit Congres door
een afgevaardigde te laten vertegenwoordigen. De heer FRANK LATEUR daarmede
belast. 586.
- XVe Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres, te Oostende. (7,
8 en 9 September 1911.) De Vereeniging schenkt een boek aan de
Academie. 130.
- Congrès international d'histoire des religions, te Leiden, 9-13
September 1912. De Academie uitgenoodigd. 15.
***

Congres: International Congres of historical studies, te Londen. (1913.) De
Academie verzocht om zich te laten vertegenwoordigen. 943.
- Zie ook op Kongres.
CONSCIENCE: EEUWFEEST VAN HENDRIK CONSCIENCE. (Zie
Verslag. en Meded., jg. 1911, blz. 209.) Het Conscience-Comiteit, te Antwerpen,
verzoekt de Academie tot bijwoning van een vergadering, op 17 Januari te
houden. 18.
- De Academie, door het Conscience-Comiteit van Antwerpen,
verzocht zekere prijsvragen over CONSCIENCE te willen uitschrijven.
134. - Aan dit verzoek kan, jammer genoeg, het gewenschte gevolg
niet gegeven worden. 144.
- De Academie beslist haar jaarlijksche Plechtige Vergadering
uitsluitend aan HENDRIK CONSCIENCE te wijden. 145.
Conscience in zijn leven en streven. - Voordracht door Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS, op de plechtige vergadering van 4 Augustus 1912 gehouden.
- Inleiding. 653-655. - CONSCIENCE in zijne jeugd: heilzame invloed op hem,
den toekomstigen volksschrijver, door zijne ouders uitgeoefend. Wilskracht en
werkzaamheid van den nederigen Antwerpschen volksjongen, die later de
wereldberoemde CONSCIENCE werd. 655-658. - In welke hooge mate HENDRIK
CONSCIENCE zich in maatschappelijk opzicht verdienstelijk maakte en recht op
de dankbaarheid van zijn volk verworven heeft. Zijn eerbied voor godsdienst
en zeden, zijn liefde voor het vaderland. Heeft dit zijn kunstgaven benadeeld,
heeft dit zijne vindingskracht belet of belemmerd? Dit werd noch kan bewezen.
658-663. - De kunst van CONSCIENCE is geene photographische kunst. Zijne
kunst is geene kunst uit den booze. Hij schrijft voor zijn volk, met een bepaald
ideaal, dat hij van den beginne wel in 't oog hield. Zijn programma: ‘Vooruit,
zonder omzien, altijd vooruit naar het recht en naar het goede... Het is voor
***
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Moedertaal, voor Godsdienst en voor Vaderland!’. 663-665. - Aan dit programma
bleef CONSCIENCE zijn leven lang getrouw. Uit zijn kunstwerk spreekt een ziel,
en die ziel is toch zóó schoon en edel, zóó eerlijk en zóó goed, zóó gul en
gevoelig, zóó trouw en rechtschapen, zóó vroom, zóó vaderlandsch, dat men
hem acht en bemint. 665-669. - Niemand meer dan CONSCIENCE droeg er toe
bij, om het stambewustzijn zijner Vlaamsche landgenooten op te wekken en te
versterken, en hun eer- en plichtsgevoel in te boezemen. 669-675. - Slot.
675-676.
*** Conscience-botanist. Lezing door den heer IS. TEIRLINCK. - Inleiding. 757.
- I.) Hoe CONSCIENCE een natuurminnaar, een bloemen- en insectenliefhebber,
tevens een ernstig en wetenschappelijk waarnemer werd. 757-763. - CONSCIENCE,
een fijnbe-
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snaard en overgevoelig mensch. Zijne liefde tot de planten. Gansch zijn leven
is hij een eerste bloemenkweeker geweest. Hoe roerend zijn laatste stonden.
763-766. - II.) CONSCIENCE's Eenige bladzyden uit het Boek der Natuer. Eenige
bijzonderheden over dit werk. Hoe gunstig het door A. VON HUMBOLDT werd
beoordeeld. 767-768. - Doel van den schrijver. 768-771. - Onderzoek van het
werk. Eerste hoofdstuk. 772. - Tweede hoofdstuk. Het is bijna uitsluitend aan
de plant gewijd. 773-781. - Derde hoofdstuk. Plantenphysiologische
beschouwingen. 781-783. - Vierde hoofdstuk. Luchtverschijnselen. 783. - Vijfde,
zesde en zevende hoofdstukken. Entomologie. 783-784. - Het ‘Overzigt der dry
Natuerryken’, dat het werk sluit. Enkel II (‘Plantenryk’) komt hier in aanmerking.
Vlaamsche namen, door CONSCIENCE aangegeven en welke niet in onze
Woordenboeken worden aangetroffen. De vraag, in hoeverre die namen door
CONSCIENCE zelf werden gesmeed. 784-785. - Overzicht van de in spraak zijnde
namen. 785-796. - Verklaring van den heer TEIRLINCK over de wetenschappelijke
waarde van het besproken boek: CONSCIENCE's boek is zoo kunstvol, zoo echt
literair, dat zelfs een wetenschappelijk mensch, thans nog, bij de lezing er van
een waar genot smaakt: het is wetenschappelijke poëzie, of liever gepoëtiseerde
wetenschap. 796. - III.) Kruidwoordenboek, een onuitgegeven handschrift van
CONSCIENCE. Samenstelling van dit boek. Doel van den schrijver. Wijze van
bewerking. 797-799. - Opgave van al de Vlaamsche namen die in het handschrift
voorkomen. 799-803 - IV.) Herbarium. CONSCIENCE bezat een uitgebreide
gedroogdeplantenverzameling. Bijzonderheden daaromtrent. 804-805. - V.)
Planten door Conscience in zijne werken aangehaald. Welke zijn de planten,
die CONSCIENCE in zijne werken aanhaalt. Die planten, in drie groepen geschikt,
in overzicht genomen. 806-850. - Slot. 850. - Alphabetische lijst der
Nederlandsche en der Latijnsche plantnamen. 851-863.
*** Conscience en de geneeskunde. Ziektegevallen door hem behandeld. Is
zijn idealismus gezond? Lezing door den heer Dr. IS. BAUWENS. Overzicht.
946-948. - I. CONSCIENCE EN DE GENEESKUNDE. Om CONSCIENCE op het gebied
der geneeskunde te kunnen beoordeelen, dient een oogopslag geworpen op den
toestand der huidige geneeskunde tegenover de moderne literatuur; het is ook
plicht, den invloed op te sporen, welken levensomstandigheden, uit een medisch
oogpunt beschouwd, op het talent en de werken der letterkundigen uitoefenen.
915. - A.) De geneeskunde in de huidige literatuur. Omstreeks 1850 is de
romantiek uitgebloeid. De richting naar de werkelijkheid bij het opkomende
geslacht. Het realisme komt in Frankrijk op den voorgrond, doch wordt weldra
door Zola's naturalisme verdrongen. 951-952. - Door de naturalisten wordt ‘de
werkelijk bestaande natuur als hoogste ideaal beschouwd’. 952. - Waar komt
die ‘werkelijk bestaande natuur’ op meer onverbloemde wijze voor dan in de
medische werken? Geen wonder, dat de literatuur dan ook zonder dralen de
geneeskunde bemachtigde. Hoe willekeurig, onkiesch, onzinnig zij er echter
meê omging. 952-953. - Het onvermijdelijk gevolg daarvan bleef niet lang
achterwege: de literatuur werd zelve ziekelijk, zenuwachtig. 953-954. - Niet
enkel de letterkunde, inzonderheid de Fransche, lijdt thans aan zenuwachtigheid,
maar hare beoefenaars zelven zijn zenuwlijders geworden. 954-955. CONSCIENCE ontsnapte aan de opkomende aanstekelijke neurose. 955. - B.) Iets
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over de levensomstandigheden, welke, uit een natuurwetenschappelijk en vooral
geneeskundig oogpunt beschouwd, op de letterkundigen in-
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vloed uitoefenen. 956. - Spreker neemt, als voorbeelden, in oogenschouw de
Overerving van lichamelijke en geestelijke kwalen (956-957), - het Eigen
lichaamsgestel (957-961), - de Leefwijze (961-963), - stelt de vraag: Waar deden
de romanschrijvers hun wetenschappelijke kennis op? (964-965), en bewijst dat
CONSCIENCE onder zulken invloed niet gestaan heeft. (956-965). - II.
ZIEKTTEGEVALLEN DOOR H. CONSCIENCE BEHANDELD. 966. - A.) Spreker
handelt eerst over de ziektgevallen door andere letterkundigen geboekt. 966-970.
- B.) Ziektgevallen in CONSCIENCE's werken. 970-983. - Hoe heeft hij deze
ziektegevallen voorgesteld? 983-984. - III. IS HET IDEALISMUS VAN H.
CONSCIENCE GEZOND? Om de vraag te beantwoorden, of CONSCIENCE een
idealist was en zijn idealisme gezond is, is het volstrekt noodig de beteekenis
van die woorden te verklaren. 985-987. - Het idealisme van H. CONSCIENCE is:
loutering, zuivering, veredeling van het wezenlijke, van het echte. Is dat een
gezond idealisme? Zonder aarzeling antwoordt Spreker: Ja! Waarom. 987-989.
- Wat thans CONSCIENCE's idealisme op onloochenbare wijze wreekt, is dit feit:
het naturalisme reeds aan het uitbloeien, wordt voor goed en met reden
veroordeeld. 989. - ‘Indien men ons vraagt,’ zegt Spreker, of we het idealisme
van H. CONSCIENCE in alles ‘goedkeuren, dan klinkt ons antwoord onbewimpeld,
neen!’ CONSCIENCE's stellingen zijn overdreven, maar toch is dat overdrijven
te verkiezen, boven het gedurig verzwarten van wat reeds zwart en somber is,
boven het aanwijzen van hetgeen walgelijk en ergerlijk is, boven het neertrekken
tot het lage en het beestelijke. 989-990. - Iets over H. CONSCIENCE's
godsdienstzin. 990-991. - Slot. ‘H. CONSCIENCE's naam vereeuwigt in het
Vlaamsche Volk en kan slechts met dit Volk wegsterven. En daar Het nooit zal
vergaan, is Hij onsterfelijk.’ 991-992.
*** Conscience: Briefwisseling van, met en over Conscience, van de Jaren
1837-1851. Verhandeling, door den heer Dr. A. JACOB, aan de Academie ter
uitgave aangeboden. Mededeeling en voorstel dienaangaande door den heer
Prof. Dr. WILLEM DE VREESE. 358 en 365-366. - De heeren Dr. L. SIMONS en
IS. TEIRLINCK, tot verslaggevers aangewezen. 358. - Bij eenparig gunstig advies
der beoordeelaars, het Bestuur gemachtigd het werk onmiddellijk ter perse te
laten gaan. 365-366. - Verslagen. 514-519. - Het Bestuur beslist het werk ter
perse te laten gaan. 519.
*** Conscience-Museum. Zie beneden op Conscience-Tentoonstelling.
- Conscience-Tentoonstelling: Hendrik Conscience-Tentoonstelling,
te Antwerpen. (1912.) Voorstel, het Gemeentebestuur dier stad,
namens de Academie, te verzoeken deze tentoonstelling tot een
Conscience-Museum te bestendigen. Schrijven, door den
Bestendigen Secretaris, tot genoemd Gemeentebestuur gericht.
745-746.
- Conscience-feest, te Hoogstraten. De Academie verzocht, zich op
dit feest te laten vertegenwoordigen. Den heer SEGERS, werkend
lid, dit door de Academie opgedragen. 506.
Corpus van Nederlandsche woorden, voorkomende in Latijnsche en Fransche
teksten uit de middeleeuwen. Prijsvraag. 512.
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D
Dag: ‘De twalf ueren van den dag’. Zie beneden op ‘Histori-Lied’.
Dagbladen. Zie op Pers.
Danmarks Folkeminder, te Kopenhagen. Schenkt boeken aan de Academie.
194, 705.
Danske: det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, te Kopenhagen.
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Schenkt boeken aan de Academie. 12, 270, 504.
Dat: Het voegwoord dat in het Middelnederlandsch enz. Prijsvraag. 907.
Delft. Zie op Commissie en op Technische Hoogeschool.
De Moor en zoon (Weduwe), boekdrukkers, te Brugge. (1811.) Zie op Censuur.
‘Deologhe.’ Zie op Censuur.
Departement der Leie. Zie op Censuur.
De rebus ac vocabulis. Zie op Erasmus.
Deviezen van Vlaamsche schrijvers, drukkers, enz. Verhandering door den
heer F. VANDER HAEGHEN, binnenlandsch eerelid, aan de Academie ter uitgave
aangeboden. (Zie Verslagen en Medeaeelingen, 1911, blz. 716.) - Verslagen
daarover uitgebracht. Beslissing. 16.
Dialectstudie. Verslag door den heer Is. TEIRLINCK, over de werkzaamheid der
Academie op het gebied der dialectstudie, gedurende de jaren 1886-1911. 741.
- Zie op Middelvlaamsche Dialecten.
- Uitgeschreven prijsvragen. 905, 907, 908, 910.
- Brusselsch dialect. 906.
- Geldersch-Overrijselsch dialect. 908.
- Gentsch idioticon. 910.
- Hasselisch dialect. 905.
- Hollandsch dialect. 906.
- Zeeuwsch dialect. 905.
Diensten: Openbare diensten bij de gemeente. Zie op Handboek.
Dietsche Kalenders. Zie op Kalenders.
Diplomater gelegenheid van het Jubelfeest der Academie vervaardigd. Is
het werk van den heer ALF. VAN NESTE. 15.
- Plaat het Diploma voorstellende. 742.
Diplômes académiques. Zie op Commission d'entérinement.
Driejaarlijksche wedstrijd voor Nederlandsche Tooneelletterkunde. Zie beneden
op Staatsprijskamp.
Drukkers. Zie op Deviezen.
Drukpers. Zie op Censuur.

E
‘Eenige bladzyden uit het Boek der Natuer.’ Studie, door den heer IS. TEIRLINCK
over dit werk van CONSCIENCE. 767-796.
Eeuwfeest. Zie op Conscience.
Eliot. Zie op Governance.
Encyclopedisch Onderwijs: Eene Proeve van Encyclopedisch Onderwijs.
Verhandeling door den heer MICHEL THIERY, onderwijzer te Gent, aan de
Academie ter uitgave aangeboden. - Om advies verzonden naar de Bestendige
Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. 200. - Tot
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verslaggevers aangesteld de heeren AM. JOOS en G. SEGERS. 210. - Verslagen.
359-364. - De Commissie beslist tot de uitgave. 364. - De Academie, in hare
vergadering in pleno, daarmede in kennis gesteld. 364. - Nota vanwege het
Bestuur over de kosten voor illustratie van het boek. Voorstel eene Commissie
te belasten, om na te gaan of de middelen waarover de Academie beschikt, de
uitgave toelaten. 364. - Het onderzoek daarvan door de Academie aan het Bestuur
opgedragen. 364. - Besluit door het Bestuur genomen. 519-520.
Episode uit den Vlaamschen Taalstrijd. Zie beneden op Vlaamsche Taalstrijd.
Erasmus Colloquia (Zie het Register van zaken, Verslagen en Mededeelingen,
jg. 1909, blz. 947, kol. II, i.v. Erasmus.) De heer Dr. H. DE VOCHT zendt de
kopij in. 512. - Door den Bestendigen Secretaris naar de Bestendige Commissie
voor Nieuwere Taal- en Letterkunde om advies verzonden. Het blijkt echter dat
de kopij in het Engelsch is gesteld: er wordt beslist de
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ingezonden kopij aan den schrijver terug te sturen, met verzoek zijn werk in het
Nederlandsch te stellen. (19 Juni 1912.) 512-513. - Daarop is een schrijven (9
Juli) van Dr. DE VOCHT gevolgd. De Commissie beslist zich bij het genomen
besluit te houden. (7 Augustus.) 710.
Etruskisch recht. 285.
Evangeliën. Hs. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 152.
Evangeliophorus. Zie op Erasmus.
Ewige Wijsheit. Hs. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 150.
Examen: Het Examen van kantonalen schoolopziener over het lager
onderwijs. (Zie Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1911, blz. 857, kol. 2.) Lezing door den heer GUSTAAF SEGERS. 210. - Ontwerp van brief. 585. - De
Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch verzoekt
dat de brief aan den heer Minister worde gestuurd. 750.
Examens en Onderwijs. Zie beneden op Vereeniging.

F
Familienamen. Zie op Uitspraak.
FEESTMAAL DER ACADEMIE. Zie beneden op Jaarlijksch Feestmaal.
Folkeminder. Zie op Danmark.
Folklore. Uitgeschreven prijsvragen. 906, 910.
- Zie op Volkskunde.
FONDSEN BIJ DE ACADEMIE. (Zie Verslagen en Mededeelingen, jaargang
1911, blz. 857, kol. 2.)
- Verslag over die Fondsen.
1o) Door de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde, over de Fondsen waarvan het beheer
door haar wordt waargenomen. 138, 146 en 153-155.
o
2 ) Door de Commissie van beheer voor het
Salsmans-Fonds. 138, 147, alsook 156-157.
Afschrift van beide verslagen aan den heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten gezonden. 146-147.
-

Zie ook op Aug. Beernaert-Fonds, op Karel Boury-Fonds, op
Salsmans-Fonds en op Van de Ven-Heremans-Fonds.

Franciscaansche godsvrucht. Een der factors van de vernieuwing in de
iconographie der noorderlijke schilderkunst, in de XIVe-XVe eeuw. 545-546.
Fransch: Fransch bewind of Fransche tijd. Zie boven op Censuur.
- Fransche heerschappij in Vlaanderen, na het verdrag van Aken (2
Mei 1668). De verfransching aldaar meer en meer doorgezet:
Lodewijk de XIVe zendt, in December 1684, een plakkaat uit,
houdende bevel voor de ‘magistraeten van Westvlaenderen’,
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voortaan ‘te procederen inde fransche tale’. Krachtig protest
daartegen. Mededeeling door den heer Dr. K. VAN DEN HAUTE,
onderarchivaris van den Staat, te Brugge. 635-637.
Fransche Pleiade. Zie op Wedstrijden.
Fransch spreken. Zie op Uitspraak.

Freiburg im Breisgau. Zie op Badische.
Frenswegen: Catalogus van de Bibliotheek Frenswegen. Hs. ten behoeve der
Academie gephotographeerd. 150.
Friesch. Zie op Genootschap.

G
Garenbleek. Prijsvraag. 906.
Garenspinnerij. Prijsvraag. 906.
Garewey. Zie op Garwig.
Garwig en zijn maat: ‘Garwig Jan bruggenaer, en (zijn maat) Jan Lefever, zuart
van haër’ (of Lefevre, van Wareghem). Marktzangers. (1811.) 621. - Zie boven
op Censuur.
Gebedenboeken. Hs. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 149.
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-

Zie op Getijdenboeken.

GEDENKBOEK (Zie Verslagen en Mededeelingen, Jaargang 1910, blz. 953):
Koninklijke Vlaamsche Academie Gedenkboek van de feestviering van
haar vijf-en-twintigjarig bestaan: 1886-1911. Dit boek van de pers gekomen.
Daarin opgenomen verslagen. Lijst der verschillende platen die het boek
versteren. 741-742. - Verzending. 743.
- De Bestuurder bedankt den Bestendigen Secretaris voor de zorgen
aan die uitgave gewijd en voor de daarbij gaande Registers. 733.
Geert Groote. Hs. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 150.
Geestelijke spelen. Zie op Tooneel.
Gemeente: De inrichting van de gemeente, met de veelvuldige diensten, welke
tot deze behooren. Zie op Van de Ven-Heremans-Fonds, rubriek Handboek.
Gemeentelaboratorium, te Gent. Zie op Voedingsvakschool.
Gemeenten. Zie op Bibliographie.
Geneeskruiden. Zie op Kruiden.
Geneeskunde. Zie op Conscience.
Geneeskundig: Geneeskundig Congres. Zie boven op Congres.
- Geneeskundige traktaten. Hs. ten behoeve der Academie,
ephotographeerd. 152.
- Geneeskundige wetenschappen. Zie op Natuur- en geneeskundige
wetenschappen.
Genootschap: Algemeene paedologisch Genootschap, te Antwerpen. Schenkt
een boek aan de Academie. 939.
- Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in
Noordbrabant, te s'Hertogenbosch. Schenkt boeken aan de
Academie. 578.
- Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, te
Leeuwarden. Schenkt een boek aan de Academie. 504.
- Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg. Schenkt
een boek aan de Academie. 131.
- Historisch Genootschap, te Utrecht. Schenkt boeken aan de
Academie. 131, 578.
Gent. Zie op Cartularium, - Gemeentelaboratorium, - Hoogeschool, Voedingsvakschool. - Wereldtentoonstelling en Werkmanswoningen.
Gentsch Idioticon. Prijsvraag. 910.
Geographie van de Middelvlaamsche Dialecten. Plaat die voorstellende. 199.
Germaansche Philologie. Verslag door Prof. Dr. C. LECOUTERE, over de
werkzaamheid der Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde, op het gebied der Germaansche philologie, gedurende de jaren
1886-1911. 741.
Gerrewé. Zie op Garwig.
Gerrewinck. Zie op Garwig.
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Geschiedenis. Verslag door Prof. AD. DE CEULENEER, over de werkzaamheid
der Academie op het gebied der geschiedenis, gedurende de jaren 1886-1911.
741.
- Uitgeschreven prijsvragen. 906-912.
- Geschiedenis des Vaderlands. Uitgeschreven prijsvraag. 906.
Gesellschaft: Köntgliche Gesellschaft der Wissenschaften, te Göttingen. Schenkt
boeken aan de Academie. 270, 351, 735.
- Koniglich Sächtsche Gesellschaft der Wissenschaften, te Leipzig.
Schenkt boeken aan de Academie. 12, 579.
Getijdenboeken (Hs.), ten behoeve der Academie gephotographeerd. 149-152.
- Getijden- en Gebedenboeken. (Middelnederlandsche.) Uitgeschreven
prijsvraag. 912.
‘Gezang toe-gepast op eene onegtte moeder.’ Marktlied. Zie op Censuur.
Gierusalemme Liberata. Zie op Vondel.
Gistrassen Zie op Oeer...
Globulinen. Bibliographie. 997-998.
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Glossarium. (Mndl.) Hs. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 152.
- Zie ook op Glossen.
Glossen en Glossarium op den Isengrinus. Hs. ten behoeve der Academie
gephotographeerd. 151.
Glossen: Oude Glossen en hun beteekenis. Verhandeling door den heer Dr.
BUITENRUST-HETTEMA, uit Zwolle, aan de Academie ter uitgave aangeboden.
(Zie Verslagen en Mededeelingen, 1911, blz. 859, kol. 1-2.) - Verslagen door
de heeren Prof. Dr. WILLEM DE VREESE en Dr. LEO GOEMANS uitgebracht. 137,
201-206. - Debat met het oog op de spelling door den Schrijver gebruikt. (Zie
beneden op Spelling.) - De Academie beslist dat het werk, in de spelling waarin
het geschteven is, onder hare uitgaven met kan opgenomen worden. Wensch
dientengevolge uitgesproken. De heer BUITENRUST HETTEMA zal verzocht
worden aan dien wensch te willen gevolg geven. 212-214. - Antwoord van den
heer BUITENRUST HETTEMA. 272-273 en 354.
Gôttingen. Zie op Gesellschaft.
Governance: The Image of Governance... by Syr Thomas Eliot (Anno .M.D.
XLI). Verhandeling, door den heer Dr. LOUIS M.H. BROUNTS, uit Maastricht,
aan de Academie ter uitgave aangeboden. (Zie Verslagen en Mededeelingen.
jaarg. 1911, blz. 859, kol. 2) Laatste advies door den heer Prof. Dr. WILLEM DE
VREESE uitgebracht: aan de opmerkingen van de heeren verslaggevers is naar
behooren voldaan. 147.
's Gravenhage. Zie op Commissie.
Groningen: Groningsch Studentencorps ‘Vindicat atque polit’. Schenkt een
boek aan de Academie. 131.
- Zie op Hoogeschool.
Gutenberg-Museum, te Mainz. Verzoekt om mededeeling van de veislagen van
de Incunabel-Commissie. Daaraan gevolg gegeven. 708.

H
Hallegeboden, te Prugge. Zie beneden op ‘Processiën generael’.
Hamburg. Zie op Verein.
Handboek tot beschrijving van de inrichting der gemeente met de veelvuldige
diensten, welke tot deze behooren. Zie op Van de Ven-Heremans-Fonds.
Handel en nijverheid, Zie beneden op Nederlandsche Provincien.
Handelingen der Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het
Nederlandsch. Zie op Lezingen in de Academie.
HANDSCHRIFTEN: AFDEELING HANDSCHRIFTEN bij de Boekerij der Academie.
Zie boven op Boekerij.
Hasselt. Zie op Leesgezelschap.
Hasseltsch dialect. Prijsvraag. 905.
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Heesters, meestal sierplanten, door CONSCIENCE in zijne werken vermeld.
820-831.
Herbarium van CONSCIENCE. 804-805.
‘Hermanus en Amilia.’ Zie beneden op Minne liedeken.
's Hertogenbosch. Zie op Genootschap.
Histoire des religions. Zie op Congrès.
‘Historie lied getrokken uyt de ramsalige dood en leven van Abselon’, door
‘PIERRE MAES, chansonnier à Bruges’. Markthed. Zie boven op Censuur.
‘Histori-Lied.’ Zie op ‘Leerzaem...’.
Historisch, Zie op Genootschap.
Historische Bibliographie der Belgische gemeenten. Zie op Bibliographie.
Hollandsch dialect. Prijsvraag. 906.
Hoofdrederijkkamer (Koninklijke) Het Kersouwken, te Leuven. Schenkt een
boek aan de Academie. 350.
Hoogeschool, Universiteit, enz.:
- Universiteit, te Amsterdam. Plaat met voorstelling van het adres
door haar
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aan de Koninklijke Vlaamsche Academie vereerd, ter gelegenheid
van dezer jubelfeest (1911). 742.
Technische Hoogeschool, te Delft. Schenkt boeken aan de Academie.
704-705.
's Rijks Hoogeschool, te Gent. Plaat met voorstelling van het adres,
door haar aan de Koninklijke Vlaamsche Academie vereerd, ter
gelegenheid van dezer jubelfeest (1911). 742.
Rijks- Universiteit, te Groningen. Plaat met voorstelling van het
adres door haar aan de Koninklijke Vlaamsche Academie vereerd,
ter gelegenheid van dezer jubelfeest (1911.) 742.
Schenkt boeken aan de Academie. 131, 194.
Katholieke Hoogeschool, te Leuven. Schenkt boeken aan de
Academie. 194.
Universitas Carolina: Kungl. Universitet, te Lund (Zweden). Plaat
met voorstelling van het adres door haar aan de Koninklijke
Vlaamsche Academie vereerd, ter gelegenheid van dezer jubelfeest
(1911). 742.
University of Pennsylvania, te Philadelphia. Schenkt boeken aan de
Academie. 352.
Universitets-Biblioteket (Kungl.), te Lund, Schenkt boeken aan de
Academie. 1231-1232.
Universitets-Biblioteket (Kungl.), te Uppsala. Schenkt boeken aan
de Academie. 735.

Hoogeschooluitbreiding. Zie op Vlaamsch.
Hoogstraten. Zie op Conscience.
Hoppeteelt. Prijsvraag. 908.
Houston (Texas). Zie op Rice Institute.
Huldebetooging ter eere van Mej. Virginie Loveling De Academie verzocht
zich daarop te laten vertegenwoordigen. 273. - Den heer V. DELA MONTAGNE,
onderbestuurder, opgedragen de huldebetooging bij te wonen. 273.

I
Iconographie: Onderzoek naar de oorzaken der wijzigingen in de
Iconographie der oude Nederlandsche Schilderkunst. I ezing door den heer
Dr. LEO VAN PUYVELDE. Beknopt overzicht. 520-521. - De nieuwe richting in
de beeldende kunst, in de tweede helft der XIVe en in de XVe eeuw. Van de
oorzaken die dezen ommekeer hebben te weeg gebracht. De factors die tot de
vernieuwing van de iconographie der noorderlijke schilderkunst aanleiding
gaven: het toenmalig voorspoedig leven van de Vlamingen en de franciscaansche
geest van geloofsgevoeligheid. 543-546. - Die verjonging is niet aan
Italiaanschen invloed toe te schrijven 546-549. - Is de vernieuwing ontstaan
onder invloed van de geestelijke litteratuur van dien tijd? Het lijkt zeer
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twijfelachtig. 549-554. - Als een zeer voornaam factor der vernieuwing noemt
Spreker ons middeleeuwsch tooneel: de vertooningen in de Nederlanden hebben
krachtig bijgedragen tot de vernieuwing van de schilderkunst in onze gewesten.
Nauwkeurig en grondig onderzoek daaromtrent. (Zie verder op Tooneel.)
554-575 - Slot 575-576.
Idealisme. Zie boven op Conscience: Conscience en de geneeskunde.
Image of Governance. Z. op Governance.
‘Incident: Een incident, te Brugge op eene terechtzitting in het jaar 1463.
Lezing door den heer EDW. GAILLIARD. - Een ‘taelman’ of advocaat gestraft,
omdat hij, op eene terechtzitting, eenen rechter had aangewreven, dat hij in de
zaak ‘hem partije maecte ende juge was’. Wat meester Jan Matthijssen, de
geleerde ‘clericus civitatis Brielensis’ (eerste jaren der XVe eeuw), over de
plichten van den ‘taelman’ schreef en dacht. 750 en 864-869.
Incunabel-bibliographie: Commissie voor Incunabelstudie. - Het Be
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stuur van het Gutenberg-Museum, te Mainz, verzoekt om mededeeling van hare
verslagen. 708.
Isengrinus. Zie op Glossen.
Italiaansche kunst. De vernieuwing in de iconographie der oude Nederlandsche
schilderkunst, in de XIVe-XVe eeuw, is niet aan Italiaanschen invloed toe te
schrijven. 546-549.
Italiaansch Strafrecht: Geschiedkundig overzicht van het Italiaansch
Strafrecht. Verhandeling door den heer Prof. LADISLAUS VON THÓT, te Ujpest,
bij Budapest (Hongarije), ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen, aan
de Academie aangeboden. - Om advies verzonden naar de Bestendige Commissie
voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. 199-200. - Advies door Prof. Mr. JULIUS
OBRIE uitgebracht. 276-277. - De Academie beslist tot de uitgave. 277. - De
studie opgenomen. 285-343.

J
Jaarboek voor 1912. Den 22 April van de pers gekomen. 354.
- Overzicht van de bijzonderste stukken, die er in voorkomen.
354-355.
JAARLIJKSCH FEESTMAAL DER ACADEMIE: 4 Augustus 1912. De inrichting
daarvan aan den Bestendigen Secretaris opgedragen. 367. - Het instellen der
heildronken geregeld. 583. - Lijst der aanzittenden. 691. - Heildronk ter eere
van Z.M. den Koning en der Koninklijke Familie. 691-692. - Telegram aan den
Koning gezonden. 693. - (Antwoord namens Z.M. 697, 708.) - Andere
heildronken. 693-697.
Jaarlijksche Plechtige Vergadering, op Zondag 4 Augustus 1912. De
Academie beslist, dit jaar, bij uitzondering, hare Jaarlijksche Plechtige
Vergadering op den Zondag 4n Augustus te houden en die vergadering uitsluitend
aan HENDRIK CONSCIENCE te wijden. 145.
- Voordracht. De heer Dr. G.J. BOEKENOOGEN, buitenlandsch eerelid
der Academie, neemt aan een voordracht te komen houden. 198. Titel van die voordracht. 506.
- Programma. Het programma der vergadering vastgesteld. 366-367.
- Voorlezing van de voordrachten op de vergadering te houden.
594-595.
*** VERSLAG over de vergadering. Aanwezige heeren Leden. 641. - Deze heeren,

alsmede verschillende hoog-ambtenaren en de feestredenaar, vergaderen in het
eeresalon der Academie 641-642. - Om 11 uur worden de aanwezigen door het
Bestuur naar de vergaderzaal geleid. Lijst van de hoogambtenaren en van de
voorname personen, die de plechtigheid met hunne aanwezigheid vereeren.
642-643. - Welke dagbladen vertegenwoordigd. 643. - Commissarissen bij de
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plechtigheid. 644. - De vergadering vangt aan. De neer Bestuurder begroet de
aanwezigen. Zijne toespraak. 644. - De Bestendige Secretaris deelt aan de
Vergadering de lijst mede van de hoogambtenaren en van de personen, die
schriftelijk bericht hebben gezonden dat zij verhinderd zijn de vergadering bij
te wonen. 644-646. - Voordracht van Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, bestuurder
der Academie: Conscience in zijn leven en streven. Beknopt overzicht. 646-647.
(Zie de geheele voordracht, op blzz. 653-676) - De feestredenaar door den heer
Bestuurder aan het geëerd publiek voorgesteld. 647-648. - Voordracht van den
heer Dr. G.J. BOEKENOOGEN: Een en ander over de lectuur van het Vlaamsche
Volk vóor Conscience. Beknopt overzicht. 648. (Zie de geheele voordracht, op
blzz. 677-690.) - Mededeelingen door heer EDW. GAILLIARD, bestendigen
secretaris: a) Mededeeling van den uitslag der wedstrijden voor het jaar 1912
uitgeschreven. 649-650. b.) Hulde gebracht aan Mr. JULIAAN VAN DER LINDEN
zaliger, afgestorven briefwisselend lid. 651.
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c.) Bekendmaking van den uitslag der jaarlijksche verkiezingen. 651-652. - De
Bestuurder verklaart de vergadering voor gesloten. 652.
Jaarlijksche plechtige Vergadering voor 1913. De Academie beslist die
vergadering op Zondag 29n Juni 1913 te houden en den heer G. KALFF,
buitenlandsch eerelid, te verzoeken een voordracht te komen houden. 1244. De heer G. KALFF spreekt zijn leedwezen uit, aan de uitnoodiging der Academie
geen gevolg te kunnen geven. 1280.
Joden: Pamphlet in 't Grieksch tegen de Joden gericht. Zie op Antisemitisme.
JUBELFEEST DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE:
Feestviering van haar vijf-en-twintigjarig bestaan: 1886-1911. Zie op
Diploma, op Meaaille en op Gedenkbock.

K
Kalenders: Dietsche kalenders. Hss. ten behoeve der Academie
gephotographeerd. 150, 151, 152.
Kantonale schoolopziener. Zie boven op Examen.
KAREL BOURY-FONDS. Z. op Boury.
Kasselrijen. Zie op Vlaanderen.
Katharma van Zweden (Leven). Hs. ten behoeve der Academie
gephotographeerd. 151 (nrs 40 en 42), en 152 (nrs 50 en 51).
Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. Schenkt boeken aan de
Academie. 704, 1231, 1277.
Katoendrukkerij. Prijsvraag. 907.
Katoenspinnerij. Prijsvraag. 907.
Katoenververij. Prijsvraag. 907.
Katoenweverij. Prijsvraag. 907.
Kempen. Zie op Antwerpen.
Kerken. Zie op Muurschilderingen.
Kersouwken. Zie op Hoofdrederijkkamer.
Kiel. Zie op Klaus-Groth-Brunnen.
Kinder litteratuur: Geschiedenis van de Kinder litteratuur in de Nederlanden.
Door de Academie voor 1912 uitgeschreven prijsvraag. Verslagen van den
keurraad, 453-472.
Klank- en Vormleer. Zie beneden op Miadelvlaamsche Dialecten.
Klankleer. Prijsvragen door de Academie op dat gebied uitgeschreven:
- Brusselsch dialect. 907.
- Geldersch-Overijselsch dialect. 908.
- Hasseltsch dialect. 905.
- Hollandsch dialect. 906.
Klankmetrum. Zie op Kunstvorm.
Klaus-Groth-Brunnen, te Kiel. Inhuldiging. De Academie tot de feestelijkheden
uitgenoodigd. 740.
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Kleefstof. Zie op Over het opslorpen...’
Kleine Verscheidenheden, in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
(Zie jaargang 1908, blzz. 488-489.) Kleine Verscheidenheden, in vergadering
der Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde
medegedeeld, en waarvan de opneming door deze Commissie werd goedgekeurd.
137, 208, 275, 512, 709, 944, 1283.
*** OPGENOMEN ARTIKELS (als vervolg op Verslagen en Mededeelingen, jaargang
1911, Register van zaken, blz. 863):
- 71. Scof en Slackelic, door den heer EDW. GAILLIARD. 71.
- 72. Bloedsuper, Coordesleper en Critser. Id. 71-72 en 524.
- 73. Alfondertijd. Id. 126.
- 74. Landtsneerde (?). Id. Hoe wellicht te lezen. 126-127.
- 75. Martelaersche = Martelares. Id. 127.
- 76. Bueren: Alsmen tSacrament buert. Id. 128.
- 77. Compact. Id. 158.
- 78. Bullench. Id. 158.
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79. Hem (zich) vercleeden met enighen brudecome. Id. 190-192.
80. ‘Reghelbanc Aldus bij een schrijver, voor Keghelbane. Id. 192.
81. Clopspaen. Id. 192.
82. Waerde (Zieknbewaarder). Id. 216.
83. Verzwaren (in rechten). Id. 216.
84. Behooren met... Id. 268.
85. *Weerdomme. Aldus bij een schrijver, voor Weerdinne. Id. 268.
86. Aetschare (Eetwaar). Id. 268.
87. Mellen of Melden. Id. 278-281.
88. Maelscap en Meltscap. Id. 281-283.
89. Joyen. Id. 284.
90. Lexicographtsche monsters, door heer K. DE FLOU
terechtgewezen: *Palingpek en *Tarbotstrepen; *Nukersavond en
*Snike. 344 346.
91. Ayeren en Hayeren. Id. 346-347.
92. Tansement en Tassement: Vertanseren, Vertuuschen en
Verdwinghen. Id. 347-348,
93. Verwoonen. Id. 368-371.
94. *Roescalc (Roeschale). Id. 372.
95. Reeuwen. Id. 372.
96. Hoven (= oven). Id. 522.
97. *Renden en Rueden (= Reuden). Id. 522.
98. Beziten en Bezittere. Id. 523.
99. Reeuwen. Id. 523.
100. *Weenzeggen (= Wederzegghen). Id. 523.
101. Critser. Id. 524.
102. Yemene dragnen in...: Yemene in zine quade feiten draghen.
Id. 542.
103. Invinden (in vanghenesse). Id. 542.
104. Verhuwen. Id. 595.
105. Cruepeten. Id. 595.
106. Staen in den mond van... Id. 596.
107. Walfvejong loopelick. Id. 638.
108. Bedebrief en *Bodebrief. Id. 639.
109. *Dootbate en Dootvat. Id. 640.
110. Verschoonen, Verschooninghe. Id. 698-700.
111. Hem te houdene maken. Id. 700.
112. Te cortheyt. Id. 700.
113. Hem (zich) te wetten leggehen. Id. 731-732.
114. Tusschengaen, Tusschengaere. Id. 732.
115. Peller en Pelre. Id. 756.
116. Verhoogte. Id. 756.
117. Stoppen en *Bestople beilcken (Bestopte beilcken); Besluten
en Betunen. Id. 915-917.
118. Handelaer (Pachter). Id. 918.
119. Provengier. Id. 918-919.
120. Pennyncbanc. Id. 919.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

-

121. Grondenaris. Id. 920.
122. Deelinghe van eede. Id. 920.
123. Splete (in zake erfdeel). 920.
124. Ghejuchte van huusen. Id. 921.
125. Vijf eeden van bevanghe. Id. 921-923.
126. Uutgheven (in zake van lazarussen). Id. 924.
127. Mellen, Melden of Melten. Mededeeling door den heer HERMAN
RONSE. 1055-1058.
128. Verlaten. Aant. door E.G. 1059.
129. Hantvast. Id. 1059.
130. Afgaende lieden, Bevreesen en Commissie valetudinaire. Id.
1060.
131. Deelban. Id. 1266-1268.
132. Boven. Id. 1290.
133 *Overdracht vanden bevelen. Id., 1290.
134. Afprijzen. Id. 1291.
135. *Ongnerude. Id. 1291.

Klinkers. Zie op Middelnederlandsch.
Knolgewassen, door CONSCIENCE in zijne werken vermeld. 848-849.
Kollewijn-Spelling. Zie op Spelling.
Kongres: Derde Kongres der Vlaamsche Bedienden der Openbare Besturen.
Zie op Van de Ven-Heremans-Fonds.
- Zie ook op Congres.
Koninklijke Bibliotheek, te Brussel. Zie boven op Bibliotheek.
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Kopenhagen. Zie op Danmark en op Danske.
Kring. Zie op Oudheidkundige Kring.
Kruiden (planten met kruidachtige stengels), door CONSCIENCE in zijne werken
vermeld. 831-838.
- Wilde kruiden. 843-845.
- Geneeskruiden. 845-846.
- Moeskruiden. 849-850.
Kruidwoordenboek van CONSCIENCE. Wijze van bewerking 797-799.
Kunst. Verslag door Prof. AD. DE CEULENEER, over de werkzaamheid der
Academie op het gepied der kunst, gedurende de jaren 1886-1911. 741.
Kunstgeschiedenis. Prijsvraag. 908.
- Kunstgeschiedenis van de Nederlanden. Zie op Schilderkunst.
Kunstvorm: De ontwikkeling van den kunstvorm (beeldspraak, woordenschat
en klankmetrum) in de Nederlandsche letterkunde, sedert 1880. Uitgeschreven
prijsvraag. 907.

L
Lager onderwijs. Zie op Examen en op Onderricht in onze taal.
- Het Lager Onderwijs in België, onder de Oostenrijksche Regeering.
Prijsvraag. 907.
Lakenweverij. Prijsvraag. 908.
Landleven. Lierzangen van Vondel ter verheerlijking van het landieven. 23-30.
Lectuur. Zie op Vlaamsche Volk.
‘Leerzaem histori-Lied toegepast op de twalf ueren van den aag’ Marktlied
door JAN GARWIG en JAN LEFEVER. Zie op Censuur en op Garwig.
Leesgezelschap, te Hasselt. Schenkt een boek aan de Academie. 130.
Leeuwarden. Zie op Genootschap.
Lefever, Lefevre. Zie op Garwig.
Leiden. Zie op Maatschappij.
Leidsch Studentenkorps: Almanak-redactie. Schenkt een boek aan de Academie.
1277.
Leie: Departement der Leie. Zie op Censuur.
Leipzig. Zie op Gesellschaft.
Leopoldsorde. Verschillende heeren Leden der Academie in de Leopoldsorde
bevorderd of benoemd. De heer Bestuurder wenscht die heeren geluk. - De heer
BOLS spreekt hun aller oprechten dank uit. 6.
- De heer Dr. L. SCHARPÉ, briefwisselend lid, tot ridder benoemd.
Gelukwensch ng. 503.
Letterkunde. Prijsvragen. 907, 909, 910,
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Zie ook op Literatuur.

Letterkundige geschiedenis. Uitgeschreven prijsvraag. 911.
Letterkundige mededeelingen. Zie op Bibliographische aanteekeningen.
Leuven. Zie op Kersouwken en op Hoogeschool.
Leven en werken der Zuidnederland. sche Schrijvers. (Levensschetsen der
Vlaamsche Schrijvers) Voorstel door den heer V. DELA MONTAGNE, de uitgave
te hernemen. Eerste bespreking. 356. - Lezing van het voorstel. De Commissie
beslist, het, ter bespreking, te laten drukken. 584. - Memorie van toelichting.
746-748. - De bespreking tot de eerstvoigende vergadering verschoven. 748. Nota van Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS. De Commissie beslist die Nota te laten
drukken, tot voortzetting van de bespreking in de eerstkomende vergadering.
1235-1236.
Leven Ons Heren. Hs. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 152.
Levensschetsen der Vlaamsche Schrijvers. Zie op Leven en werken.
Lexicographische monsters. Mededeeling door den heer KAREL DE FLOU. 275
en 344-346.
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Lezingen in de Academie.
*** MAANDELIJKSCHE VERGADERINGEN:
- Op wandel met Vondel, door den heer G. SEGERS. 19-20 en 21-58.
- De onwondbaarheid en - de Achilleshiel, door den heer A. DE COCK,
214-215 en 217-244.
- De ‘Processiën generael’ en de ‘Hallegeboden’ te Brugge, door
den heer EDW. GAILLIARD. 277, 948-950 en 1061-1229.
- Onderzoek naar de oorzaken der wijzigingen in de Iconographie
der oude Nederlandsche schilderkunst, door den heer Dr. LEO VAN
PUYVELDE. 520-521 en 543-576.
- De algemeene zelfstandige naamwoorden, door Kan. AM. JOOS.
716-717 en 718-730.
- Conscience botanist, door den heer Is. TEIRLINCK. 755 en 757-863.
- Conscience en de geneeskunde, door Dr. IS. BAUWENS. 946-948 en
951-992.
- Dr. Jan Renier Snieders herdacht: 1812-1912, door den heer
GUSTAAF SEGERS. 1245-1246 en 1247-1265.
- Kelten en Germanen, door Prof. Dr. J. MANSION. 1285-1286 en
1292-1308.
OP DE JAARLIJKSCHE PLECHTIGE VERGADERING: Conscience in zijn leven
en streven, door den heer Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS. 646-647 en 653-676.
- Een en ander over de lectuur van het Vlaamsche Volk vóor
Conscience, door den heer Dr. G.J. BOEKENOOGEN. 648 en 677-690.
***

*** IN

COMMISSIE-VERGADERIGEN:
- COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS:
Oude muurschilderingen in onze kerken, door eerw. JAN BOLS. 209
en 245-267.
Een ‘incident’ te Brugge, op eene terechtzitting in het jaar 1463,
door den heer EDW. GAILLIARD. 750 en 864-869.
- COMMISSIE VOOR HET ONDERWIJS:
Alle Nederlandsche woorden zijn Nederlandsch, door Dr. HUGO
VERRIEST. 59-70.
Onze taal in het lager onderwijs, door den heer GUSTAAF SEGERS.
751 en 870-883.

***

Handelingen DER BESTENDIGE COMMISSIE VOOR HET ONDERWIJS IN EN
DOOR HET NEDERLANDSCH. Zie op Commissiën: IV. Commissie voor het
Onderwijs...
Nr 20. Onze taal in het lager onderwijs, door den heer GUSTAAF SEGERS. 751,
870-883.
*** VERHANDELINGEN: TER OPNEMING IN DE Verslagen en Mededeelingen.
AANGEBODEN VERHANDELINGEN. Zie boven op Commissiën.
Liber memorialis. Zie op Gedenkboek.
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LIDMAATSCHAP DER ACADEMIE. Benoeming der Commissie tot voordracht van
candidaten voor de openstaande plaatsen van briefwisselend lid en van
buitenlandsch eerelid. 146. - Zie op Commissiën: V, Commissie tot voordracht
van candidaten.
*** Briefwisselende Leden en buitenlandsche Eereleden. Openstaande plaatsen:
April 1912. 277.
*** 1912 Jaarlijksche verkiezing voor de openstaande plaatsen van
briefwisselend lid en van buitenlandsch eerelid. Voordracht der candidaturen.
Zie op Commissiën V.
Uitslag der verkiezing. 520.
Goedkeuring. De verkiezing bij Koninklijk Besluit van 22 Juni goedgekeurd.
708.
‘Liedeken gemaekt in het leven voorgevallen van pieter Maes.’ Marktlied door
‘PIERRE MAES, Chansonnier à Bruges’. Zie op Censuur.
Liederen. Zie op Schoolliederen.
Liedjes uit den Franschen tijd. Zie boven op Censuur.
- Twaalf liederen in handschrift, in verband daarmede, door den heer
K. DE
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FLOU aan de Academie geschonken, 940.
Limburgsche Kempen. Zie op Antwerpen.
Lincei. Zie op Academia.
Literatuur. De geneeskunde in de huidige literatuur. Zie op Conscience.
Liturgie. Prijsvraag. 912.
- Letterkundige mededeeling door den eerw. heer JAN BOLS, over
twaalf liturgische werkjes van Kan. Dr. CAEYMAEX. 1238-1241.
Liturgische boeken. Prijsvraag. 913.
Loveling. Zie op Huldebetooging.
Lucidarius boec. Hs. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 150. (Zie
Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1909, blz. 953, kol. 2).
Luik. Zie op Société.
Lund (Zweden). Zie op Hoogeschool.

M
MAANDELIJKSCHE VERGADERINGEN in 1912. Zie boven op blz. 1309.
Maastricht. Zie op Société.
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde, te Leiden. Schenkt boeken aan
de Academie. 131.
‘Maegd’: ‘De maegdt te jong misleyd’. Zie boven op Censuur.
Maes: ‘Pierre Maes, chansonnier à Bruges, rue groeninge’. Zie op Censuur.
‘Maetschappije (van Rhetorika) Getrauwe herten’ (‘Les Coeurs réunis’, te
Iperen. ‘Tuyndag-Liedje.’ Zie op Censuur.
Mainz. Zie op Gutenberg-Museum.
Marcolf. Zie op Salomon.
Marktliedjes. Zie op Censuur.
Marnix. Zie op Biencorf.
Mechelen. Zie op Cercle.
Medaille ter herinnering aan het 25-jarig bestaan der Academie. Deze
Medaille, op last der Academie, door den heer HIPP. LEROY geslagen. 14.
- Aan wie vereerd. 14.
- Medaille bij het stichten der Academie gemaakt; door LEMAIRE
gegraveerd. 742.
- Plaat de Medailles en het Groot Zegel der Academie voorstellende,
742.
Mededeelingen: Letterkundige mededeelingen. Zie boven op Bibliographische
aanteekeningen.
Melibeus. Hss. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 150, 151.
Mellistes. Zie op Association.
Mercator-Feesten. Zie op Oudheidkundige Kring van het Land van Waas.
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Middelburg. Zie op Genootschap.
Middeleeuwsch tooneel. Zie op Tooneel.
Middel- en Nieuwnederlandsch. Uitgeschreven prijsvraag 907, 909.
Middelnederlandsch. Uitgeschreven prijsvragen. 905, 906, 907, 908, 909.
- Zie op Commissiën.
- Geschiedenis van de Spelling der lange klinkers in het
Middelnederlandsch. Door de Academie voor 1912 uitgeschreven
prijsvraag. Een prijsantwoord ingekomen. Verslagen van den
keurraad. 415-443.
Middelvlaamsche Dialecten: Vergelijkende Klank- en Vormleer der
Middelvlaamsche Dialecten, door eerw. JOZ. JACOBS, leeraar aan het
bisschoppelijk College te Boom, thans briefwisselende lid der Academie.
Verhandeling, in 1903, door de Academie met goud bekroond. Het Ie deel
(Klankleer) van de pers gekomen. 199.
- Plaat de geographie van de Middelvlaarnsche Dialecten
voorstellende. 199.
‘Minne liedeken en Saemen Spraeke tusschen hermanus en Amilia. “Marktlied
door” PIERRE MAES, chansonnier à Bruges’. Zie op Censuur.
Missale Hs, ten behoeve der Academie gephotographeerd. 151.
Modena. Wetboek. 340-341.
Moeskruiden. Zie op Kruiden.
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Monsters. Zie op Lexicographische monsters.
Motie. Zie op Uitspraak.
Munchen. Zie op Akademie.
Muurschilderingen: Oude muurschilderingen in onze kerken. Lezing door
den eerw. heer JAN BOLS. 209-210 en 245-267. - Uit het beknopt overzicht van
die lezing, kan het betoog van den schrijver opgemaakt worden. Men zie dit
overzicht op blzz. 209-210.
Mysticisme. Een der factors die de noorderlijke schilderkunst, in de XIVe-XVe
eeuw, in de realistische richting deden drijven. 546.

N
Naamwoorden: De algemeene zelfstandige naamwoorden. Lezing door Kan.
AMAAT JOOS. 716. - Ieder zelfstandig naamwoord is toepasselijk op een kleiner
of een grooter hoeveelheid wezens, volgens het grooter of kleiner getal
kenmerken, die er in zijn samengevat. 718. - De wijze zuinigheid van de taal.
719-721. - Onder de algemeene zelfstandige naamwoorden, bewijzen ons de
abstracte zeer eigenaardige diensten: ze mogen een eerbiedwaardige schat
geheeten worden. 721-724 - De algemeene namen zijn de beste vrienden van
ons geheugen, omdat ze zijn taak op wonderbare wijze verlichten. 724. - Het
gebruik van zelfstandige naamwoorden met algemeene beteekenis heeft zijn
voordeelen; maar er zijn ook bezwaren aan vast. 724-726. - Het geslachtsbegrip
is niet enkel abstract, maar ook algemeen; alleen door generalisatie kan men tot
een algemeen begrip komen. Vandaar een nieuwe moeilijkheid. 726-727. - Aan
het gebruik van de abstracte zelfstandige naamwoorden, zijn erge bezwaren
verbonden. 727-729. - Door hun ruime en dus zelden begrepen beteekenis,
kunnen de abstracte zelfstandige naamwoorden toegepast worden op
verschillende en zelfs tegengestelde toestanden: ‘Les mots sont du pain ou du
poison; on en fait ce qu'on veut; jamais ils ne réclament’ (Ernest Hello). Het
woord Vrijheid en de devise ‘Liberté, Egalité, Fraternité’. 729-730. - Van de
toovermacht die de abstracte woorden soms op het volk hebben. Terwijl men
er trotsch op gaat voor niemand te buigen, valt men op de knieën voor ijdele
woorden...., laat men zich gedwee voortzweepen door de dwingelandij van
onbegrepen klanken! 730.
Napoleon I. Zie op Censuur.
‘Natuer.’ Zie op ‘Eenige bladzyden’.
Naturalisme. Zie boven op Conscience: Conscience en de geneeskunde.
Natuur- en Geneeskundig Congres. Zie op Congres.
Natuur- en geneeskundige wetenschappen. Verslag door Prof. Dr. JULIUS
MAC LEOD, over de werkzaamheid der Academie en der Bestendige Commissie
voor Nieuwere Taal- en Letterkunde, op het gebied der natuuren geneeskundige
wetenschappen, gedurende de jaren 1886-1911. 741.
Nawoord op het Gedenkboek, door Prof. Dr. WILLEM DE VREESE. 742.
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Nederlanden: De kunstgeschiedenis van de Nederlanden. Zie beneden op
Schilderkunst.
Nederlandsch:
- Zie op Bibliographie.
- Nederlandsch Congres. Z. op Congres.
- Nederlandsche letterkunde in de 16e, 17e, 18e, 19e en begin 20e eeuw.
Uitgeschreven prijsvraag. 910.
- Nederlandsche plantnamen. 799-804 en 851-863.
- Nederlandsche Provinciën. ten tijde van de Oostenrijksche
Heerschappij. Toestand van handel en nijverheid. Uitgeschreven
prijsvraag. 910.
- Nederlandsche schilderkunst. Zie boven op Iconographie.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1333
-

-

Nederlandsche tooneelletterkunde. Zie beneden op Staatsprijskamp.
Nederlandsche woorden: Alle Nederlandsche woorden zijn
Nederlandsch. Lezing door den heer Dr. HUGO VERRIEST, in
vergadering van de Bestendige Commissie voor Onderwijs
gehouden. De Commissie beslist tot de opneming in de Verslagen
en Mededeelingen. Door de Academie in pleno vergaderd
goedgekeurd. 17. - Over die grondwaarheid, zegt Spreker, zijn het
de geleerden niet eens. Er zijn twee scholen: De stelling van elke
dier scholen: de eerste aanvaardt alleen de woorden, die in gebruik
zijn bij de goede schrijvers en sprekers; de tweede aanvaardt alle
woorden, die op Nederlandschen taalgrond geboren en gegroeid,
door Nederlanders gebruikt worden. 59-60. - Spreker staat bij de
tweede school en legt zijne meening uit. 60-70.
Nederlandsche woorden: Corpus van Nederlandsche woorden
voorkomende in Latijnsche en Fransche teksten uit de
middeleeuwen, tot en met anno 1400. Prijsvraag. 512, 911.

Nieuwere Taal- en Letterkunde. Zie boven op Commissiën, II.
Nieuwnederlandsch: Middel- en Nieuwnederlandsch. Prijsvragen. 907, 909.
Niklaas (St.-). Z. Oudheidkundige Kring.

O
Of: Het voegwoord of in het Middel- en Nieuwnederlandsch. Prijsvraag. 909.
Onderricht in onze taal: Onze taal in het lager onderwijs, of: De toestand
van het onderricht in onze taal in het lager onderwijs. Lezing door den heer
GUSTAAF SEGERS. 751. - De toestand onzer taal op het einde van het 22e driejarig
tijdvak (1906-1908), vergeleken met dien van het 21e tijdvak (1903-1905).
870-874. - Tabellen die ons het getal scholen leeren kennen, alsook de voertaal
en het getal leerlingen in de hoofdressorten. 875-878. - Een ongerijmdheid mag
het heeten, dat in de volksschool een vreemde taal tot voertaal van het onderwijs
dient. 879-881. - De zonderlinge handelwijs van den Verbeteringsraad van het
Lager Onderwijs, in zake van het onderricht in onze taal. 881-883.
Onderwijs: VOERTAAL: In welke taal het onderwijs in vroegere dagen werd
gegeven. Voorstel, door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS(1), een onderzoek daarover
in te stellen. Bespreking daarop gevolgd. 1237-1238.
- Zie ook op Onderricht in onze taal.
- Zie verder op Encyclopedisch Onderwijs, op Examens en op Lager
onderwijs.
Onderzoekingen over Tarwerproteïnen. Zie beneden op Tarweproteïnen.
(1) Bij misslag werd op blz 1237, regel 29, De heer voorzitter stelt voor... gedrukt, in plaats van:
De Heer ondervoorzitter (d.i. Dr. JAC. MUYLDERMANS) stelt voor....
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‘Onegtte moeder’: ‘Gezang toe-gepast op eene onegtte moeder’. Marktlied. Zie
op Censuur.
Onwondbaarheid: De onwondbaarheid - en de Achilleshiel. Lezing door
den heer A. DE COCK. Beknopt overzicht. 214-215. - De Grieken stelden, in de
oude tijden, hunne helden niet zelden voor als onverwondbaar en daardoor quasi
onverwinnelijk. 218. - In de meeste gevallen wordt aangewezen waarop de
onkwetsbaarheid van den held berust: op aetiologische gronden, - op een soort
amulet, - op gebeden of tooverformulen, - op niet bepaalde oorzaken. Spreker
beschouwt elk punt afzonderlijk. 218-230. - Het onwondbaarheidsgeloof. 231.
- Het beglip onverwondbaar in later tijd aan de oorspronkelijke sage toegevoegd.
231-233. - Die voorstelling kan haren grond hebben in het bij de natuurvolken
algemeen verbreid geloof, dat de ziel een onafhankelijk bestaan heeft. 233-240.
- Bibliographie. 241-244.
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Onze Bakers. Zie beneden op Van de Ven-Heremans-Fonds.
Onze Taal. Zie op Onderricht.
Oostenrijksche Regeering. Zie op Nederlandsche Provinciën en op Lager
Onderwijs.
Oostvlaamsch. Zie op Brabantsch.
Openbare Besturen. Zie op Kongres.
Openbare diensten. Zie op Handboek.
OPENSTAANDE PLAATSEN VAN EERE- EN BRIEFWISSELEND LID. Zie boven op
Lidmaatschap der Academie.
Oudenaarde. Zie op Cercle en op Oudheidkundige Kring.
Oudheidkundige Kring van de stad en het voormalig Land van Aelst. Schenkt
boeken aan de Academie. 130, 350.
- Oudheid- en Geschiedkundige Kring van Audenaerde. Schenkt een
boek aan de Academie. 735.
- Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, te Sint-Niklaas.
Mercatorfeesten door dien Kring ingericht. De Academie verzocht
zich op die feesten te laten vertegen woordigen. De Eerw. Kan.
AMAAT JOOS dit opgedragen. 274.
- Schenkt een boek aan de Academie. 578.
Over het opslorpen van zouten door de kleefstof van het tarwemeel, door
de heeren Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en L. BOSMANS. (Zie Verslagen en
Mededeelingen, jaargang 1911, Register van zaken, blz. 868, kol. 1.) De studie
opgenomen 73-125.
Overijselsch. Zie op Geldersch.
Over samenleven van gistrassen. Verhandeling door de heeren Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE en L. BOSMANS, aan de Academie, ter opneming in de Verslagen
en Mededeelingen aangeboden. (Zie Versl. en Meded.. jaarg. 1911, blz. 868,
kol. 1.) - De verhandeling opgenomen. 163-189.

P
Paedologisch Genootschap. Zie boven op Genootschap.
Pamphlet tegen de Joden gericht. Zie boven op Antisemitisme.
Parma. Wetboek. 334-336.
Passie: Overweging der Passie. Hs. ten behoeve der Academie
ghephotographeerd. 152.
Passiespelen. Zie op Tooneel.
Pennsylvania. Zie op University.
Peregrinatio religionis ergo. Zie boven op Erasmus.
Pers. Door welke dagbladen op de Jaarlijksche Plechtige Vergadering
vertegenwoordigd. 643.
Petersburg (Sint-). Zie op Académie en op Vondel (Tasso-vertaling).
Philadelphia. Zie op University.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

Philologie. Zie boven op Germaansch en op Middelnederlandsch.
Photographietoestel der Academie, ten behoeve der Bibliotheca
Neerlanlandica Manuscripta. (Zie Verslagen en Mededeelingen, jaargang
1907, blzz. 952-954.) - Lijst der handschriften, door den heer Prof. Dr. WILLEM
DE VREESE, ten dienste der Academie, daarmede bereidwiling gephotographeerd.
Den heer DE VREESE wordt daarvoor door den Bestuurder de oprechte dank
der Academie betuigd. 145 en 149-152.
PLAATSEN: OPENSTAANDE PLAATSEN VAN BRIEFWISSELEND LID EN VAN
BUITENLANDSCH EERELID. Zie boven op Lidmaatschap der Academie.
Plaatsnamen. Zie op Uitspraak.
Plant. Het tweede hoofdstuk van CONSCIENCE's ‘Eenige bladzyden uit het Boek
der Natuer’, bijna uitsluitend aan de plant gewijd. 773-781.
- Plantenphysiologische beschouwingen, in het derde hoofdstuk. 781.
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Lijst van planten, welke voorkomt in het ‘Overzigt der dry
Natuerryken’, dat het werk sluit. 784-796.
Vlaamsche namen van planten, welke in het Kruidwoordenboek
van CONSCIENCE worden aangetroffen. 799-804.
Planten door CONSCIENCE in zijne werken aangehaald. 806-850.
Alphabetische lijst der Nederlandsche en der Latijnsche plantnamen.
851-863.

Plantijn: ‘Schat der Neder-Duytscher Spraken’. Prijsvraag. 905.
PLECHTIGE VERGADERING. Zie boven op Jaarlijksche Plechtige Vergadering.
Pleiade. Zie op Wedstrijden.
‘Pluemen der Tugend.’ Zie op Vintler.
Poëzie. Het wezen de poëzie. In de lezing: Op wandel met Vondel. 31 en vlgg.
- De beschouwingen der zoogenaamde jongeren. In de lezing op
wandel met Vondel. 34 en vlgg.
Potter: Dirc Potters ‘Blome der doechden’. Zie op Vintler.
Praag. Zie op Akademie.
Preussische Akademie. Zie op Akademie.
PRIJSKAMPEN. Zie op Staatsprijskamp en op Wedstrijden.
PRIJSVRAGEN. Zie op Wedstrijden.
‘Procederen inde fransche tale.’ Lodewijk de XIVe zendt, in December 1684,
een piakkaat uit, houdende bevel voor de ‘magisiraeten van Westvlaenderen’
voortaan ‘te procederen inde fransche tale’. Kranig protest daartegen. 635.
‘Processiën generael’: De ‘Processiën generael en de ‘Hallegeboden’, te
Brugge. Lezing door den heer EDW. GAILLIARD. 277, 948-950 en 1061-1229.
- Voor het overzicht dier studie, zie men het Algemeen Register, op blzz.
1227-1229.
Onze waarde Collega de heer K. DE FLOU, doet ons opmerken dat men, volgens
hem, te Brugge zei, sprekende van de Sinte-Walburgaprocessie: ‘'t Is 'lijk een
generale berechting’! Men vergelijke met de meening van den heer RONSE,
boven blz. 1104 aangehaald. - Daardoor wordt nog de gedachte versterkt, dat
de ‘Processiën generael’ eenvoudig ‘processiën van devotie’ waren.
Proeve... Zie op Encyclopedisch Onderwijs.
Prolaminen. Bibliographie. 1004.
Pruisen. Zie op Akademie.

R
Rabbotenu. Zie op ‘Biencorf’.
Realisme. Hoe het mysticisme, te zamen met de franciscaansche devotie, het
realisme in de noorderlijke schilderkunst, in de XIVe-XVe eeuw, vooruit hielp.
546.
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Het Realisme in de letterkunde. Zie boven op Conscience:
Conscience en de geneeskunde.

Rebus: De rebus ac vocabulis. Zie boven op Erasmus.
Recht. Zie op Italiaansch strafrecht.
Rechtswetenschap. Verslag door Prof. Mr. JULIUS OBRIE, over de werkzaamheid
der Academie op het gebied der rechtswetenschap, gedurende de jaren
1886-1911. 741.
REGEERING: DE BELGISCHE REGEERING (Ministerie van Wetenschappen en
Kunsten; - Ministerie van Landbouw; - Ministerie van Nijverheid en Arbeid; Ministerie van Financiën; - Ministerie van Justitie - en Ministerie van Oorlog).
Schenkt boeken aan de Academie. 10-11, 129-130, 193, 269-270, 349, 503-504,
577, 704, 733-734, 938-939, 1230-1231, 1276.
Registers bij het Gedenkboek gaande. Zij kunnen, - zegt de heer
MUYLDERMANS, bestuurder der Academie,
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- een soort Register op de 24 eerste jaargangen der Verslagen en Mededeelingen
uitmaken. Den heer EDW. GAILLIARD, bestendigen secretaris der Academie,
door hem over het maken daarvan geluk gewenscht. 733. - (Zie over de Registers
op de Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1911, blz. 44.)
Reglement: Ontwerp van een nieuw Reglement voor de Academie. Zie op Wet.
Reglementscommissie. Zie op Commissiën.
Reinaert. (Fragmenten) Hss. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 150,
152.
Religions. Zie op Congrès.
Republica Argentina: Consulado general de la Republica Argentina, te
Antwerpen. Schenkt een boek aan de Academie. 127.
República de Columbia (Bogota). Schenkt boeken aan de Academie. 705, 1232.
Rhetorika. Zie op ‘Maetschappije’.
Rice Institute; The William M. Rice Institute, te Houston (Texas). Noodigt de
Academie uit tot zijne feestelijkheden op 10-12 October. 942.
Romantiek. Zie boven op Conscience: Conscience en de geneeskunde.
Rome. Zie op Accademia.
- Het wetboek van Rome. Bibliographie. In de studie over het
Italiaansch strafrecht. 336.
Romeinsch recht. 286 en vlgg.
- Bibliographie van het Romeinsche recht. 286-287, 293, 294, 297.
‘Rouw-gezang op het jamerlijk afsterven van... d'heer ende meester pieter Jacob
Brouckaert...’ Marktlied. Zie op Censuur.
RUILDIENST: RUILING VAN DE Verslagen en Mededeelingen EN ANDERE
UITGAVEN DER ACADEMIE TEGEN TIJDSCHRIFTEN. 14, 133-134, 198, 272, 353,
506, 581, 707-708, 739-740, 941, 1234, 1279-1280.
Ruusbroec: Van der gheesteliker Brulocht en Samuel. Hss. ten behoeve der
Academie gephotographeerd. 149, 151.

S
Sächsisch. Zie op Gesellschaft.
‘t Saemenspraeke tusschen Broeder en Suster.’ Marktlied. Zie op Censuur.
Sagenboek. Zie op Brabantsch.
Salomon en Marcolf. Hss. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 150,
152.
SALSMANS FONDS: JOZEF SALSMANS-FONDS. - JAARLIJKSCH
VERSLAG. - Zie op Fondsen.
- Uitgeschreven prijsvragen. 912-913.
Samuel. Zie op Ruusbroec.
Sardinië. Sardinisch-Italiaansch wetboek van strafrecht. 342.
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Schilderkunst: De Nederlandsche schilderkunst. De invloed van het tooneel;
verder, over de onderlinge beïnvloeding van tooneel- en schilderkunst. Zie op
Iconographie en op Tooneel: Het Nederlandsch tooneel.
Schilderkunsten Tooneelvertooningen op het einde van de middeleeuwen:
een bijdrage tot de kunstgeschiedenis vooral van de Nederlanden, door Dr.
LEO VAN PUYVELDE. (Zie Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1911, blz. 869,
kol. 2.) - Formaat en illustreeren van het boek. 199.
Schoolliederen. Prijsvraag door de Academie, voor het Karel Boury-Fonds,
voor het jaar 1912, uitgeschreven. - Verlangd werden: Voor het lager onderwijs
(hoogste klassen), 25 Schoolliederen (gedichten en muziek), waaronder 10
inzonderheid voor meisjes. Men zie de verslagen van den keurraad: voor de
gedichten, 472-494; voor de muziek, 494-502.
Schoolopziener. Zie op Examen.
Sermoenen. Hs. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 151.
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Siciliën (Beide). 332 en vlgg. - Bibliographie. 332. (In de Studie over het
Italiaansch strafrecht.)
Sidrac. Hs. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 150.
Sierplanten. Zie op Heesters.
- Gekweekte sierplanten, door CONSCIENCE in zijne werken vermeld.
838-843.
Sint-Adriaen. Wij schreven op blz. 1140: ‘tSinte Adriaens is ongetwijfeld
verkeerd geschreven voor tSint Andries = de parochie Sint Andries, bij Brugge’.
- Onze waarde collega de heer KAREL DE FLOU doet ons opmerken, dat wij het
mis voor hadden: TSINTE ADRIAENS wijst op de kapel, die vroeger in de parochie
Moerkerke (bij Brugge) stond, nabij Lapscheure, en welke eertijds aan Sint
Adriaan was toegewijd. Deze heilige was een der pestpatronen. (Zie onze studie
over Gadoot, in Versl. en Meded., jaarg. 1896, blz. 360.)
Sinte Anne buten deser stede (d.i. Brugge) hebben wij, op blz. 1140, verkeerd
uitgelegd. Daardoor moet verstaan worden, - doet ons de heer KAREL DE FLOU
opmerken, - niet, zooals wij zegden, ‘de parochie Sinte-Kruis, buiten Brugge,
wier kerk vroeger de Sinte-Annakerk was’ (wat ook al verkeerd is, daar de
Sinte-Annakerk te Brugge, gewijd in 1497, eenvoudig een succursale was van
de kerk van Sinte-Kruis, waarvan het gebied zich vroeger op een deel der stad
Brugge uitstrekte), - maar wél Sinte-Anna te Straten, dat op de grens van de
parochie Varssenaere nabij Brugge gelegen was. Het was eene ‘Chartreuse’.
Zie daarover onze Table analytique op het Inventaire des Archives de Bruges
van L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, blz. 79, kol. 2, rubriek Chartreuse de
Sainte-Anne près de Bruges.
Sint-Petersburg. Zie op Académie.
Smaelen-Moerman (J.) drukker, te Iperen. Zie op Censuur.
Snieders- en Consciencefeesten, te Turnhout. De Academie verzocht om zich
op die feesten te laten vertegenwoordigen. Den heer GUSTAAF SEGERS dit
opgedragen. 740.
Snieders: 1812-1912. Dr. Jan Renier Snieders herdacht. Lezing door den
heer GUSTAAF SEGERS. 1245-1246. - De Koninklijke Vlaamsche Academie
heeft in de laatste tijden herhaaldelijk hulde gebracht aan baanbrekers onzer
herboren letterkunde. 1247-1248. - De invloed van SNIEDERS op ons volk. Wat
ons volk in zijne werken vindt. Wat SNIEDERS op het letterveld was. 1249. SNIEDERS te Bladel, op 22 November 1912 geboren. Zijne familie en zijne
opvoeding. 1249-1251. - Zijne jonkheid. 1251-1252. - Zijn studiejaren.
1252-1253. - Zijn optreden in de letterkunde. 1254-1256. - Letterkundige
strekking van JAN RENIER SNIEDERS, zijne kunstopvatting. 1256-1257. - Zijn
trant, zijne werkwijze. Een tafereeltje uit een zijner werken. 1257-1261. Gezond, dat is SNIEDERS kunst vooral. 1261-1263. - Ettelijke zijner werken in
oogenschouw genomen. 1263-1264. - Slot. 1264-1265.
Société: Société d'Emulation pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la
Flandre, te Brugge. Schenkt boeken aan de Academie. 194, 270, 504, 578.
- Sociétét historique et archéologique dans le Limbourg, te Maastricht.
Schenkt een boek aan de Academie. 194.
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Société liégeoise de littérature Wallone, te Luik. Schenkt boeken
aan de Academie. 194, 350, 504, 735, 1277.

Sonntagsblatt der Basler Nachrichten. Schenkt boeken aan de Academie. 939.
‘Souter.’ Hs. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 151.
Spelen: Geestelijke spelen. Zie Tooneel.
Spelling: De vereenvoudigde Spelling. Verklaring door den heer Prof. Dr.
WILLEM DE VREESE, in vergadering der Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde afgelegd, omtrent het gebruik door
Dr. BUITENRUST HETTEMA, van de vereenvoudigde spelling voor de
verhandeling: Oude Glossen, door hem aan de Academie ter uitgave aangeboden.
207. - Gedachtenwisseling daarop gevolgd. Drie meeningen geuit. Meening
door de Commissie aangenomen. 207-208. - Bespreking in vergadering der
Academie in pleno vergaderd. Beslissing: de Academie beslist dat het werk van
den heer HETTEMA in de spelling waarin het geschreven is niet kan opgenomen
worden. 212-214. - Brief van den heer BUITENRUST. 272 en 354.
- ‘Zaak der Spelling.’ Verslag der Staatscommissie door Hare
Majesteit de Koningin der Nederlanden benoemd. 273. (Zie blz.
349, nota 1, betreffende de opdracht dier Commissie.)
Spelling der lange klinkers. Zie boven op Middelnederlandsch.
‘Spiegel der maechden.’ Hs. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 149
STAAT DER ACADEMIE. Openstaande plaatsen. April 1912. 277. - Zie op
Lidmaatschap.
Staatsprijskamp. Driejaarlijksche wedstrijd voor Nederlandsche
Tooneelletterkunde 19e tijdvak: 1910-1912. Voordracht van tien leden der
Academie, ter benoeming van den keurraad. 1285.
Stadtbibliothek, te Bremen. Schenkt boeken aan de Academie. 735.
Statutenrecht. 316 en vlgg. - Bibliographie. 316-317. (In de Studie over het
Italiaansch Strafrecht.)
Straatsburg. Zie op Strassburg.
‘Straele der goddelijke Liefde.’ Zie boven op Censuur.
Strafrecht. Zie op Italiaansch.
Strassburg. Zie op Zweigverein.
Studentenkorps. Zie boven op Groningen en op Leiden.
Suso. Zie op ‘Ewige wijsheit’.

T
Taal: Onze taal. Zie op Onderricht.
Taalgidsen. 710-712.
Taalkunde. Uitgeschreven prijsvragen. 905, 906, 911.
Taalstrijd. Zie op Vlaamsche taalstrijd.
‘Taelman.’ Zie op Advocaat.
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Tapijtwevers der 15de eeuw. Zie op Brussel.
Tarwemeel. Zie op Over het opslorpen.
Tarweproteïnen: Onderzoekingen over tarweproteïnen. Verhandeling, door
de heeren Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en L. BOSMANS, ter opneming in de
Verslagen en Mededeelingen, aan de Academie aangeboden. Door het Bestuur,
naar de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde om advies
verzonden. 945. - Op advies van de verslaggevers, beslist de Commissie tot de
opneming. De Academie keurt goed. 945. - De verhandeling opgenomen.
993-1053.
Tasso-vertaling. Zie op Vondel.
Technische Hoogeschool. Zie Hoogeschool.
Te Deum. Op 21 Juli. 582.
- Op 26 November. 1234.
Tentoonstelling te Gent. Zie beneden op Wereldtentoonstelling.
Terechtzitting, te Brugge, in het jaar 1463: een ‘incident’. Zie op ‘Incident’.
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Texas. Zie op Houston.
Theologie. Hs. ten behoeve der Academie gephotographeerd. 152.
TIJDSCHRIFTEN, maandelijks voor de Boekerij der Academie ingezonden. 11,
130, 194, 270, 350, 504, 578, 704, 734, 939, 1231, 1276-1277.
Toondichters: Wedstrijd voor toondichters. Zie op Karel Boury-Fonds.
Tooneel. Zie op Schilderkunst.
Tooneel: Het Nederlandsch middeleeuwsch tooneel, door den Franschen schrijver
E. MALE, zeer ten onrechte met dat van Frankrijk vereenzelvigd. 555.
Tooneel. Lezing door den heer Dr. LEO VAN PUYVELDE. - Het Nederlandsch
middeleeuwsch tooneel, een zeer voornaam factor van de vernieuwing der
iconographie der noordelijke schilderkunst. 554. - Verkeerde gedachten
hieromtrent. 555-556. - Dat zijn invloed alleen te zoeken is in die bestanddeelen
der schilderwerken, waarin de meester zich meer voordoet als vinder dan als
penseelkunstenaar. 556. - Men meene niet, dat de vertooning en het decoratief
al te primitief zijn geweest. Waarom. 556-557. - De rol van het geestelijk tooneel:
op veel intenser wijze dan de stichtelijke lectuur het vermocht te doen, verwekten
de geestelijke spelen bij de schilders de atmospheer waarin ze 't best scheppen
konden. 557-558. - De medewerking van schilders in de godsvruchtige
vertooningen. 558. - Uitvoerige rekenposten bewijzen daarenboven dat de
schilders veel bij te dragen hadden tot het voorbereiden van de vertooningen.
559-560. - Het medewerken van schilders aan vertooningen had dan ook voor
gevolg, dat zij al eens in hun werken nabootsten wat ze op het theater hadden
helpen opstellen of gezien hadden. 560. - Het omgekeerde gebeurde echter ook
Een bewijs van onderlinge beinvloeding van tooneel- en schilderkunst. 560-561.
- Een paar bepaalde gevallen, waarin beslist schilders tooneelvertooningen
rechtstreeks naschilderden. 561-563. - Het bewijs, dat eene of andere nieuwigheid
eerst bij vertooningen in kerken, in processies, bij blijde intreden of in
tooneelspelen zichtbaar was, vóór dat de schilders die in hun tafereelen brachten.
563-567. - Zoo vindt men al eens in de schilderwerken een weerspiegeling van
den luister der groote vertooningen. 567-569. - Het krachtigst hebben de
passiespelen op de oude Nederlandsche schilderkunst ingewerkt. 569-571. - De
indruk, dien de schilders bij de tooneelvertooningen ondergingen, deed hun niet
alleen nieuwe bestanddeelen in de tafereelen bijvoegen, maar kon zelfs ingrijpen
in de opvatting die zij zich vormden van de diepere beteekenis van een of ander
godsdienstig feest. 571-573. - De manier waarop de Pieta wordt voorgesteld:
de Nederlandsche schilders hadden een eigen visie op dit onderwerp. Vanwaar
die wellicht vandaan kwam. 573-575. - Slot. 575-576.
Tooneelletterkunde (Nederlandsche). Zie boven op Staatsprijskamp.
Tooverformulieren, als behoedmiddel. Bijzonderheden. 229-230.
Toscane. Het wetboek van Toscane. 338-340. - Bibliographie. 338.
Turnhout. Zie op Snieders.
Tuyndag-Liedje. Zie op Censuur.
‘Twalf ueren van den dag.’ Zie boven op ‘Histori-Lied’.
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‘Ueren van den dag.’ Z. op ‘Histori-Lied’.
Uitgaven der Academie. Bij het van de pers romen van uitgaven, de EE. HH
Pater VAN DE VEN, S.J., en Pater JOZ. SALSMANS, S.J., stichters van Fondsen
bij de Academie, een exempl. daarvan vereerd. 199, 355.
*** VERZENDING. Maandelijksche verzending: Maandelijks worden de Versla-
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gen en Mededeelingen verzonden aan de heeren werkende, briefwisselende en
eereleden; aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, en andere
Ministeries, alsook in België en in het Buitenland, aan al de Genootschappen,
Schoolinrichtingen en bijzondere personen waarmede de Koninklijke Vlaamsche
Academie in letterkundig verkeer is of hare uitgaven ruilt.
- Gewone verzending van de uitgaven der Academie, naarmate deze
van de pers komen, aan de werkende en briefwisselende Leden.
199.
- Verzending aan den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en
Kunsten. Bij het van de pers komen van uitgaven, worden 74
exemplaren daarvan aan den Heer Minister gestuurd, ten behoeve
van de verschillende Inrichtingen, welke door tusschenkomst van
zijn Departement die uitgaven ontvangen. (Zie de Lijst dier
inrichtingen, o.a. in het Jaarboek der Academie, voor het jaar 1912,
blzz. 179-180.) 199.
- Zesmaandelijksche verzending der van de pers gekomen uitgaven.
Alle zes maanden worden deze uitgaven verzonden aan de heeren
buitenlandsche Eereleden, aan de Ministeries, Genootschappen,
Boekerijen, Onderwijsinrichtingen en bijzondere personen, in België
en uit den vreemde, welke de uitgaven der Academie ontvangen. Bij uitzondering, den 7 October 1912, verzending van de uitgaven
sedert 1 December 1911 tot 30 September 1912 van de pers
gekomen. 943.
- Dringende uitgave. Bij uitzondering, het Bestuur der Academie
gemachtigd, een dringend werk, - nl. de verhandeling: Briefwisseling
van, met en over Conscience..., bij eenparig gunstig advies der
beoordeelaars, zonder verdere beslissing der Academie, onmiddellijk
ter perse te laten gaan. 365-366. - De aangenomen procedure zal
echter in 't vervolg niet als een antecedent gelden. 366.
***

VAN DE PERS GEKOMEN UITGAVEN:
- Den 18 Maart 1912: Vergelijkende Klank- en Vormleer der
Middelvlaamsche Dialecten, door Eerw. JOZ. JACOBS, Ie deel, 199.
- Den 22 April: Jaarboek voor 1912. 354.
- Den 20 Mei: Brabantsch Sagenboek, door A. DE COCK en IS.
TEIRLINCK. Derde deel (Historische Sagen). 355.
- Den 20 September: Gedenkboek. 741-743.
- UITGAVEN DER COMMISSIËN. Uitgaven thans ter pers. 354.
- Zie op Ruildienst.

Uitspraak der Vlaamsche familienamen en plaatsnamen, onder het Fransch
spreken. Motie door den heer EDW. GAILLIARD 743-745.
Universiteit, Universitet. Universitets-Bibliotheket. Zie op Hoogeschool.
Uppsala. Zie op Hoogeschool.
Utrecht. Zie op Genootschap.
Uxor Memphigamos... Zie op Erasmus.
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Vak- en Kunstwoordenboeken. Verslag door den heer IS. TEIRLINCK, over de
werkzaamheid der Academie op het gebied der dialectstudie en der vaken
kunstwoordenboeken, gedurende de jaren 1886-1911. 741.
- Tweede uitgave. Lijst der in voorbereiding zijnde verhandelingen.
355.
***

Uitgeschreven prijsvragen:
- Garenbleek. 906.
- Garenspinnerij. 906.
- Hoppeteelt. 908.
- Katoendruk, katoenspinnerij, - ververij, - weverij. 907.
- Lakenweverij. 908.
- Vlasnijverheid. 911.
- Zeevisscherij, 907.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS. JAARLIJKSCH VERSLAG. Zie boven op
Fondsen.
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Ter uitgave aangeboden verhandeling: Onze Bakers, door Dr. W.
BROECKAERT. Door het Bestuur der Academie naar de Bestendige
Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde, om advies
verzonden. 1284. - In vergadering van 18 December 1912, beslist
de Commissie dat schrijver zal verzocht worden, zijn werk, zoohaast
het voltooid is, ter inzage in te zenden. 1284.
Handboek tot beschrijving van de inrichting van de Gemeente, met
hare veelvuldige diensten. Verzoek om uitschrijving van eene
prijsvraag, vanwege de Regelingscommissie van het Derde Kongres
der Vlaamsche Bedienden van de Openbare Besturen. Brief
dienaangaande van 23 November 1912, waarbij gaat een Memorie
van toelichting door den heer JEF MENNEKENS, afdeelingshoofd bij
het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek. Het Bestuur der
Academie verzendt beide stukken om advies naar de Bestendige
Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. 1284. - De
Commissie beslist, dat aan dit verzoek geen gevolg kan gegeven
worden. Eventuëel ter uitgave aanbieden van eene verhandeling als
de bedoelde. 1284.

Vanhee: ‘Jan Vanhee’, liedjeszanger, te Poperinghe. Een voorval met de Censuur.
(1813.) 630-631.
Ven (van de). Zie op Van de Ven.
Verbeteringsraad van het Lager Onderwijs. Zie boven op Onderricht in onze
taal.
Vereeniging tot vereenvoudiging en verbetering van examens en onderwijs, te
Amsterdam. Schenkt een boek aan de Academie. 270.
Vereenvoudigde spelling. Zie boven op Spelling.
Verein. Zie op Badische.
- Verein fur niederdeutsche Sprachforschung, te Hamburg. Schenkt
een boek aan de Academie, 939.
Verfransching. Zie op Fransche heerschappij en op Uitspraak der Vlaamsche
familienamen.
VERGADERINGEN DER ACADEMIE. Zie op Jaarlijksche Plechtige Vergadering.
- Maandelijksche vergaderingen. Zie de lijst bovenaan het Register
van Zaken.
- Verdaging. Voorstel de Mei-vergadering te verdagen. 274.
Verhandelingen: Ter uitgave aangeboden verhandelingen. De Bestendige
Secretaris verzoekt de heeren Leden, zulke verhandelingen in
Commissie-vergaderingen met meer rechtstreeks ter tafel te brengen. 274.
Verhandelingen. Zie boven op Bekroonde Verhandelingen.
VERKIEZINGEN IN DE ACADEMIE. Zie boven op Lidmaatschap.
Verluchters. Zie op Vlaamsche verluchters.
Verscheidenheden. Zie boven op Kleine verscheidenheden.
Verslagen en Mededeelingen. Maandelijksche verzending. Zie boven op
Uitgaven der Academie.
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Zie op Ruildienst.

Videnskabs-Selskabet, te C h r i s t i a n i a . Schenkt boeken aan de Academie.
1231.
Vidensbabernes Selskab. Zie op Danske.
Vijf-en-twintigjarig bestaan der Academie. Zie op Jubelfeest.
Vintler: Hans Vintlers ‘Pluemen der Tugend’ en Dirc Potters ‘Blome der
doechden’. Verhandeling, door den heer KAREL VAN GORP, leeraar aan het
Koninklijk Atheneum te Charleroi, ter opneming in de Verslagen en
Mededeelingen, aan de Academie aangeboden. - Door het Bestuur, naar de
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde om
advies verzonden. 355. - De heeren Dr. LEO GOEMANS en Dr. C. LECOUTERE,
door de Commissie tot verslaggevers aangesteld. 355. - Versla-
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gen. 510-511. - De Commissie beslist tot de uitgave. Door de Academie in pleno
vergaderd goedgekeurd. 511. - De studie opgenomen. 525-541.
Vlaamsch:
- Vlaamsche Bedienden. Zie op Kongres.
- Vlaamsche Beweging. Verslag door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS,
over de werkzaamheid der Academie op het gebied der Vlaamsche
Beweging, gedurende de jaren 1886-1911. 742.
- Vlaamsche Familienamen en plaatsnamen. Zie op Uitspraak.
- Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding (Katholieke), te Antwerpen.
Schenkt boeten aan de Academie. 704, 735, 939.
- Vlaamsche Namen van planten. Zie op Plant.
- Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres. Zie op Congres.
- Vlaamsche Schrijvers. Zie op Deviezen en op Leven en werken.
- Vlaamsche Taalstrijd: ‘Een episode uit den Vlaamschen
Taalstrijd, uit het jaar 1685. Mededeeling door den heer Dr. K.
VAN DEN HAUTE, onderarchivaris van den Staat, te Brugge. 584-585
en 635-637.
- Vlaamsche Verluchters. Prijsvraag. 908.
- Vlaamsche Volk: Een en ander over de lectuur van het Vlaamsche
Volk vóór Conscience. Voordracht door den heer Dr. G.J.
BOEKENOOGEN, op de plechtige vergadering van 4 Augustus 1912
gehouden. Inleiding. Een der grootste verdiensten van CONSCIENCE
is, dat hij het Vlaamsche Volk heeft leeren lezen. Nu wordt de vraag
ter sprake gebracht, wat het volk dan wel las voordat CONSCIENCE
het zijn schoone verhalen heeft geschonken. Uitvoerig kan dit thans
niet besproken worden. Enkel wil Spreker een en ander in
herinnering brengen omtrent de lectuur van het Vlaamsche Volk in
vroeger tijd. 677-678. - In de Middeleeuwen was het lezen tot een
zeer kleinen kring, inzonderheid tot de hoogere standen, beperkt.
Slechts enkelen bezaten boeken, slechts weinigen lazen. Van de
letterkundige voortbrengselen van vroegeren en eigen tijd bereikte
alleen een klein gedeelte het volk. Vlaanderenland was echter een
rijk en bloeiend land geworden en de burgerij had zich in macht en
kracht ontwikkeld: ook de rijke stedeling zocht verrijking van kennis
en ontspanning door lectuur. De boekdrukkunst kwam te juister tijd
om die wenschen te helpen bevredigen. 678-679. - Met
verwonderlijke snelheid verbreidde zich de nieuwe kunst over geheel
West-Europa. Binnen weinige jaren bracht de drukpers ettelijke
boeken in veler handen. Onder de eerste boeken behoorde natuurlijk
de Bijbel. Edoch, naast tal van boeken in het Latijn, vinden wij reeds
terstond vele boeken in Dietsch, van allerlei soort. 679-680. - Over
de oude Vlaamsche volksletterkunde. Wat oorspronkelijk tot
ontspanning in voornamere kringen had gestrekt, werd tot litteratuur
van het eigenlijke volk. 680-682. - Het is niet altijd de verdienste,
maar in de meeste gevallen het toeval, dat beslist heeft welke
voortbrengselen onzer middeleeuwsche litteratuur de eeuwen zouden
trotseeren. 682-684. - Onze kennis aangaande de volksboeken, is
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nog zeer gebrekkig: het is niet mogelijk de geschiedenis van al onze
oude volksboeken met zekerheid na te gaan. Minder bezwaarlijk is
het, aan te toonen dat tal van onze volksboeken niet oorspronkelijk
zijn, maar overzettingen uit andere talen. 684-686. - Van den
uiterlijken vorm onzer oude volksboeken. 686-688. - Bleek uit het
medegedeelde reeds een en ander over den inhoud der volksboeken,
wij moeten thans nog wat nader bezien waarover deze lectuur van
het volk alzoo handelde. 688-690. - Slot. In de 19e eeuw kwam maar
weinig verbetering in de verouderde lectuur, waarmede het
Vlaamsche Volk zich moest behelpen. CONSCIENCE, de begaafde,
werd geroepen de schrijver te worden, die het Vlaamsche Volk
wederom zou leeren lezen. 690.
Vlaamsche Volksspelen. Prijsvraag. 910.
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Vlaanderen: Geschiedenis van een der 17 kasselrijen van Vlaanderen. Prijsvraag.
912.
- West- en Oostvlaanderen. Volkswijsheid over het weer in deze
gewesten. Prijsvraag. 906.
- Zie op Fransche heerschappij.
Vlamingen. Het toenmalig voorspoedig leven der Vlamingen, een der factors,
die in de XIVe-XVe eeuw tot de vernieuwing van de iconographie der
noorderlijke schilderkunst aanleiding gaven. 544-545.
Vlas: Prijsvraag over het Vlas, voor het jaar 1918. De aandacht gevestigd op
eene studie van den heer CAESAR GEZELLE over het vlas. 743.
Vlasnijverheid. Prijsvraag. 911.
Vocabularius Copiosus. Prijsvraag. 911.
Voedingsvakschool. Mededeelingen door het Gemeentelaboratorium en de
Voedingsvakschool, te Gent. Lijst der in de Verslagen en Mededeelingen
opgenomen verhandelingen. 354.
Voertaal. Zie boven op Onderricht in onze Taal en op Onderwijs.
Vogesen-Club. Zie op Zweigverein.
Volksboeken. Zie op Vlaamsche Volk: Een en ander over de lectuur van het
Vlaamsche Volk vóór Conscience.
Volkskunde. Verslag door den heer A. DE COCK, over de werkzaamheid der
Academie op het gebied der volkskunde, gedurende de jaren 1886-1911. 741.
- (Men zie ook het Gedenkboek, Register van zaken, blz. 358, kol. 2, de rubriek
Volkswijsheid over het weer.)
Volksrecht. 309 en vlgg. - Bibliographie van het Volksrecht. 310. (In de studie
over het Itahaansch strafrecht.)
Volksschool. Zie boven op Onderricht in onze taal.
Volksspelen. Zie Vlaamsche Volksspelen.
Volkswijsheid. Zie op Volkskunde en beneden op Weer.
Vondel: Tasso-vertaling. - Vondel's vertaling van Tasso's Gierusalemme
Liberata. - Men zie de Verslagen en Mededeelingen, jaargang 1910, blz. 1076,
kol. 2, en jaargang 1911, blz. 874, kol. 1, de rubriek Vondel: Een eigenhandig
handschrift van Vondel ontdekt (door Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, in de
Keizerlijke Bibliotheek, te Sint-Petersburg). - Op voorstel van de Bestendige
Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde, beslist de Academie een
afschrift van het Hs. te laten maken. Den Bestendigen Secretaris wordt
opgedragen naar een bekwamen afschrijver uit te zien. (Versl. en Meded., 1910,
blz. 958.) - (De Bestendige Secretaris besluit Juffrouw NORAH DE VREESE, te
Gent, daarmede te belasten.)
In vergadering van 19 Juni 1912, brengt de heer EDW. GAILLIARD, bestendige
secretaris, het afschrift door Juffrouw NORAH DE VREESE gemaakt ter tafel; hij
doet een uitvoerige mededeeling over de wijze waarop deze is te werk gegaan.
Juffrouw DE VREESE heeft een echt wetenschappelijken arbeid geleverd, die
verdient haar geestelijk eigendom te blijven. 507-509. - VOORSTEL: Ook stelt
de heer GAILLIARD voor, haar met de tekstuitgave te belasten en dit voorstel
naar de Bestendige Commissie voor Nieuwere Letteren om advies te verzenden.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

507-509. - De Academie sluit zich daarbij aan. 509. - Twee verslaggevers
aangesteld. 710. - In vergadering van 18 December 1912 neemt de Commissie
het voorstel aan. De Academie, in pleno vergaderd, keurt goed. 1284.
- INLEIDING. De heer Dr. L. SIMONS bereid bevonden, voor een
eventuëele uitgave van VONDEL's werk eene inleiding te schrijven.
509. - Om persoonlijke redenen, verzoekt Dr. SIMONS van de
opdracht ontslagen te worden. 710. - In hare vergadering van 18
November 1912, spreekt de Bestendige Commissie voor Nieuwere
Taal- en Letterkunde de meening uit, dat Juffrouw NORAH DE
VREESE best zelve de Inleiding kan maken. Den
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Bestendigen Secretaris verzocht haar daarmede in kennis te stellen.
1284.
Vondel: Op wandel met Vondel. Lezing door den heer GUSTAAF
SEGERS. - Spreker op wandel. 21-22. - Hij ontmoet Vondel.
Wandelend in zijn gezelschap, door de bosschen, de bebouwde
akkers en de heide, neemt hij in oogenschouw talrijke lierzangen
van den grooten dichter ter verheerlijking van het landleven. Verder
worden verschillende theorieën over de roeping van den dichter,
over het onderwijs onzer taal, enz. besproken. 21-58.
Vondel: Onderzoek naar de populariteit van Vondel bij zijne
tijdgenooten. Door de Academie voor 1912 uitgeschreven prijsvraag.
Men zie de verslagen van den keurraad. 444-452.
Vondel's taal. Prijsvraag. 906.

VOORLEZINGEN IN DE ACADEMIE. Zie boven op Lezingen.
Vormleer. Zie op Klank- en Vormleer.
‘Vreugd-gesang van twee Scholters van goude en zilver gayen die men door de
kele schiet.’ Markthedje. Zie boven op Censuur.

W
Waltharius, metrisch vertaald en met aanteekeningen voorzien, en de
Walthersage. Verhandeling door den heer Dr. L. SIMONS, werkend lid, aan de
Academie ter uitgave aangeboden. (Zie Verslagen en Mededeelingen, 1911,
blz. 876, kol. 1.) - Verslagen door de heeren Dr. LEO GOEMANS en Prof. Dr.
JOZ. MANSION uitgebracht. 134-136. - De Commissie beslist tot de uitgave. De
Academie keurt die beslissing goed. 137.
Walthersage. Zie op Waltharius.
Wedstrijden door de Academie uitgeschreven:
- INGEZONDEN PRIJSANTWOORDEN: Uitwendige vorm, - taal, geschiktheid der kopij om ter pers te gaan. - De Bestendige
Secretaris vestigt daarop de aandacht der heeren verslaggevers. 19.
- Voorstel tot uitgave van een niet bekroond prijsantwoord. Met het
oog op de buitengewone verdienste van eene verhandeling als
antwoord op de prijsvraag over de populariteit van VONDEL
ingezonden, welke echter niet kan bekroond worden, - en gezien de
wenschelijkheid dat zoo een degelijke arbeid niet opgeborgen blijve,
- stelt de Keurraad voor, den inzender met het drukken van zijn
werk te beloonen. 587-588. - Dit voorstel bestreden, als een
gevaarlijk antecedent te achten zijnde. Bespreking hierop gevolgd.
Het voorstel niet aangenomen. 588-589.
- Het voorstel door Prof. A. DE CEULENEER, eene prijsvraag uit te
schrijven, als volgt gesteld: Men vraagt de geschiedenis van een
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der zeventien kasselrijen van Vlaanderen. Bespreking daarop
gevolgd. 713.
*** INGEKOMEN

PRIJSANTWOORDEN VOOR HET JAAR 1912. - SAMENSTELLING
DER KEURRADEN.
1o) Geschiedenis van de Spelling der lange klinkers in het
Middelnederlandsch. Een antwoord ingekomen(1). 18. - Samenstelling
van den keurraad. 19.
Voor:
o
2 ) Een Onderzoek naar de populariteit van Vondel bij zijne
tijdgenooten, en
o
3 ) De geschiedenis van de kinderlitteratuur in de Nederlanden,
zie Verslagen en Mededeelingen, jaargang 1911, blz. 877, kol. 2,
rubriek Ingekomen prijsantwoorden.

(1) Bij misslag werd als kenspreuk opgegeven:
't Kan mijn schip niet qualick gaen,
'k Sie mijn' sterr in 't Oosten staen.
De kenspreuk was eigenlijk:
Van dichten comt mi cleine bate,
Die liede raden mi dat ict late
BEATRIJS, VS. 1-2.
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Lezing der verslagen, ingevolge art. 31 der Wet van 15 Maart 1887.
- Bijzondere schikkingen dit jaar genomen. 366.
VERSLAGEN DER KEURRADEN:
1o) Eerste prijsvraag: Geschiedenis van de Spelling der
lange klinkers in het Middelnederlandsch. Verslagen
van de heeren Prof. Dr. W. DE VREESE, Prof. Dr. C.
LECOUTERE en Prof. Dr. J. MANSION. 415-443.
o
2 ) Derde prijsvraag: Onderzoek naar de populariteit van
Vondel bij zijne tijdgenooten. Verslagen van de heeren
Prof. Dr. W. DE VREESE, G. SEGERS en V. DELA
MONTAGNE. 444-452.
o
3 ) Vierde prijsvraag: Geschiedenis van de kinderlitteratuur
in de Nederlanden. Verslagen van de heeren G. SEGERS,
JAN BOLS en Kan. A. JOOS. 453-472.
o
4 ) Bijzondere prijsvraag voor het Karel Boury-Fonds:
Gevraagd: Voor het lager onderwijs, 25 schoolliederen
(gedichten en muziek), waaronder 10 inzonderheid voor
meisjes. 473-474. - A.] Verslagen over de gedichten,
door de heeren Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. HUGO
VERRIEST en Dr. EUGEEN VAN OYE. 474-494. - B.]
Verslagen over de muziek, door de heeren LEO VAN
GHELUWE, KAREL MESTDAGH en OSCAR ROELS.
494-502.
Lezing, door den Bestendigen Secretaris, over de verslagen der
keurraden. STEMMING. 586.
1o) Eerste prijsvraag: Geschiedenis van de spelling der
lange klinkers in het Miadelnederlandsch. Het
ingezonden prijsantwoord niet bekroond. Voorstel de
prijsvraag tot het jaar 1916 aan te houden. Dit voorstel
naar de Commissie voor prijsvragen verzonden.
586-587.
o
2 ) Derde prijsvraag: Een onderzoek naar de populariteit
van Vondel bij zijne tijdgenooten. Bespreking der
verslagen. Het ingezonden antwoord niet bekroond.
Voorstel de prijsvraag aan te houden. Verzonden als
boven. 587-589.
o
3 ) Vierde prijsvraag: De geschiedenis van de
kinderlitteratuur in de Nederlanden. Twee
verhandelingen ingezonden. Bespreking der verslagen.
Geen van beide stukken bekroond. Voorstel de
prijsvraag opnieuw uit te schrijven. Verzonden als
boven. 589-592.
o
4 ) Bijzondere prijsvraag: KAREL BOURY-FONDS. Verlangd
werden: Voor het lager onderwijs (hoogste klasse) 25
schoolliederen (gedichten en muziek). Een der
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ingezonden bundels gedichten bekroond. 592-594. - Zie
verder op Boury-Fonds.
-

INGEKOMEN PRIJSANTWOORDEN VOOR HET JAAR 1913.
SAMENSTELLING DER KEURRADEN.
1o) Derde prijsvraag: Het Limburgsch dialect in de provincie
Luik. Een antwoord ingekomen. 19 October 1912. 1235.
o
2 ) Vierde prijsvraag: Klankleer van het Gentsch dialect.
Een antwoord ingekomen. Benoeming van den keurraad.
1285.
o
3 ) Zesde prijsvraag: Vakwoordenlijst van het
Bakkersbedrijf. Een antwoord ingekomen. 15 December
1912. 1282.
- Zevende prijsvraag: De geschiedenis van den invloed
der Fransche Pleiade op de Nederlandsche letterkunde.
‘EEN MEDEDINGER’ zendt bericht, dat hij, tot zijn
leedwezen, zijn antwoord niet heeft kunnen afwerken,
en verzoekt de Academie, zoo geen prijsantwoord is
ingekomen, de prijsvraag tot 31 December 1914 aan te
houden. Verzonden om advies naar de Commissie voor
Prijsvragen. 1282.

WEDSTRIJDEN VOOR 1914 EN VOLGENDE JAREN. Verslag der Commissie voor
Prijsvragen. Aan de werkende Leden in druk medegedeeld. Bespreking in
vergadering van 7 Augustus 1912. 712-713. - Vaststelling van de uit te schrijven
prijsvragen en bepaling
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der toe te kennen prijzen. Prijsvragen door de Academie, in genoemde
vergadering aangenomen. 714-716. - Algemeene Lijst der prijsvragen voor 1914
en volgende jaren. 905-913. - Voorwaarden. 913-914.
Weenen. Zie op Akademie.
Weer: Volkswijsheid over het weer. Uitgeschreven prijsvraag. 906.
Weerwolf. Bijzonderheden. 222-223.
Wereldtentoonstelling te Gent in 1913. Hooger Beschermings-Comiteit, te
Brussel. De heer IS. TEIRLINCK woont de instelling dier Commissie bij. 16.
Werkmanswoningen: Beschermingscomiteit der Werkmanswoningen van het
Arrondissement Gent. Schenkt een boek aan de Academie. 130.
Wet der Academie. HERZIENING. Ontwerp van nieuw Reglement. (Als vervolg
op de Verslagen en Mededeelingen, Register van Zaken, jaargang 1909, blz.
965-966; jaargang 1910, blz. 1072, en 1911, blz. 877.) - Het ontwerp, gewijzigd
door den heer Minister van Wetenschappen en Kunsten aan den Bestendigen
Secretaris teruggezonden, met verzoek dit aan de Academie mede te deelen.
Het Bestuur stelt voor het stuk naar de Reglements-commissie om advies te
verzenden. Aangenomen. 582.
Wijsheit. Zie op ‘Ewige wijsheit’.
Woordenschat. Zie op Kunstvorm.

Z
‘Zedelijk liedeken op de geboorte van onsen lieven Zaligmaker....’ Zie op
Censuur.
Zeeuwsch. Zie op Genootschap.
Zeeuwsch dialect. Prijsvraag. 905.
Zeevisscherij. Prijsvraag. 907.
Zegel: het Groot Zegel der Academie. Plaat dit voorstellende. 742.
Zelfstandige naamwoorden. Zie boven op Naamwoorden.
Zouten. Zie op Over het opslorpen...
Zuidnederlandsche Schrijvers. Zie boven op Leven en werken.
Zweden. Zie op Lund.
Zweigverein: Historisch-literarischer Zweigverein des Vogesen-Clubs, te
Strassburg. Schenkt boeken aan de Academie. 127, 132.
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II. - Woordregister.
Aetscare, Aetschare. Aanteekeningen door EDW. GAILLIARD. 268.
Affranchir le labour. 917.
Afgaende lieden. Aant. door EDW. G. 1060.
Afprijzen (in zake van het heffen van het ‘issue’-recht). 1291.
Afwoning. Door een lexicograaf verkeerd door Van woonplaats veranderen
uitgelegd. 369. - Ook niet met de ‘Ofwueninghe ende nonrezidencie’ gelijk te
stellen, zooals het EDW. G., in zijn Keure van Hazebroek, ten onrechte gedaan
heeft. Aant. door EDW. G. 369.
- Het woord door een schrijver, door Fr. Changement de domicile
verkeerd uitgelegd. 370.
Aggloméré. 921.
*Agieren. Zie op Ayeren.
Ajournement à quinzaine. 866.
Akkerschade. 915.
- Acker-schaede: ...en thiois Acker schaede; - que l'on dit
Acker-schaede. 915.
Aler aux Sains. 922-923.
Alfondertijd. Aant. door EDW. G. 126.
Avantage (Don entre époux). 699.
- Faire avantaige. 699.
Avantager: S'avantager. In zake van huwelijk. 699.
Avantaige. Zie op Avantage.
Ayeren en Hayeren. Tot Agieren overgeloopen. Aant. door EDW. G. 346-347.
- Commen tallen dinghedaghen ende dien agieren (elders: hayeren).
346.

Ban de partage. 1266.
Banccleed. 868.
Bare. Door een schrijver verkeerd door Baarkleed uitgelegd. 640.
Barele vrouw. 1055.
Barende vrouw. 1055.
Bassinet = Bekken en niet ‘Clapspaen’. Aant. door EDW. G. 192.
Bedebrief. Aant. door EDW. G. 639-640.
*Beelinghen. Aldus door een schrijver verkeerd gelezen, voor Beulinghen. 158.
Behooren met... Aant. door EDW. G. 268.
Beilck: Bestopte beilcken. 915.
- *Bestople beilcken. Zie op *Bestople.
Beseffen (Bedoelen). 868.
Besiect. Z. op Provengier en Uutgheven.
Besluten. (Zaailand -.) 916.
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*Bestople beilcken. Aldus door een schrijver verkeerd gelezen, voor Bestopte
beilcken. Aant. door E.G. 915, 917.
Bestoppen. (Zaailand -.) 916.
- Bestoppen ende bevreden. 916.
- Bestoppen ende bevryden. 916.
Bestopte beilcken. 915.
Bête-bou. (Waalsch.) 160.
Beter buten den lande dan derin. 284.
Betunen. (Zaailand -.) 916.
Beuling. 158.
Bevanc. Zie op Eed.
Bevreden. (Zaailand -.) 916, 917.
- Zie op Bestoppen.
Bevreezen (Vreezen). Aant. door EDW. G. 1060.
Bevryden. Zie op Bestoppen.
Bezitten (=Bewonen). Aant. door EDW. G. 523.
- Bezitten ende houden. 523.
- Bezitten ende possesseren. 523.
Bezittere: Huerdere of bezittere; Fr. Locataire. Aant. door EDW. G. 523.
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Bietebauw. Studie over dit woord door Dr. JOZ. CUVELIER. 159-162.
Bilk. 917. - Zie op Beilck.
Bivanc. Zie op Eed.
Blijven bij..., met... In zekere teksten met de beteekenis van Fr. Rester cohabiter.
Aant. door EDW. G. 279.
Bloedsuper. Aant. door EDW. G. 71-72.
*Bodebrief. Aldus door een schrijver verkeerd voor Bedebrief gelezen. 639-640.
Bolberd. 192.
Bollens, Bollensen. 158.
Bonte vrouw. 1055, 1056.
Boven (Hoogere overheid). 1290.
Brouw (De). 1055.
Bueren: Als men tSacrament buert. Aant. door EDW. G. 128.
Buiten wonen. 369.
Buitenwonende poorters. 369.
Bullench. Aant. door EDW. G. 158.
Butenborgers. 369.
Carreau (Pâturage). 917.
Chapelle ardente. 640.
Cinq seremens avec priseure. Zie op Serement.
Clôturer. 915.
Commissie valetudinaire. Aant. door EDW. G. 1060.
Commune. 921.
Compact. Aant. door EDW. G. 158.
Compaks. 158.
Corps: Mettre son corps prisonnier. 732.
Dach: xiiij daghen dach. 866.
Dédale. Zie op Jeu.
Deelban. Aant. door EDW. G. 1266-1268.
- Deelban doen. 1266.
- Roupen eenen wetteliken deelban. 1266.
- Deelban roupen. 1266.
- Deelban bi eenen messagier zenden doen in de kerke daer... Hoe
door een schrijver verkeerd vertaald. 1266-1267.
Deelban de loy: Tenir -. 1268.
Deelbannen: 't Goet vanden sterfhuuse doen deelbannen. 1268.
Deelen: Claghen omme deelen. 1266.
Deelinghe van eede: Schult in deelinghe van eede stellen. Aant. door EDW. G.
920.
- Van iets deelinghe van eede stellen. 920.
deen: te lezen doen. 1267.
Déférer te serment. 920.
Délai de quinzaine. 866.
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Délation du serment. 920.
Dieu: Fors en Dieu. 922-923.
Dochterkin. 278.
Dolvrouw. 1055, 1056.
Domicilie: Gheen ficx domicilie foveren binnen der stede. 370.
Donation, Don entre époux. 699.
Donner hors et publier. 731.
*Dootbate. Aldus door een schrijver verkeerd voor Dootvate gelezen. 640.
Dootvat. Aant. door EDW. G. 640.
Dorp. Het ‘centrum’ eener gemeente. 921.
Draeyende wind. 1056.
Droefheit der tanden. 127.
Dwarrelwind. 1056.
Eed: Vijf eeden van bevanghe. Aant. door EDW. G. 921-923.
- Eed van bevanc. 921.
- Eed ten Heleghen. 922.
- Zie op Deelinghe.
Enchère. 756.
Ende derby bleve zonder...., uit zekeren tekst, door een schrijver verkeerd door
Et reste éloigné vertaald. Aant. EDW. G. 279.
Entremettre (S'). 732.
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En waer doen. 731.
Escheoir. 919.
Escorter un fiancé le jour du mariage. Verkeerde vertaling van ‘Hem vercleeden
met enighen brudecome’. 191.
Fors en Dieu. 922-923.
Gaander. 732.
Gaen eene peilgrimage. 868.
Gains de survie. 699.
Gains nuptiaux. 699.
Ganse. Zie op Sains.
Gars. Zie op Ghers.
Ghedeele. Zie op Legghen.
Gehucht. Zie op Ghejuchte.
Ghejuchte van huusen. Aant. door EDW. G. 921.
Gemeente. 921.
Ghers houden. 915.
Ghesceet: Int ghesceet gaen. 732.
Ghevallen. Fr. ‘Escheoir’. 919.
Ghezonde provenen. Hoe door een schrijver verkeerd uitgelegd. Aant. door
EDW. G. 919.
Gras. Zie op Ghers.
Grondenaris. Aant. door EDW. G. 920.
Habiller ('S - de neuf). 190.
*Haye, Hayen. Aldus heeft een schrijver die twee woorden voor: Hayere en
Hayeren laten drukken. Aant. door EDW. G. 347.
Hayeren. Zie op Ayeren.
Hameau. 921.
Handelaer. (Gebruiker, Pachter.) Aant. door EDW. G. 918.
Handvast: Enen hantvast maken, Enen handvast nemen. Aant. door EDW. G.
1059.
- Hantvast zijn. 1059.
Haulche (Hausse). 756.
Haulche, Haulsche: Vercoopen ter haulchen, ter haulsche. 756.
Haulsche. Zie op Haulche.
Heymen. Zie op Toe heymen.
Heleghen: Eed ten Heleghen. 922.
Hem (zich) te wette legghen. Aant. door EDW. G. 731.
Hoede: Hem (zich) te hoede maken. Zie op Houden.
Hooghen Siecken. 918.
*hoorberkin: te hoorberkin. 280.
Hoovrouw. 1055.
Hospital de Lasars, dict en thiois Hoogheziecken. 918.
Hostil. 211.
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Houde: Hem (zich) te houde maken. Zie op Houden.
Houden: Hem (zich) te houdene maken. Hoe wellicht uit te leggen. Aant. door
EDW. G. 700.
Houden. Zie op Bezitten.
Houw. Zie op Mouw.
Houwvrouw. 1055.
Hoven (= Oven). Door een schrijver verkeerd door Fr. Jardins uitgelegd. Aant.
door EDW. G. 522.
Hovenhuus (= Ovenhuis). 522.
Huerdere. Zie op Bezittere.
Hustil. 211.
Huwen ende nemen. 280.
Interposer (S'). 732.
Intervenir (dans un différend). 732.
Inwaers doen. 731.
Jaghende wulf. 638-639.
Jeu de dédale. Verkeerde vertaling van ‘Reghelbanc’, dat, op zijne beurt, aldus
verkeerd voor ‘Keghelbane’ gelezen werd. 192.
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Joyen: Een wyf joyen. Aant. door EDW. G. 284.
Jovenchiel. 278.
Jugement: S'en remettre au jugement de.. 731.
Jurer sans sourpresure. 923.
Keghelbane. Door een schrijver verkeerd als ‘Reghelbanc’ gelezen. Aant. door
EDW. G. 192.
Kers (Kaars). Zie op Peller.
Claghen omme deelen. 1266.
Clapbart. 192.
Clapspaen. 192.
Cleden: Hem (zich) cleden met enighen brudecome en Hem (zich) cleden met
brudecome. 191. - Zie op Vercleeden.
Cledre draghen tieghen de kuere. 191.
Clopbart. 192.
Clopspaen. Aant. door EDW. G. 192.
Cnapelin kint. Door een schrijver verkeerd door Enfant mineur uitgelegd. Aant.
door EDW. G. 278.
Koor: De Koor. 372.
Coordesleper. Aant. door EDW. G. 72.
Crijskinghe der tanden. 127.
Critsen (= Krakeelen, Tergen). 524.
Critser. Aant. door EDW. G. 72. - Mededeeling dienaangaande door den heer
E. ADRIAENSEN, archivaris te Hoogstraten. 524.
Cruepelen. Aant. door EDW. G. 595.
Labour: Affranchir le labour. 917.
Lambin. 71.
Lambiner. 71.
Landtsneerde (?). Aant. door EDW. G. 126-127.
Lasars. Zie op Hospital.
Lechaem en Legghen: Sinen lechame te wette legghen, Sinen lechame in de
vanghenesse legghen. Aant. door EDW. G. 731-732.
Legghen drie ghenachten van ghedeele. 1268.
Legghere van ghenachten. 1268.
Levereter. 72.
Lever et partir. Spr. van erven. 1266.
Locataire. 523.
Loopelinck, Loopelingh, met toepassing op jonge wolven. Zie op Wulfvejong.
Looper. Spr. van varkens. 638.
Lopende wulf. 638.
Maelscap en Meltscap; ook Meltscip en Melscip. Heeft met Maelscap
(Buurschap) en met Maelstat (Jurisdictio) niets te maken. Aant. door EDW. G.
281-283.
- Verifieren zyn meltscap, door een schrijver verkeerd door Vérifier
de sa résidence vertaald. Id. 282.
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Voor meltscap. Id. 283.
Contracte voor trauwe ende meltscip (By). 283. Door een schrijver
verkeerd vertaald door Par contrat de mariage ou donation
réciproque en door Par contrat de mariage et fiançailles. Id. 283.
Melscip, door ons verkeerd door Fiançailles uitgelegd. 283.

Man van heeren (van eer). 865.
Marcheur. 732.
Mariage avec ravestissement. Verkeerde uitlegging van Hem (zich) vercleeden
met enighen brudecome. 190.
Martelaersche. Aant. door EDW. G. 127.
Melden. Zie op Mellen.
Mellen of Melden. Aant. door EDW. G. 278-281.
- Omme dien te meldene elre dan te haers selfs huus, door een
schrijver verkeerd vertaald door Et si la publication de mariage est
faite en dehors de son domicile. Id. 281.
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Mellen, Melden of Melten. Mededeeling door den heer HERMAN
RONSE. 1055-1058.

Melscip. Zie op Maelscap.
Meltdag. 281.
Melten. Zie op Mellen.
Meltevrouw. 1055.
Meltewuver. 1058.
Meltscap, Meltscip. Zie op Maelscap.
Mesprisure. Zie op Serement.
Messegghen (Door woorden misdoen). 868.
Messenen. Mv. van Messe (Mes, Mest.) 372.
Mettre son corps prisonnier. 732.
Mond. Zie op Staen.
Mouw (De) en de houw. 1055, 1056.
Mutiler. 595.
Name ende melde: Niet name ende melde (de ontvoereghe, den ontvoerere), uit
zekere teksten, door een schrijver verkeerd door Ne nomme ni fait connaître
vertaald. Aant. door EDW. G. 279.
*Neckers. Zie op Nukersavond.
Nemen: Nemen in huwelike, Huwen ende nemen, Nemen ende mellen. Aant.
door EDW. G. 280.
- Nemen ende melden. 281.
- Nemen te manne. 281.
Nemen vut wetten. 866.
*Nuchtersavond. Zie op Nukersavond.
*Nukersavond. Een lexicographisch gedrocht, door den heer KAREL DE FLOU
verklaard. 345.
Occupant. 918.
OEstille. 212. Zie op Ostille.
Ofwueninghe ende nonrezidencie. 369.
Omdat (Daar, Aangezien). 916.
*Ongherude (Ongherade?). 1291.
Onnutte ende onproffytelyck zijn. 284.
Ontfoeren (Ontvaren, Weggaan). 370.
Ontvoerrighe. Door een schrijver verkeerd door Séducteur vertaald. Aant. door
EDW. G. 278.
Ostil. 211. Zie op Ostille.
Ostille. Door een schrijver verkeerd door ‘Huishouden’ uitgelegd Ostille de
tisseran. Aant. door EDW. G. 211-212.
*Overdrach vanden bevelen (te lezen: vanden Brielen). 1290.
*Palingpek. Een lexicographisch gedrocht, door den heer KAREL DE FLOU
verklaard. 344.
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Parc (Pâtis). 917.
Parochie. 921.
Paroisse. 921.
Partaige. Zie op Verdeel.
Partir. Zie op Lever.
Pâturage. 917.
Peilgrimage: Gaen eene peilgrimage. 868.
Peller. Aant. door EDW. G. 756.
- Pellers of kerssen hebben van ambachten. 756.
Pelre. Zie op Peller.
Pennyncbanc, te Iperen. (Rechtbank.) Aant. door EDW. G. 919.
PISA ANGUILLARUM. 344.
Pitances qui sont l'objet des liberalités. Verkeerde uitlegging, door een schrijver,
van ‘Ghezonde provenen’ gegeven. Aant. door EDW. G. 919.
Poise d'anguilles. 344.
Porter des habits de fiancés. Verkeerde vertaling van ‘Hem (zich) vercleeden
met enighen brudecome’. 191.
Possesseren. Zie op Bezitten.
Préciput conventionnel. 699.
Prendre (Epouser). 280.
Prés fauchés. Verkeerde vertaling, door een schrijver, van Bestopte beilcken.
917.
Priseure. Zie op Serement.
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Prisonnier: Mettre son corps prisonnier. 732.
- Se constituer prisonnier. 731.
Processiën die omme tlyck (een lijk) commen. 372.
Provende: Saines provendes. 919.
Provendier. 918.
- Sains provendiers. 918.
- Provendiers meseaulx. 919.
Provengier, ‘ten hove van den Hooghen Siecken’, te Iperen. Aant. door EDW.
G. 918-919.
- Besiect provengier. 918.
Publier. Zie op Donner hors.
Quart de journée. 71.
Quetste (Gekwetste). 732.
Recharger (b.v. un prisonnier). 216.
Reeuwen. Door een schrijver verkeerd door Fr. Deuil vertaald. Aant. door EDW.
G. 372, 523.
*Reghelbanc. Verkeerde lezing, voor Keghelbane. 192.
*Renden. Te lezen Reuden. Aant. door EDW. G. 522.
REPA ZEBUTTIS. 344.
Reprises et récompenses. 699.
Reuden (= Roden). 522.
*Roeschalc. Aldus door een schrijver voor Roeschale gelezen. Aant. door EDW.
G. 372.
Roeschale. (Ruiskal.) Door een schrijver verkeerd door Fr. Cendres et escarbilles
vertaald. Aant. door EDW. G. 372
Roestegale. 372.
Ruebe (Robe) de aucun draep teint en graine. 191.
Rueden (= Reuden). 522.
Saines provendes. 919.
Sains. Zie op Aler.
Sains, plus dict en thiois ganse ten officien. 918.
- Sains provendiers. 918.
Schouwvrouwe. 1956.
Schrobber. 72.
Schuppewarie, Schuppewarier. 268.
Scof. Aant. door EDW. G. 71.
Scupenier. 268.
Se constituer prisonnier. 731.
S'en remettre au jugement de... 731.
Sepulture (= Reeuwen?). Aant. door EDW. G. 523.
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Serement, Serment: Cinq seremens avec priseure. 922.
- Cinq seremens sans mesprisure. 922, 923.
- Serment ‘par priseure’. 923.
- Serment sans mespriseure. 923.
Siecken. Zie op Hooghen Siecken.
Syne: ten syne. Te lezen: ten fijne. 1267.
Smen lechame te wette legghen. Aant. door EDW. G. 731.
Slak (Fr. Limace). 71.
Slak = Slap. 71.
- Slakke Jan, Slap mensch. 71.
Slackelic. Aant. door EDW. G. 71.
- Slackelic wercken. 71.
*Snike. Een lexicographisch gedrocht, door den heer KAREL DE FLOU verklaard.
345-346.
Sourpresure: Jurer sans sourpresure. 923.
Splete. Spr. van erfdeel. 920.
Spreken: (Iemand) te naer spreken. 867.
Staen in den mond van... Wat wordt daardoor beteekend? Aant. door EDW. G.
596.
Stede. Bijzondere beteekenis van Stede in Ter stedewaert. Aant. door E.G. 279.
Stedige woen: Zijne stedige woen hebben, Voeren wter stat mit zijnre stediger
woen. (= ‘Verwoonen’.) 370-371.
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‘Stoppelbilk.’ 917.
Stoppen (Spr. van land, erf of hovingen): Bestopte beilcken. Aant. door EDW.
G. 915.
Sujken (= Zwijken, Sterven). Aant. door den heer KAREL DE FLOU. 346.
Tanden. Zie op Droefheid en op Crijskinghe.
Tansement en Tassement: Tassement ofte foortse. Aant. door EDW. G. 347-348.
- Tansement ofte verdreeghen. 347.
*Tarbotstrepen. Een lexicographisch gedrocht, door den heer K. DE FLOU
verklaard. 344.
Tassement. Zie op Tansement.
Te naer spreken (Iemand). 867.
Te cortheyt. Aant. door EDW. G. 700.
Tenir ung deelban de loy. 1268.
*Te oortheyt. Aldus door een schrijver verkeerd voor Te cortheyt gelezen. 700.
Te vallen van... 867.
Toe heymen. Zie op Vreden.
Toecomst: Metter toecomste van den ghebueren. 864.
Tourbillon. 1055.
Tripaille. 158.
Trombe terrestre. 1056.
Tunen. Zie op Betunen.
Tusschengaen (Vechtenden scheiden). Aant. door EDW. G. 732.
Tusschengaere, Tusschengaenre (die in een gevecht tusschenkomt). 732.
Uteghegheven zijn (in rechten vervolgd). 731.
Utegheven (In rechten vervolgen). 731.
Uter poort trecken of varen te wonene (= ‘Verwoonen’). 370.
Uytwonen. 369.
Uytwoonende poorters. 369.
Uutgheven. Spr. van ‘Ziecken lieden’. Aant. door EDW. G. 924.
- Uutghegheven over besiect. 924.
- Uutghegheven beziect. 924.
Uutwyzen. Spr. van melaatschen. 924.
Valetudinaire. Zie op Commissie.
Vallen: Te vallen van... 867.
Vampire. 72.
Vanghelic: Niet vanghelic zijn. 268.
Vanghenesse. Zie op Lechaem.
Varende vrouw. 1055.
Verdeel ende partaige maken. 1266.
Verdwinghen. Aant. door EDW. G. 348.
Verheffen ende verdeelen, in zake van ‘Claghen omme deelen’. 1266.
Verhoogte. Aant. door EDW. G. 756.
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Verhuwen (Herhuwen). Aant. door EDW. G. 595.
Verifieren zyn meltscap. Zie op Maelscap.
Vercleeden: Hem (zich) vercleeden met enighen brudecome. Hoe door een
schrijver verkeerd uitgelegd. Aanteekeningen door EDW. G. 190-192.
Verlaten (Démissionner). Aant. door EDW. G. 1059.
Verschoonen (in zake van huwelijk): Verschoonen vóor houwelicke..., Elck
anderen verschoonen, D'een den anderen verschoonen. Aanteek. door EDW. G.
698-699.
Verschooning (Voordeel, in zake van huwelijks voor waarden). Aant. door
EDW. G. 699.
- Voorderinghe ende verschooninghe van huwelicke, of Voorderinghe
ende verschooninghe van goede. 699-700.
- Vervoorderinghe ende verschooninghe. 700.
Verstaen (Meenen). 867.
Vertanseren. Aant. door EDW. G. 347-348.
Vertasseren. Zie op Vertanseren.
Vertuuschen. Aant. door EDW. G. 348.
Vervoorderinghe. Zie op Verschooning.
Verwonnen zijn. Zie op Verwoonen.
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Verwoenen. Zie op Verwoonen.
Verwoonen (in zake van poorterrecht). Aant. door EDW. G. 368-371.
- Door een schrijver verkeerd uitgelegd: ‘Door wonen verbeuren’.
370.
- Id., met ‘Verwonnen zijn’ verward, en aldus verkeerd door Fr.
Jugement en Eviction vertaald. 371.
Verzwaren: Iemand (die aangehouden is) in rechten verzwaren. Aanteek. door
EDW. G. 216.
Vijf eeden van bevanghe. Zie op Eed.
Village. 921.
Voorderinghe. Zie op Verschooning.
Vreden ende toe heymen. (Zaailand -.) 916.
- Zie op Bevreden.
- Het vreden van land tegen het grazen van vee. 917.
Vrouw: Barende vrouw. 1055.
- Bonte vrouw. 1055, 1056.
- Dolvrouw. 1055, 1056.
- Houwvrouw. 1055.
- Meltevrouw. 1055.
- Schouwvrouwe. 1056.
- Varende vrouw. 1055, 1056.

Waerde (Ziekenbewaarder, Ziekenbewaarster). Aant. door EDW. G. 216.
*Wechzegghen. Te lezen Wederzegghen. Aant. door EDW. G. 523.
*Weerdomme. Door een schrijver aldus voor Weerdinne gelezen. Aant. door
EDW. G. 268.
Weich (= Weg). 864.
Wet: Hem (zich) te wette legghen. 731.
- Sinen lechame te wette legghen. 731.
- Nemen vut wetten. 866.
Weuke (= Week). 865.
Wil'jacht 1056.
Wind: Draeyende wind. 1056.
- Dwarrelwind. 1056.
Winddrolle. 1055, 1056.
Windsbruid. 1055, 1056.
Woen. Zie op Stedige woen.
Wolkbreuk. 1055.
Wolve-jongh loopelingh. Zie op Wulfvejong.
Woon. Zie op Woen.
Woucke (= Week). 865.
Wulfvejong loopelick, of: Wolve-jongh loopelingh. Aant. door EDW. G. 638.
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Zaek: Eene zake nemen vut wetten. 866.
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III. - Personen.
Z.M. ALBERT, KONING DER BELGEN, BESCHERMHEER DER KONINKLIJKE
VLAAMSCHE ACADEMIE. - Heildronk, op den feestelijken maaltijd der Academie,
door den heer Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, bestuurder, ter eere van Z.M. den
Koning en van de Koninklijke Familie ingesteld. 691-692. - Als gevolg op dien
heildronk, telegram, door EDW. GAILLIARD, bestendigen secretaris, aan Z.M.
gezonden. 693. - Antwoord namens den Koning. 697.
- Laat zijn dank betuigen voor de toezending van een exemplaar van het
Gedenkboek. 942.
- Id., voor de toezending van een exemplaar van het Verslag over de Plechtige
Vergadering van 4 Augustus. 1234.
HARE KONINKLIJKE HOOGHEID MEVROUW DE GRAVIN VAN
VLAANDEREN, DE DOORLUCHTIGE MOEDER VAN Z.M. KONING ALBERT.
- Haar afsterven te Brussel, op 26 November 1912. Bij het openen der vergadering
van 18 December, brengt de Bestuurder der Academie eerbiedig hulde aan Hare
Koninklijke Hoogheid. Zijne toespraak. 1269-1276.
De Koninklijke Vlaamsche Academie beslist, dat een brief van rouwbeklag aan
Zijne Majesteit den Koning zal gezonden worden. 1276.

A
Adriaensen (Arie Sanden), ter Abdij van Tongerloo. Schenkt een boek aan de
Academie. 1233. - Letterkundige mededeeling over dit boek. 1241. - (Op blz.
1233 werd bij misslag ARIE SANDERS gedrukt.)
Adriaensen (E.), eere-gemeentesecretaris en archivaris, te Hoogstraten.
Mededeeling omtrent het woord Critser. 524.
Alvin (Fred.), conservator van het ‘Cabinet des médailles’ aan de Koninklijke
Bibliotheek, te Brussel. Hem voor het ‘Cabinet’ een exemplaar van de medaille
der Academie vereerd. 14.
Arie Sanden. Zie op Adriaensen. - Er werd op blz. 1233 bij misslag ARIE
SANDERS gedrukt.)

B
BAUMGARTNER (Eerw. Pat. ALEXANDER), S.J., afgestorven buitenlandsch
eerelid. Zijn levensbericht. 355.
BAUWENS (Dr. Is.), briefwisselend lid. Tot ridder in de Leopoldsorde benoemd.
Gelukwensching. 6.
- Lezing: Conscience en de geneeskunde. Ziektegevallen door hem
behandeld. Is zijn idealismus gezond? 946-948 en 951-992.
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Schenkt boeken aan de Academie. 12, 271, 705, 1232.

BEER (TACO H. DE), buitenlandsch eerelid. Beleefd verzocht, zich met het
schrijven van het levensbericht van H.J. Schimmel te willen belasten. 1285.
BEERNAERT (Minister van Staat Aug.), te Brussel. Keurt het Reglement voor
het door hem gestichte Fonds goed. 708.
*** Afsterven van Minister van Staat AUGUST BEERNAERT, op 6 October
1912. Tot teeken van rouw, de nationale vlag aan den gevel van het
Academiegebouw geheschen. 925. - Een rouwbericht door den Bestendigen
Secretaris aan de Leden gezonden. 926. - Bij het openen der
October-vergadering, brengt de heer Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, bestuurder
der Academie, eerbiedig hulde aan den dierbaren afgestorvene. 926. - Toespraak
van den heer Bestuurder. 927-938. - Brief van rouwbeklag aan Mevrouw
BEERNAERT. 938. - Levensbericht van Minister BEERNAERT. 938.
BEETS (Dr. ADR.), buitenlandsch eerelid. Schenkt een boek aan de Academie.
195.
BERGHE (R. VAN DEN), briefwisselend lid. Brengt verslag uit over de
verhandeling Deviezen van Vlaamsche Schrijvers, door Dr. FERD. VAN DER
HAEGHEN aan de Academie ter uitgave aangeboden. 16.
Bing (Prof. Dr. G.), bestuurder van het Gutenberg-Museum te Mainz. Verzoekt
om mededeeling van de Verslagen van de Incunabel-Commissie. 708.
Bley (Fritz). Zie op Boonen.
BLOK (Prof. Dr. P.J.), buitenlandsch eerelid. Schenkt boeken aan de Academie.
132, 579, 736.
Bly (Frans), ontvanger der Zeevaartrechten, te Antwerpen. Schenkt boeken aan
de Academie. 579.
BOEKENOOGEN (Dr. G.J.), buitenlandsch eerelid te Leiden. Neemt aan, op de
Plechtige Vergadering van 4n Augustus een voordracht te komen houden. 198.
- Stelt den titel van de door hem te houden lezing vast. 506.
- Zijne voordracht op de Plechtige Vergadering: Een en ander over
de lectuur van het Vlaamsche Volk vóor Conscience. 648 en
677-690.
- Heildronk door hem op het Feestmaal der Academie ingesteld.
696-697.
BOLS (Eerw. JAN), werkend lid. Tot officier in de Leopoldsorde bevorderd.
Gelukwensching. 6.
- Heeft den wensch uitgesproken, bij de verkiezing van het Bestuur
der Academie niet in aanmerking te komen. 1244.
- Verkozen tot ondervoorzitter der Bestendige Commissie voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde: 1913-1914. 945.
- Zijn verslag in zake van den wedstrijd over de Kinderlitteratuur.
467-470.
- Verslag door hem uitgebracht, als waarnemend secretaris, over de
vergadering door de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal-
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en Letterkunde, den 21 Febuari 1912, gehouden. 138-142. - Id., van
20 Maart. 209-210.
Verslag door hem, als waarnemend secretaris, uitgebracht over de
vergadering, den 21 Februari, door de Bestendige Commissie voor
Geschiedenis, gehouden. 138-142. - Id., over de vergadering van
25 September. 746-750.
Letterkundige mededeeling over twee uitgaven van den eerw. heer
AL. WALGRAVE. 143-144.
Id., over verschillende liturgische werkjes van Kan. Dr. CAEYMAEX.
1238-1241.
Lezing: Oude muurschilderingen in onze kerken. 209-210 en
245-267.
Schenkt een boek aan de Academie. 505.

Bom (Emm. de), bibliothecaris der stad Antwerpen. Schenkt boeken aan de
Academie. 736.
- Hulde hem gebracht ter gelegenheid van de inrichting van de
Conscience-Tentoonstelling, te Antwerpen. 745.
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Boonen (Dr. Jaak), te Op-Itter. Schenkt, namens den heer Fritz Bley, uit Berlijn,
boeken aan de Academie. 195-196.
Bosmans (L.), gediplomeerde van de Voedingsvakschool, te Gent. Zie beneden
op Vandevelde.
BOUCHERIJ (JAN), afgestorven werkend lid. Zijn levensbericht. 355.
Braun (E.), volksvertegenwoordiger, burgemeester der stad Gent. Woont de
Plechtige Vergadering bij. 641.
Brill (E.-J.), te Leiden. Schenkt boeken aan de Academie. 505, 580.
Broeckaert (Dr. W.), te Antwerpen. Zie het Register van zaken, vo Van de
Ven-Heremans-Fonds, rubriek Onze Bakers.
Buitenrust Hettema (Dr. F.), te Zwolle. Zie het Register van zaken, op Glossen
en op Spelling.

C
Caeymaex (Eerw. heer Kanunnik Dr. Ch.), leeraar aan het Groot Seminarie te
Mechelen. Schenkt boeken aan de Academie. 13, 1233. - Letterkundige
mededeeling door den heer J. BOLS over de geschonken boeken. 1238, 1241.
Catillon (Leonce du), (Leonce du Castillon), letterkundige, te Brussel. Schenkt
een boek aan de Academie. 580.
CEULENEER (Prof. AD. DE), werkend lid. Benoemd tot lid der sub-commissie
voor de Historische Bibliographie der Belgische gemeenten. 749.
- Bijgevoegde candidaturen door hem voorgesteld, voor de
openstaande plaatsen van Briefwisselend Lid en van Buitenlandsch
Eerelid. 367.
- Opmerking omtrent de samenstelling van de Commissie voor
Prijsvragen voor 1912. 712.
- Op zijn voorstel eene prijsvraag voor 1920 uitgeschreven. 712-713.
- Zijn verslag over de werkzaamheid der Academie op het gebied der
aardrijkskunde, geschiedenis en kunst, gedurende de jaren
1886-1911. 741.
- Belast met verslag uit te brengen over de verhandeling: Het
Antisemitisme te Byzantium, door den heer EM. DE STOOP aan de
Academie ter uitgave aangeboden. 16. - Zijn verslag. 138-140.
- Letterkundige mededeeling over: De voormalige Latijnsche scholen
te Geeraardsbergen, door E. SOENS. 211.
- Schenkt boeken aan de Academie. 505, 1232.
Claeys Boúúaert, senator. Woont de Plechtige Vergadering bij. 642.
Cneudt (Richard de), te Ledeberg, algemeen secretaris van het Virginie
Loveling-comiteit, noodigt de Academie uit, zich op de Huldebetooging te laten
vertegenwoordigen. 273.
COCK (ALFONS DE), briefwissend lid. Tot ridder in de Leopoldsorde benoemd.
Gelukwensching. 6.
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Zijn verslag over de werkzaamheid der Academie op het gebied der
volkskunde, gedurende de jaren 1886-1911. 741.
Lezing: De onwondbaarheid - en de Achilleshiel. 214-215 en
217-244.
Schenkt boeken aan de Academie. 271, 505, 705.

A. DE COCK en IS. TEIRLINCK. Zie het Register van zaken, op Sagenboek.
COOPMAN (TH.) werkend lid. Herkozen tot secretaris der Bestendige
Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde: 1913-1914. 945.
- Brengt, als secretaris der Bestendige Commissie voor Nieuwere
Taal- en Letterkunde, verslag uit over de vergaderingen door de
Commissie gehouden. Verslag over de vergadering van 21 Februari
1912. 137-138. - Id., van 17 April. 276-277. - Id., van 22 Mei. 358.
- Id. van 19 Juni. 512-513. - Id., van 7 Augustus. 710. - Id., van 16
October. 945-946. - Id. van 18 December. 1283-1284.
***

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1358
-

Benoemd tot lid-secretaris der Commissie voor prijsvragen. (1912.)
594.

Coopman (H. Thzn.), te Brussel. Schenkt een boek aan de Academie. 352.
Cuvelier (Dr. Joz.), afdeelingsoverste aan het Rijksarchief, thans algemeen
rijksarchivaris, te Brussel. Verhandeling De Bietebauw aan de Academie ter
uitgave aangeboden. Zie het Register van Zaken, op Bietebauw.
- Verhandeling: De tapijtwevers van Brussel in de XVe eeuw, aan de
Academie ter uitgave aangeboden. Zie het Register van zaken, op
Brussel.
- Schenkt een boek aan de Academie. 352.

D
Delpire (H.-L.), voorzitter van ‘De Veldbloem’, te Laken. Schenkt boeken aan
de Academie. 706.

E
Eijkman (P.H.), geneesheer te 's Gravenhage. Schenkt een boek aan de Academie.
132.

F
FLOU (KAREL DE), werkend lid. Herkozen tot secretaris der Bestendige
Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde: 1913-1914. 944.
- Brengt, als secretaris der Bestendige Commissie over
Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde, verslag uit over de
vergaderingen door de Commissie gehouden. Vergadering van 21
Februari 1912. 134-137. - Id., van 20 Maart. 200-208. - Id., van 17
April. 274-275. - Id., van 19 Juni. 509-512. - Id., van 7 Augustus.
709. - Id., van 16 October. 944. - Id. van 18 December. 1283.
- Benoemd tot lid van de Commissie voor Rekendienst voor 1912.
19.
- Benoemd tot lid van de Commissie tot voordracht van candidaten
voor het lidmaatschap der Academie. 146.
- Zijne mededeeling: Lexicographische gedrochten. 275 en 344-346.
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Lezing: Over liedjes uit den Franschen tijd: De censuur onder de
regeering van keizer Napoleon I in het departement der Leie.
Bibliographische aanteekeningen. 584 en 597-634.
Schenkt aan de Academie twaalf liederen in handschrift, in verband
met de door hem gehouden lezing over Liedjes uit den Franschen
tijd. 940.

Fris (Victor), leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Gent. Zijn aanbod om
het voortzetten van FRANS DE POTTER's Bibliographie der Belgische gemeenten
op zich te nemen. 748. - Zie verder het Register van zaken, op Bibliographie.

G
GAILLIARD (EDW.), werkend lid, bestendige secretaris der Academie. Door
ongesteldheid verhinderd de Januari-vergadering bij te wonen, verzoekt den
heer Dr. W. DE VREESE hem te willen vervangen. 5.
- Op de Plechtige Vergadering van 4n Augustus 1912: Mededeeling
van de ingekomen brieven. 644-646. Mededeeling van den uitslag
der wedstrijden door de Academie voor het jaar 1912 uitgeschreven.
649-650. Hulde aan een afgestorven lid. 651. Mededeeling van
den uitslag der jaarlijksche verkiezingen voor het lidmaatschap der
Academie. 651-652.
- Brengt, als waarnemend secretaris, verslag uit over de vergadering,
den 17 Juli, door de Bestendige Commissie voor Geschiedenis
gehouden. 584-585.
- Benoemd tot lid der Commissie voor prijsvragen voor 1912. 594.
- Nota over de samenstelling van de Commissie voor Prijsvragen.
712.
- Nota betreffende den uitwendigen vorm van de prijsantwoorden.
19.
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Maatregelen, door hem voorgesteld, ter uitvoering van het
Reglement van het Karel Boury-Fonds. 1242-1244.
Nota over het ontwerp en over den staat der uitgave van de
Historische Bibliographie der Belgische gemeenten. 748-750.
Zijne motie: Uitspraak der Vlaamsche familienamen en
plaatsnamen, onder het Fransch spreken. 743-745.
Mededeeling en voorstel betreffende VONDEL'S Tasso-vertaling.
507-509.
Mededeeling over het oud Fr. woord Ostille, dat door een schrijver
verkeerd door ‘Huishouden’ werd uitgelegd. 211-212.
Stelt zich ten dienste der Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie, voor het inzamelen en classeeren van
biographische bijzonderheden, te haren behoeve. 1236.
Zijn verslag over de verhandeling: De Tapijtwevers van Brussel in
de XVe eeuw, aan de Academie ter uitgave aangeboden. 357-358. Zie verder het Register van zaken, op Brussel.
De Registers door hem bij het Gedenkboek gevoegd. Zie het
Register van zaken, op Registers.

Kleine Verscheidenheden, door hem medegedeeld (137, 208, 275, 512, 709,
944, 1283) in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen:
- Scof en Slackelic. 71.
- Bloedsuper, Coordesleper en Critser. 71-72.
- Alfondertijd. 126.
- Landtsneerde. (?). 126-127.
- Martelaersche = Martelares. 127.
- Bueren: Alsmen tSacrament buert. 128.
- Compact. 158.
- Bullench. 158.
- Hem vercleeden met brudecome. 190.
- * Reghelbanc (Keghelbane). 192.
- Clopspaen. 192.
- Waerde (Ziekenbewaarder). 216.
- Verzwaren (in rechten). 216.
- Behooren met... 268.
- *Weerdomme (Weerdinne). 268.
- Aetschare. 268.
- Mellen of Melden. 278-281.
- Maelscap en Meltscap. 281-283.
- Joyen. 284.
- Ayeren en Hayeren. 346-347.
- Tansement en Tassement; Vertanseren, Vertuuschen en
Verdwinghen. 347-348.
- Verwoonen. 368-371.
- *Roeschalc (Roeschale). 372.
- Reeuwen. 372, 523.
***
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Hoven (= Oven). 522.
*Renden, Rueden (= Reuden). 522.
Bezitten en Bezittere. 523.
*Wechzegghen (Wederzegghen). 523.
Critser. 524.
Draghen in...: Yemene in zine quade feiten draghen. 542.
Invinden (in vanghenesse). 542.
Verhuwen (Herhuwen). 595.
Cruepelen (Kreupel maken). 595.
Staen in den mond van... 596.
Wulfvejong loopelick. 638-639.
Bedebrief en *Bodebrief. 639-640.
*Dootbate en Dootvat. 640.
Verschoonen, Verschooninghe. 698-700.
Hem (zich) te houdene maken. 700.
Te cortheyt. 700.
Hem (zich) te wette legghen. 731-732.
Tusschengaen en Tusschengaere. 732.
Peller en Pelre. 756.
Verhoogte. 756.
Stoppen en *Bestople beilcken (Bestopte beilcken); Besluten en
Betunen. 915-917.
Handelaer (Pachter). 918.
Provengier. 918-919.
Pennyncbanc. 919.
Grondenaris. 920.
Deelinghe van eede. 920.
Splete (van erfdeel). 920.
Ghejuchte van huusen. 921.
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Vijf eeden van bevanghe. 921-923.
Uutgheven (van melaatschen). 924.
Verlaten (Démissionner). 1059.
Handvast: Enen handvast maken, Enen hantvast nemen, Handvast
zijn. 1059.
Afgaende lieden, Bevreesen en Commissie valetudinaire. 1060.
Deelban. 1266-1268.
Boven. 1290.
*Overdrach vanden bevelen. 1290.
Afprijzen. 1291.
*Ongherude. 1291.
Lezing: Een ‘incident’ te Brugge op eene terechtzitting in het jaar
1463. 750 en 864-869.
-: De ‘Processiën generael’ en de ‘Hallegeboden’ te Brugge. 277,
948-950 en 1061-1229.
Schenkt boeken aan de Acad. 195, 736.

Gezelle (Eerw. heer Caesar), te Kortrijk. Zijn studie over het vlas. 743.
GHELDERE (Jhr. Dr. KAREL DE), werkend lid. Heeft den wensch uitgesproken,
bij de verkiezing van het Bestuur der Academie niet in aanmerking te komen.
1244.
- Zijn verslag in zake van den wedstrijd voor het Karel Boury-Fonds.
474-489.
Gheluwe (Leo van), te Gent, oud-bestuurder van het Muziekconservatorium
van Brugge, benoemd tot lid van den keurraad voor den wedstrijd door de
Academie voor het Karel Boury-Fonds uitgeschreven. Zendt bericht dat hij
volgaarne de opdracht aanneemt. 15. - Zijn verslag. 494-498, 502.
Gijssels (Willem), beambte der Great Eastern Railway Company, te Brussel.
De door hem voor den Boury-Prijskamp ingezonden gedichten, met goud
bekroond. 594. - Ontvangt op de Plechtige Vergadering het hem toegekende
diploma. 650. - Tekst der bekroonde gedichten. 886-904.
GOEMANS (Dr. LEO), werkend lid. Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over het Gentsch dialect. 1285.
- Belast met verslag uit te brengen over de verhandeling: Hans
Vintlers ‘Pluemen der Tugend’..., aan de Academie ter uitgave
aangeboden. 355. - Zie het Register van zaken, op Vintler.
- Zijn verslag over de verhandeling Waltharius en de Walthersage,
door den heer Dr. L. SIMONS aan de Academie ter uitgave
aangeboden. 135.
- Zijn verslag over de verhandeling Oude Glossen en hun beteekenis,
door Dr. BUITENRUST-HETTEMA aan de Academie ter uitgave
aangeboden. 137, 204-207. - Zie verder mededeeling van Prof. Dr.
WILLEM DE VREESE. 206-207.
- Schenkt boeken aan de Acad. 271, 705.
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Gorp (Karel van), leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Charleroi. Door
hem ter uitgave aangeboden verhandeling. 355. - Zie het Register van zaken,
op Vintler.
Grevenstuk (Gebroeders), hofcalligrafen te Amsterdam. Het adres door de
Academie van Wetenschappen, te Amsterdam, aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie vereerd, door hen gemaakt. 742.

H
Haute (Dr. Karel van den), onderarchivaris van den Staat, te Brugge. Ter
opneming in de Verslagen en Mededeelingen, door hem aangeboden
verhandeling: Een episode uit den Vlaamschen Taalstrijd, uit het jaar 1685. Aangenomen. 584-585 en 635-637.
- Id. onder de Kleine Verscheidenheden, mededeeling over Vat
(Doodkist). 944.
HELLEPUTTE (Minister Joris), werkend lid. Spreekt den wensch uit, bij de
verkiezing van het Bestuur der Academie voor het jaar 1913, niet in aanmerking
te komen. 1244.
Huyshauwer (A.), volksvertegenwoordiger. Woont de plechtige vergadering
bij. 642.
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J
Jacob (Dr. A.), te Borgerhout. Verhandeling: Briefwisseling van, met en over
Conscience..., door hem aan de Academie ter uitgave aangeboden. 358. - Zie
het Register van zaken, op Conscience.
JACOBS (Eerw. Joz.), leeraar aan het college, te Boom. Tot briefwisselend lid
verkozen, tot vervanging van Mr. JULIAAN VAN DER LINDEN zaliger. 520. Zijne verkiezing bij Koninklijk Besluit van 22 Juni 1912 goedgekeurd. 708. Betuigt zijn dank aan de Academie. 583. - Verwelkomd in de Academie. 701.
- Zijn Vergelijkende Klank- en Vormleer... van de pers gekomen. Zie
het Register van zaken, op Middelvlaamsche Dialecten.
JOOS (Eerw. Kanunnik AMAAT), werkend lid. Tot onderbestuurder der
Academie verkozen voor het jaar 1913. 1245. - Zijne verkiezing bij Koninklijk
Besluit van 4 December 1912 goedgekeurd. 1280.
- Belast, de Academie op de Mercatorfeesten te vertegenwoordigen.
274.
- Tot lid benoemd van de Commissie tot voordracht van candidaten
voor het lidmaatschap der Academie. 146.
- Benoemd tot lid van den keurraad (tot vervanging van den heer A.
DE COCK en op dezes verzoek) voor den wedstrijd over de
Kinderlitteratuur. 18. - Zijn verslag. 471-472.
- Belast met verslag uit te brengen over: Eene proeve van
Encyclopedisch Onderwijs, aan de Academie ter uitgave aangeboden.
210. - Zie het Register van zaken, op Encyclopedisch Onderwijs.
- Zijn voorstel met het oog op den wedstrijd voor toondichters, van
het Karel Boury-Fonds. 754.
- Neemt aan, eene lezing over de Uitspraak der familienamen en
plaatsnamen te houden. 745.
- Lezing: De algemeene zelfstandige naamwoorden. 716-717 en
718-730.
- Schenkt boeken aan de Acad. 12, 195.
Joosting (Mr. J.G.C.), rijksarchivaris in Drente, te Assen. Schenkt een boek aan
de Academie. 1278.
Jordens (Fr. Romb. J.), Norbertijner Kanunnik der Abdij van Tongerloo. Schenkt
boeken aan de Academie. 1233. - Letterkundige mededeeling over die werken,
door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS. 1241.

K
KALFF (G.), buitenlandsch eerelid. Verzocht om op de Jaarlijksche Plechtige
Vergadering van 1913 een voordracht te komen houden. 1244. - Spreekt zijn
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leedwezen uit, aan de uitnoodiging der Academie geen gevolg te kunnen geven.
1280.
Kerchove d'Exaerde (Baron R. de), gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen,
te Gent. Schenkt een boek aan de Academie. 132.
Kerchove d'Ousselghem (Edg. de), Senator. Woont de Plechtige Vergadering
bij. 642.
Kint de Roodenbeke (Graaf 't), ondervoorzitter van den Senaat. Woont de
Plechtige Vergadering bij. 642.
KUYPER (Dr. ABR.), buitenlandsch eerelid. Schenkt boeken aan de Academie.
271, 273.

L
Laar (Frans van), secretaris-penningmeester, verzoekt, namens de
Regelingscommissie, de Koninklijke Vlaamsche Academie, zich op het XXXIIe
Nederlandsch Congres te laten vertegenwoordigen. 586.
Laenen (Eerw. Kanunnik J.), te Mechelen. Schenkt een boek aan de Acad. 271.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1362
Laporta (Dr. A.), te Lier. Verzameling boeken door hem aan de Academie
geschonken. 736-738. - Schenkt een boek aan de Academie. 1278.
LATEUR (FRANK), werkend lid. Belast de Academie op het XXXIIe
Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te vertegenwoordigen. 586.
- Benoemd tot lid der Commissie tot voordracht van candidaten voor
het lidmaatschap der Academie. 146.
- Zijn voorstel betreffende de Conscience-Tentoonstelling, te
Antwerpen. 746.
LECOUTERE (Prof. Dr. C.), werkend lid. Tot ridder in de Leopoldsorde
benoemd. Gelukwensching. 6.
- Verkozen tot voorzitter der Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde: 1913-1914. 944.
- Zijn verslag over de werkzaamheid der Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde, op het gebied der
Middelnederlandsche en Germaansche Philologie, gedurende de
jaren 1886-1911. 741.
- Benoemd tot lid van den keurraad voor den wedstrijd over: Spelling
der lange klinkers in het Middelnederlandsch. 19. - Zijn verslag.
430-442.
- Belast met verslag uit te brengen over de verhandeling: Hans
Vintlers ‘Pluemen der Tugend’, aan de Academie ter uitgave
aangeboden. 355. - Zie het Register van zaken, op Vintler.
- Bestrijdt de besluitselen van de heeren verslaggevers, in zake van
den wedstrijd over de populariteit van VONDEL bij zijne tijdgenooten.
588.
Lemaire, graveur, te Brussel. Medaille, bij het stichten der Academie, door hem
gegraveerd. 742.
Leroy (Hipp.), beeldhouwer en medailleur, te Gent. Door de Academie belast
met het maken der Medaille ter herinnering aan haar 25-jarig bestaan. 14.
- Plaat de Medaille voorstellende. 742.
Leviticus (Dr. F.), leeraar te Amsterdam. Schenkt boeken aan de Acad. 197.
Lhoneux (J.), leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Bergen. Schenkt een
boek aan de Academie. 353.
LINDEN (Mr. JUL. VAN DER), afgestorven briefwisselend lid. Hulde hem op de
Plechtige Vergadering gebracht, 651.
Loveling (Mej. Virginie), te Ledeberg. Z e het Register van zaken, op
Huldebetooging.

M
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MAC LEOD (Prof. Dr. JULIUS), werkend lid. Verkozen tot voorzitter der
Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde: 1913-1914. 945.
- Verkozen tot ondervoorzitter der Bestendige Commissie voor het
Onderwijs in en door het Nederlandsch. 1913-1914. 1237.
- Zijn verslag over de werkzaamheid der Bestendige Commissie voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde, op het gebied der natuur- en
geneeskundige wetenschappen: 1886-1911. 741.
- Zijn voorstel met het oog op den wedstrijd voor toondichters, van
het Karel Boury-Fonds. 754.
Maenhaut (J.), volksvertegenwoordiger. Woont de Plechtige Vergadering bij.
642.
Maeterlinck (L.), bewaarder van het Museum van Schoone Kunsten, te Gent.
Schenkt een boek aan de Acad. 1233.
MANSION (Prof. Dr. JOZ.), werkend lid, Benoemd tot lid van den keurraad
voor den wedstrijd over: Spelling der lange klinkers in het Middelnederlandsch.
19. - Zijn verslag. 442-443.
- Belast met verslag uit te brengen over de verhandeling: Het
Antisemitisme te Byzantium, door den heer EM. DE STOOP aan de
Academie ter uitgave aangeboden. 16. - Zijn verslag. 141.
- Zijn verslag over de verhandeling Waltharius en de Walthersage,
door den
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heer Dr. L. SIMONS aan de Academie ter uitgave aangeboden.
135-136.
Lezing: Kelten en Germanen. 1285-1286, en 1292 tot 1308.

Mennekens (Jef), afdeelingshoofd bij het Gemeentebestuur van
St.-Jans-Molenbeek. Zie het Register van ziken, vo Van de Ven-Heremans-Fonds,
rukriek Handboek.
Mercier (Zijne Eminentie D.) kardinaalaartsbisschop van Mechelen. Schenkt
boeken aan de Academie. 13, 132, 195, 271, 352, 505, 579, 706, 1278.
Mestdagh (Karel), bestuurder van het Muziekconservatorium, te Brugge, tot lid
benoemd van den keurraad voor den wedstrijd door de Academie voor het Karel
Boury-Fonds uitgeschreven. Zendt bericht dat hij volgaarne de opdracht
aanneemt. 15. - Zijn verslag. 498-499, 502.
MONTAGNE (VICTOR DELA), werkend lid, onderbestuurder der Academie
voor het jaar 1912. Tot bestuurder verkozen voor het jaar 1913. 1245. - Zijne
verkiezing bij Koninklijk Besluit van 4 December 1912 goedgekeurd. 1245.
- Belast de Academie op de Huldebetooging ter eere van Mej. Virginie
Loveling te vertegenwoordigen. 273.
- Als secretaris der Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bioen Bibliographie, brengt verslag uit over de vergaderingen door die
Commissie gehouden. Vergadering van 17 Jan. 1912. 16. - Id., van
22 Mei. 356-358. - Id. van 20 November. 1235-1237.
- Benoemd tot lid der sub-commissie voor de Historische
Bibliographie der Belgische gemeenten. 749.
- Zijn verslag in zake van den wedstrijd: Onderzoek naar de
populariteit van Vondel bij zijne tijdgenooten. 451-452.
- Zijn verslag over de verhandeling: De Tapijtwevers van Brussel in
de XVde eeuw, aan de Academie ter uitgave aangeboden. 356-357.
- Zie verder het Register van Zaken, op Brussel.
- Voorstel de uitgave van Leven en werken der Zuidnederlandsche
Schrijvers (Levensschetsen der Vlaamsche Schrijvers) te hernemen.
356. - Zie het Register van zaken, op Leven en werken.
- Schenkt boeken aan de Academie. 270, 352, 940.
MUYLDERMANS (Kan. Dr. JAC.), werkend lid, bestuurder voor het dienstjaar
1912 Zijne toespraak bij het openen der Januari-vergadering. 6-10.
- Wenscht de heeren Leden der Academie geluk, welke bij Koninklijk
Besluit van 1 Januari 1912, in de Leopolsorde bevorderd of benoemd
werden. 6.
- Zijne toespraak bij het openen der plechtige vergadering. 644.
- Heildronken door hem onder het jaarlijksch feestmaal der Academie
ingesteld. 691-692 en 693-695.
- Toespraak tot afscheid, in vergadering van 18 December 1912.
1286-1289.
- Brengt, bij het openen der December-vergadering, eerbiedig hulde
aan Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouw DE GRAVIN VAN
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VLAANDEREN, overleden te Brussel den 26 November 1912. Zijne
toespraak. 1269-1276.
Brengt, bij het openen der October-vergadering, eerbiedig hulde
aan Minister van Staat AUG. BEERNAERT. stichter van het Aug.
Beernaert-Fonds, overleden den 6 October 1912. 925 938.
Brengt, bij het openen der Augustus-vergadering, eerbiedig hulde
aan den zeer eerw, heer Kanunnik WALTMAN VAN SPILBEECK,
afgestorven briefwisselend lid. 702-704.
Verwelkomt den eerw. heer JACOBS, als briefwisselend lid. 701.
Verkozen tot voorzitter der Bestendige Commissie voor
Geschiedenis, Bio- en Bibliographie: 1913-1914. 1237.
Benoemd tot lid der Commissie voor prijsvragen voor 1912. 594.
Hem wordt door de Academie opgedragen, het levensbericht te
schrijven van den zeer eerw. Kanunnik WALT-
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SPILBEECK, afgestorven briefwisselend lid. 704.
Zijn verslag over de werkzaamheid der Academie, op het gebied
der nieuwere taal- en letterkunde, gedurende de jaren 1886-1911.
741.
Zijn verslag over de werkzaamheid der Academie op het gebied der
Vlaamsche Beweging, gedurende de jaren 1886-1911. 742.
Nota over het voorstel de uitgave van Leven en werken der
Zuidneder landscheschrijvers te hernemen. 1235-1236.
Bibliographische aanteekening over: Op den wandel met taalgidsen,
van R. SCHRIJVERS. 710-712.
Zijne voordracht op de Plechtige Vergadering: Conscience in zijn
leven en streven. 646-647 en 653-676.
Schenkt een boek aan de Academie. 352.
MAN VAN

-

-

N
Neste (Alfr. van), leeraar aan de Koninklijke Academie van Schoone Kunsten,
te Antwerpen. Maakt het Diploma der Koninklijke Vlaamsche Academie, ter
gelegenheid van haar Jubelfeest. 15.
- Plaat het Diploma voorstellende. 742.
Nyhoff (Wouter), te 's Gravenhage. Zie het Register van zaken, op Bibliographie:
Nederlandsche Bibliographie.

O
OBRIE (Prof. Mr. JULIUS), werkend lid. Zijn verslag over de werkzaamheid
der Academie op het gebied der rechtswetenschap, gedurende de jaren
1866-1911. 741.
- Benoemd tot lid der Commissie voor prijsvragen voor 1912. 594.
- Benoemd tot lid van den keurraad voor den wedstrijd over het
Gentsch dialect. 1285.
- Advies door hem uitgebracht over Overzicht van het Italiaansch
Strafrecht, door Prof. LADISLAUS VON THÓT, aan de Academie ter
uitgave aangeboden. 276-277.
Odell (Edgard), te Houston (Texas). Noodigt de Academie uit tot de
feestelijkheden door The William M. Rice Institute te houden. 942.
OYE (Dr. EUGEEN VAN), werkend lid. Tot officier in de Leopoldsorde benoemd.
Gelukwensching. 6.
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Zijn verslag in zake van den wedstrijd voor het Karel Boury-Fonds.
493.
Zijn voorstel met het oog op den wedstrijd voor toondichters van
het Karel Boury-Fonds. 753-754.

Oye (Dr. Paul van), te Oostende. Schenkt boeken aan de Academie. 196.
Oye (Dr. Raf. van), te Oostende. Schenkt boeken aan de Academie. 196.

P
PAUW (Jhr. Mr. NAP. DE), werkend lid. Benoemd tot lid van de Commissie
voor Rekendienst voor 1912. 19.
- Benoemd tot lid der sub-commissie voor de Historische
Bibliographie der Belgische gemeenten. 749.
- Brengt verslag uit over de verhandeling Deviezen van Vlaamsche
Schrijvers, door Dr. FERD. VAN DER HAEGHEN aan de Academie
ter uitgave aangeboboden. 16.
- Zijn voorstel met het oog op den wedstrijd voor toondichters van
het Karel Boury-Fonds. 754.
- Schenkt boeken aan de Academie. 270.
PERSYN (Dr. JULIUS), leeraar aan het Handelsinstituut, te Antwerpen, Tot
briefwisselend lid verkozen, tot vervanging van den heer Prof. Dr. J. MANSION,
thans werkend lid. 520. - Zijne verkiezing bij Koninklijk Besluit van 22 Juni
1912 goedgekeurd. 708. - Betuigt zijn dank aan de Academie. 583.
Pipers (P.), leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Antwerpen. Schenkt een
boek aan de Academie. 505.
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POTTER (FRANS DE), eerste bestendige secretaris der Academie. Zijne
Historische Bibliographie der Belgische gemeenten. 748. - Voortzetting. Zie
het Register van zaken, op Bibliographie.
PUYVELDE (Dr. LEO VAN), briefwisselend lid. Lezing: Onderzoek naar de
oorsaken der wijzigingen in de Iconographie der oude Nederlandsche
schilderkunst. 520-521 en 543-576.
- Zie het Register van zaken, op Schilderkunst.
- Schenkt boeken aan de Academie. 13, 195, 1278.

R
Roels (Oscar), toonkundige, leeraar aan het Muziekconservatorium, te Gent,
tot lid benoemd van den keurraad voor den wedstrijd door de Academie voor
het Karel Boury-Fonds uitgeschreven. Zendt bericht dat hij volgaarne de
opdracht aanneemt. 15. - Zijn verslag. 499-501, 502.
Ronse (Herman), bestuurder der Staats-Tuinbouwschool, te Gent. Nota over
Mellen, door hem aan de Academie aangeboden, ter opneming onder de Kleine
Verscheidenheden. Door het Bestuur naar de Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde om advies verzonden. De Commissie
beslist tot de opneming. 945. - De Nota opgenomen. 1055-1058.
- Schenkt een boek aan de Academie. 739.

S
Saegher (E. de), archivaris der stad Iperen. Eene mededeeling. 268.
SALSMANS (Zeer Eerw. Pater Jozef). S.J., te Leuven, stichter van het
Salsmans-Fonds, bij de Academie. Bij het van de pers komen van uitgaven der
Academie, hem een exemplaar daarvan vereerd. 199, 355.
- Schenkt boeken aan de Acad. 13, 195.
Sanden. Zie op Arie Sanden. - (Er werd op blz. 1233 bij misslag ARIE SANDERS
gedrukt.)
Sanders. Zie op Sanden.
SCHARPÉ (Prof. Dr. LOD.), briefwisselend lid. Tot ridder in de Leopoldsorde
benoemd. Gelukwensching. 503.
- Schenkt een boek aan de Academie. 132.
Schelden (Ars. vander), boekhandelaar te Gent. Schenkt boeken aan de
Academie. 196-197, 580, 1278-1279.
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SCHIMMEL (H.J.), afgestorven buitenlandsch eerelid. Zie op Beer (de).
SCHLUTER (Dr. W.), voorzitter van de Gelehrte Estnische Gesellschaft, te Dorpat
(Rusland). Tot buitenlandsch eerelid verkozen, tot vervanging van Dr GEORG
WENKER zaliger. 520. - Zijne verkiezing bij Koninklijk Besluit van 22 Juni
1912 goedgekeurd. 708. - Betuigt zijn dank aan de Academie. 583.
Schrijvers (R.), bureeloverste aan het Ministerie van Nijverheid en Arbeid, te
Brussel. Schenkt een boek aan de Academie. 739.
Schuyten (Dr. M.C.), bestuurder van den Paedologischen Schooldienst, te
Antwerpen. Schenkt een boek aan de Academie. 940.
SEGERS (GUSTAAF), werkend lid. Herkozen tot secretaris der Bestendige
Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch: 1913-1914. 1237.
- Verzocht, de Academie op het Consciencefeest, te Hoogstraten, te
vertegenwoordigen. 506.
- Id., op de Snieders- en Consciencefeesten, te Turnhout. 740.
- Zijn verslag over de werkzaamheid der Academie op het gebied van
het Onderwijs, gedurende de jaren 1886-1911. 742.
- Zijn antwoord op de toespraak tot afscheid van den bestuurder Dr.
JAC. MUYLDERMANS. 1289.
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Als secretaris der Bestendige Commissie voor het onderwijs in en
door het Nederlandsch, brengt verslag uit over de vergaderingen
door de Commissie gehouden. Vergadering van 17 Januari 1912.
17. - Id., van 20 Maart. 210. - Id., van 22 Mei. 359-364. Id., van 17
Juli. 585. - Id., van 25 September. 750-751. - Id., van 20 November.
1237-1238.
Benoemd tot lid van den keurraad (tot vervanging van den heer TH.
COOPMAN en van den heer IS. TEIRLINCK die eerst den heer
COOPMAN vervangen had, en op dezer verzoek) voor den wedstrijd
over de Kinderlitteratuur. 18. - Zijn verslag. 453-467.
Belast met verslag uit te brengen over: Eene proeve van
Encyclopedisch Onderwijs. aan de Academie ter uitgave aangeboden.
210. - Zie het Register van zaken, op Encyclopedisch Onderwijs.
Zijn verslag in zake van den wedstrijd: Onderzoek naar de
populariteit van Vondel bij zijne tijdgenooten. 448.
Spreekt, in vergadering van de Bestendige Commissie voor het
Onderwijs in en door het Nederlandsch, over het examen van
kandidaat katonalen schoolopziener. 210. - Zie het Register van
zaken, op Kantonale Schoolopziener.
Lezing: Onze taal in het lager onderwijs. 751 en 870-883.
Id.: Dr. Jan Renier Snieders herdacht: 1812-1912. 1245-1246 en
1247-1265.

Siffer (A.), volksvertegenwoordiger. Woont de plechtige vergadering bij. 642.
SIMONS (Dr. L.), werkend lid. Heeft den wensch uitgesproken, bij de verkiezing
van het Bestuur der Academie niet in aanmerking te komen. 1244.
- Belast met verslag uit te brengen over de verhandeling:
Briefwisseling van, met en over Conscience, aan de Academie ter
uitgave aangeboden. 358. - Zie verder het Register van zaken, op
Conscience.
- Bereid bevonden eene inleiding te schrijven voor een eventueele
uitgave van VONDEL's Tasso-vertaling. 509. - Zie verder het Register
van zaken, op Vondel (Tasso-vertaling).
Soens (Eerw. E.), leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Gent. Schenkt een
boek aan de Academie. 197. (Letterkundige mededeeling over dit boek. 211.)
SPILBEECK (zeer eerw. Kanunnik LODEWIJK-FRANS [WALTMAN] VAN),
briefwisselend lid, supprior der Abdij van Tongerloo. - Zijn afsterven ter Abdij,
op 21 Juli 1912. - Bij het openen der Augustus-vergadering brengt de heer
Bestuurder eerbiedig hulde aan den afgestorvene. 702-704. - Een brief van
rouwbeklag zal aan de familie gezonden worden. 704. - Levensbericht. Het
schrijven daarvan wordt aan den heer Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS opgedragen.
704.
Stoop (Em. de), leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, thans docent aan de
Hoogeschool, te Gent. Verhandeling: Het Antisemitisme te Byzantium, door
hem, ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen, aan de Academie
aangeboden. - Zie het Register van Zaken, op Antisemitisme.
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T
TEIRLINCK (Is.), werkend lid. Verkozen tot ondervoorzitter der Bestendige
Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde: 1913-1914. 944.
- Woont te Brussel de instelling bij van het Hooger
Beschermings-Comiteit der Gentsche Wereldtentoonstelling. 16.
- Zijn verslag over de werkzaamheid der Academie op het gebied der
dialectstudie en van de vak- en kunstwoordenboeken, gedurende de
jaren 1886-1911. 741.
- Belast met verslag uit te brengen over de verhandeling:
Briefwisseling van, met en over Conscience, aan de Aca-
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-

demie ter uitgave aangeboden. 358. - Zie verder het Register van
zaken, op Conscience.
Zijn voorstel betreffende de Conscience-Tentoonstelling, te
Antwerpen. 746.
Bibliographische aanteekening over twee Conscience-jubeluitgaven.
751-753.
Lezing: Conscience-botanist. 754-755 en 757-863.

Zie op Cock (de), rubriek A. de Cock en Is. Teirlinck.
Thót (Prof. Ladislaus von), te Ujpest, bij Budapest (Hongarije). Eene
verhandeling door hem aan de Academie ter uitgave aangeboden. Zie het Register
van zaken, op Italiaansch Strafrecht.
***

U
Uyttenhove (Leo), kunstschilder, te Gent. Het adres door de Gentsche
Hoogeschool aan de Academie vereerd, door hem gemaakt. 742.

V
Vandevelde (Dr. A.-J.-J.), bestuurder van het Stedelijk Laboratorium, te Gent.
Schenkt boeken aan de Academie. 13, 197, 271, 353, 505, 1233.
*** Dr. A.-J.-J. Vandevelde en L. Bosmans. Verhandelingen door hen aan de
Academie ter uitgave aangeboden. Zie het Register van zaken, op Gistrassen,
op Tarwemeel en op Tarweproteinen.
VEN (Zeer Eerw. Pater J. van de), S.J., te Aalst, stichter van het van de
Ven-Heremans-Fonds bij de Academie. - Bij het van de pers komen van
uitgaven der Academie, hem een exemplaar daarvan vereerd. 199, 355.
Verachtert (Ev.), leeraar, te Brugge. Schenkt een boek aan de Academie. 580.
Vercruysse (A.), senator. Woont de Plechtige Vergadering bij. 642.
VERRIEST (Dr. HUGO), werkend lid. Zijn verslag in zake van den wedstrijd
voor het Karel Boury-Fonds. 490-493.
- Zijn voorstel met het oog op den wedstrijd voor toondichters, van
het Karel Boury-Fonds. 754.
- Lezing: Alle Nederlandsche woorden zijn Nederlandsch. 17 en
59-70.
Vlietinck (Mr. Ed.), advocaat, te Antwerpen. Schenkt een boek aan de Academie.
940.
Vocht (Dr. H. de), te Leuven. Zie het Register van zaken, op Erasmus' Colloquia.
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Vocht (Joz. de), onderpastoor te Westerloo. Schenkt een boek aan de Academie.
13. - Letterkundige mededeeling over dit boek, door Dr. JAC. MUYLDERMANS.
17-18.
Vos (V. de), hoofdman der rederijkkamer Het Kersouwken, te Leuven. Schenkt
een boek aan de Academie. 271.
VREESE (Prof. Dr. WILLEM DE), werkend lid. De Bestendige Secretaris, door
ongesteldheid verhinderd de Januari-vergadering bij te wonen, verzoekt Dr. DE
VREESE hem te willen vervangen: deze neemt aan. 5.
- Lijst der handschriften, door hem, ten behoeve der Academie,
bereidwillig gephotographeerd. 145 en 149-152. - De heer
Bestuurder spreekt den oprechten dank der Academie uit, voor de
belangloosheid in dien door Prof. DE VREESE aan den dag gelegd.
145.
- Een handschrift van Vondel, door hem te Sint-Petersburg ontdekt.
Zie het Register van zaken, op Vondel (Tasso-vertaling).
- Benoemd tot lid van de Commissie voor Rekendienst voor 1912.
19.
- Benoemd tot lid van de Commissie voor prijsvragen voor 1912.
594.
- Benoemd tot lid van den keurraad voor den wedstrijd over: Spelling
der lange klinkers in het Middelnederlandsch. 19. - Zijn verslag.
415-430.
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Benoemd tot lid van den keurraad voor den wedstrijd over het
Gentsch dialect. 1285.
Belast door de Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde, het
ontwerp van Reglement voor het Aug. Beernaeert-Fonds om te
werken. 209
Bestrijdt de besluitselen van den keurraad in zake van den wedstrijd
over de Kinderlitteratuur. 590-591.
Mededeeling en voorstel door hem, over de verhandeling:
Briefwisseling van, aan en over Conscience..., door den heer Dr. A.
JACOB aan de Academie ter uitgave aangeboden. 358 en 365-366.
Zijn voorstel met het oog op den wedstrijd voor toondichters, van
het Karel Boury-Fonds. 754.
Zijn voorstel betreffende de Conscience-Tentoonstelling, te
Antwerpen. 745.
Zijn verslag over de verhandeling Oude Glossen en hun beteekenis,
door den heer Dr. BUITENRUST-HETTEMA aan de Academie ter
uitgave aangeboden. 137, 201-204. - Mededeeling door Dr. W. DE
VREESE omtrent de spelling door Dr. Buitenrust gebruikt. 206.
Zijn verslag in zake van den wedstrijd: Onderzoek naar de
populariteit van Vondel bij zijne tijdgenooten. 444.
Brengt een laatste advies uit over: The Image of Governance, aan
de Academie ter uitgave aangeboden. 147.
Zijn Nawoord op het Gedenkboek. 742.

Vreese (Juffrouw Norah de), te Gent. Door den Bestendigen Secretaris belast
met een afschrift te maken van VONDEL's Tasso-vertaling. 507. - Nota door den
Bestendigen Secretaris, over de groote uiterlijke zorg en de nauwkeurigheid
door de afschrijfster aan den dag gelegd. Over de wijze waarop zij is te werk
gegaan. 507-509. - Zie verder het Register van Zaken, op Vondel
(Tasso-vertaling).
Vries (Firma R.W.P. de), te Amsterdam. Schenkt een boek aan de Academie.
13.

W
Walgrave (Eerw. Al.), leeraar aan het Klein Seminarie, te Hoogstraten. Schenkt
boeken aan de Academie. 197.
WATTEZ (OMER), briefwisselend lid. Vroeger belast met het schrijven van het
levensbericht van H.J. SCHIMMEL. Daarvan ontslagen. 1285.
- Schenkt een boek aan de Academie. 195.
WEALE (W.H. JAMES), buitenlandsch eerelid, te Londen. Verzocht de Academie
op het Congres of historical studies, te Londen, te vertegenwoordigen. (1913.)
943.
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Wildeman-de Cort (Mevrouw de), te Brussel. Schenkt een boek aan de
Academie. 271.
WINKEL (Prof. Dr. JAN TE), buitenlandsch eerelid. Schenkt een boek aan de
Academie. 352.
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Errata.
Blz. 17, regel 36, staat DE VOGHT, lees: DE VOCHT.
Blz. 19, regel 3-4, staat:
't Kan mijn schip niet qualick gaen,
'k Sie mijn' sterr in 't Oosten staen,

lees:
Van dichten comt mi cleine bate,
Die lieden raden mi dat ict late.
BEATRIJS, vs. 1-2.

Blz. 547, regel 9,

staat: vroegnaissance,

lees: vroegrenaissance.

Blz. 557, regel 4,

staat: IIIIXX,

lees: iiijxa.

Blz. 678, regel 17,

staat: van,

lees: voor.

Blz. 732, regel 34,

staat: QUESTE,

lees: QUETSTE.

Blz. 741, regel 17,

staat: 108-145,

lees: 107-143.

Blz. 741, regel 21,

staat: 146-176,

lees: 145-176.

Blz. 1071, regel 21,

staat: eene ghepitten,

lees: eeneghe pitten.

Blz. 1123, regel 19,

staat: zwarte,

lees: zwarten.

Blz. 1123, regel 25,

staat: dekenen vynders,

lees: dekenen, vynders.

Blz. 1124, regel 36,

staat: Dryncders,

lees: Drynckers.

Blz. 1144, regel 32,

staat: litérale,

lees: latérale.

Blz. 1146, regel 25,

staat: duechelic,

lees: duechdelic.

Blz. 1169, regel 22,

staat: keyserljker,

lees: keyserliker.

Blz. 1188, regel 35. Vooraan den regel voege men bij: Het boek van..., blz. 319:
Blz. 1233, regel 33,

staat: ARIE SANDERS,

lees: ARIE SANDEN.

Blz. 1261, regel 5,

staat: vooral ik.

lees: vooral, ik.

Blz. 1104, hebben wij gezegd dat men te Brugge, spr. van de
Sinte-Walburgaprocessie, gemeenlijk zer: 't Is 'lijk een processie gene-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912

1370
rael. Zie eene opmerking dienaangaande, in het Register van zaken, blz. 1335, kol.
1, vo Processien generael.
Blz. 114, hebben wij de vraag gesteld, of soms Rood en Blauw ook niet als Kleuren
der stad Brugge hebben gediend. Zie onze terechtwijzing dienaaangaande, blz. 1212,
kol. 1, vo Kleuren der stad Brugge.
Blz. 1140, notas 3 en 4, hebben wij, bij misslag, ‘'t Sinte Adriaens’ geïdentificeerd
met de parochie van Sint-Andries bij Brugge, en ‘'t Sinte Anne buten deser stede’
(Brugge), met de parochie van Sint-Kruis buiten Brugge, wier kerk, zegden wij, ook
al verkeerd, vroeger de Sinte-Annakerk zou zijn geweest. Dank aan eene mededeeling
ons door onzen geachten collega, den heer KAREL DE FLOU, gedaan, hebben wij
bedoelde misslagen terechtgewezen, in het Register van zaken, blz. 1337, kol. 1, vo
Sint-Andries en Sinte-Anna.
Blz. 1143, nota 1, hebben mij het woord makere, uit de uitdrukking ‘van onsen
sceppere ende makere Jhesus’, met Zaligmaker gelijkgesteld. Naar heer K. DE FLOU
zou ‘sceppere ende makere’ eenvoudig hetzelfde zijn als het Latijnsche ‘formator
et creator’, dat in oude teksten wordt aangetroffen.
EDW. G.
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Koninklijke Vlaamsche Academie.
Bericht.
Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd.
Heeren Leden of Bijzondere personen, die in hunne boekerij, boeken, brochuren,
overdrukken, enz., bezitten, welke in de Bibliographie van den Vlaamschen
Taalstrijd zouden dienen benuttigd te worden, wezen zoo goed ze te zenden aan
den Bestendigen Secretaris, die zich belasten zal met ze in hunnen naam aan de
Heeren Uitgevers mede te deelen.
Mochten aanplakbiljetten, met betrekking tot den Vlaamschen Taalstrijd, in welke
omstandigheid ook, in hunne stad worden uitgeplakt, dan worden de heeren Leden
der Academie verzocht den Bestendigen Secretaris een exemplaar daarvan, voor het
Archief onzer Koninklijke Instelling, te bezorgen.
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.
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KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE VOOR TAAL EN LETTERKUNDE
Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe te kennen aan den schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk, zonder
onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.
Het eerste tijdvak
zal de jaren 1912 en 1913 omvatten en wordt derhalve den 31 December 1913
gesloten. Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of
werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent (met vermelding op het adies: Voor den Aug. Beernaert-prijs), - vóór 5 Februari
1914 in te zenden.
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